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חלק קדמי
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ז ה י ר ו ת ! מדיווח שהתקבל מאת הרבנות המקומית אלפי מנשה ,עולה ,כי באזור גוש –
דן משווקת תוצרת דגים מעובדים הנושאת את המותג "גן עדן דליקטס" ,תוך שימוש בציוני
הכשרות של הרבנות המקומית אלפי מנשה ובד"צ "העדה החרדית ירושלים" .מבדיקה עם
נותן ההכשר נמצא כי הנ"ל זיוף חמור ומעולם לא נ יתנה כשרות לחברה זו ועל כן יש להסיר
תוצרת חברה זו מהמדפים ולדווח לנו בכל מקום בו היא תמצא .ידע הציבור ויזהר.
בעקבות מידע שהתקבל ,נערכה ביקורת באזור הצפון ע"י מפקח היחידה הארצית ,בה נמצא כי
קיים בשווקים יין מסוג " " – " BETHSAIDAבית ציידה" ,המשווק ע"י ) - HILLS OF GALILהרי
הגליל(  ,הנושא את ציון הכשרות של הרבנות צפת וועד הכשרות  . O.Kמדיווח שהתקבל מאת
הרבנות צפת עולה  ,כי בשום אופן אינה מעניקה הכשר ליין זה  ,כך שמדובר על זיוף חמור ואף יש
חשש ליין נסך .נבקש לדווח לנו בכל מקום בו ימצא לצורך חקירה.
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חלק אחורי
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לאחרונה  ,שווק המוצר "תערובת צמחים להכנת משקה וחליטה בטעם תות שדה" ,המיוצר ע"י חב' "סלסטיאל",
ארה"ב ,ומיובא ע"י חב' "גלובל גורמה פרודקטס" מבית יצחק ומופץ ע"י ה"חברה המאוחדת להפצה ולמסחר
בע"מ ת"א" ,כאשר ע"ג מדבקת היבואן מצויין "כשר פרווה בהשגחת הסטאר  Kובאישור הרה"ר לישראל",
בעוד שע"ג האריזה המקורית וברכיבים מצויין כי הנ"ל מכיל רכיבי חלב
ומושגח ע"י  . TABLET Kלאור המכשלה ,מודיעה בזאת מח' היבוא על ביטול
הכשרות למוצר זה עד להודעה חדשה .יש להסיר מוצר זה מהמדפים
ולהחזירו ליבואן בדחיפות.

התקבלה הודעתה של הרבנות הרצליה על הסרת כשרות ממטבח בית האבות "שבעת
הכוכבים" ,רח' הנשיא  ,38הרצליה פיתוח ,המנוהל ע" י חב' "כמהין" ומעתה אין לה כל
אחריות לגבי הכשרות במקום  .ידע הציבור ויזהר.
מנתונים שהתקבלו מאת מחלקת הכשרות ברבנות המקומית בת – ים ,עולה כי הוסרה
הכשרות ממטבח בית האבות "מגדלי הים התיכון" – בת ים ,זאת לאחר שהתחלפו הבעלים
במקום מבלי שדאגו להסדרת נושא הכשרות בבית האבות כמתבקש  .ידע הציבור ויזהר!
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לאחרונה משווק המוצר "קרמלו" ,בר קוד , 034000012350 :תוך הצגתו כ"כשר בהשגחת
ה –  ," O.U.Dללא שם היבואן  .מוצר זה מכיל חלב עכו"ם ואינו מאושר ע"י הרבנות
הראשית לישראל .אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ע" י הרבנויות המקומיות.

 .7לאחרונה פורסם פלייר בתחום העיר פ"ת המציע למכירה אוכל
מוכן לשבת ע"י חברת הקטרינג "קאשיו" – קיטרינג לאירועים
ואוכל מוכן  ,רח' צלח שלום ,בבית הכנסת "רב י דוד ומשה" ,שכונת "הדר גנים" ,פ"ת  ,טל':
 ,054– 4664533ומציגו כ"כשר למהדרין" וזאת מבלי שיש לחברה זו תעודת כשרות מטעם
הרבנות המקומית פתח – תקוה .ידע הציבור ויזהר.
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לאחרונה משווק המשקה לילדים  ,BLACK BOOL – FLIP TOPבר קוד , 8437005936690 :המיובא ע"י ד.
אטלנטה שיווק ומסחר כללי בע"מ ,כפר קאסם ,ומיוצר ע" י "טופ קנדי" ,ספרד ,המוצג כ"כשר בהשגחת הרב משה
אלון צרפת" .מוצר זה לא קיבל את אישור מחלקת היבוא ועל כן אינו מאושר לקליטה במקומות המושגחים .

