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.1

מביקורת פתע שנערכה ע"י נציג הרבנות הראשית לישראל בשטחי
הגידול והאריזה של מר עלי וחמיס אלקרינאווי ,השוכנים בישובים טארבין ורהט ,נתפסו
הבעלים כשהם מבצעים אריזה של תוצרת בתוך שקיות שיווק הנושאות את מותגי החברות
"יבולי מנחת שי מהדרין" וכן "ירקות עליים למהדרין" ,המציגות את התוצרת כ"כשרה
למהדרין  -גידול מיוחד למניעת חרקים בהשגחת הרב בנימין חן ,רב המועה"א בני שמעון"
וזאת ללא נוכחות משגיח כלל .מבדיקה שנערכה ,נמצא כי החממות היו קרועות ומוזנחות
ובנוסף ,נמצאה אף נגיעות גבוהה של חרקים המהווה מכשול חמור לציבור .עם חשיפת
הממצאים ידעו את הרב נותן ההכשר בדבר המכשלה ,ומעתה אין לקלוט ולהשתמש
בתוצרת חברה זו במקומות המושגחים על מנת לא להכשל.

.2

מנתונים שנמסרו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות רוסיה ,עולה ,כי המוצרים "מרגרינה מצ'טה"  500גר' ומיונז,
המיוצרים ע"י חב' "פטרוסיוז" – רוסיה ,אינם מושגחים על ידה מזה מספר שנים ,אך לתדהמתם גילו כי מוצרים אלו
משווקים בארץ ע"י היבואן "יורוסטנדרט" ,רח' רימון  ,9א.ת .חבל מודיעין,
תוך ציונם ככשרים בהשגחת בד"צ אגודת הרבנים – הרה"ר בערל לאזאר ,
אב"ד רוסיה ) (KPובאישור הרה"ר לישראל ובכך הציבור נכשל .מנתונים
שהתקבלו במחלקת היבוא נמצא כי המוצר אינו מאושר על ידה ועל כן יש
להסירו מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפותׂ .

.3

בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית במתחם היצור השוכן ברח' השיש  ,30נתניה,
נמצא כי במקום פועלים מס' קייטרינגים כגון" :גוון תעשיות מזון בע"מ" וכן "מגון  2000מזון
בע"מ" ,קייטרינג "ישי מזרחי" ,קייטרינג "פרייבט" – תוך הצגתם ככשרים באופנים שונים ,על
אף כי הרבנות נתניה אינה מעניקה הכשר כלל במתחם זה .אין לאשר אירועים וקליטת תוצרת
מהחברות הנ"ל עד להסדרת נושא הכשרות כחוק.

.4

מנתונים שהתקבלו במוקד היחידה הארצית ,עולה כי איטליז "הל – דניאל" ,רחוב נוריאל  ,11בשוק התקווה תל
אביב ,נייד) 03-6390839 ,0546585883 :דניאל( מציע למכירה בשרים ועופות מפורקים במחירים מוזלים במיוחד,
תוך הצגתם ככשרים בהשגחת הרב אויירבאך ,בד"צ "בית יוסף" ,הרב מחפוד .מבירור שנערך עם רבנות ת"א
ובד"צ "בית יוסף" ,עולה כי מדובר בהטעיה חמורה ועל כן הציבור מוזהר בזאת שלא לקנות תוצרת מאטליז זה ע"מ
לא להכשל.

.5

בביקורת שנערכה ע"י נציגי הרה"ר לישראל במפעל "נעשה ונצליח – א.ב .אלבה" ,השוכן רח' רבין  ,29קרית עקרון,
טל' ,09- 9101048 :נתפסו בעלי המקום כשהם משווקים טחול בלתי מוכשר ובלתי מנוקר כשהוא ממולא בבשר תוך
הכשלת הרבים .הוחלט על הסרת הכשרות מהמפעל ע"י המועצה הדתית קרית עקרון בשיתוף עם הרבנות הראשית.
אין לקלוט תוצרת מפעל זה עד להודעה חדשה.

.6

מנתונים שנמסרו ע"י הרב שלמה דידי שליט"א ,רב המועה"א כנרות  -עמק הירדן ,נמצא
כי הוסרה הכשרות ממסעדת "דג על הירדן" ,השוכנת בקיבוץ כנרת ,טל'04- :
6759577ומעתה אין לה כל אחריות לגבי הכשרות במקום .ידע הציבור ויזהר!

