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.1

מנתונים שהתקבלו במוקד היחידה הארצית עולה כי המוצר "גולד פלקס" ,בר קוד ,590002000747:הנושא את
המותג "נסטלה" ,המיוצר בחברת סריאל פרטנרס ,פולניה טורון ,מפולין ,המיובא ע"י חב' "אסם תעשיות מזון בע"מ"
 פ"ת ,הוצג בטעות ככשר למהדרין פרווה בעוד שבפועל המוצר הנ"ל הינו חלבי .יש להחזיר מוצר זה ליבואן עלמנת לא להכשל.
.2

בפשיטה שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית ב"אטליז האחים עיסאוי",
השוכן בצומת שכונת גילה א' ,בכניסה לבית צפאפא ,ירושלים ,נמצאו מוצרי שרימפס
קלמארי )סרטנים( ושאר פירות ים ,בשר בלתי מזוהה ,מוצרים ללא הכשר וזאת למרות
שהמקום מציג את עצמו בעיתונות המקומית וע"ג שלט כמוכר "בשר משחיטה כשרה"
תוך הכשלת אנשי ירושלים והסביבה .נגד בעלי המקום ננקטו אמצעים .הציבור מוזהר
מלהיכשל.

.3

מנתונים שנמסרו ע"י ה"רבנות לכשרות ארצית" עולה כי הוסרה הכשרות מחברת "פרמיום פוד ליין" אשר עסקה בייצור
ומילוי שמן באזור אום אל פאחם בבעלות מר יהודה צדקיהו .יש לציין ,כי מפעל זה לא הוכשר לפסח כלל מטעמם ואף יש חשש
גדול כי בקבוקי שמן הקנולה מכילים שמן סויה ,דבר המהווה מכשלה לאלו המקפידים על קטניות בפסח .כמו"כ ,נמסר כי
הוסרה הכשרות מחברת "ע.ע .שמנים" באזור התעשיה זמר ואף על פי כן החברה ממשיכה לשווק את תוצרתה תחת
כשרות .ידע הציבור ויזהר !

.4

במסגרת הטבות שנתנו ללקוחות חברת "ויזה כאל" ניתן במתנה מארז שוקולד מהודר המיוצר ע"י חב' "ר.מ .פאלמר"
פילדלפיה ארה"ב ומיובא ע"י חב' "ק.א .שוקולד בע"מ" ,אשר חולק ברשת החנויות "הפנינג" תחת ציון כשרות "איחוד
אורטודוקסי לכשרות" .בבדיקה במחלקת היבוא נמצא כי מוצר זה לא קיבל הכשר לחלוטין מטעמה .ידע הציבור ויזהר !
.5

בחוברת מבצעים של חב' "ויזה כאל" ) (02/07פורסומו מבצעי חורף ברשת מלונות "אקור – כלל" וביניהם הצעה לאירוח
במלון "מרקיור" בבת – ים ,תוך ציון כי תינתן ארוחת ערב זוגית במתנה במסעדות הפועלות בבנין המלון -מסעדת
"אל – גאוצ'ו" וכן מסעדת "טוקיו – שנחאי" תוך ציון כי ה"מסעדות כשרות בכשרות הועד
לשומרי מסורות" .הרינו לחזור ולהודיע כי גוף זה אינו מוסמך ליתן כשרות בשום פנים ואופן
ועל כן ידע הציבור ויזהר!
.6

לאחרונה נמצא משווק המוצר "מבחר סוכריות גומי – דובים" ,תחת המותג
 VIVA SWEETSהמיוצר ע"י חב' "קונימפקס" ,ספרד ומיובא ע"י חב' למיט
אחזקות בע"מ ,רח' המרכבה  ,19א.ת .חולון ,המוצג ככשר בהשגחת הרב
משה אלון צרפת .בבדיקה עם מחלקת היבוא נמצא כי מוצר זה לא קיבל את
אישורה ועל כן יש להסירו מהמדפים ולהחזירו ליבואן.

.7

לאחרונה התקבל מידע כי ב"מועדון לורנס" השוכן ביפו ,נערכים חופות וקידושין במתחם החיצוני של המועדון,
למרות שלמקום זה אין כשרות כלל מטעם הרבנות המקומית יפו .יש ליידע את רשמי הנישואין בדבר על מנת
להסיר מכשול.

.8

בעדכון שהתקבל במוקד היחידה עולה כי קונדיטורית "הבית הירוק" השוכנת בישוב שפרעם ,משווקת את
תוצרתה כמהדרין ,באמצעות תעודה שניתנה ע"י הגוף המכונה בד"צ "נחלת יצחק" אשר אינו מוסמך בשום אופן
להעניק תעודת כשרות על פי חוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג –  1983ובכך הציבור נכשל .ידע הציבור ויזהר !
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מנתונים שהתקבלו מאת מחלקת הכשרות הרבנות אשדוד עולה כי אין להם כל כשרות לקייטרינג "נני ומיכו" – שירותי אירוח
והסעדה ,טל' ,052– 3951041 ,054– 7210765 :על אף כי קייטרינג זה מבצע אירועים תוך הצגת תעודת הכשר מצולמת
שמספרה  044הנושאת את הלוגו של רבנות אשדוד .אין לאשר קייטרינג זה בשום אופן עד להודעה חדשה.

