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.1

בביקורת שנערכה ב"שוק מחנה יהודה" בירושלים בחנות " -קפה ותבלינים" ,רח' עץ חיים ,32
ירושלים ,נמצא כי הנ"ל מסמן ע"ג שקיות אריזה את ציון הכשרות של בד"צ "בית יוסף" בעוד שבפועל
למקום אין הכשר כלל לא מהרבנות המקומית ולא מכל גורם אחר .נגד בעל העסק ננקטו אמצעים .ידע
הציבור ויזהר.

.2

לאחרונה ,משווקים מוצרי מזון בחו"ל ,בעיקר בצרפת ,ע"י חב' שיווק  Uהעושה שימוש
במותג  O.Uבין היתר באמצעות אתר האינטרנטhttp://www.magasins-
מכירת
תוך
u.com/portailu/national/supermarche-hypermarche-u
מוצרים הנושאים את סימון החברה הזהה לציון הכשרות של ה –  , O.Uכך
שצרכנים עשויים לטעות ולאכול מוצרים שאינם כשרים .התבקשנו להודיע על ידי
ועד הכשרות הנ"ל כי מוצרים אלו אינם מושגחים כלל על ידם ועל כן נבקש
מרבני הקהילות ובתי הכנסיות להזהיר את הציבור
המקומי וכן את התיירים המגיעים לצרפת בדבר המכשלה.
 .3התבקשנו ע"י הרבנות האזורית מטה אשר להודיע ,כי הוסרה תעודת ההכשר
ממלון "חופית" בשבי ציון ומעתה אין להם כל אחריות לגבי הכשרות המקום .ידע
הציבור ויזהר!

.4

לאחרונה שווק בארץ המוצר "כפתורי שוקולד" ,בר קוד ,8697422650962 :המיוצר ע"י אראס גידה טורקיה
ומיובא :מס' אישור יבוא  ,148המוצג ככשר ע"י "הרב אשר יעקב וועסטהיים מנשתר – בד"צ איגוד רבנים,
יצור מיוחד חלבי ,חלב ישראל בהשגחה משעת החליבה באישור הרבנות הראשית לישראל" .מבדיקה
שנערכה עם מחלקת היבוא ובד"צ "איגוד רבנים" בראשות הרב אשר יעקב וועסטהיים עולה כי בשום אופן לא
העניק הכשר למוצר זה ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן ע"מ
לא להיכשל.
.5

בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית במרכל "ירוק" – רשת מחסני מזון ,רח' קריניצי ,61
רמת גן נמצא כי החנות מציגה את עצמה ככשרה ע"ג שלט ואריזות המוצר ,למרות שבפועל המקום
לא מושגח ע"י הרבנות המקומית רמת גן .בהזדמנות זו נציין ,כי לרשת זו מספר סניפים ועל כן
הציבור מתבקש להקפיד ולוודא טרם קניה כי בחנות תוצג תעודת הכשר בתוקף מטעם הרבנות
המקומית המוסמכת על מנת לא להכשל.

 .6מתלונות שהתקבלו במשרדנו ,עולה כי תוצרת אשר שווקה מחב' "רולדין בע"מ" השוכנת בפארק
השרון במועה"א לב השרון ,ומושגחת ע"י הרבנות האזורית )הרב כובאני שליט"א( הגיע ליעדה כשהיא מסומנת כפרווה
על אף היותה חלבית ובחלק מהמקרים סומנה בפסח "ללא חשש לקטניות" יחד עם ציון
"לאוכלי קטניות בלבד" ועל כן אנו מבקשים מהמשגיחים לוודא התאמה בין התוצרת
המוזמנת לתוצרת הנקלטת .ניתן ליצור קשר עם משגיח המפעל על
מנת לוודא את ההתאמה.
.7

בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית בחנות "בורגר בר" ,רח' קק"ל  ,92מדרחוב כרמיאל,
עולה כי המקום מוצג כ"כשר" על אף כי אינו מושגח כלל ע"י הרבנות המקומית כרמיאל וזאת בניגוד
לחוק .ידע הציבור ויזהר!
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.8

לאחרונה שווק באזור הדרום תה מסוג "ארליי גריי" מסרי לנקה ,תחת המותג  – HADYזרין תה  ,תוך
ציונו ככשר בהשגחת בד"צ "הדר הכשרות" בראשות הרב ברדא שליט"א .בבדיקה שנערכה במח'
היבוא הארצית נמצא כי לא אושר מצג כשרותי זה למוצר הנ"ל מה עוד ,שמלשכת הרב ברדא נמסר כי
הנ"ל זיוף חמור .על אף כי מח' היבוא אישרה תוצרת "ארל גריי" ליבואן ג'לל ,מכל מקום אין לקלוט
תוצרת אלא המסומנת ככשרה כמופיע באישור הכשרות המקורי.

