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.1

ז ה י ר ו ת ! מתלונה שהתקבלה במוקד היחידה הארצית נמצא כי ברשת ה"זול פה" נמכר המוצר "סיגרים
בשר" ,משקל  800גר' ,בר קוד ,7290002998686 :המיוצר ע"י חב' "כהן אור בע"מ" ,אלפי מנשה ,כאשר ע"ג
המוצר מצויין סימון הכשרות של הרבנות אלפי מנשה ובד"צ העדה החרדית ירושלים ,בעוד שבפועל מוצר זה לא
קיבל בשום אופן כשרות ויוצר ללא ידיעת הגורם המכשיר .יש להסיר מוצר זה בדחיפות מהמדפים ולהחזירו ליצרן.
.2

לשאלת רבים :מנתונים שנמסרו ע"י מחלקת היבוא של הרה"ר לישראל עולה כי כיום אין לחב'
"אימו – חב' סחר המזרח בע"מ" ,רח' הערבה  , 22מושב מגשימים ,כל אישור על כשרות
מטעמה על כלל מוצריה ואשר על כן ,אין לקלוט בשום אופן מוצרים מחברה זו אף אם הם
מוצגים ככשרים במקומות המושגחים .יש להסיר מוצרים אלו מהמדפים ולהחזירם בדחיפות
ליבואן.

 .3מנתונים שהתקבלו מלשכת הרבנות האזורית גליל תחתון עולה כי לאחרונה יוצרו שמנים )שמן
זית עבור "זול פה" ,שמן קנולה ושמן חמניות( תחת מותגים שונים כגון" :כרמים"" ,גלבוע" ,באזור תעשיה גליל
תחתון ,אשר נושאים את ציון הכשרות של הרבנות האזורית וזאת ללא שבוצעה השגחה ובדיקה מטעמה באשר
למקור השמנים וכשרותם ועל כן הדבר מהווה הטעיה חמורה .אין לקלוט מוצרים אלו במקומות המושגחים עד
להודעה חדשה.
.4

לאחרונה התגלתה תרמית שבוצעה ע"י חב' הקייטרינג "לה קרם" בבעלותה של גב' פנקס מאירי ,ממושב
מזור ,אשר ניסתה לערוך אירועים תוך הצגתם ככשרים ע"י תעודת כשרות מזוייפת החתומה כביכול ע"י הרב אשר דדון ,רב
אזורי בחבל מודיעין .בבדיקה עם הרבנות האזורית לחבל מודיעין התגלתה התרמית מאחר והרב דדון ז"ל נפטר למעלה משנה
ובשנים האחרונות לא העניק כלל כשרות .אין לבצע אירועים באמצעות חברה זו ויש ליידע את רשמי הנישואין והמשגיחים
בהתאם .תלונה תוגש למשטרה .

.5

מנתונים שהתקבלו עולה כי חברת האריזה והשיווק "ממלכת הממתקים" ברחב' בעלי המלאכה 3
בחדרה ) (www.candy-kingdom.co.ilאורזת מיני מתיקה חלקם מכילים ג'לטין  ,ללא הכשר כלל
או ללא אישור מח' היבוא הארצי למרות שעל גבי האריזה מצויין כי המוצרים בהכשר .למקום אין כשרות
כלל מהרבנויות המקומיות או מח' היבוא  .לחברה זו יש גם סניפי מכירה באזור נתניה וכפר סבא .אין
לקלוט תוצרת חברה זו במקומות המושגחים ויש להסירם מהמדפים בדחיפות.
.6
ע"י חב'
מצויין
הולנד
לישראל".

