הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

בס"ד

כ"ז אייר תשע"א
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עדכון כשרות מס'017 :שעא

לכבוד
הרב המקומי
מנהל מחלקת הכשרות
יו"ר המועצה הדתית
די בכל אתר ואתר
שלום רב,

הנדון :עדכון כשרות
.1

ל שאלת רבים  :הננו להודיע כי הגוף המכנה את עצמו "מועצה חרדית לכשרות על
שם המהר"ל" ) (OMמצ'כיה לא הוסמך ע"י מועצת הרה"ר לישראל ליתן הכשר ואין
לנו כל אחריות לכשרות המסעדות והחברות להן הוא מעניק השגחה .הרבנות
הראשית לק"ק פראג ולרפובליקה הצ'כית ביקשה להזהיר את ציבור התיירים
הפוקדים את המקום שלא לסמוך על כשרות גוף זה לאור תקלות כשרותיות חמורות
שמצאה ואי עמידה בדרישות כשרות בסיסיות של הרבנות .ידע הציבור ויזהר!

.2

מביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית במסעדת "המושבה"" -פלאפל  4טעמים",
רח' בר כוכבא  ,41פתח – תקוה ,נתפס בעל העסק כשהוא מציג תעודה מטעם בד"צ "נחלת
יצחק" ,על אף שבפועל המקום לא מושגח כלל לא ע"י הרבנות המקומית ולא ע"י גוף כל
שהוא ,כך שהתעודה מטעה את הציבור .ידע הציבור ויזהר!

.3

ועד הכשרות של ה –  ,O.Uביקש להזהיר את הציבור על כך שבארץ נמכר חטיף מסוג "הרשי – חטיף שוקולד חלב
במילוי עוגיות שוקולד" ,בר קוד ,34000102501 :המיוצר כביכול ע"י "הרשי קומפני" ארה"ב ומיובא ע"י "רויאלטי
טסה את ז'ק  ,רח' הסתת  ,19חולון המוצג כ"כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי ובהשגחת ה –  O.Uארה"ב ) ללא
האות  (Dובאישור הרבנות הראשית לישראל" מבלי שסמל ה O.U.D -מופיע על
האריזה המקורית ,בעוד שבפועל הוא מיוצר בברזיל ללא השגחתו כלל ועל כן
התויות שהודבקה ע"ג המוצר איננה תואמת והדבקתה נעשתה ע"י גורם בלתי
ידוע תוך הכשלת הציבור .יש להסיר מהמדפים כל מוצר מסוג זה של היבואן הנ"ל
שאיננו נושא את סמל ה  U.O.Dע"ג האריזה המקורית בתוספת אישור הרה"ר לישראל.

.4

מנתונים שנמסרו לנו ע"י מח' הכשרות ברבנות ת"א ,עולה כי אולם "אקסודיה" ,השוכן ברח' בני
אפרים  ,228ת"א – אינו נתון יותר להשגחת הרבנות ת"א ועל כן אין הוא מאושר לעריכת חופה
וקידושין .נא ליידע את רשמי הנישואין והמשגיחים בנדון.

.5

לאחרונה ,נמצא כי "חוות עיזי הר איתן – סטף" ,הר איתן ,טלפקס' ,02- 5333748 :בבעלות שי זלצר ,מציגה את
מוצרי הגבינה שלה ככשרים בהשגחת גוף המכנה את עצמו "בד"צ מכון הכשרות כהלכה" .הננו להודיע בשער בת
רבים ,כי גוף זה לא הוסמך להעניק הכשר ע"י מועצת הרה"ר לישראל ועל כן אין לאשר מוצרים אלו מחשש
לכשרותם עד להסדרת כשרות במקום מטעם הרבנות האזורית מטה – יהודה כנדרש על פי חוק.

