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הנדון :עדכון כשרות
 .1זהירות :לאחרונה נמצא משווק בחלק סניפי הרשתות השונות המוצר "חומץ בלסמי ממודנה" בר קוד:
 7290001482506המיוצר ע"י חב' אנטיקה אצטיאה סימונני בע"מ ומיובא ע"י חב' צוקטל השקעות בע"מ מיבנה
המכיל בין היתר חומץ יין וזאת ללא הכשר כלל  .מתברר שסוכני השיווק הצליחו להחדיר מוצר זה הואיל וישנו מוצר
דומה לו עם הכשר .יש להסיר מוצר זה מהמדפים מיידית על מנת להסיר מכשול מקרב הציבור.
 .2התקבלה פניה ברבנות הראשית אשר ביקשה לברר האם משחת השיניים לילדים – "ברבי -בטעם פירות" בר קוד:
) 7290008000826יצרן :חברת כצט נוביס בע"מ מקרית מלאכי( מיוצרת תחת השגחה ,הואיל ועל גבי המוצר
מצויין שהוא כשר .בבירור עם רבנות קרית מלאכי נמצא כי אין להם כל השגחה על מוצר זה או כל מוצר אחר
המיוצר ע"י חברת כצט נוביס בע"מ מקרית מלאכי.
 .3בחנויות לממכר מוצרים טבעיים כגון ניצת הדובדבן ,נמכר המוצר "רכז רימונים" בר קוד0807 :
 869741378המיוצר ע"י חב' טונקה גידה מטורקיה ומיובא ע"י חב' סברה בע"מ כאשר על גבי המדבקה
מצויין "בהשגחת הרב דון יואל לוי ואישור הרבנות הראשית תורכיה" .בבירור שנערך עם נציג ועד הכשרות  O.Kשל
הרב ד.י לוי נמצא כי לא השגיחו כלל על מוצר זה במקביל מחלקת היבוא לא אישרה מוצר זה  .יש להסירו מהמדפים
על מנת לא להכשל.
 .4ערנותו של משגיח באחד מחברות הקטרינג הביא לגילוי מכשלה של היבואן בני חנא שמשום בע"מ מנצרת בכך
ששיווק את המוצר "גרעיני תירס מתוק" המיוצר בתאילנד תוך הצגתו ככשר בהשגחת בד"ץ  KFלונדון ובאישור ה
רה"ר למרות שלמוצר זה לא ניתנה בשום אופן תעודת הכשר מטעמם .מוצר זה משווק תחת
המותג "האנס פוד שמשום" .אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להחזירו ליבואן
בדחיפות.
 .5בהתאם להודעתה של הרבנות קרית מלאכי החל מתאריך ה' כסלו תשס"ז ) (26/11/2006אין לה יותר אחריות לגבי
כשרות מוצרי חברת "ג'נרל פרוזן פוד בע"מ" – ייצור ועיבוד בשר אשר שכנה בא"ת קרית מלאכי וזאת לאחר שהחברה
הודיעה לה על סגירתה .הואיל ונשארו תויות רבות ממפעל זה ציבור המשגיחים מתבקשים שלא לקלוט תוצרת זו אשר
מסומנת שיוצרה לאחר תאריך זה.
.6

מצ"ב דוגמת שמן זית "אלדין" בעל ציון כשרות מזוייף של בד"ץ העדה החרדית י"ם
וללא כשרות של רבנות מוסמכת כלשהיא אשר נמצא לאחרונה משווק בחנויות
השונות .נבקש לעדכן אותנו בכל מקום בו ימצא .לטענת חב' ג .קמינסקי ושות'
מרח' משה לוי  11ראשל"צ ,אין לה כל קשר לשמן זה.

