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הנדון :עדכון כשרות
.1

זהירו ת! לאחרונה דווח על שיוק המוצר "רוטב בלסמי מצומצם ממודנה עם תותים" ) ,על בסיס חומץ בן – יין ורכז
ענבים( תכולה  150מ"ל ,היצרן :קולינה טוסקנה  ,איטליה ,היבואן :רסטרטו יבוא ושיווק בע"מ ,רח' שנקר , 4
הרצליה פיתוח  ,טל' ,09 – 9541210 :המוצג ככשר "בהשגחת הרב שלום אלמליח"  -מילנו  ,איטליה
וזאת ללא ציון אישור הרה"ר לישראל .בבדיקה עם הרב שלום אלמליח  ,נמצא כי בשום אופן לא העניק
הכשר למוצר זה ויש חשש חמור ליין נסך! אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש לדווח לנו בכל
מקום בו ימצא.
.2

.3

.7

המוצר "מרק ירקות יבש" ,המיוצר ע"י חב' קאמפבלס סופקומרני ,ארה"ב ,המיובא ע"י אדיר ר.י .
סחר בע"מ  ,רח' הזית  , 3מושב חמד ,טל'  ,03 – 9600053 :והמוצג כ"פרווה" )בהשגחת חצי ירח K
( לא קיבל את אישור הרה"ר לישראל כך שקיים חשש כבד לכשרותו  .בהתאם לכך ,יש להסירו
בדחיפות מהמדפים ולהחזירו ליבואן.

לאחרונה שווק המוצר "עגבניות קוביות" 3 ,ק"ג בפח ,תחת המותג "טל" ,באזור המרכז ,למספר קייטרינגים
באזור גוש דן ,ללא ציון כשרות ע"ג מדבקת המוצר .אין לקלוט בשום אופן מוצר זה ללא סימון הכשרות
במקומות המושגחים מחשש לכשרותו .נא ליידע את המשגיחים בהתאם.
.4

בביקורת שנערכה בעיר ירושלים ,נמצא כי הגוף המכנה את עצמו "פאר נפתלי" מעניק תעודות
המעידות על כשרות המזון כ"מהדרין" .הרינו להודיע בשער בת רבים  ,כי הנ"ל לא הוסמך ע"י מועצת
הרה"ר להעניק תעודות הכשר ועל כן הצגת בית אוכל ככשר באמצעות גוף זה ללא רבנות מקומית,
מהווה עבירה על חוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג .1983 -

.5

בביקורת שנערכה ע" י מפקחי היחידה הארצית בחנות "סופר האר"י" ,השוכנת ברח'
האר" י  ,12נתניה ,נמצא כי בעלי המקום מציגים תעודה המעידה על כשרות המזון
ל"מהדרין" במקום ,החתומה ע"י אדם העונה לשם " :מארי מחפוד יובל" .בבדיקה מול
הרבנות המקומית  ,נמצא כי למקום אין כלל כשרות מטעמה ושומר נפשו ירחק!

.6

מנתונים שהתקבלו מאת הרבנות המקומית חולון ,עולה כי הוסרה תעודת הכשרות
מאולם "ארגמן"  ,השוכן ברח' אילת  ,36חולון ,טל' 03 –5055031 :וזאת עקב הפרת
נהלי הכשרות במקום .מעתה אין לאשר אירועים באולם זה עד להודעה חדשה  .נא
ליידע את רשמי הנישואין בהתאם .

ל י ד י ע ת ה צ י ב ו ר :מנתונים שנמסרו לנו ע" י הרבנות ירושלים עולה כי הוחזרה תעודת הכשרות למסעדה
החלבית "הדרדסיה" ,רח' כנפי נשרים  ,3ירושלים ומעתה המקום מושגח על ידם כדת וכדין .
 .8הננו להבהיר  ,כי סימון ע"ג תוצרת חקלאית "הופרשו תרומות ומעשרות כדין" ,מצריך פיקוח
מטעם רבנות מקומית מוסמכת  .לאחרונה  ,שווקה תוצרת עלי ירק ע"י "אורן אליהו" ,ממשק ,57
מושב אביטל  ,פלאפון ,050– 5386303 :באופן זה וזאת מבלי שיש בידו תעודת הכשר מטעם הרבנות
האזורית גלבוע .אין לקלוט תוצרת ממשווק זה עד להסדרת תעודת כשרות כחוק .
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בביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית  ,נמצא כי המוצר " - HURAZHבטעם סוס" ,המיוצר
בטורקיה  ,המוצג כ"כשר בהשגחת הרבנות טורקיה" ,לא קיבל את אישור מח' היבוא ברה"ר ועל כן אין
לקלוט אותו במקומות המושגחים.

