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 .1ז ה י ר ו ת ! בשבועות האחרונים מציגים מנהלי חנות הפירות והירקות ברח' עץ חיים  ,49שוק מחנה יהודה,
ירושלים,מר אבו אלהווא סאמר ומר אליהו רפי עזרא את עצמם כמושגחים ע"י "אוצר הארץ" לשנת השמיטה תשס"ח
באמצעות שלטים ופליירים .לאחר בירור נמצא כי חנות זו איננה מפוקחת כלל ע"י כל גורם כשרותי .ממשרדי "אוצר
הארץ" נמסר כי נגד בעלי המקום ננקטים אמצעים משפטיים בגין זיוף והכשלת הרבים .נבקש להביא מידע זה לידיעת
הציבור הואיל והמכשול רב.
 .2ל ש א ל ת ר ב י ם :הננו להבהיר כי על אף שבית החולים הפרטי "מדיקל סנטר" השוכן
בהרצליה מציג את עצמו בע"פ כמגיש מזון כשר לפי ביקוש המאושפזים במקום הרי שעל פי
הודעתה של הרבנות הרצליה מעולם לא ניתנה תעודת כשרות מטעמם לביה"ח הנ"ל ואין להם כל
אחריות לגבי שמירת השבת וכשרות המזון המוגש במקום .ידע הציבור ויזהר !
 .3לאחרונה נמצא משווק המוצר "חטיפי קואקר מרובעים" ,בר קוד ,480015 :המיובא ע"י חב' מ .פרופ ובנו בע"מ ,רמת גן
ומיוצר ע"י קואקר אוטם בע"מ שיקאגו ,ארה"ב ,תוך הצגתו ככשר פרווה בהשגחת ה –  O.Uובאישור הרה"ר לישראל ע"ג
מדבקת היבואן .למרות שעל גבי האריזה המקורית מצויין ) O.U.Dחלבי( .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו
בדחיפות ליבואן על מנת להסיר מכשול.
 .4בהתאם לדיווח שהתקבל ממחלקת הכשרות ברבנות רמת השרון עולה כי חב' "עונות ישראל" ,טל':
 ,03– 5474446פלאפון ,054– 7296264 :רמת השרון ,מציגה את עצמה ככשרה בהשגחת המועצה הדתית
רמת השרון  ,על אף כי מזה כשנה שאין להם משגיחים במקום בשל ליקויים חמורים שנמצאו בעבר כך
שהמקום אינו מפקוח לא לעניין תרומות ומעשרות ובוודאי לא לעניין חרקים ותולעים ועל כן הציבור נכשל .אין
לקלוט תוצרת מחברה זו המוצגת ככשרה על מנת לא להכשל.
 .5ש י מ ו ל ב ! לאחרונה יובאו ארצה ע"י חב' אדיר סחר בע"מ מרח' הזית  3מושב חמד
המוצרים "גביעי שוקולד ממולאים חמאת בוטנים" ) ,(REESESבר קוד 03444009 :המיוצרים
ע"י חב' הירשי ארה"ב בהשגחת ה , O.U.D -וכן המשקה "מסטר קפה – משקה קפה קר
בטעמים שונים" ,המיוצר ע"י חב' יוני פרזידנט טייוואן ,תוך הצגתם ככשרים בהשגחת הרבנות הראשית דק"ק
וינא ובאישור הרה"ר לישראל .בהתאם להודעתה של מחלקת היבוא לא ניתן ליבואן זה כלל אישור מטעמה ועל
כן הדבר מהווה הטעיה חמורה .יש לציין ,כי מוצרים אלו נמכרים בחנויות ובקיוסקים בכל רחבי הארץ ובמיוחד
בחנויות "י" " "YELLOWמנטה" "סופר אלונית" ו"  . "SO GOODיש להסיר מוצרים אלו מהמדפים
ולהחזירם ליבואן בדחיפות.
 .6המוצר "באבל'ס" – משקה קל בטעם תפוח ירוק מוגז עדין ,בר קוד ,6920702097211 :המיובא ע"י חב'
אור מוצרי טבק בע"מ נהריה ,ומיוצר ע"י קסיאמן אלישא מינרל ,סין ,מוצג ככשר פרווה בהשגחת בד"צ KF
ובאישור הרבנות הראשית לישראל על אף שלא קיבל את אישורה ועל כן יש להסירו מהמדפים בדחיפות
ולהחזירו ליבואן .ידע הציבור ויזהר !
 .7בהתאם להודעתה של הרבנות האזורית חוף השרון הוסרה תעודת ההכשר ממסעדה וקייטרינג
"אבולעפיה" – קייטרינג שמעון בר ,מרח' הפרחים  45רישפון טלפון ,9552841-09 :פקס 9516290-09 :
וזאת לאחר שהנ"ל ניסו להערים על מערכת הכשרות תוך הפרת נהלים חמורה .אין לבצע אירועים כשרים