 .9אזהרה לבא ים בשערי ירושל ים :בביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית במספר
מזנונים הנמצאים ממול ובסמוך לבנייני האומה ) ע"י תחנות האוטובוס בכניסה והיציאה
מהעיר ( ,נמצא כי בחלק מהמזנונים תלויה תעודת כשרות מצולמת של בד"צ חוג חתם
סופר פ" ת ,עבור דברי מאפה הנמכרים במקום ,כאשר על גבי אריזת הניילון העוטפת את דברי
המאפה מודבקת מדבקה הנושאת את ציון הכשרות של הבד"צ הנ"ל ,כאשר בפועל אין כל אחריות
והשגחה למוצרים אלו מכל גורם כשרותי כל שהוא .אנו מבקשים מהציבור להיזהר מלרכוש תוצרת
זו מחשש למקור התוצרת .יש להקפיד ולרכוש תוצרת הארוזה באריזה מקורית הנושאת את שם
היצרן ושם נותן ההכשר המוסמך על פי חוק  .למותר לציין ,כי מדבקה מהסוג הנ"ל אינה חוקית
ובד"כ באה לחפות על מעשה "הונאה בכשרות" .יש להקפיד ולרכוש מבתי אוכל להם ת"כ מטעם
הרבנות המקומית המוסמכת על מנת להימנע ממכשול.
 .10מדיווח שהתקבל מאת רבנות ראש העין ,עולה כי חב' "פרי נור" ,א .ת .באקה ,טל' , 057– 5304004 :משווקת את המוצר
"פירות יבשים מובחרים – פקאן"  ,בר קוד  200 ,7290013177223 :גר' ,כ"כשר בהשגחת הרבנות ראש העין" ,על אף כי
מעולם לא קיבל הכשר מטעמה – ידע הציבור ויזהר!
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם תעודת הכשרות:
מבשרת ציון
פתח – תקוה

 "קישקשתא" ,רח' האורן  ,49מבשרת ציון – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית ומציג עצמו כ"כשר למהדרין" ע "ג פרסום ללארבנות מקומית
 מסעדת "מול השרון") ,בי"ח( רח' קרן קיימת לישראל ,פ"ת – הנ"ל מציג עצמו כ "כשר" ללא רבנות המקומית פ"ת"פלאפל  4הטעמים" ,רח' בר כוכבא ,פ"ת – הנ"ל מציג עצמו כ"כשר" ללא רבנות המקומית פ"ת
מסעדת "קוביס" ,רח' אסף שמחוני  ,4פ"ת  -הנ"ל מציג עצמו כ"כשר" ללא רבנות המקומית פ"ת

בנימינה
גבעת עדה
תל – אביב

 "המעדנייה בבנימינה"  ,רח ' האיכר  ,14מרכז המושבה ,בנימינה – הנ"ל מציג עצמו כ"כשר בהשגחת הרבנות" באמצעות פרסוםבמגזין ה"מושבות" מבלי שיש בידו כשרות ע" י הרבנות המקומית בנימינה – גבעת עדה כחוק
 המטבח של נילי וגידי" ,רח' השל"ה  ,5ת"א ,כותב "כשר" ע"ג שלט ללא רבנות" ,חומוס גבעתיים בת"א"  ,רח' איינשטיין קניון רמת– אביב ,הנ "ל אומר לקונים כי המקום כשר ו"התעודה בדרך"

להלן הודעתה של הרבנות והמועצה הדתית חברון – קרית ארבע:
"הננו להביא לידיעת הציבור כי נערכה ישיבה בועדת הכשרות של קרית – ארבע בראשות הרב דוב ליאור
שליט"א והוחלט שלא לתת כשרות למפעלי מצות מחוץ לקרית – ארבע  ,ובכך למנוע בצורה משמעותית כל
אפשרות להכשלה בנושא זה וכן למנוע הכשלות שלצערנו היו בעבר .לפיכך ,אין כשרות מטעם הרבנות של
קרית – ארבע חברון למפעלי המצות הבאים" :מצות אמונה" " ,מצות מחברון"" ,ברכת פסח" וכל מפעל מצות
אחר  .במידה ויפתח מפעל בקרית ארבע תחת פיקוחנו הצמוד אנו נעדכן את הרבנות".
הודעה מהמדור למצוות התלויות בארץ :הננו להסב את תשומת לב הרבנים והמשגיחים לכך שבשוק עדיין קיימות חברות אשר
משווקות קטניות שגודלו בשנת השמיטה על פי "היתר המכירה" ,כגון  :חמניות וכדו' ועל כן ניתן לקולטם בבתי עסק המושגחים
ברמת כשרות "רגילה" בלבד ולא בכשרות "מהדרין" בהתאם לנהלים.

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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