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 .1לאחרונה נמצא משווק שמן זית כפרי ,בר קוד ,7290006496966 :שם היבואן :ג.י .פוד אורגני ,המשווק
כ"כשר פרווה בהשגחת בד"צ בית יוסף" וללא ציון כשרות של רבנות מקומית כל שהיא .בבדיקה שנערכה
מול בד"צ בית יוסף נמצא כי ציון כשרות זה מזוייף לחלוטין ומעולם לא פיקחו על יצור זה .אין לקלוט שמן
זה ויש לדווח לנו בכל מקום בו ימצא.
 .2בתקופה האחרונה נקלטו בסניפי רשת "קואופ הריבוע הכחול" קופסאות
המכילות גבינה מסוג "פרמזנו" ,בר קוד ,7290001482480 :המיובאת ע"י
חב' "גולד פרוסט" תוך ציונה כ"כשר חלבי בהשגחת פיפרנו טריאסטה,
איטליה" ,ללא ציון אישור הרה"ר לישראל .כמו"כ ,ע"ג מדבקת המוצר מצויין "נארז בנקודת
המכירה" על אף כי המוצר התקבל בסניפים כבר באריזה סגורה וכלל לא נארז בסניפים.
בבדיקה של תעודת ההכשר כביכול ,אשר הוצגה בפני המשגיח ,נמצא כי מעבר לעובדה
שהמוצר מכיל חלב עכו"ם )ולא מסומן ככזה( ובגין כך לא היה מקבל את אישור הרה"ר
לישראל ,גם תעודת ההכשר אשר הוצגה ע"י היבואן של הרב הנ"ל לא התאימה כלל למוצר
ועל כן יש חשש חמור לכשרותה של גבינה זו .יש להסירה מהמדפים בדחיפות ולהחזירה
ליבואן.
 .3זהירות! לאחרונה נמצא משווק בחנויות השונות המוצר רוטב "פרנקס רד הוט" – מסוג ,BUFFALO WINGS
בר קוד ,04150074510 :המיובא ע"י חב' טיירי בע"מ מושב אורה ומיוצר ע"י רקיט בנקייזר ,ארה"ב ,אשר מוצג
ככשר בהשגחת ה –  O.Uובאישור הרה"ר לישראל .בבדיקה מול נציגי ה –  O.Uנמצא כי מוצר זה המשמש
כרוטב למאכלי בשר לא קיבל את אישורם בשל העובדה כי הוא מכיל רכיבים חלביים ועל כן עשוי להכשיל את
הציבור .משכך ,ציון הכשרות הינו מזוייף לחלוטין ויש להחזירו בדחיפות ליבואן .יש לציין ,כי ישנם מוצרים נוספים
של חברה זו המיובאים ארצה ע"י יבואן אחר תחת כשרות מאושרת .ידע הציבור ויזהר!
.4

שימו לב! בשווקים נמכר שמן זית סורי המיוצר ע"י ר.ג .אזור תעשיה עילבון ,אשר מוצג עליו ציון
הכשרות "בד"צ נחלת יצחק" ללא ציון כשרות של רבנות מקומית מוסמכת כל שהיא .מבדיקה
שנערכה ע"י משרד הבריאות עולה ,כי מוצר זה אינו מכיל כמעט שמן זית ועל כן המכשלה גם
בריאותית וגם כשרותית כאחד .יש לדווח לנו בכל מקום בו ימצא ולהחזירו ליצרן בדחיפות על מנת
לא להיכשל.

 .5בביקורת שנערכה ע"י רבני אגף הכשרות הארצי בגן האירועים "חוות אלנבי" השוכן בקיבוץ נצר
סירני ,טל' ,08– 9278050 :נמצאו ליקויי כשרות חמורים אשר כללו בין היתר ,בישולי עכו"ם מוצרים לא
כשרים וחילולי שבת .עם חשיפת הליקויים הנ"ל הוסרה תעודת ההכשר ע"י הרב האזורי למועה"א
גזר ומעתה אין לקיים אירועים באולם זה עד להודעה חדשה .נא ליידע את רשמי הנישואין
והמשגיחים בהתאם.
 - ZARA .6בהתאם להודעתה של חב' " זארה" בישראל ,מתברר כי נפלה תקלה בתהליך היצור
והתגלה שעטנז בדגם אחד ויחיד שמספרו מק"ט  .5722301עם הגילוי ,הוסר דגם זה מיד
מהמדפים .החברה מבקשת מכל מי שנמצאת ברשותו חליפה מדגם זה ,שנקנתה לאחר ט"ו באב
תשס"ו ) (09.08.06לפנות למעבדת שעטנז לצורך בדיקה .בהתאם למצויין בהודעת החברה,
התשלום עבור הבדיקה וכן תשלום התיקון במידה וידרש ,יינתן מזארה כנגד הצגת חשבונית של
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מעבדת השעטנז.
 .7לשאלת רבים הרינו לחזור ולהבהיר כי גן האירועים "השוני" השוכן בפארק
ז'בוטינסקי ע"י בנימינה ,אינו מאושר לעריכת חו"ק הואיל ובמקום קיימת מסעדת
טריפה והמקום אף פתוח בשבתות וחגים .נא להעביר לרשמי הנישואין.
 .8מנתונים שנמסרו לנו ע"י רבנויות הבאות נמצא כי המקומות הבאים מוצגים
ככשרים ללא תעודה הכשר תקפה .ידע הציבור ויזהר.
כפר פינס