בבדיקות שערכו מפקחי הרבנות נמצא כי בשווקים נמכרות סוכריות מסוג "
 "MENTOSבגדלים שונים ובטעמים שונים המיובאים ממדינות שונות כמו
אינדונזיה מיצרנים לא כשרים .יש לציין ,כי מוצר זה מיובא ארצה תחת כשרות
ליימן שליסל ,מהולנד בלבד ועל כן יש להקפיד ולוודא לפני כל רכישה כי
האריזה
ע"ג
במפורש
המקורית "בהשגחת רבנות
ובאישור הרבנות הראשית

.7

בביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית ב"חוות התבלינים" במושב גבעת חן )ליד רעננה( ,טל' ,09– 7418127 :נמצא כי
בעלי המקום מציגים אישורי כשרות מצולמים על אף שבפועל אין לחברה תעודת כשרות מטעם הרבנות האזורית המוסמכת ,דרום
השרון .ידע הציבור ויזהר !

.8

מנתונים שהתקבלו ממח' הכשרות ברבנות נצרת עילית עולה כי הוסרה תעודת הכשרות מקייטרינג "טעם של עוד –
מירי" ,א.ת .ג' נצרת עילית .טלפקס' 04– 6084877 :ומעתה אין להם כל אחריות לגבי המאכלים המסופקים ע"י חברה זו.
אין לקלוט תוצרת קייטרינג זה עד להודעה חדשה .נא ליידע את רשמי הנישואין ,המשגיחים והמפעלים שבסביבה בנדון.
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לאחרונה פורסמה הודעה במיקומון "גל גפן" – ראשל"צ ,14.12.06 ,בה מוצגת חנות הירקות "הפרי הקסום" ,רח' מרגולין 8
פינת חזו"א  ,ראשל"צ ,טל' ,03– 9662998 :ככשרה "בד"צ הרבנות ראשון לציון והרבנות ירושלים" .בבדיקה עם נציגי הרבנות
המקומית ראשל"צ ,נמצא כי בשום אופן אין כשרות למקום ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור .ידע הציבור ויזהר !

 .10על המשגיחים והציבור לשים לב כי בשווקים נמכרים מוצרי חב' "ארקור" ,תחת המותג "בון או
בון" ,המיוצרים בארגנטינה באתרי יצור לא כשרים .אומנם יש לציין ,כי ישנו יצור תחת כשרות של
מוצרים אלו המיובאים ע"י חב' "בטובסקי" בלבד הנושא את ציון הכשרות של בד"צ איגוד רבנים
ובאישור הרה"ר לישראל .על הציבור לוודא כי ע"ג אריזת המוצרים מצויין במפורש ציון הכשרות
הנ"ל ולא ,הוא עשוי להכשל במאכלות אסורות.
 .11בביקורת שנערכה בחב' "כריך בראשית" ,פלאפון ,057– 7578538 :בתחום המועה"א
עמק לוד ,נמצא כי בעלי המקום משווקים את מוצריהם תחת כשרות למהדרין של הרב נח
לנדסברג שליט"א מצפריה .בבדיקה עם הרב נמצא כי למקום אין כשרות מטעמו ואין לו כל
אחריות לגבי כשרות המקום .ידע הציבור ויזהר !
 .12מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקות הכשרות ברבנויות המקומיות נמצא כי:
רמת גן

 הוסרה הכשרות מסעדת "רן בורגר" ,בבעלות רן רבינוביץ ,רח' תרצה  ,19מרום נוה.הוסרה הכשרות מסעדת "הקובה של יוסי" ' ,בבעלות יוסף ישראל ,רח' תובל .16
הוסרה הכשרות מקונדיטוריה "דרך הלחם" ,בבעלות מר שגיב רביב ,רח' נגבה .41
הוסרה הכשרות מבית קפה "קפה ורונה" ,בבעלות מר שלמה עדני ,רח' ארלוזורוב .1

כפר סבא

" -קופי שופ" ,רח' ויצמן  ,83מפרסם עצמו ככשר מבלי שיש בידו תעודת הכשר כחוק ,כמו"כ הנ"ל פתוח בשבת

אור יהודה

" -קליית בבל" ,רח' היוצרים  ,8מציג עצמו ככשר באמצעות שלט ,לנ"ל אין כשרות עפ"י חוק.