באמצעות חברה זו .יש ליידע את רשמי הנישואין בהתאם.
 .8התבקשנו ע"י ה O.U -להביא לידיעת הציבור כי המוצר "גומי לעיסה ורוד" )(Pink Bubble Gumהמיוצר בחברת "הירשי
קנדה בע"מ" המיובא ומשווק ע"י קוד יבואן  ,1929– 2005לא קיבל כלל תעודת כשרות מטעמם על אף כי הוא משווק בארץ בשקית
שקופה הנושאת מדבקה עם ציון הכשרות שלהם וללא אישור הרה"ר לישראל .נבקש מהמשגיחים לדווח לנו בכל בכל מקום שבו ימצא
מוצר זה ע"מ לאתר את היבואן לצורכי חקירה .אין לקלוט תוצרת זו במקומות המושגחים.
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 .9שימו לב ! בביקורת שנערכה בבניין התחנה המרכזית בת"א ,נמצאו עסקים רבים אשר הציגו תעודת השגחה
מטעם הגוף המטעה המכונה "משמר הקודש – שמן המשחה" וכן נתפסו מספר בעלי עסקים אשר הציגו
תעודת של רבנות ת"א ,על אף כי לא חודשה לגביהם תעודת ההכשר מאז תחילת השנה .במסגרת הפעילות
נתפס בעל חנות "מאפה אלדין" כשהוא מוצג למהדרין על אף שאין בידו תעודת הכשר מטעם הרבנות
המקומית כלל תוך הכשלת הרבים .בהזדמנות זו נבקש מהציבור הרחב לשתף פעולה ולא לקנות במקומות
המוצגים ככשרים ללא שיש בידיהם תעודת הכשר בתוקף ומקורית מאת הרבנות המקומית המוסמכת .כל
תעודה אחרת במקום הינה בחזקת מזוייפת או בלתי חוקית.נבקש להדגיש כי קיים חשש משמעותי
לכשרות המוצרים הנמכרים במקום.
 .10בביקורת שנערכה ע"י רבני אגף הכשרות הארצי באזור עמק חפר נמצאה
משווקת תוצרת בשר של חברת "סחר וגידול עגלים שמקה ציון ובניו"
תוך ציונה ככשרה בהשגחת הרבנות טבריה .בהתאם להודעתו של הרב הראשי לטבריה ,בשום
אופן לא ניתנה תעודת הכשר לחברה זו ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור .אין לקלוט תוצרת חברה
זו ויש להחזירה ליצרן בדחיפות.
 .11בביקורת שנערכה ע"י רבני אגף הכשרות הארצי בבית האריזה של חברת "עוזי
בלינסקי ) 1990בע"מ( גידול ושיווק תוצרת חקלאית ממושב הדר עם נתפסו
העובדים כשהם אורזים עלי ירק רגילים בתוך שקיות הנושאות את המותג "עלה
מהודר"  ,על אף כי ע"ג אריזת המוצר מצויין כי התוצרת כשרה למהדרין ומפוקחת לעניין חרקים ותולעים ע"י הרב
משה סויסה שליט"א ,רב ישובי גוש חי"ה .בהתאם לכך ,אין לקלוט תוצרת זו ע"מ לא להכשל .ידע הציבור ויזהר.
 .12לאחרונה נתפס המפיץ "יוסי ישראל בע"מ" מקרית ביאליק ,כשהוא משווק "שמן זית העמקים – שמן זית טהור" 1
ליטר הנושא את ציון הכשרות של הרבנות לכשרות ארצית ובד"צ הרב רובין על אף כי לחברה זו אין כלל הכשר
מטעמה .בהזדמנות זו נבקש מכל המשגיחים הפועלים בבתי אוכל המבצעים רכישה מספקי מזון לוודא תחילה כי יש
למוצרים המתקבלים תעודות הכשר בתוקף ולא להסתמך רק על ציון הכשרות המצויין ע"ג המדבקה לאור ריבוי זיופים
בתחום יצור המזון.
 .13ברצוננו להביא לידיעת הציבור כי מסעדת "מול השדה" אינה בהשגחת הרבנות הוד השרון על אף כי היא מוצגת
באתר האינטרנט ככשרה בהשגחת הרבנות הוד השרון .ידע הציבור ויזהר !
 .14נבקש להביא לידיעת הציבור כי באזור הצפון )קיבוץ שומרה( נמכרת פיצה "בא לי פיצה" ,טל', 052– 6880703 ,04– 9806032 :
ככשרה על אף כי אין בידי בעל הפיצריה תעודת הכשר מטעם הרבנות האזורית וכך הציבור נכשל .ידע הציבור ויזהר !
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרות:

