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.1

בפסח האחרון נמכרו בשווקים בונבוניירות המיוצרות ע"י חב' "שולין" – טורקיה ,תוך הצגתם כ"כשר לפסח
תשס"ז בהשגחת הרבנות" באמצעות מדבקה מוספת וזאת ללא הכשר מטעם גורם כל שהוא .מוצרים אלו שווקו
תחת שם יבואן בלתי ידוע המכונה "מסלמאני" .המוצרים שנמצאו הם :תערובת שוקולדים בטעמים שונים ,מס'
בר קוד .8691707135212 ,8691707145280 ,8691707135052 :ברצוננו להבהיר כי מוצרים אלו ללא ציון
אישור הרה"ר לישראל יש בהם חשש למכשול כשרותי ,הן ביחס לרכיבים והן ביחס לחמץ שעבר עליו הפסח .יש
להקפיד ולרכוש אך ורק מיבואנים אשר קבלו את אישור הרה"ר ומצויין כן במפורש ע"ג המוצר.
 .2ברצוננו להתריע בדבר תופעה של מכירת סוכריות ג'לי במזנונים וקיוסקים אשר אינם
נתונים להכשר רבנות מקומית ברחבי הארץ ,אשר לעיתים נושאים ציוני הכשר מחו"ל
ללא אישור הרבנות הראשית לישראל וזאת לאור העובדה כי הם מכילים ג'לטין העשוי
מנו"ט .ברצוננו להזהיר כי סדרת המוצרים המיוצרים בחב' "פארק צ'כיה" ומיובאים
ע"י חב' "גלקסיה מזון וממתקים בע"מ" ת"א המוצגים ככשרים בהכשר הרב ליברזון ממקסיקו ,לא
קיבלו את אישור מח' היבוא של הרה"ר ועל כן אין לקלוט אותם במקומות המושגחים בשום אופן .ידע
הציבור ויזהר!

.3

בהתאם להודעתה של הרבנות ת"א ,אין לביתן מס'  1במרכז הירידים השוכן בשד' רוקח
 97ת"א הכשר מטעמה והמקום אף עובד בשבת ועל כן יש להודיע לרשמי הנישואין כי
המקום אינו מאושר לעריכת חופות וקידושין .נא ליידע את המשגיחים והציבור במקביל.
.4

מפניות שהתקבלו במוקד היחידה הארצית עולה ,כי בפרסום שנערך ע"י
סוכנות הנסיעות "דרך אגד" ,מוצגת הפלגת אוניית "מג'יק  "1כמגישה
"אוכל כשר" ובאתר האינטרנט ,אף מציינים כי למעוניינים בכך ניתנת אפשרות להזמנת מזון "גלאט" .בבדיקה
שנערכה עם נציגי המכירות של החברה נמצא כי טרם ניתנה תעודת הכשר עבור הפלגות אלו מטעם גורם
מוסמך .נא להביא לידיעת הציבור !

 .5ז ה י ר ו ת ! לאחרונה פורסמה ידיעה בעיתון "אמצע חדרה" ) ,(23.03.07המציגה את האטליז "אבו
דגש" השוכן בכיכר החמישי באום אל פאחם ,כמוכר מוצרי בשר "משחיטה כשרה" .מידיעות שהתקבלו נמצא
כי תושבים רבים מאזור חדרה והסביבה נוהגים לערוך את קניותיהם במקום בשל מחירים אטרקטיביים וזאת על אף שלמקום
אין כלל הכשר מגורם כל שהוא ואף יש חשש לבשר טריפה ובשר שנתעלם מן העין!.יש לפרסם בדחיפות את דבר
המכשלה !
.6

בפסח האחרון הציג סניף בורגר ראנץ' בגן יבנה את עצמו ע"ג שלט כמוכר "מוצרים כשרים
לפסח" על אף שהמקום ללא הכשר מטעם הרבנות המקומית לא רק לפסח אלא לכל השנה כולה ,המקום אף פתוח
בשבתות תוך הכשלת הציבור הרחב .יש להזהיר את הציבור מפני מסעדות ובתי עסק הטוענות כי הן כשרות ,אך אין
בידן תעודות הכשר בשל היותן פתוחות בשבת ,הואיל והנ"ל מכשיל את הציבור מינה וביה .ידע הציבור ויזהר !