 "קנטרה" )לשעבר "פיין שוואפל"( ,מסעדה מזרחית ,מתחם גן שמואל ,הוסרה הכשרות עקב פתיחת המקוםבשבתות וחגים.
" -מסעדת קלודין" רח' מוהליבר  5בית שריף ,יהוד – עקב בקשת הבעלים לעבור לטרף.

תל אביב

" -מסעדת בר בורגר" רח' בן יהודה  39תל אביב

יהוד

 " מסעדת אבי אל" רח' בן יהודה  , 63תל אביב "מסעדת אספרסו בר" רח' אבן גבירול  84תל אביב "פלאפל הכוכב" רח' אבן גבירול  79תלאביב "מסעדת הפתיליה" רח' אביגדור  3תל אביב "מזנון בונז'ור טוגו" תחנת רכבת ארלוזורוב תל אביבפתח תקוה

 "שניצל בול" רח' חיים עוזר  30פ"ת "מזנון בא לי בגט" רח' בן ציון גיליס פינת אלכסנדר ינאי א.ת .סגולה ,פ"ת "שווארמה אוריאל" רח' אורלוב  55פ"ת "קיטרינג בראשית" )מתחם מפעל יכין( רח' יצחק רבין  2פ"ת "פיצה דון פדרו" רח' טרומפלדור  24פ"ת" -חפץ דובשניות" רח' הסדנא  5פ"ת

 .9בביקורת שנערכה ע"י רבני אגף הכשרות הארצי ב"מסעדת ג'וי" השוכנת ברח' עמק רפאים  - 24מושבה הגרמנית
בירושלים ,נמצא כי במקום עושים שימוש בבשר לא חלק וכן ליקויי כשרות אחרים ,על אף שהמקום מוצג ככשר למהדרין
בהשגחת בד"ץ "נזר ההידור" בנשיאות הרב קסלר תוך הכשלת הציבור דורש כשרות המהדרין שישב במקום .במקום
תעודת הכשר של רבנות מקומית ברמת כשרות רגילה בלבד.
 .10התקבלה תלונה על כך שתוסף המזון "כמוסות צ'יטוסן" המיוצרות בחב' מעבדות ארקופרמה בצרפת ומיובאות ע"י
חברת עסקה טובה מת"א מוצגות ככשרות בהשגחת משולש  Kוכן אישור הרה"ר לישראל .בבדיקה עם מח' היבוא נמצא
כי הצ'יטוסן הוא פול סוכר טבעי המופק מה CHITIN A-שהוא חומר המופק משריונם של סרטני ים).בהרכבו הכימי
מזכיר הצ'יטוסן צלוליט( ובשום אופן לא ניתן אישור למוצר זה .ידע הציבור ויזהר!
 .11עם התקרב חודש אדר ,עומדים השווקים להיות מוצפים במאפה "אוזן המן" כאשר ישנו מגוון גדול של ייצרנים בתחום
זה .יש להקפיד ולרכוש אך ורק מייצרנים אשר ברשותם תעודת הכשר מרבנות מוסמכת .קניה בתפזורת תיעשה אך ורק
בחנויות אשר יש ברשותן תעודת הכשר מרבנות מקומית .קניה תוצרת בקרטונים בלתי מזוהים עם סמלי השגחה ללא
רבנות מקומית ,מספקים המציעים תוצרת זו במחיר מוזל ,עשויה להיות כרוכה בחשש אפיית עכו"ם ,מאפה חלבי ,קמח
לא מנופה ,חוסר הפרשת חלה ,מילוי לא כשר וכדומה .על מנת להימנע ממכשול על המשגיחים לוודא כי התוצרת
הנקלטת מלווה בתעודת משלוח של הייצרן מקורי.
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