 .7הבהרה :המוצר "לקט מיקס הולנדי" – המיוצר על ידי חברת מילוטל אושר ע"י רבנות
נהריה בכשרות רגילה בלבד ולא ככשר למהדרין על אף כי הוא מצויין ככזה על
גבי האריזה הואיל והוא מכיל בתוכו כרובית .מוצר זה משווק לשוק המוסדי בעיקר.
נא תשומת לב המשגיחים המפקחים במטבחי ציבור ברמת כשרות למהדרין .
 .8זהירות :מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת היבוא עולה כי המוצר "גושי אלתית ורודה
במיץ טבעי" בר קוד  7290008347716המיוצר ע"י חברת איסקיל סיפוד מארה"ב ומיובא ארצה ע"י חברת
ד.ס.פ ) (1993סוכנויות יבוא בע"מ רח' מאיר עזרא  5קרית מלאכי ,לא קיבל את אישורה על אף שעל גבי
המוצר מצויין כשר פרווה בהשגחת האו יו ובאישור הרה"ר לישראל .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו
ליבואן בדחיפות.
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 .9בשנה האחרונה התקבלו פניות רבות מאת אזרחים אשר נסעו בחברת התעופה "איבריה" לאחר
שהזמינו מזון כשר אך להפתעתם גילו במהלך הטיסה תקלות כשרותיות חמורות כגון הגשת מנות
שהוצגו ככשר ללא ציון שם נותן ההכשר ,ערבוב מאכלי חלב ובשר ,שימוש במיקרוגל לא מוכשר ואף
מוצרים ללא ציון כשרות כלל  .לאלה שהזמינו מנות ל"מהדרין" מצאו שהמנות מכילות מוצרים
בכשרות רגילה בלבד על בסיס חלב עכו"ם וכדומה .מומלץ לנוסעים לחו"ל לוודא מראש ובכתב עם סוכני הנסיעות כי ישנה
אחריות לכשרות המזון אשר הזמינו.
 .10בביקורת שנערכה ע"י אגף הכשרות הארצי באחד מהמקומות המושגחים ,נמצא כי נעשה שימוש
במוצר" פתיתי טונה בשמן צמחי" –  REALהמיוצר ע"י חברת "תעשיות פילטונה בע"מ" מרח'
הפלדה  4בבאר שבע כאשר על גבי המוצר לא היה כל ציון כשרות של הרבנות המקומית או כל גורם
אחר .לטענת מנהל המטבח הוא קיבל את המוצר בתום לב הואיל והחברה ידועה לו כבעלת הכשר.
ברצוננו לחזור ולהזכיר כי על פי חוק וכן נהלי אגף הכשרות הארצי אסור לייצרן תחת השגחה לייצר
מוצר ללא ציון הכשר תחת מותג החברה על מנת לא להכשיל ולא להיכשל .יש להסיר מוצר זה
מהמדפים בדחיפות ולהחזירו לייצרן מחשש לכשרותו .הרבנות החלה בבדיקת המקרה על מנת שלא
תישנה תופעה זו.
 .11בביקורת אקראית שנערכה ע"י מפקחי המכס והמע"מ במחסום "בית ג'לה" על כביש ואדי
וולג'ה באזור ירושלים ,נתפסה משאית עמוסה במשטחים של גלילי מפות ניילון אשר
נשאו את ציון הכשרות של בד"ץ חוג חת"ס בני ברק .שם היצרן והמשווק – חב' EGM
רח' שהם  7פתח תקוה .למקום הגיעו מפקחי יחידת האכיפה אשר תחקרו את הנהג
אשר הודה כי המפות מיוצרות בבית ג'אלה וכלל לא בפ"ת כפי המצויין .מבדיקה שערכנו
עם הבד"ץ נמצא כי מעולם לא העניקו כשרות לייצרן זה .הציבור נקרא להימנע מלרכוש
מוצר זה על מנת שלא יצא חוטא נשכר.שיתוף הפעולה והעירנות מצד הציבור מתבקשת על מנת למגר את תופעת הזיופים
באופן כללי  ,המתחילה בניילון עבור דרך מוצרי שמן ומנות מזון קשות וכלה בבשר טרף וכדומה.
 .12מנתונים שנמסרו לנו ע"י לשכת הרב האזורי למטה יהודה ,עולה כי הוסרה תעודת הכשרות מ"ארץ קדם"
בניהולו של מר שמעון בר  -אור השוכן במושב עג'ור )אזור עדולם( וזאת לאחר שנמצא כי בעלי
המקום הפרו את נהלי הכשרות ופתחו את המקום בשבת .אין לאשר יותר אירועים ע"י הנ"ל ויש
ליידע את רשמי הנישואין בהתאם.
 .13התקבלה פניה מאת המכון לחקר החקלאות על פי התורה בראשות הגר"י אפרתי שליט"א המבקשת
להבהיר כי החל מכ"ח אלול תשס"ו אין המכון מפקח על חברת י .יבולי קטיף .הבקשה הופנתה בשל
העובדה כי עדיין ישנן אריזות המשווקות לטענתם בחנויות ,הנושאות את ציון ההשגחה שלהם .יש לציין כי החברה הנ"ל
מושגחת כיום ע"י רבנות המקומית וי"ם.
 .14מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות המקומית כפר סבא עולה כי הוסרה תעודת ההכשר מהמקומות הבאים"* :עידן
פירות וירקות" – רח' ויצמן  * 186מסעדת "ממאלה"  -רח' הגביש * 3מסעדת "אצל ההורים" – רח' ויצמן * 124
"גלידת אנטרטיקה" – רח' ויצמן  * 134מאפית "מלני" רח' יוחנן הסנדלר  11כפר סבא.
 .15מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות המקומית תל אביב עולה כי המקומות הבאים מוצגים ככשרים ללא שיש בידיהם
תעודת הכשר" *:אולם אופל" – רח' אלעזר פרי ) 14נא ליידע את רשמי הנישואין(* "בר בורגר" – רח' אבן גבירול
* ,72מסעדת "צהאלון" – רח' שד' הר ציון " * ,110שווארמה רבירה" – רח' אלנבי  64תל אביב.
 .16מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות המקומית רמת השרון עולה כי המקומות הבאים מוצגים ככשרים ללא שיש בידיהם
תעודת הכשר" * :קפה הלל" – רח' סוקולוב " * , 36שווארמה אמסטרדם" – רח' אוסישקין  9רמת השרון.
 .17מחלקת הכשרות ברבנות ראשל"צ מבקשת להבהיר כי לחב' "רילקס שיווק – עוגיות הכפר" תעודת הכשר מטעמה וניתן לקלוט
תוצרת במקומות המושגחים) .מכתבנו זה מבטל הוראתנו מעדכון קודם(.
 .18ברצוננו לחזור ולהזכיר כי על פי נהלי אגף הכשרות הארצי בפרק בתי מטבחיים/שיווק/סעיף " :9אין לשווק בשר המסומן
ו/או מוחתם ככשר לחנות שידוע שאין לה כשרות ,ואם בכל זאת רוצים למכור בשר חלק או כשר למקום שאין בו
כשרות ,צריך להוריד את כל הפלומבות וכן לקלף את חותמת הכשרות ולעשות סימני טרף כגון חיתוך ביד ו x-בפנים
הצלעות וחותמת טרף .כמו"כ אין להחתים את תעודת המשלוח בחותמת כשרות.
בברכת חג חנוכה שמח,

העתקים:

כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט"א
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל ,עו"ד שמעון אולמן  -היועץ המשפטי לרה"ר
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