.7

ז ה י ר ו ת ! מבדיקה שנערכה באתר האינטרנט של "דפי זהב" עולה כי חב' הקייטרינג "אסדו" מרח' נחלת
יצחק  22ת"א ,טל' ,03– 9702197 :מציגה את עצמה ככשרה ב"השגחת הרב לאו – הרבנות ת"א" .מנתונים שהתקבלו
ממחלקת הכשרות ברבנות ת"א עולה כי הנ"ל זיוף חמור ובשום אופן לא העניקו כשרות לקייטרינג זה ועל כן הדבר גורם
להכשלה של הציבור .יש לציין ,כי ישנן מסעדות שונות הנושאות שם זה או דומה לזה ועל כן פרסומינו מתייחס לחברה
שכתובתה מצויינת לעיל בלבד.

.8

מנתונים שהתקבלו עולה כי המוצר "פת פריכה על בסיס שיפון )בתוספת סובין שיפון( ,בר קוד:
 ,7290006562869המיוצר בחברת וואזה ,שבדיה ומיובא ע"י רנדי מראשון לציון ,משווק בחנויות שונות תוך
הצגתו כ"כשר בהשגחת ה –  O.Kובאישור הרה"ר לישראל" ע"ג מדבקה ,למרות שבפועל אין על גוף האריזה
המקורי ציון הכשר של הגוף הנ"ל .בבדיקה עם מח' היבוא הארצית ונציגי ה  O.K -נמצא כי מוצר זה אכן לא
מאושר הואיל ואינו נושא את ציון הכשרות המקורי כנדרש .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן
בדחיפות.
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 .9מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנויות הבאות נמצא כי למקומות הבאים הוסרה הכשרות או שהם מוצגים ככשר ללא תעודה מטעמם :
אור יהודה

 -מסעדת "הכהנים" רח' הילדים  5אור יהודה  -כותב כשר ע"ג שלט למרות שהוסרה הכשרות מטעם הרבנות המקומית

ירושלים )מהדרין(

 "פיצה הום" קניון מלחה ירושלים – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית עקב הפרת נהלי הכשרות במקום בפסחמסעדת יוטבתה" קניון מלחה ירושלים – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית עקב הפרת נהלי הכשרות במקום בפסח
"פלאפל חן" ו "חן הטאבון" קניון מלחה ירושלים – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית עקב הפרת נהלי הכשרות
במקום בפסח
"פיצה סיטי" צומת בר אילן ירושלים – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית עקב הפרת נהלי הכשרות במקום בפסח

חוף הכרמל

 -כפר הנוער "ימין אורד" חוף הכרמל – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות האזורית לחוף הכרמל

תל מונד
אילת

 אטליז "עוף הגוש" בבעלות מר יצחק חג'ג' ,רח' הדקל  ,52תל מונד – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית כמתבקש "קרייזי פיצה" מרכז עינת אילת – פרסם עצמו ככשר לפסח ע"ג פליירים למרות שבפועל אין לו כשרות מטעם הרבנותהמקומית אפילו בימות השנה הרגילים
"פיצה מירו" אילת – מפרסם עצמו ככשר לפסח ע"ג פליירים למרות שבפועל אין לו כשרות מטעם הרבנות המקומית אפילו
בימות השנה הרגילים
 "מאפיית הכרמל" רח' קלישר פינת הכרמל ת"א – מפרסם עצמו ככשר לפסח ע"ג פליירים למרות שבפועל אין לו כשרותמטעם הרבנות המקומית אפילו בימות השנה
"מאפיית הטאבון" רח' בן יהודה  145ת"א – כותב כשר ע"ג שלט מבלי שיש לו תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית

