הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
בס"ד
כ"ט כסלו תשס"ז
20/12/06
עדכון כשרות מס'007 :סז
לכבוד
הרב המקומי
מנהל מחלקת הכשרות
יו"ר המועצה הדתית
די בכל אתר ואתר

שלום רב,

הנדון :עדכון כשרות

.1

לאחרונה נמצא כי הוחדרו שימורי "פטריות שמפניון חתיכות" ,בר קוד:
 ,7290002348061ללא כשרות במותג "ויליגר דליקטס" למדפי סניפי רשת ה"שופרסל" ,אשר יוצרו
ע"י חברת "יונג צ'יאנג טינד פוד קו לטד ,ג'נג'אנג אנהאי  ,פוגיאן ,סין ויובאו ע"י "מטקאש סחר בע"מ
עבור ד.ס.פ סוכנויות בע"מ רח' מאיר עזרא  5קרית מלאכי .מבדיקת המוצר נמצא כי בעוד כחודשיים
עומד לפוג תוקף המוצר ועל כן נראה כי המשווקים השונים מנסים להיפטר מתוצרת זו אשר נפסלה
ע"י הרה"ר לישראל בגין חשש להמצאות רימות תולעים וזאת ע"י ערבוב מוצר זה יחד עם פטריות
כשרות מאותו סוג והנחתו ע"ג מדפי המכירות זה לצד זה .ע"ג ציון הכשרות המקורי הודבקה מדבקה
כחולה בכדי לכסותו .יש להסיר מוצר זה מהמדפים בדחיפות ע"מ לא להכשל
ולהחזירו לספק .נבקש מהמשגיחים לדווח לנו בכל מקום בו ימצא .יתכן כי מוצר זה
נמצא ברשתות אחרות .נא להזהר !
.2

ברצוננו להביא לידיעת הציבור כי החל מתאריך  16.11.06ולאחר שנערכו הסידורים המתאימים בנושא
הכשרות באמצעות ועד הכשרות של ה –  O.Kארה"ב ,ניתן אישור מאת מחלקת היבוא למוצר "תיק תק",
בר קוד) 80050025 :בטעם תפוז() 80050124 ,בטעם מנטה( ,המיוצרים בטומבקו – קיטו אקוודור.בעתיד
הקרוב מתוכננים להיות יצורים נוספים ויש להקפיד שקוד היצור יתאים לתעודה.

 .3לאחרונה נמצאו משווקים המוצרים הבאים אשר יובאו ע"י חב' נטורפוד בע"מ ,מושב גבעת חן מס' 59
 ,טל' ,09– 7444018 :תוך הצגתם כמושגחים באמצעות בד"צ עטרת ישורון של הרב פרי פרויבירט.
מוצרים אלו מכילים בחלקם חלב עכו"ם ואף נאפו ע"י עכו"ם .מוצרים אלו לא אושרו בשום אופן ע"י מחלקת היבוא
ועל כן יש להסירם מהמדפים ולהחזירם בדחיפות ליבואן" .1 .מיונז אורגני עשוי מביצים אורגניות" המיוצר ע"י
נטורפרודקטס ,דלטון  ,38הרדרויק ,הולנד ,בר קוד .2 8711812137069 :כרוב כבוש ,בר קוד,8711823075206 :
שם יצרן :דה ריט נטורפודקס ,הולנד  .3,ד"ר קארג לחם זרעים – כוסמין ,גבינה וזרעי חמניות ,בר קוד:
 ,4033634076086יצרן :ד"ר קארג ,גרמניה 4,מרק ירקות אורגני ,בר קוד,4000345051756 :שם יצרן :נטור קומפני,
רדולפזל ,גרמינה .אנו חוזרים ומזכירים כי הגוף המכונה :בד"צ "עטרת ישורון" אינו מוסמך בשום אופן להעניק
תעודת הכשר על פי חוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג – .1983

.4

בהתאם להודעתה של הרבנות קרית מלאכי ,פנתה הנהלת חב' "כצט נוביס בע"מ" ,א.ת .קרית מלאכי ע"מ להסדיר
את עניין תעודת הכשרות בהתייחס למוצריה וזאת לאחר שנערכה בדיקה יסודית עם הנהלת המפעל בה נמצא כי
החומרים המשמשים את המפעל מגיעים ממקורות כשרים ומאושרים ע"י רבנויות .נא לידיעתכם !

.5

מנתונים שנמסרו לנו ע"י המדור למצוות התלויות בארץ ברה"ר עולה כי הוסרה הכשרות מהסיטונאות "אזולאי"
מדרך החרושת  27בקרית גת,טל' 08-6811061 :בתיאום עם הרבנות קרית גת עקב הפרת הוראות הכשרות .אין
לקבל תוצרת מהסיטונאות הנ"ל במקומות המושגחים עד להודעה חדשה.

.6

מנתונים שנמסרו ממחלקת היבוא עולה כי היבואן "בני פאוזי שמשום בע"מ" ,רח' העבודה  ,12א.ת .ג' נצרת עילית,
טל' ,04– 6086500 :ייבא ארצה את משקה האנרגיה ", "XLבר קוד ,5906485301012 :אשר יוצר בחב' מינקין,
דרינקס בי וי ,הולנד ,תוך ציונו ככשר בהשגחת הרב שלזינגר משטרסבורג ובאישור הרה"ר  ,למרות שכלל לא קיבל
את אישור הרה"ר לישראל ליצור זה .יש לציין ,כי משקה זה מיובא גם מפולין ע"י היבואן הנ"ל תחת אישור מסודר של
מח' היבוא ועל כן יש להסיר מהמדפים אך ורק תוצרת שיוצרה בהולנד ולהחזירה ליבואן.
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מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקות הכשרות ברבנויות המקומיות נמצא כי:

כפר סבא

 -הוסרה הכשרות מקייטרינג "אופק אירועים שבטבע" ,רח' הגפן  ,7נווה ימין ,עקב מציאת ליקויי כשרות חמורים.