 .10בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית בגן האירועים " גן בעדן מקדם" השוכן במושב עגור
שבמועצה האזורית מטה יהודה ,טל' ,02– 9912450 :נמצא כי המקום מפרסם את עצמו ככשר באמצעות
מודעות ופרסום באתר האינטרנט "מתחתנים" על אף כי מהמקום הוסרה תעודת ההכשר ע"י הרבנות
האזורית מטה יהודה ובכך למעשה הציבור נכשל במקום .ידע הציבור ויזהר !
 .11ברצוננו לחזור ולהזכיר כי מכונות אוטומטיות לשתיה חמה וכן ארוחות מהירות ,יתכן ויוחדרו חומרי גלם
לא כשרים כגון :אבקות מרק לא כשרות ולעיתים אף בשריות ,אבקת חלב נכרי ללא כשרות וכדו' ועל כן אין
לעשות שימוש במכונות מעין אלו אלא אם כן הוצבו במקומות בהם יש פיקוח לעניין כשרות על מנת לא
להכשל באכילת מאכלות אסורות.מתחמים ציבוריים שבהם ישנה השגחה מטעם הרבנות המקומית ,מתבקשים המשגיחים
ליצור קשר עם בעלי המכונות על מנת לוודא ולתאם כי כל החומרים שנעשה בהם שימוש מגיעים ממקורות מפוקחים.
 .12מעדכון שהתקבל מאת מח' היבוא עולה כי בסופו של תהליך  ,הונפקה תעודת הכשר ע"י הרב רלב"ג )משולש  (kלתוסף המזון
"צ'יטוסן" המיוצר ע"י חב'  LHSומשווק בארץ ע"י חברת "עסקה טובה" מתל אביב.האישור מטעמה הינו עבור חולים בלבד
הנצרכים לכך.
 .13עדכון לפסח – הבהרה :פינות אפיה וקונדיטוריה בסניפי רשתות השיווק אשר יהיו סגורות לחלוטין במהלך כל ימי הפסח
ניתן להפעילם עד חצות יום ראשון י"ג ניסן תשס"ז ) .(1.4.07מכירת לחם וכיסוי מוצרי חמץ תהיה עד יום ראשון כולל.
 .14מנתונים שנמסרו לנו ע"י רבנויות הבאות נמצא כי המקומות הבאים מוצגים ככשרים ללא תעודת הכשר תקפה .ידע הציבור
ויזהר.
תל אביב

 אטליז "שמונוב" שד' ירושלים  66ת"א –כותב ע"ג חשבונית בהשגחת הרבנות ת"א מבלי שיש בידו תעודה מטעמהמסעדת "צ'יקס" רח' נחלת בנימין  36פינת מונטיפיורי ת"א ,מציג אגרת כשרות ומשתמש בזה בתור תעודה ללא השגחה
מסעדת "אביאלי" רח' בן יהודה  63ת"א– תעודת השגחה של בד"ץ שמן המשחה ללא רבנות מקומית  +כשר ע"ג שלט
מסעדת "צהלון" שד' ירושלים  110ת"א – הוסרה ההשגחה וממשיך לפרסם ע"ג שלט בהשגחת הרבנות ת"א
מסעדת "כוכב השווארמה והפלאפל" רח' לוינסקי  58ת"א – כשר ע"ג שלט ללא רבנות מקומית
מאפית "ארנון תמר" רח' יהודה מכבי  64ת"א – מציג עצמו ע"י שלט ותעודות מזוייפות מצולמות

חוף הכרמל

 מסעדת "צ'רלי" נאות גולף קסריה – הוסרה ההשגחה מהמקוםמסעדת "געפילטע ביץ" – חוף נווה ים עתלית -הוסרה ההשגחה מהמקום

מועה"א זבולון

 -משק מרום אמוץ בבעלות מר אמוץ מרום מכפר חסידים )שמן/פסיפלורה( – הוסרה ההשגחה מהמקום

מצורפת בזה לנוחיותכם רשימת מספרי הטלפונים לקבלת מידע בדבר כשרות תרופות לפסח
באדיבותם של כב' הרב מנחם רוזנברג שליט"א ,רב שירותי בריאות כללית וסגנו כב' הרב חיים קאופמן
שליט"א ,כפי שפורסם בחוברת שירות המידע לפסח התשס"ז .מוקד שירות חינם יפעל החל מיום
רביעי ט' בניסן תשס"ז ) (28.03.07עד יום ראשון י"ג בניסן ) (01.04.07בין השעות21.00 - 17.00 :
במוצש"ק – שעה אחרי צאת השבת עד השעה  23:00במס' הטל' הבאים03-9087421 ,03-6778064 :
 02- 5713285 ,04-9040650 ,08-9494743כמו"כ ניתן למצוא מידע לגבי תרופות הכשרות לפסח
באתר הכללית מדור החדשות על פי הכתובת הבאהHttp://www.clalit.co.il :

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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