.6

לאור העובדה שהוודקה "גריי גוס" מיוצרת כיום בחו"ל בקו יצור כשר ומיובאת ע"י חב' "אקרמן" ,חיפה ,תוך שהיא
נושאת את ציון הכשרות של הרה"ר לישראל ,אין לקלוט בשום אופן משקה זה מיבואנים אחרים אלא אם כן הבקבוק
נושא במפורש ציון כשרות של הרה"ר לישראל ובכפוף להימצאותו של אישור כשרות בתוקף מטעם מח' היבוא.
נבקש מהמשגיחים לפעול בהתאם.

.7

ז ה י ר ו ת ! הננו לחזור ולהתריע כי האטליז "הטלה המעולה" ,רח' המבשר  ,16ת"א ,טל',03- 6883454 :
בבעלות מר יפתח כהן ,ממשיך להיות מוצג ככשר באתר אינטרנט  2eat.co.ilעל אף כי המקום אינו מושגח ע"י
הרבנות המקומית ואף מוכר בשר טריפה תוך הכשלה חמורה של הרבים .ידע הציבור ויזהר!

.8

מנתונים שהתקבלו מרבנות יהוד עולה כי מסעדת "אצה" ,רח' העצמאות  ,40בניין רסקו ,טל', 03-5360771 :
יהוד ,ממשיכה להציג את עצמה ככשרה על אף שהוסרה ממנה הכשרות תוך הכשלת הרבים .ידע הציבור
ויזהר!

 .9מביקורת שנערכה ע" י מפקח היחידה הארצית בחב' "זייתונה" השוכנת בצומת אום אל פאחם ,נתפסו
בעלי המקום כשהם מוכרים טחינה גולמית )חצי קילו( ,תוך הצגתה ככשרה בהשגחת הרב יעקב יוסף
אוירבאך .מבירור עם הרב ,נמסר כי הנ"ל זיוף חמור .כמו"כ החברה אינה מושגחת כלל על ידי כל גורם
ואין לרכוש ממנה תוצרת המוצגת ככשרה על מנת לא להיכשל .ידע הציבור ויזהר!
 .10מנתונים שהתקבלו מהרבנות האזורית גלבוע עולה כי הוסרה ההשגחה מגן האירועים – "שדות הגלבוע"
בניהול מר איתמר שרעבי נייד 052-7023883 :לאחר שהנ"ל הפרו את נהלי הכשרות וביצעו אירוע בשבת .
מעתה המקום אינו מאושר לעריכת חו"ק עד להודעה חדשה .נא ליידע את רשמי הנישואין והמשגיחים בהתאם.
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 .11מתלונות שהתקבלו במוקד היחידה הארצית עולה כי קיימים דוכני מכירת
מזון רבים בתחנות הרכבת השונות בארץ ,אשר פועלות ללא כל תעודת
כשרות מטעם הרבנות המקומית המוסמכת ,וזאת על אף שמעיון בחוזה
ההתקשרות המפורסם באנטרנט ע"י רכבת ישראל )מכרזים(  -בעלי הדוכנים
מחוייבים לכך וכפי המצויין בסעיף " 11.5השירות ו/או המוצרים יהיו כשרים על פי דרישות הרבנות הראשית
לישראל ,והמורשה מתחייב בהתחייבות יסודית למכור אך ורק מוצרים כשרים ,ושתהיה ברשותו תעודת
כשרות תקפה מאת הרבנות הראשית אשר תוצג במקום בולט בדוכן" .בהזדמנות זאת נציין ,כי תחנת הרכבת
ראש – העין אינה מושגחת כלל  .ידע הציבור ויזהר!
 .12למנוע מכ שול :להוי ידוע שהמוצרים המגיעים מחו"ל באישורנו תחת השגחות שונות ,כאשר מסומנת בהם האות D
על האריזה פירושו :חלבי )יש מוצרים שהאות מסומנת בגופן קטן ביותר ובהיר מאוד וקשה לזהותו( ועל כן מומלץ
לוודא כי קיימת התאמה בין פרטי הכשרות במדבקה ,ככל שתהיה ,לפרטים המופיעים ע"ג האריזה המקורית.
בהזדמנות זו נציין כי הרה"ר אינה מאשרת שימוש בחלב נוכרי אלא באבקת רכיבי חלב נוכרי בלבד .מומלץ לוודא
טרם השימוש במוצר ,האם הוא פרווה או חלבי כגון :רטבים לסלט ,סוכריות ,קרקרים ,ממתקים לסוגיהם וכד'
בתשומת לב.
 .13להלן עסקים המוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרות:

