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ז ה י ר ו ת ! בביקורת פתע שנערכה ע"י מפקחי השירות הויטרינרי – משרד הבריאות ומפקחי
היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ב"אטליז האחים" ,רח' החרוב  ,3שוק מחנה
יהודה ,ירושלים ,בבעלותו של מר דובר ביניאשווילי ,נמצאו ממצאים חמורים של רכישת חלקי בשר
אחורי לא מנוקר אשר נרכשו מחברת "א .האחים הירושלמים למסחר בע"מ" בבעלות מר נידאל
דענא משכונת ראס אל עמוד ,מזרח ירושלים .בעלי המקום מציגים ע"ג שלט את המקום כ"כשר"
ו"חלק" מבלי שיש בידיהם תעודת כשרות מהרבנות המקומית כלל ובכך הציבור נכשל .נגד בעלי
המקום ננקטו צעדים כחוק בגין הובלת בשר ללא קירור וכן עבירה על חוק איסור הונאה בכשרות.
ידע הציבור ויזהר !
.2

לאחרונה ,נמצאו משווקים באזור הצפון מוצרי גבינה של חברת "א.ג .מחלבת הצפון" ,השוכנת בכפר
מרר ,תוך שהיא נושאת ציוני הכשרות של הרבנות עפולה ,טבריה ובד"צ חוג חת"ס פ"ת .מבירור עם
הרבנות עפולה נמצא כי אינם מעניקים כשרות לגבינות הנ"ל ועל כן הדבר מהווה זיוף
חמור .אין לקלוט תוצרת מחברה זו במקומות המושגחים.

 .3בבדיקה שנערכה ע"י רבני אגף הכשרות הארצי עם הרב משה סויסה ,רב ישובי "גוש
חי'ה" בעמק חפר ,נמצא כי הרב העניק הכשר לשמן זית בשם "שמן זית הכפר" אשר יוצר
כביכול במושב הדר עם ,על אף כי בפועל הנ"ל יוצר באזור הכפרים שבצפון ומולא בישוב
בורגתא ללא סמכות .בהתאם לכך ,שמן זית הנ"ל נפסל לשיווק ואין לקולטו במקומות
המושגחים.
.4

הובא לידיעתנו ,כי מפעל המשקאות "רותאנא  " GLS -אשר שכן בעבר בכפר ריינה ועבר לאחרונה לנצרת
עלית ,ממשיך להציג את משקאותיו ככשרים בהשגחת רבנות נצרת עלית ובד"צ חוג חת"ס בני ברק ,על אף
כי למקום אין תעודת כשרות כלל מכל גורם ועל כן הדבר מהווה זיוף .כמו"כ ,הנ"ל משווק ומייצר תחת
המותגים "טרופינה"" ,מיץ נקטרינה"" ,סירופ רותאנא"" ,סירופ טיפ טוב" וכן שמנים במותג “ .”JABBRYאין
לקלוט תוצרת חברה זו מחשש למכשול.

 .5בביקורות שנערכו ברחבי הארץ נמצא כי קיימים סניפים רבים תחת המותג "לחם
תושיה" המדביקים מדבקות הנושאות את ציון הכשרות של רבנות אזור ,למרות שבפועל כיום אין היא
מעניקה הכשר כלל למפעל המרכזי .כמו"כ ,בעלי חנויות רבים מהסוג הנ"ל נוהגים להציג תעודת הכשר
מצולמת של הרבנות גזר המתייחסת אך ורק למפעל המרכזי על מנת ליצור מצג כשרותי ובכך למשוך
קונים לחנויותיהם בזמן שבפועל אין בידם תעודת הכשר מטעם הרבנות המקומית המוסמכת .כל סניף
של החברה הנ"ל חייב להחזיק בתעודת הכשר מטעם הרבנות המקומית המוסמכת במידה והוא מעוניין
להיות מוצג ככשר .ידע הציבור ויזהר.
.6

מנתונים שהתקבלו ממחלקת היבוא ברה"ר ,עולה כי בבדיקה שנערכה למוצר "ביצי דג קוד )שיבוט( בשילייתם" ,אשר יובא
ארצה ע"י היבואן פול אלברט לוי ,תחת כשרות בד"צ "יורה דעה" נמצאו תולעים בביצים ועל כן הוחלט על דעת נותני ההכשר
לבטל את תעודת ההכשר למוצר הנ"ל מחשש למכשול .אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים.

.7

לאחרונה מופץ פלייר באזור הצפון המציג את חנות "מרכז הדגים" ,א.ת .מעיליה הכביש הראשי מול עאסי סנטר ,טל'':
 ,04– 9576005כמוכרת דגים למהדרין בהסתמך על תעודה מטעם ועד הכשרות "מור ולבונה" .הרינו לחזור ולהודיע כי הגוף
"מור ולבונה" בניהולו של מר מרדכי עשור לא קיבל את אישור מועצת הרה"ר לישראל ועל כן אין כל תוקף לתעודות
הניתנות על ידו .הציבור מוזהר מלהיכשל ושומר נפשו ירחק.

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

הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
.8

לאחרונה ,נתפס מר ציון שמקא כשהוא מנסה לשווק בשר ממפעל "סחר לגידול עגלים" באמצעות מסמך הנושא את שם
המועה"ד טבריה עבור פס יצור שבועי .מבדיקה שנערכה ,נמצא כי לא ניתנה כלל תעודת הכשר מטעם רב העיר בטבריה
לחברה זו ,מה עוד שהיא כלל לא שוכנת בתוך העיר טבריה ועל כן הדבר מהווה מכשול חמור .אין לקלוט בשום אופן תוצרת
ממפעל בשר זה.

