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הנדון :עדכון כשרות
 .1בתשובה לפניית היועץ המשפטי לרבנות הראשית לישראל ,מר שמעון אולמן ,עו"ד ,נמסר ע"י
רבנות צ.ה.ל כי מטבחי התעשיה האוירית אינם מושגחים על ידי הרבנות הצבאית כבר למעלה
משנה .לאחרונה ,נערכה פניה למנכ"ל התעשיה האוירית ,מר ניסן יצחק ,על מנת לתקן ליקוי זה
אך טרם התקבלה תשובה בנדון .בהתאם לכך אין לרבנות הראשית לישראל כל אחריות לגבי כשרות המטבחים השונים
ב"תעשיה האוירית בישראל בע"מ".
.2

לתשומת לבכם! במדריך הכשרות האחרון שיצא לאור ע"י בי"ד לונדון ,מהדורה תשס"ז ,עמ'  ,111עולה כי
ה"ויסקי האירי" לסוגיו ,עשוי להכיל רכז יין ושאר מרכיבים ללא הכשר ועל כן אין לצרוך אותו אלא אם כן הוא יוצר
בהשגחת כשרות מוסמכת .החשש לגבי סוג זה של ויסקי גבוה יותר הואיל ועל פי חוקי המדינה מותר על פי חוק לערבב
את הויסקי עם חומרים נוספים .בהתאם לכך ,הרינו להודיע כי ויסקי המיוצר ע"י חברות ""BUSHMILLS" ,"JAMESON
)צפון אירלנד( " "PADDYאינו מאושר לשימוש כל זמן שלא נושא עליו ציון כשרות בהתאם לנהלים .ידע הציבור ויזהר !
.3

מנתונים שהתקבלו ממחלקת היבוא עולה כי מוצרי חברת "חלאקס פוד אינדסטריז" מטורקיה,
המיובאים ע"י חברת "מורל ממתק" מירושלים ,אינם מאושרים כיום על ידה על אף שהם מוצגים
ככשרים באישורה ועל כן יש להסיר מוצרים אלו ולהחזירם ליבואן בדחיפות.

.4

מנתונים שנמסרו מאת מחלקת הכשרות ברבנות בת ים עולה כי הוסרה תעודת ההכשר מחברות
"עוגיות הזהב" רח' העבודה  3בת ים וכן "כעכי הזהב" רח' בלפור  97בת ים ומעתה אין לה
כל אחריות לגבי כשרותן .יש לציין ,כי חברות אלו מפיצות את מוצריהן בכל רחבי גוש דן ועל כן יש
להזהיר את הציבור לבל ייכשל.

 .5בביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית נמצא כי חב' "צנובר" רח' העבודה  3בת ים,
מייצרת ומשווקת את מוצריה תחת ציון הכשרות של הרבנות בת ים וזאת ללא כל תעודת כשרות
בתוקף מטעמה .אין לקלוט מוצרי חברה זאת ויש להסירם בדחיפות מהמדפים עד להודעה חדשה.

.6

לשאלת רבים :הרינו להודיע כי המוסד "מכון וינגייט" שעל יד נתניה ,טרם הסדיר
את תעודת ההכשר מטעם הרבנות נתניה המוסמכת על פי חוק ליתן תעודת כשרות
במקום וזאת על אף התראות חוזרות ונשנות ועל כן אין לרבנות הראשית לישראל כל אחריות
לגבי הכשרות במקום .יש לציין ,כי אין רבנות אבן יהודה רשאית ליתן תעודת הכשר במקום .נציין עוד ,כי

מוסד זה מארח משלחות וקבוצות ממשרדים וארגונים שונים ומגוונים המשתמשות במתקני המכון ועל כן יש להתריע
בפניהם בדבר התופעה.
.7

מפניה שהתקבלה מועד הכשרות של ה O.K -בארץ עולה כי לאחרונה משווק שמן זית כתית מעולה "מסיק" )שמן
זית "בוטיק" מזיתים מובחרים בכבישה קרה( – "בפיקוח מקצועי ואישי של עודד כהן ,רח' החלוצים  13ת"א" ללא
ציון פרטי היצרן או היבואן ,הנושא את ציון הכשרות של ה O.K -וללא ציון כשרות של רבנות מקומית מוסמכת.בהתאם
להודעה שמן זה מעולם לא קיבל הכשר מטעמם ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור .נבקש ליידע אותנו בכל מקום בו ימצא.

