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.1

ז י ו ף ח מ ו ר ! במוקד היחידה הארצית התקבלה תלונה מאת
לשכתו של הרב האזורי למועה"א זבולון ,על כך שחברת הקייטרינג
"סקוט – אירועים בטעם טוב" בניהולו של מר מתיו סקוט ,טל':
 ,052– 4873230טלפקס' ,0778282004 :משווקת את עצמה ככשרה
תוך הצגת תעודת כשרות מזוייפת של הרבנות המועה"א זבולון,
החתומה כביכול על ידי הרב האזורי .הרינו להודיע בזאת כי חב' זו
בשום אופן איננה תחת כשרותו ואין לאשרה במקומות המושגחים.
נבקש מהמשגיחים ורשמי הנישואין לדווח לנו על מקרים בהם נתקלו
בתעודות כשרות הנושאות את שם חברה זו לצורך המשך חקירה .ידע
הציבור ויזהר ! )מצ"ב התעודה המזוייפת(.
.2

לשאלת רבים :הרינו להודיע כי הגוף המכונה בד"צ "כתר הכשרות" ,המנפיק
תעודת כשרות החתומה ע"י הגר"י הכהן כץ ומשווקת ע"י מר
ס.מ )הרב אבי צבי טל' ,(052– 8424404 :אינו מוסמך בשום
אופן להעניק תעודת הכשר בהתאם לחוק איסור הונאה
בכשרות התשמ"ג –  .1983כמו"כ הגוף המכונה בד"צ
"איחוד ישראל" המנפיק תעודת כשרות החתומה ע"י הרב
משה ישראל ,מרח' צפניה  ,7ירושלים ,טל',02– 6523213 :
אף הוא בלתי חוקי ובכך למעשה הציבור מוכשל מידי יום .ידע
הציבור ויזהר !

 .3מנתונים שהתקבלו מאת לשכת הרב האזורי לגדרות ,עולה כי
מחסן הביצים של חברת " גליקסמן שיווק ביצים )(1994
בע"מ" ,מושב מישר טל , 08-8592006',אינו נמצא יותר תחת השגחתו ופיקוחו לעניין איסור עבודה
בשבת ויו"ט ,כשרות לפסח בלולים וכן חותמות וכדו' מזה כשמונה חודשים .לידיעת הציבור !
.4

בביקורות שנערכו ע"י משגיחי הרבנויות המקומיות נמצא כי המוצר "לבבות ארטישוק" )בר קוד:
 (7290003525744חזר למדפי רשת השיווק קו אופ הריבוע הכחול כשהוא מיובא ע"י חב' פ.ד.א.ן
השקעות בע"מ רח' התחיה  24ת"א ומיוצר ע"י חב' קונסרבס אגואזס פולינג אינדוסטריאל אל
קורטידו מורסיה ספרד הנושא סימול של ה-או יו ארה"ב וזאת ללא אישור כשרות ממח' היבוא
של הרבנות הראשית לישראל .בהזדמנות זו ברצוננו לציין כי מעבר לבעיית בישול העכו"ם ישנה
בעיה קשה של חשש הימצאות חרקים ותולעים ועל כן מזה מס' שנים שאין הרבנות הראשית
לישראל מאשרת מוצר זה לאף יבואן  .בהתאם לכך יש להסירו מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות.

.5

הערה לנותני ההכשר :בהתאם לטופס  3תקנה מס'  5לתקנות איסור הונאה בכשרות התשמ"ט –  1988יש לציין בתעודת
ההכשר בין יתר הפרטים גם את מס' תעודת ההכשר כפי שמצויין במשרדי הרבנות .כמו"כ מתבקשים הרבנים נותני ההכשר
לציין את מועד הנפקת התעודה וכן גם את שם איש הקשר מטעם הרבנות הממונה על בית האוכל )מפקח או משגיח( לרבות
מס' הטלפון על מנת שהציבור יוכל להיוועץ עמו באופן זמין בשעת הצורך .נודה מראש על שיתוף הפעולה.