מגדל העמק

 מאפה "בסון" רח' בר כוכבא  70במסעדת  Rבריבוע במתחם ג'מבו יכין פ"ת" ,אבו שיפוד" רח' מנחם בגין  21פ"ת " ,אקוגריל" רח' מגשימים  20פ"ת" ,שניצל נתי" רח' בר כוכבא  27פ"ת " ,קפה קפה ,רח' ההגנה  16פ"ת" ,פיצריו" רח' חובבי
ציון  ,35מסעדת "כמו פעם" רח' היצירה פינת האופן פ"ת" ,השווארמה של אבי" רח' אחווה  112פג'ה פ"ת" ,פלאפל צביקה"
רח' קלישר – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית פ"ת
" -בורקס טורקי" הנמצא במרכז הישן )מבטחים לשעבר( ליד פוטו רפי מגדל העמק – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית

מ"א זבולון

" -ירק הכפר" שיווק פירות וירקות שלומי.

קרית מוצקין

 -אטליז "עוף זול" בבעלות אלכס ,רח' החשמונאים  15קרית מוצקין – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות קרית מוצקין

מטה אשר
יבנה

 "פונדק הבנד" אזור התעשייה מילוטל – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות האזורית מטה אשר "פיצה פיאצה" המיוצרת ע"י קוריאט מוצרי מאפה א.ת .יבנה בטעות הודבקה מדבקה "כשר למהדרין בד"צ חוג חת"ס ב"ב"למרות שהנ"ל מכיל רכיבי אבקת חלב נכרי
" -הפלאפל של רפי" צפת – מפרסם עצמו ככשר למהדרין ע"ג שלט מבלי שיש בידו ת"כ מטעם הרבנות המקומית צפת

בני ברק

 בית מאפה "לחם חיים" רח' החשמונאים  5ב"ב – מציג עצמו ככשר בהשגחת הרבנות ב"ב ע"ג מדבקות מבלי שיש בידוהכשר מטעמה
 מסעדת "צאהלון " שד' הנצחון  110ת"א" ,מועדון אווי" רח' יד חרוצים  14-15ת"א" ,שווארמה בומבה" תחנת מרכזיתחדשה קומה  4ת"א – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות ת"א" ,מסעדת עיקר הבריאות" תחנה מרכזית חדשה ת"א ת"כ לא
בתוקף" ,מסעדת סינתזה" תחנה מרכזית חדשה קומה  6ת"א אין השגחה במקום ,מסעדת "בית הלאפות" אין השגחה
במקום מטעם הרבנות ת"א .מסעדת "אנטריקוט" רח' המסגר  64ת"א הוסרה הכשרות אך ממשיך להציג את עצמו ככשר.

פתח תקוה

צפת

תל – אביב

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

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