.8

בהתאם להודעתה של הרבנות מזכרת בתיה ,גן האירועים "בצל הגפן" השוכן בכביש חולדה ליד מזכרת בתיה וכן
משק אביעד ארקין במזכרת בתיה  ,אינם מאושרים על ידי הרבנות לעריכת חופה וקידושין הואיל ואין לנ"ל תעודות
הכשר .נא ליידע את רשמי הנישואין והמשגיחים בנדון.
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לשאלת רבים :הרינו להבהיר כי משחת קולגייט מיוצרת במספר מקומות בעולם ועל כן יש להקפיד ולוודא כי המשחה
הנמכרת בארץ נושאת את אישור הכשרות של הרבנות הראשית לישראל .לאחרונה הומצאה בפנינו משחת שיניים קולגייט
המיוצרת בברזיל ומיובאת ע"י חברת "צור יבוא וסחר בין לאומי בע"מ" מבני ברק ,הנושאת את ציון הכשרות של בד"צ "נווה
ציון" על גבי מדבקה חיצונית .בבדיקה עם מחלקת היבוא נמצא כי משחה זו לא קיבלה את אישור מחלקת היבוא .ידע הציבור
ויזהר !

 .10מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנויות הבאות נמצא כי למקומות הבאים הוסרה הכשרות או שהם מוצגים ככשר ללא תעודה
מטעמם :
כפר סבא

 מסעדת "בפסטה" רח' יוחנן הסנדלר  16כ"ס  -הוסרה הכשרות על ידי הרבנות המקומיתקייטרינג "אופק" רח' הגפן  4נווה ימין כ"ס – מציג תעודת כשרות מצולמת של הרבנות כ"ס למרות שבפועל אין לו כשרות
מטעמה מתאריך כ"ז כסלו תשס"ז

נצרת עילית

 קייטרינג "טעם של עוד" א.ת .ג' נצרת עילית – מפרסם עצמו ככשר בהשגחת הרבנות למרות שאין לו כשרות בפועלמסעדת "מירי"  -א.ת .ג' נצרת עילית – מפרסם עצמו ככשר בהשגחת הרבנות למרות שאין לו כשרות בפועל

חבל מודיעין

 קונדיטורית "לה רואיל" בבעלות מר בכור ניסים ,קיבוץ בארות יצחק – הוסרה תעודת הכשרות לבקשת הבעלים ומעתה איןהמקום נתון להשגחת הרבנות האזורית למרות שעדין המקום ממשיך לפעול כרגיל

בת ים
ירושלים

מסעדת "עופסייד" רח' רוטשילד  35בת ים  -הוסרה הכשרות מטעם הרבנות המקומית עקב הפרת נהלי הכשרות במקום
 להלן רשימת מסעדות ועסקים שאין תעודה מטעם הרבנות המקומית על פי חוק או שהוסרה מהם תעודת הכשרות:"היימשע עסין" רח' קק"ל  19ירושלים ,מסעדת "ציון הקטן" רח' אורוגוואי  8קרית יובל" ,טעם העיר" רח' יפו 30
ירושלים",פלאפל גריל בר" רח' הגננת  216ירושלים" ,פיצה מילאנו" רח' ברכת יהושע  2ירושלים" ,מרכז השווארמה
והפלאפל" רח' הרצל  123ירושלים" ,פיצה מטר" רח' עמק רפאים  54ירושלים