.6

לאחרונה נמצא משווק ברשת שופרסל דיל המוצר "ביו סן שוקולד"  -בסקויט מצופה שוקולד חלב ללא תוספת סוכר המיוצר
ע"י חב' אינדוסטריאס רודריגז ספרד ומיובא ע"י חב' מידקז מזון בע"מ מנווה נאמן  7400952-09כשהוא מוצג ככשר חלבי
באישור הרב מ .פירון .בבדיקה נמצא כי המוצר מכיל אף אבקת חלב נוכרי .בבירור עם מח' היבוא נמצא כי מוצר זה לא אושר
כלל על ידה ועל כן יש להסירו מהמדפים ולהחזירו ליבואן.
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 .7נתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקות הכשרות ברבנויות המקומיות נמצא כי המקומות הבאים אינן בפיקוחם:
תל אביב

-

אלעז
.7

אולם אירועים "בית בסרביה" רח' בן אפרים  228ת"א
מסעדת "מאמא מרסלה" רח' יגאל אלון  155ת"א – בעל המקום מסרב להחזיר את תעודת הכשרות הישנה
מסעדת "החומה הסינית" רח' מקווה ישראל  26ת"א– תעודת השגחה של בד"ץ שמן המשחה ללא רבנות מקומית
מסעדת "ת"א – ת"א" רח' סלמה  113ת"א – מוצגת ככשר ללא תעודת כשרות
בית מאפה "משיח אופה" רח' קטלב  49בית אריה – הסרת כשרות

המוצרים הבאים לא קיבלו את אישור מח' היבוא הארצית ועל כן יש להסירם מהמדפים ולהחזירם ליבואן .יש לשים לב כי
הרבנות הראשית לישראל אינה מאשרת מוצרים מחו"ל המבוססים על בישולי נוכרים ועל כן מוצרים ללא ציון אישור הרה"ר יש
בהם חשש זה.

שם המוצר

שם היבואן

שם היצרן

סימון הכשרות ע"ג המוצר

דג אילתית )סלמון(
ורוד
073030103140

משווק ע"י :ר .צ'צ'יק
בע"מ ,מושב צפריה

אושן ביוטי  ,וושינגטון,
ארה"ב

בהשגחת ה – O.U

גושי אילתית אדומה
במי מלח
066613313043

החברה המאוחדת
להפצה ולמסחר
בע"מ

אלסקה ג'נרל סיפודס,
ארה"ב עבור אחים קונורס

בהשגחת ה – O.U

שוקולד חלב עם
בוטנים עם שכבת וופל
ממולא קרם שוקולד
ובוטנים
657872212279

פרימיום פודס בע"מ,
אפרת

טייסטישוקו בע"מ ,סין

כשר חלבי )חלב נכרי( בהשגחת
הרב דב חסדן  ,ארה"ב

 .9נוהל למפעלי עיבוד דגים :לאחר שנערכו בדיקות ע"י הרבנות בדגי הרינג כבושים ומעושנים שלימים
נמצא כי הם נגועים בתולעים הנשארים בתוך קרבי הדג גם לאחר העיבוד כך שאכילתם באופן זה גורמת
להכשלה חמורה של הציבור .אי לכך ,אין לייצר במפעלים המושגחים על ידי הרבנויות המקומיות דגי
הרינג שלמים כבושים או מעושנים יותר .הנחיה זו כבר מיושמת בפועל בחלק מהרבנויות אך עדיין ישנם
מפעלים שטרם נערכו לכך .עיבוד דגים אלה מותר אך ורק לאחר ניקוי הקרביים .נבקש מהרבנים להנחות
את המפעלים בהתאם .לפרטים נוספים ניתן לפנות לרב חגי בר גיורא שליט"א הממונה על התחום )נייד:
.(050-6221702

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

בית יהב ,ירמיהו  ,80ירושלים ,ת.ד 36016 .מיקוד  ,91306טל' , 02– 5313187 :פקס' 02– 5313169
Beit Yahav, 80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313187, Fax. 02-5313169