תל אביב

 מסעדת "לבריאות" ,רח' נחליאל  ,2לנ"ל יש תעודת השגחה "שמן המשחה" ללא רבנות מקומית."אטליז נוריאל" ,שד' ירושלים  ,66מציג עצמו ככשר בהשגחת הרבנות ת"א מבלי שיש בידיו תעודת הכשר כחוק.
מסעדת "אבי אל" ,רח' בן יהודה  ,63מציג עצמו ככשר ע"י שלט ותעודת השגחה שלא מטעם הרבנות המקומית.
מסעדת "בר בורגר"  ,רח' אלנבי  ,92תל אביב – מוצג ככשר אך אין למקום תעודה מטעמם.
מזנון "הבאגט הלוהט" – רח' החשמל  , 18תל אביב – מציג תעודה מצולמת ללא הכשר רבנות מקומית ת"א

צפת

 -פלאפל "שערי העיר" מרכז העיר

אילניה

" -מזנון השומר" – מוצג ככשר ללא תעודת הכשר מטעם הרבנות האזורית .שוכן ליד הבסיס הצבאי

 .13בביקורות שנערכו ע"י מפקחי הרה"ר לישראל ,נמצא כי במספר חנויות לממכר המבורגר ומזון מהיר ,בעלי המסעדות נוהגים
למחזר שמנים אשר נעשה בהם שימוש במהלך היום ולסננם ע"מ לעשות בהם שימוש חוזר למחרת .דא עקא ,כי השמנים נוקזו
ממטגנות שונות אשר בחלקן טוגן בשר ובאחרות טוגנו דגים .בהתאם לנהלי אגף הכשרות הארצי יש להקפיד שלא לערבב מוצרי
דגים ובשר )"חמירא סכנתא מאיסורא"( ועל כן ,על המשגיחים לוודא כי תיעשה הפרדה מוחלטת במיחזור שמנים אלו .אי ביצוע
נוהל זה מהווה עילה להסרת הכשרות במקום.
 .14לאחרונה קיבלנו פניות מצרכנים אשר רכשו בבתי מרקחת וחנויות טבע תוספי מזון וויטמינים המכילים רכיבים טבעיים ולהפתעתם
גילו כי אין למוצרים אלו ציון כשרות כלל .בבדיקה עם המוכר במקום התחוור להם כי מוצרים אלו עשויים להכיל רכיבים לא
כשרים כגון :שמן דגים ,צדפים ,יין נסך ,איסור חדש ,טבל וכדו' .ברצוננו להבהיר כי הרה"ר לישראל ככלל ,אינה נוהגת להעניק
הכשר לתרופות ע"מ לא להביא חולים הנדרשים לצרוך תרופות עבור בריאותם עפ"י הנחיית רופא,לידי חשש פיקוח נפש .שונה
הדבר לגבי תוספי מזון ,אשר לגביהם חובה על הצרכן להקפיד ולרכוש אך ורק מיצרנים עם פיקוח כשרות בלבד ע"מ לא
להיכשל .לאחרונה בעקבות ההיתר החוקי לשווק תרופות מסויימות שלא באמצעות מרשם רופא ,העניקה הרה"ר הכשר לאותן
תרופות אשר אושרו לשיווק שלא באמצעות מרשם .תרופות אלו נושאים את ציון הכשרות של הרה"ר .ידע הציבור ויזהר !
 .15זהירות -נגיעות בפרי ה"פטל" :נמסר ע"י הרב משה ויא שליט"א כי מבדיקות מעבדה שנערכו בשנים האחרונות בארץ ובחו"ל
נמצא כי בפרי הפטל בין טרי ובין קפוא ,מצויה נגיעות גבוהה של חרקים .קיים אמנם פטל מיובש בשיטת ההקפאה היבשה )
 ( DRY FREEZYשהוא נקי מנגיעות ומומלץ לסננו באמצעות מסננת בעלת נקבים גדולים על מנת להסיר את האבקה המצויה
בין חתיכות הפרי.
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