מגדל העמק

 מסעדת "גן עדן" ,רח' דרך העמק  ,2מציגה את העסק כ"כשר" ע"ג שלט ובפועל אין כשרות מהרבנות המקומית."מקום מתוק" ,רח' ר .יזרעאל  ,16מרכז מסחרי ישן ,מציג את העסק כ"כשר" ע"ג שלט בפועל אין תעודה כחוק.

רמת ישי

" -פיצה העמק" ,קניון הדס ,אינו נתון להשגחת הרבנות המקומית אע"פ שפורסם ככשר.

חיפה

 מאפיית "טאבון" ,שד' הנשיא  ,120מפרסם עצמו כ"כשר" ע"ג אריזות נייר בעוד שאין לנ"ל תעודה כחוק."לחמא" ,בית הקרונות ,רח' הרצל  ,16מפרסם עצמו כ"כשר" ע"ג קופסאות – אין תעודה כחוק.

אשקלון

 -הוסרה הכשרות והפיקוח ממפעל "איסטי  ,"2005רח' חוצות היוצר .4

ראש פנה

 -צויין כי אין ל"שווארמה אינסטנבול" ,השוכן ב"סנטר הגליל",הכשר למרות שהוא מוצג ככשר .

תל אביב

 מסעדת "ויל פוד" ,רח' יורדי הסירה  ,2מציג עצמו כ"כשר" ע"ג שלט – אין תעודת כשרות כחוק.חנות בשם " Tבייל" ,רח' שבזי  , 58מפרסם עצמו כ"כשר" בהשגחת הרבנות ת"א – אין תעודת כשרות כחוק.
ברח' המלך ג'ורג'  , 45ישנה חנות לממכר מיצים ,לנ"ל יש תעודת השגחה לא מטעם הרבנות המקומית ת"א.
ברח' אלנבי  115ע"י הסופר פארם ,יש לעסק תעודת כשרות מטעם גוף הכשרות "משמרת הקודש" ללא תעודה
מטעם הרבנות המקומית המוסמכת.

 .8מנתונים שנמסרו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות ת"א ,נמצא כי התקבל מידע ממנו עולה כי ישנה סוכנת אשר מסתובבת בין
דיירי השכונות ומציעה לממכר ירקות ותבלינים .בעת המכירה מראה הסוכנת גלויה עם ציור כפר תבור עליה כתוב "כשר" וכך מנסה
למכור את מרכולתה בעוד שלתוצרת של הנ"ל אין כל השגחה מבחינת תרו"מ ובכך מכשילה את הציבור .עסק זה מתקרא "שיווק
אייל" ,מס' פלאפון .050– 3229027 :יש להזהר ולרכוש סחורה אך ורק ממקורות מוסמכים המציגים תעודת כשרות מקורית ובתוקף
מטעם הרבנות המקומית המוסמכת .ידע הציבור ויזהר !
 .9מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות המועה"ד עמק לוד עולה כי הוסרה הכשרות מחב' "כרמל"
השוכנת במושב צפריה ,טל' ,03– 9604020 :לאחר שלא עמדו בנהלי הכשרות כפי שנדרשו .מעתה אין לקלוט
תוצרת חברה זו עד להודעה חדשה.
 .10מעדכון כשרות שהתקבל מועד הכשרות של "כדתיא" מאנגליה ,עולה כי חלק ניכר מהשזיפים המיובאים מאיטליה ,הנמצאים
לרוב בשווקים מתולעים בתולעת הנקראת ") "Scale Inseftהיכולה להמצא גם בקליפות תפוזים( .תולעים אלו נראים כנקודות
קטנות לבנות וניתן להסירם ע"י מברשת או סקוצ' .שימת לב מיוחדת נדרשת לבדיקת הגומא הסמוכה לגבעול הפרי שם יש נטיה
להתפשטות התולעת.
 .11לאחרונה התקבל מידע מרבנות חיפה על כך שהמוצר "בורגול" מטורקיה ,לא אושר על ידה ליבואן והמשווק "בני ג'ורג'
שוקחה" ,רח' המשביר  ,10חיפה על אף שלאחרונה נמצאה תעודת משלוח של המשווק הנ"ל אשר הוחתמה בחותמתה ככשרה
למוצר זה ללא השגחתה .אין לקלוט בורגול מיבואן זה המוצג ככשר במקומות המושגחים.

לאחר הפעלת שעון החורף ,אנו חוזרים על בקשתנו לרשתות המזון השונות לדאוג לכך כי שערי סניפי רשתות השיווק
השונות יסגרו ערב שבת וחג זמן ראוי )כשעתיים( לפני כניסת השבת והחג ,כך שעובדי הסניפים ישוחררו לא יאוחר מ45 -
דק' לפני כניסתם ,על מנת שיוכלו להגיע לבתיהם בזמן מבלי לגרום לחילול שבת .על הרבנים נותני ההכשר לוודא בפועל כי
הנחייה זו מיושמת בשטח ולדווח לנו בכל מקרה בו ישנה חריגה מהנ"ל .נבקש את שיתוף הפעולה בנדון.

העתקים:
הרה"ג הרבנים הראשיים לישראל
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
מר שמעון אולמן ,עו"ד  -היועץ המשפטי לרה"ר
מנהלי ורבני מחלקות ברה"ר
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