תל – אביב

"פלאפל המושבה  4טעמים" רח' קרליבך  7ת"א – הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות המקומית מוצג ככשר ע"י גוף כשרות
שאינו חוקי
"מעדני אסיה" רח' שלבים  18ת"א – הנ"ל כותב "מטבח כשר" ע"ג חשבונית מבלי שיש בידו תעודת כשרות כחוק

בעלי עסקים רבים לממכר מזון ומשקאות פנו לרבנויות המקומיות השונות ערב פסח תשס"ז על מנת למכור את חמצם לנוכרי  .במעמד
זה הונפקו תעודות המאשרות כי בעל העסק מכר את חמצו לפסח כדין .יש לשים לב כי תעודות אלו אינן משמשות בשום אופן כתעודת
הכשר או כתחליף לה .על הציבור לדעת כי התעודות המונפקות ניתנות אף למרכולים ובתי אוכל אשר במהלך השנה אינם נושאים
תעודות הכשר כלל ולכן בהצגת אישור מכירת החמץ מטעם הרבנות המקומית יש מקום לטעות ולחשוב כי המקום אף מפוקח לעניין
כשרות .כמו"כ יש לזכור כי העובדה שצרכניות אלו )הבלתי מפוקחות( מכרו את חמצן האישי לפסח עדיין אין זה אומר שמוצרי החמץ
שנקנו מיד לאחר הפסח ,אכן הגיעו מספקי ביניים או יבואנים אשר דאגו בעצמם למכור את סחורתם לגוי ולכן יש עדיין חשש לחמץ שעבר
עליו הפסח לגבי התוצרת המונחת על המדפים .העולה מהאמור הוא כי בתקופה זו יותר מתמיד חשוב לרכוש במקומות המושגחים
בלבד.
מצ"ב רשימת יבואנים אשר שלחו עד כה למח' היבוא "אישור על מכירת החמץ שברשותם לנוכרי" לפסח תשס"ז )רשימה זו אינה מעידה
בשום אופן על כשרות המוצרים אלא על מכירת החמץ .יש לוודא כי על כל מוצר בפני עצמו יש ציון כשרות כדין:
א

אופאל אינטרנשיונל ,אחים זגה ,אלזן ,אופטימום ,אלסקה,
אוריינטל פוד ,אברמנטו ,אריז ,אלטמן ,אלסר ,אש בר
בא לי קפה ,בוטובסקי
גדעון גוטגולד ,גבריאל פיש ,גול סחר ,גרמזה פרמצבטיקה,
גולד פרוסט

ד
ה
ו
ז
ח

דורמקו ,דנשר ,ד.ס.פ
הגרעין
וקסמן ,וילי פוד ,ו .מ .בכר בע"מ ,ויליגר
זוגלובק שלומי
חיים עציון ,חמה כימיקלים ,חממה סחר

ט

טוהר ,טומין ,טעם טבע

ב
ג

י

יעד ממתקים ,י.ד .עסקים

ל לורנצ'ו ,ליימן שליסל
מ מזרח ומערב ,מנצ'יס ,מעיא ,מוצרי איכות אמרקאיים ,מירו פודס ,מוצפי
ניסים ,מוגה אינטרנשיונל ,מ.ל.מ מרכז לשווק ממתקים ,מינסטר פודוקס,
מיאל אימפקס
נ נייזר ,נקניק נהריה ,נאמן לאורך זמן ,נטו מלינדה סחר
ס סידס ,סנריידר ,סיימן ,סטארקיסט פודור ,סורפול ,סולימה
פ פרמיום פודס ,פודור סחר ,פרופ ,פלוטקין ,פ.מ.ד ,פסקוביץ' ,פיליז
ר רויאלטי שווצריה הקטנה ,ריחן ,ראקוטו קאסיי ,ריגלי ישראל
ש שסטוביץ' ,ששון ושות' ,שופרסל ,שינטרקו ,שיר יבוא ושווק ,שטראוס
)גרופ( ,שיקרצי ,שאבא יבוא ושווק
ת תנובה ,תבליני טעם וריח

העתקים:
כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט"א
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
עו"ד שמעון אולמן  -היועץ המשפטי לרה"ר
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