.9

ז ה י ר ו ת ! לאחרונה ,שווקו עלי ירק של חברת "עלי העמק" בבעלות מר עוזי בלינסקי ) ,(1990תוך הצגתם ככשרים ללא
חשש תולעים ושביעית לחומרה ,באמצעות תעודת כשרות מזוייפת של רב ישובי "גוש חי'ה "עמק חפר ובד"צ נחלת יצחק.
בבדיקה שנערכה מול הרב נמצא כי בשום אופן לא העניק הכשר למהדרין על גידול מפוקח אלא רק על פיקוח תרומות
ומעשרות בלבד .ידע הציבור ויזהר.

 .10הודעה חשובה מהמדור למצוות התלויות בארץ :כידוע ,השנה שנת השמיטה בהרבה מקומות לא מפרישים תרומות
ומעשרות בפירות השייכים לשנה השביעית ,בהתאם לסוג הגידולים ,בין בפירות "אוצר בית דין" ובין בפירות "היתר המכירה",
על פי ההנחיות בכל אתר ואתר .ואמנם ,יש לשים לב לכך שהיות וחלק מהפירות המשווקים הם פירות נטע רבעי ,הרי שמספק
יש לחלל את פירות הנטע רבעי ,גם באותם מקומות שאינם מפרישים תרומות ומעשרות .אי לכך ,בכל מקרה של קבלת פירות
שאינם חתומים ע"י משגיח לעניין הפרשת תרו"מ ,יש על המשגיח המקבל לומר את נוסח חילול הנטע רבעי כדלקמן ":אם יש
כאן נטע רבעי יהא מחולל על פרוטה במטבע") ...ההמשך על פי הנהוג באותו מקום בכל השנים(.
 .11לאחרונה התקבל מידע על כך שהמוצר "חטיף וופל במילוי קרמל מצופה שוקולד חלב" ,המיוצר עי סימסק ביסקובי זגירה
קרמן ,טורקיה והמיובא ארצה ע"י אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ ,סומן בחותם הכשרות של ה O.K -ובאישור הרה"ר
לישראל .הרינו להודיע כי הנ"ל לא קיבל את אישור ה O.K -ואישור הרה"ר לישראל .אין לקלוט מוצר זה במקומות
המושגחים ויש להחזירו ליבואן בדחיפות.
 .12הרבנות לכשרות ארצית מודיעה בזאת כי מפעל "סופר פרש" הנמצא בטירה ,עומד תחת השגחתם בכשרות רגילה בלבד על
פי "היתר מכירה" ,על אף כי לאחרונה נעשו ניסיונות ע"י משווקים להציגה כיבול שישית .נא ליידע את המשגיחים בדבר.
 .13רבנות נהריה מודיעה בזאת כי מעולם לא העניקה תעודת הכשר לחברת "אגרו לקסוול" ,אזור תעשיה מילואות ,וזאת לאחר
שנודע לה כי חברה זו משווקת את מוצריה תוך זיוף תעודת הכשר שלהם .ידע הציבור ויזהר !
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרות:
תל מונד

 -מסעדת "למון גראס" בבעלות מר חן מלול ,רח' הדקל  41תל מונד – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית

מעלה יוסף

 -קייטרינג "דוד ויהונתן" מושב חוסן במעלה יוסף – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות האזורית מעלה יוסף

חדרה

 -קונדיטוריית "מקסים" אזור התעשיה הצפוני חדרה – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית

גלבוע

-

ראש העין

-

תל  -אביב

-

מגדל העמק

-

גבעתיים

-

"פיצה פיצוץ" בבעלות מר מתן בוחבוט ,מושב פרזון תענך – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות האזורית עקב אי עמידה בנהלי
הכשרות
מסעדת "אמדאוס גורמה אקספרס" ,רח' המלאכה , 4ביתן  8פארק סיבל ראש העין – הוסרה הכשרות עקב הפרת נהלי
הכשרות במקום
מסעדת "המפגש אקספרס" ,רח' המלך ג'ורג'  55ת"א – אין לנ"ל כשרות מטעם הרבנות המקומית ת"א ומציג עצמו ככשר
באמצעות גוף כשרות אחר
מסעדת "עיקר הבריאות" ,תחנה מרכזית החדשה ,קומה  ,6ת"א – הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות והנ"ל ממשיך להציג תעודה
ישנה של הרבנות ת"א
מסעדה בבית הועד הפועל  ,רח' ארלוזורוב  93ת"א – אין לנ"ל כשרות מטעם הרבנות המקומית ומציג עצמו ככשר באמצעות
גוף כשרות אחר
קיוסק "פלאפל על הדרך – שניצל בכיכר" ,רח' דרך העמק מול המרכז המסחרי והעירייה מגדל העמק – הוסרה הכשרות
לבקשת בעל העסק הנוכרי שאינו מעוניין יותר בכשרות .הנ"ל מוכר בשרים על האש  .הציבור מתבקש להזהר !
"מטעמי אור יהודה" ,רח' סירקין  11גבעתיים – הנ"ל מציג עצמו ככשר מבלי שיש בידו תעודת כשרות מטעם הרבנות
המקומית

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