גבעתיים

 "מעדניית רצאבי – כרמי" רח' כורזין  5גבעתיים – הוסרה הכשרות מטעם הרבנות המקומית גבעתייםחנות הממתקים "קנדי לנד" )לשעבר "עלית" רח' ויצמן  17פינת שינקין – קיים חשש רציני של חמץ שעבר עליו הפסח
האסור באכילה ובהנאה
מסעדת "הבישוליה של הדס" רח' כצנלסון  67גבעתיים – הוסרה הכשרות מטעם הרבנות המקומית

כרמיאל

 מפעל "שקד" )לעוגות( רח' היוצרים  13כרמיאל – מפרסם עצמו ככשר בהשגחת הרבנות כרמיאל ע"ג אריזות של המוצרים.מפעל זה עבר לחיפה ואינו נתון יותר להשגחת הרבנות כרמיאל.

תל אביב

 קונדיטורית "ארנון וענת" רח' יהודה המכבי  60ת"א – מפרסם עצמו ככשר מבלי שיש בידו תעודת הכשר כחוק" ,מסעדהיהודית כשרה" התחנה המרכזית החדשה ת"א קומה  – 5הנ"ל מפרסם עצמו ככשר למהדרין מן המהדרין למרות שאין לו
כשרות על פי חוק" ,שווארמה נמבר  "1התחנה המרכזית ת"א קומה  – 4הנ"ל מציג תעודות כשרות למיניהן ללא כשרות
הרבנות המקומית ,קונדיטורית "הסוד המתוק" רח' בר יוחאי  12ת"א – מפרסם עצמו ככשר ללא רבנות ,מסעדת "בין ת"א
לגבעתיים" רח' דרך שלום  71ת"א – מציג ת"כ ישנה של הרבנות ת"א בעוד שבפועל אין לו השגחה מטעמה ,מסעדת
"צ'יקס" רח' נחלת בנימין  36ת"א – ת"כ שמן המשחה ללא ת"כ מאת הרבנות המקומית ,מסעדת "שווארמה פלאפל גינדי"
רח' האצ"ל פינת רח' חנוך ת"א – מפרסם עצמו ככשר ע"ג שלט בהשגחת הרבנות ת"א מבלי שיש בידיו ת"כ כחוק" ,פלאפל
ג'ינה" רח' שוקן  20ת"א – לנ"ל ת"כ שמן המשחה ללא רבנות מקומית" ,פלאפל ג'ינה" רח' שלבים  12ת"א – כנ"ל" ,קיוסק
הרצל" פינת קיבוץ גלויות – ת"כ שמן המשחה ללא רבנות מקומית ,המוציא לחם" רח' לבונטין 5ת"א – מפרסם עצמו ככשר
ללא רבנות מקומית ,מסעדת "מאמא מפרומה" רח' דרך מנחם בגין  38ת"א – מציג עצמו ככשר ע"ג התפריט ככשר בהשגחת
הרבנות מבלי שיש בידיו תעודת כשרות כחוק מטעמה ,מסעדת "טפיקו" רח' נחלת בנימין  1ת"א – הוסרה הכשרות מטעם
הרבנות המקומית  ,הנ"ל מראה תעודות כשרות בחתימתו של הרב עמאר ,מסעדת "שווארמה שלנו" רח' נחלת בנימין 77
ת"א – מפרסם עצמו ככשר בהשגחת הרבנות למרות שהכשרות הוסרה ע"י הרבנות ת"א.

העתקים:
הרה"ג הרבנים הראשיים לישראל
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
מר שמעון אולמן ,עו"ד  -היועץ המשפטי לרה"ר

בית יהב ,ירמיהו  ,80ירושלים ,ת.ד 36016 .מיקוד  ,91306טל' , 02– 5313187 :פקס' 02– 5313169
Beit Yahav, 80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313187, Fax. 02-5313169

