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.1

השבוע ערך אגף הכשרות הארצי בדיקה מדגמית ואקראית
למספר יצרנים ומשווקים העוסקים בגידול עלי ירק מפוקח והמציגים את תוצרתם
כנקיה מחרקים ותולעים .תוצאות בדיקות המעבדה הובאו לעיונם של חברי ועדת עלי
ירק ברה"ר .במסגרת זו נחשפה תופעה מזעזעת של המצאות חרקים גבוהה ובלתי
סבירה )עשרות טריפסים בשקית בודדת( בחברת "אקזוטיקה" ,מושב בית נחמיה.
בעקבות ממצאים אלו ערכה רבנות ירושלים לפנות בוקר ביקורת פתע במקום ומצאה לאחר בדיקת מעבדה עשרות
טריפסים חיים ומתים תוך הפרה חמורה של נהלי הכשרות .בהתאם לכך נתבקשנו להודיע ע"י הרבנות ירושלים כי מעתה
הם מסירים את הכשרות מחברת "אקזוטיקה"לרבות כל סוגי הפרי ,הירק או מגוון ירקות עליים המשווקים ע"י חברה זו.
אין לקלוט תוצרת חברה זו על מנת לא להכשל בחשש אכילת טבל ,ערלה וחרקים.

.2

מנתונים שנמסרו ע"י הרב האזורי למועצה"א גליל תחתון ,הרב חיים יוסף רוזנבלט שליט"א וכן המכון לחקל"ת בראשות הגר"י
אפרתי שליט"א ,עולה כי הוסרה תעודת הכשרות וההשגחה מחברת עלי הירק "סלטרי – סוכנות הזורעים" מושב הזורעים
וזאת בשל הפרה חמורה של הכשרות .אין לקלוט תוצרת חברה זו במקומות המושגחים על מנת לא להכשל.

.3

ז ה י ר ו ת ! מנתונים שנמסרו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות ירושלים עולה כי כל הבשר
והעופות של חברת "הכי טעים" ,השוכנת באזור תעשיה עטרות .הנושאת עליה את חותמת
הכשרות של ה"רבנות ירושלים מהדרין" אינה עומדת תחת פיקוחה ואין לה כל השגחה על הכשרות
במפעל זה .למרות התראות חוזרות ונשנות ,ממשיך היצרן להשתמש במותג הכשרות של הרבנות
ירושלים כך שהדבר מהווה זיוף מבחינתה .לפרטים נוספים ניתן לפנות ישירות לטל':
 02– 6214848רבנות ירושלים.
.4

בהתאם להודעתה של ה"רבנות לכשרות ארצית" ,המוצר "קרנבל" – חטיף בטעם בוטנים )הנושא את המותג
 (N.M.Aהמשווק ע"י נאיל אל אשהב מאזור התעשיה כפר קאסם ,נושא את ציון הכשרות שלה על אף שבשום אופן
אין לה השגחה במקום ומשכך יש להזהיר את הציבור לבל יקלוט תוצרת זו על מנת לא להכשל.

.5

לאחרונה ,נערך אירוע ע"י חברת הקייטרינג " "SHOW EATמיהוד ,טל' ,03– 6326032 :במקום
מושגח על אף שקייטרינג זה הינו ללא כשרות וזאת תוך הצגת תעודת הכשר השייכת
לקייטרינג כשר אחר בשם "לימונדה" מהוד השרון .הרינו להודיע כי אין לבצע כל אירוע עם
חברה  SHOW EATמיהוד ,גם אם היא מתיימרת להגיש אירועים כשרים תחת ספקי מזון
אלטרבטיבים בשל החשש החמור לאכילת מאכלות אסורות .נא להביא לידיעת המשגיחים.

.6

בהתאם להודעתה של הרבנות מעלות ,הוסרה האחריות על הכשרות בבית המטבחיים "הצפון "בישוב ירכא בניהולו של
מר עלי אבו מרואן ,וזאת בשל חריגות חמורות מנהלי הכשרות שאירעו במקום .אין לקלוט תוצרת היוצאת מבית מטבחיים זה
הנושאת את ציון הכשרות של רבנות מעלות ע"מ לא להכשל באכילת נבילות וטריפות .ע"פ הנהלים אין לקלוט תוצרת אלא אך
ורק מבתי מטבחיים המאושרים ע"י הרה"ר .ידע הציבור ויזהר !