אור יהודה

" -פיצה פצץ" ,רח' היוצרים  ,5אור – יהודה – הוסרה ההשגחה עקב הפרת נהלי הכשרות וחילול השבת במקום

אשדוד

 הוסרה ההשגחה מהמקומות הבאים ואין הם נתונים להשגחת הרבנות אשדוד" :מלך החומוס" ,רח' מרטין בובר  ,1אשדוד,"אטליז בן שבת" ,בשוק ב' ,רח' יוספטל ,אשדוד" ,אטליז בן שבת" ,רח' דב גור ,רובע ו' ,אשדוד ,כמו"כ ,המקומות הבאים אינם
נתונים יותר להשגחת הרבנות אשדוד :מפעל "לופו לופו  ,"2002רח' ההדרים  ,100אשדוד" ,קפה ג'ו" ,אזור התעשיה עד הלום,
אשדוד .ממידע שנמסר ע"י הרבנות אשדוד עולה כי ישנו סוכן בשם איגור ,טל' ,050-3875100 :אשר משווק לחמים ,פיתות ומוצרי
מאפה תחת המותג "טעמי הכפר" ומציג את המוצרים ככשרים בהשגחת בד"צ אשדוד ובד"צ "בית יוסף" .לעסק זה אין כשרות
של הרבנות אשדוד ואינו נתון לפיקוחה .ידע הציבור ויזהר!
 "קצביית אייזיקיס" ,הצמודה לסופר  10 TO 10ביציאה הצפונית של המושבה בנימינה בדרך העולה לזכרון יעקב – הוסרהההשגחה ע"י הרבנות בנימינה מהקצבייה ומהאוכל הנמכר במקום
 -מסעדת "חוויאג' מרק" ,רח' מרבד הקסמים  ,7גדרה – הרבנות והמועה"ד גדרה ביקשה להודיע כי הוסרה ההשגחה מהמקום

בנימינה
גדרה

"מזנון פנחס" – בבעלות מר יובל פנחס ,השוכן בצומת מזור – הוסרה הכשרות ע"י המועה"א חבל – מודיעין .כמו"כ ,מבקשת
הרבנות ליידע כי מסעדת "טעם של פעם" השוכנת בכפר טרומן  ,12בבעלות גב' ורד פימה שהיתה נתונה עד כה להשגחה ברמת
כשרות "חלק מהדרין" נתונה כעת להשגחה ברמת כשרות רגילה בלבד – לתשומת לב הציבור!
מלון "חוף רון" ,טבריה – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות טבריה ואין הם נתונים להשגחתה .כמו"כ הוסרה הכשרות מ"קונדיטוריה
רחל" ,טבריה.
להלן מס' בתי עסקים אשר מוצגים ככשרים ע"י בד"צ "רופשיץ" מבלי שיש בידם ת"כ על פי חוק מהרבנות ירושלים" :שווארמה
 ,"15רח' פייר קניג  ,26ירושלים" ,מסעדת "טיסטנבולי" ,שוק מחנה יהודה ,ירושלים" ,ביסט שווארמה" ,שוק מחנה יהודה,
ירושלים" ,סטקיית ירושלים" ,שוק מחנה יהודה ,ירושלים" ,שיפודי הגפן" ,שוק מחנה יהודה ,ירושלים" ,פלאפל חזקיהו" ,שוק
מחנה יהודה ,ירושלים .ושומר נפשו ירחק!
"שיווק כרמיאל" ,כרמיאל – הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות כרמיאל עקב הפרת נהלי הכשרות במקום בחג הפסח