.7

מנתונים שהקבלו מאת רב המועה"א מעלה יוסף ,הרב זרח אליהו שליט"א ,עולה כי הוסרה
תעודת הכשרות מאירוח כפרי דרוזי "הכפריאדה" של משפחת סלאלחה בית ג'אן  ,טל :
 ,04- 9802757ומעתה אין לו כל אחריות לגבי המקום .ידע הציבור ויזהר!
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בהתאם להודעת רבנות עפולה נמצא כי הוסרה תעודת הכשרות מקונדיטוריית "מנחת הארץ" ,רח' ירושלים ,5
עפולה ,וכן מהסניף השוכן במרכז המסחרי "עפולה עילית" בניהולו של מר אורי שמואלי  ,וזאת בעקבות הפרת נהלי
הכשרות במקום ומעתה אין לרבנות עפולה אחריות לגבי הנעשה במקום.

.9

לאחרונה נמצא כי המוצר "שוקולד בננה גונדץ" ,בר קוד ,9001395807015 :המיוצר
ע"י "האוסווירט' קיטסי" ,גרמניה ,ומיובא ע"י "ק.א .גורמה בע"מ ,רח' התע"ש , 7
כ"ס ,טל' ,09- 7440473 :נמכר ברשת המזון "טיב טעם" המוכרת טריפות ,תוך
הצגתו כ"כשר בהשגחת חוג הרמב"ם" .הננו להודיע כי הגוף הנ"ל לא הוסמך ליתן
תעודת הכשר כחוק ולא קיבל את אישור מחלקת היבוא ועל כן אין לקולטו במקומות
המושגחים.

 .10הודעה ממחלקת היבוא הארצית :אישורי הכשרות אשר הונפקו לפסח תשע"א עבור קטניות ,מתייחסים
לכשרות הקטניות לפסח בלבד )שאינם מרוחים בחומר אסור או חמץ( ואינם מהווים חלופה לחובת הברירה  3פעמים
לפני פסח של כל אריזה ,מחשש לתערובת דגנים הנפוצה בקטניות בהתאם להלכה.
לשאלת רבים בנושא כשרות המוצר :מזון לתינוקות "סימילאק" לפסח ,הרינו להודיע כי השנה ניתנה תעודת הכשר ע"י
מחלקת היבוא למוצרים הבאים בלבד הנושאים את סמל ה :OUD

איזומיל  +איזומיל טף

סימילאק טופ +1טופ  2+טופ 3

סימילאק אדוונס 1+2+3

נוהל מכירת חמץ לנוכרי ערב פסח
הננו פונים בזאת לרבנים העוסקים במכירת חמץ מטעם הרבנויות המקומיות ערב פסח ,לוודא כי אישורי מכירת החמץ הניתנים
לבעלי העסקים המבקשים זאת ,יינתנו אך ורק לבעלי עסקים בעלי תעודת הכשר בתוקף ,תוך הקפדה כי ע"ג התעודה ירשם
במפורש ומודגש )רצוי בכתב ובצבע בולט( "אישור זה אינו מהווה תחליף לתעודת הכשר".
בעלי עסקים ללא הכשר המבקשים למכור את חמצם ערב פסח – יוכלו לבצע את המכירה באמצעות נציגי הרבנות המקומית אך אין
להעניק להם אישור בכתב לצורך הצגתו .במידה ועל פי שיקול דעת הרבנות יש צורך במתן אישור כתוב ,יש לרשום אותו על שמם
הפרטי בלבד של בעלי העסקים וזאת ללא שימוש בלוגו הסטנדרטי של הרבנות המקומית ,על מנת למנוע מהציבור הצופה בתעודה
המוצגת בבית העסק  ,לחשוב כי בעל החנות הנ"ל מפוקח גם לעניין כשרות ובכך עשויה להיווצר הטעיה צרכנית חלילה .עם זאת,
פרטי הרבנות המקומית ירשמו בתחתית הדף לפי העניין.
ככל שיוחלט במקרה זה ליתן אישור על מכירת חמץ לבית עסק ,יש לדרוש ולהתנות את מתן האישור בהתחייבות חתומה של בעל
העסק לכך שבמידה וייתפס כשהוא מוכר חמץ בפסח במזיד ,הרי ש תפוג כל תוקף המכירה רטרואקטיבית וכל האחריות להפסדים
בגין הסרת כשרות או כל נקיטת הליך אחר תהיה על אחריות בעל העסק בלבד.
כמו"כ יש להביא לידיעת הציבור ובעלי העסקים כי מקומות מושגחים לא יוכלו לרכוש תוצרת אחר הפסח אלא ממשווקים ,ספקים
ומחסני מזון וכל שכן מיצרנים ,אשר ביצעו מכירת חמץ לנוכרי באמצעות נציגי הרבנות המקומית בלבד.

העתקים :מרנן כב' הרבנ ים הראשיים לישראל שליט"א ,מר עודד וינר – מנכ"ל הרה"ר לישראל ,לשכה משפטית
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