.9

התבקשנו להודיע ע"י רבנות חבל מודיעין על כך כי קיימים בתחום המועה"א מטבחי קצה המשרתים
ציבור עובדים גדול של חברות הפועלות בתחומה המגישות מזון ללא כל פיקוח מטעם הרבנות האזורית
ותחת זאת מציגות לעיתים תעודות כשרות מצולמות המתייחסות ל"מטבח האם" ממנו נשלח המזון .להלן רשימת
המקומות שאינם מושגחים על ידם :א.ת .חבל מודיעין אסם מחסן מרכזי ותפעולי I.M.U ,א.ת .חבל מודיעין ,חניון אגד
מושב אחיסמך ,חב' "שטראוס" – קריית שדה התעופה ,חב' "עמית" – קריית שדה התעופה ,חב' "דיפלומט" – קריית
שדה התעופה ,חב' "מכתשים" – קריית שדה התעופה" ,פלאפון" – קריית שדה התעופה – L.H.D ,קריית שדה התעופה,
חב' "נביעות" – קריית שדה התעופה ,פונדק המחנה – מושב בית נחמיה .כמו"כ הוסרה הכשרות מ"המקום של עזרא –
גריל האוס" קריית שדה התעופה איירפורט סיטי עקב הפרת נהלי הכשרות .ידע הציבור ויזהר!

 .10שימו לב! – גלידריות ללא כשרות :עם בא הקיץ ברצוננו להביא לידיעת הציבור כי קיימות בארץ חנויות
לממכר גלידה ללא כשרות העשויות להציג את עצמן ככשרות באמצעות תעודות או אישורי כשרות
מצולמים המתייחסים ליצרנים מפוקחים מבלי שיש בידם תעודת הכשר בפועל מטעם הרבנות המקומית
המוסמכת .חנויות אלו עשויות לעשות שימוש בתוצרת מחלב עכו"ם ניגר או אבקת רכיבי חלב עכו"ם,
שימוש בפירות קפואים או טריים עם חשש טבל וערלה ,פירות המוחזקים כנגועים ,וופלים העשויים
להכיל רכיבים ללא כשרות ,אפיית עכו"ם ,חומרי טעם וריח ללא כשרות – ועל כן הציבור מתבקש להקפיד
ולרכוש גלידה אך ורק בחנויות המחזיקות בתעודת הכשר בתוקף מטעם הרבנות המקומית המוסמכת ולא
להסתמך על תעודות מצולמות המתייחסות ליצרנים ברחבי הארץ.
 .11להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם תעודת הכשרות:
רחובות
תל אביב

ירושלים ☻

 מאפיית "מן הארץ" ,בבעלות מנשה בובי ,רח' פרץ  ,8רחובות – לנ"ל אין כשרות מטעם הרבנות רחובות על פי חוק וכותב"כשר למהדרין" ע"ג שלט
 "פיצה פלורנטין" ,רח' אברבנאל  ,31ת"א – מציג עצמו כ"כשר" ע"ג פלייר מבלי שיש בידו ת"כ על פי חוק מהרבנות ת"א,"עוגות דה לה פה" ,רח' אבן גבירול  ,1ת"א – מציג עצמו כ"כשר" ע"ג פלייר ללא רבנות מקומית כנדרש על פי חוק,
מסעדת "פנינת השווארמה" – רח' מקוה ישראל  ,4ת"א – מציג תעודות מזוייפות ללא רבנות מקומית ,מסעדת "בילבולי
ביצים" ,רח' אלנבי ) 117פינת בן יהודה(  -אינה עומדת תחת השגחת הרבנות ת"א ומציג עצמו ככשר.
 -מסעדת "ניחוח הקפה" ,הר חוצבים  ,ירושלים – הוחזרה הכשרות ע"י הרבנות ירושלים

נוהל סימון כשרות על גבי מוצרים
הננו להביא לידיעת כת"ר ,כי יצרן המבקש לשווק את מוצריו ככשרים מחוייב לציין את שם הרבנות המוסמכת  -נותנת ההכשר
וזאת בהתאם לסעיף ) (9לחוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג – . 1983פרטים בדבר סימון הכשרות ניתנים לקביעה ע"י מנהל מח'
הכשרות הארצית וזאת בהתאם לסעיף ) (3לתקנות איסור הונאה בכשרות )תעודות הכשר( התשמ"ט – .1988
בהתאם להחלטת ועדת הכשרות הארצית של הרה"ר לישראל )מס'  (24מיום כ"ד תשרי תש"ע ) (12.10.09נוסח הכשרות של
הרבנות המקומית יהיה באותו מיקום ובאותו גודל של כל גוף השגחה אחר ובאופן בולט .למותר לציין ,כי גוף מוסמך המעוניין
להצטרף לכשרות הרבנות המקומית חייב לקבל את הסכמת רב העיר.

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