חבל מודיעין

-

טבריה

-

ירושלים

-

כרמיאל

-

עפולה

 -הוסרה הכשרות מ"פיצה פצץ" ,רח' שרת  ,6עפולה ,בבעלות מר תומר אהרון בעקבות הפרת נהלי הכשרות במקום

פתח – תקוה

 ע"פ בקשת בעלי "קייטרינג סלומון" – מאכלים עירקיים ,רח' ז'בוטינסקי  ,112פ"ת – הוסבה הכשרות מכשרות "מהדרין" לכשרותרגילה בלבד – לידיעת הציבור!
 מסעדת "אבסולינו" ,רח' המלאכה  ,2פארק אפק ,ראש – העין – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית עקב הפרת נהלי הכשרותבמקום ומעתה אין לרבנות כל אחריות על הנעשה במקום
 המקומות הבאים מוצגים ככשרים וזאת מבלי שיש בידם ת"כ ע"פ חוק מאת הרבנות ת"א" :אטליז טיירי דידי" ,רח' בית אל ,12ת"א" ,קפה הלל" ,רח' אבן גבירול פינת ארלוזורוב ,ת"א ,מסעדת "רניס" ,רח' נחלת יצחק  ,5ת"א ,קונדיטוריה "ויר" ,רח' המלך
ג' ורג'  ,7ת"א" ,בורקס של אמא" ,רח' לוינסקי פינת נחלת בנימין ,ת"א" ,הטאבון" ,רח' המלך ג'ורג'  ,51ת"א.

ראש – העין
תל  -אביב

Pרבנות בת – ים בקשה להבהיר ,בהתאם לבקשת חב' תבליני "פרג" מבת – ים ,כי היא ממשיכה להעניק הכשר לחברה זו
כאשר הייצרן ביקש לציין את דבר היותו מושגח ע"י הרב רובין והרב מחפוד P .הרבנות האזורית מטה – יהודה מודיעה בזאת על
החזרת כשרות לחברת "רוגו'ם – ארועים וטיולים בטבע" ,מושב גבעת יערים ומעתה ניתן להשתמש בשרותיה כבעבר P .מסעדת
"קפה באגט נשר" ,מתחם טסט קאר ,נשר – הוחזרה הכשרות למקום ע"י המועה"ד נשר החל מתאריך י"ט אייר תשע"א (3.05.11

N

 Pרבנות כפר סבא מודיעה על החזרת כשרות ל"מעדנים פיקנטיים" בבעלות מר דני מדמוני רח' רוטשילד  66כ"ס .

תזכורת לגבי נוהל "הסרת כשרות" :הננו להפנות את נותני ההכשר לסעיף  6בתקנות חוק איסור הונאה בכשרות )תעודות הכשר(
 1988וכן הוראות חוזר מנכ"ל  -המשרד לשירותי דת תש"ע שם מפורט הליך הסרת הכשרות .בהזדמנות זו ,נחזור ונזכיר ,כי בית
עסק שהוסרה ממנו תעודת הכשרות ע"י הרבנות המוסמכת בגין אי עמידה בנהלים ,אין לרבנות אחרת סמוכה ככל שתהיה ליתן
הכשר על דעת עצמה מחוץ לתחומה ,הואיל והדבר בניגוד לחוק .מתן תעודת הכשר מחוץ לתחום מותנה בקבלת הסמכה מאת
מועצת הרה"ר לישראל ובשים לב לנסיבות אשר הובילו להסרת הכשרות אשר עשויות להשליך על משך השעית התעודה בהתאם
לחומרתן.

העתק :מרנן הרבנים הראשיים לישראל שליט "א  ,מר עודד וינר – מנכ "ל הרה"ר לישראל ,הלשכה משפטית
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