 .10מדיווחים שהתקבלו מאת הרבנות נתיבות עולה כי היבואן "רבוע כחול – ישראל בע"מ" ,רח' העמל
 ,2א.ת  .אפק ,ראש העין ,מייבא מס' מוצרים בהשגחת ה  O.U -ללא אישור הרה"ר כגון" :אילתית
ורודה במיץ טבעי" ,בר קוד ,75671092159 :המיוצר באיסיקל סי פודס  ,ארה"ב ,וכן "עלי כרוב
ממולא באורז" ,המיוצר ע" י חב' "קונקס – טיבה" ,בולגריה  ,וכן המוצר "שעועית לבנה ברוטב
עגבניות" המיוצר אף הוא בבולגריה ועל כן יש להסיר מוצרים אלו מהמדפים ולהחזירם ליבואן .נא
להנחות את המשגיחים בהתאם.
 .11לאחרונה ,שווקה תוצרת בשר ע" י המשווק /יצרן "שילת שיווק ובניו" ,רח' המלאכה  ,5ביתן ,3
קרית מלאכי ,טל' ,08– 8601399 :כאשר ע"ג תעודת החשבונית מוצגת התוצרת כבעלת כשרות
מהודרת  .בבדיקה שנערכה מול רבנות קרית מלאכי ,נמצא כי לנ"ל אין כל כשרות מטעמם ואין
להם כל אחריות לגבי התוצרת הנמכרת באמצעותו .ידע הציבור ויזהר!
 .12חב' "טמפו – משקאות בע"מ"  ,א .ת .קריית נורדאו ,נתניה ,מבקשת להבהיר כי הכשרות ל"בירה
מרפיס" ,המיוצרת באנגליה ,אושרה ע"י בד"צ  KFלונדון ,אך בשל טעות מנהלתית הוגשה הבקשה על
שם רבנות הולנד .עם גילוי התקלה ,הוגשה בקשה מסודרת לבירה הנ"ל ועל כן ניתן לקלוט תוצרת זו
תחת ציון הכשרות של בד"צ  KFלונדון ואישור הרה"ר לישראל.
 .13זהירות :בביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית נתפסה חב' מרכז המזון בע"מ א .ת .ירכא טל':
 04- 9963774כשהיא משווקת את המוצר "קפה סעיד" בר קוד 7290011079031 :תחת ציון הכשרות
של הרבנות האזורית מטה אשר .בבדיקה שנערכה נמצא כי הנ"ל זיוף חמור .כנגד הבעלים ינקטו צעדים
כחוק .נא ליידע את הציבור בדבר המכשלה.
חולון

 -מסעדת "מאי שווארמה " ,רח ' סוקולוב  ,131חולון – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית חולון ,הועברה לבעלות לא יהודית

בת ים

" -פיצה דומינו" ,טיילת בת ים ,בת ים  -הנ"ל פתוח בשבת ומפרסם עצמו ככשר ע"ג פליירים מבלי שיש בידיו תעודת כשרות כחוק

גדרה

 -קייטרינג "מאכלים של אמא" ,קניון גדרה ,רח ' בעלי המלאכה  ,9גדרה – מציג עצמו כ"כשר למהדרין" ע "ג פרסום ללא רבנות מקומית

ירושלים
מטה אשר

 חנות לממכר פירות וירקות ,רח' עץ חיים  ,60ירושלים ,שוק מחנה יהודה ,בבעלות מר אלי חדד – הנ"ל מחזיק בת"כ ישנה לא בתוקףמזה חצי שנה ומסתיר את התאריך ע"י מדבקה ובכך מטעה את הציבור מבלי שיש בידו ת"כ כחוק
 -בית הארחה בקיבוץ מצובה – הוסרה הכשרות מהמקום ע" י הרבנות האזורית מטה אשר החל מה – 01.01.10

ראשון לציון

 "אטליז אברמוביץ" ,רח' קרן היסוד  ,24ראשל"צ מסעדת "סיני ספיד"  ,רח ' רוטשילד  ,38קולונריה "אמנות הבישול" ,רח' פלוטיצקי ,10א.ת .ישן  ,ראשל"צ ,בית אבות "אחוזת ראשונים" ,רח' הנחשול  ,30ראשל"צ ,מסעדת "טבון האש" ,רח' לישנסקי  ,8א.ת .חדש,
ראשל"צ" ,שווארמת העיר" ,רח ' הרצל  ,63ראשל"צ" ,כל בו חצי חינם" )הגדול( ,רח ' לח"י  ,16ראשל"צ" ,כל בו חצי חינם" )הקטן(,
רח' משה לוי  ,8ראשל"צ – ,הוסרה הכשרות ע" י הרבנות המקומית ראשון לציון

תל אביב

 מסעדת "פטרון" ,מול מסעדת "אווזי" שנמצאת ברח' האצ"ל  ,57ת"א – מציג עצמו ככשר ללא רבנות מקומית ,מסעדת "קסרול" ,רח'לילנבלום  ,3ת"א – הנ"ל מציג תעודת השגחה של "משמרת הקודש" ללא רבנות מקומית ,ישנה מסעדת בתוך ה"טלויזיה החינוכית",
רח' קלאוזנר  ,14ת"א – לא עומדת תחת השגחת הרבנות ת "א ומציגים ת"כ ישנה ,בית קפה "יקבין" ,רח' קלישר ) ,3שוק הכרמל( ת"א
 -כותב "כשר " ואין ל ו כשרות מטעם הרבנות המקומית ת"א כחוק.

♣ הודעה מאת המדור למצוות התלויות בארץ ♣ :נבקש להזכיר לכלל הרבנויות ולמשגיחי הכשרות ,כי תוצרת חקלאית המגיעה
מהשווקים הסיטונאים בארץ )צריפין ,ירושלים ,חיפה וכו' ( המוצגת כמאושרת לענין טבל וערלה תוכל להתקבל אך ורק בליווי
תעודת משלוח )תלוש הקניה( החתומה בחותמת כשרות של המשגיח בסיטונאות מטעם הרבנות המוסמכת .תוצרת המתקבלת
בחנויות והמטבחים המושגחים ללא חתימה כנ"ל – קיים חשש לבעיות של טבל וערלה ,גם אם ישנה כשרות כללית לאותה
סיטונאות  .נא להנחות את המשגיחים להקפיד על הוראות אלו בהתאם.

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