.7

מנתונים שנמסרו לנו ע"י מעבדת הכשרות של הבד"צ ה"עדה החרדית"  -ירושלים עולה כי בעונה זו מצויה נגיעות גבוהה של
חרקים בתות שדה הטרי וזאת גם לאחר הורדת העלים והשרייתם במי סבון .לדעת הרבנות ,המעונינים לצרוך תות שדה יעשו
זאת לאחר חיתוך החלק העליון שבגוף התות ושטיפתו בזרם מים ובכך להמנע ממכשול.
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 .8התבקשנו ע"י לשכת הרבנות גדרה להודיע כי תוסף המזון טבליות "פרי הנוני" המשווק ע"י חב' "חיים מוצרי טבע
יחודיים" ,טל' 052– 7632231 :ממודיעין עילית וכן המשווק "אור בטבע" פלאפון ,052– 8385743 :המפורסמים
כ"כשרים בהשגחת הרבנות גדרה" מעולם לא קיבל את השגחתה על אף כי באתרי האינטרנט
 http://buy.area.co.ilוכן  http://www.orbateva.comהם מפורסמים "כשר חב"ד ,מועצה אזורית גדרה".
ידע הציבור ויזהר !

 .9מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנויות הבאות נמצא כי המקומות הבאים הוסרה הכשרות או שהם מוצגים ככשר
ללא תעודה מטעמם :
קרית ביאליק

 "אולמי מונטה קרלו" וכן מסעדת "מטרופול" רח' יוסף לוי  , 25א.ת .קרית ביאליק סמוך לתחנת דלק פז – הוסרה ההשגחהמהאולם והמסעדה
קונדיטוריית "מוטיס ואורן" רח' קק"ל  ,3בבעלות מר מוטי בן נעים ואורן מלכה ,קרית ביאליק – הוסרה הכשרות מהמקום

תל – אביב

 מזנון "מקור הברכה" רח' הכרמל  22ת"א – מציג תעודה של רבנות חולון מבלי שיש לו כשרות כחוק ע"י הרבנות ת"אמאפיית "לג'אני" רח' הודיה  17ת"א  -כותב כשר בהשגחת הרבנות ת"א למרות שבפועל אין לו כשרות מטעמה
מסעדת "בישולים" רח' שד' שאול המלך  35ת"א  -מציג תעודה של רבנות חולון מבלי שיש לו כשרות כחוק ע"י הרבנות ת"א
מסעדת "גריל בר גוליט" רח' המסגר  58ת"א – מציג עצמו ככשר ע"ג תפריט ושלט למרות שהוסרה הכשרות ע"י הרבנות
המקומית ת"א
"קפה ומאפה" רח' יהודה המכבי  64ת"א – מציג תעודה של רבנות אור עקיבא למרות שאין לו השגחה מטמעה כחוק

רחובות

 "אטליז אייל" רח' הרצל  140רחובות – מפרסם עצמו ככשר בהשגחת הרבנות רחובות למרות שבפועל אין לו כשרות מטעמהעל פי חוק

נוהל כשרות מטבחי וחדרי אוכל עובדים בסניפי רשתות שיווק
באופן עקרוני ,תעודת הכשר הניתנת ע"י הרבנות המקומית לבתי העסק השונים,מתייחסת בהכרח לכל מתחם בית האוכל ואגפיו
ואינה מאפשרת הימצאות מזון לא כשר מכל סוג שהוא בתחומו ,על מנת למנוע בכך מכשול אפשרי .מאידך ,אין ברצונה של הרבנות
להתערב באורח חייהם הפרטי של העובדים אשר יתכן ואינם מקפידים על מאכל כשר.הואיל וכיום ,קיימות בתוך הסניף מחלקות
רבות אשר נערך בהם ייצור ,עיבוד ואריזת מוצרים כגון אפיית דברי מאפה ,פירוק בשר ,טחינת בשר ותיבולו ,חיתוך גבינות
ונקניקים  ,סידור מוצרים ופירות על גבי מדפי המכירות וכדומה  -כך שנוצר מגע בין העובד לבין הדברים הנמכרים  ,הרי שהדעת
אינה נותנת כי עובד שזה עתה סיים את ארוחתו יכנס ישירות למתחם כאשר ידיו ובגדיו ספוגים בשומן ופירורי מזון לא כשר.
בהתאם לכך ,יש להורות למנהלי הסניף כי אין להכניס מזון לא כשר אף לחדרי האוכל של העובדים.למותר לציין ,כי מטבח וחדר
אוכל ציבורי מן הראוי שישמש את עובדיו באופן שווה ולא ייווצר מצב בו העובדים האוכלים מזון כשר לא יוכלו להשתמש בו
)שולחנות ,כלים ,תנורים ,מקרוגל ומטבח( בשל הטרפתו.במקרים בהם אין אפשרות לפקח על כך מכל סיבה שהיא  ,יש לדרוש
מאת ההנהלה כי חדר האוכל הנ"ל יהיה מחוץ למתחם בית האוכל.
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