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בביקורת פתע שנערכה ע"י מפקחי משרד הבריאות בשיתוף עם משטרת ישראל ,נתפס היצרן
איברהים אלנעאמי שעל יד כפר חורה שבדרום ,כאשר הוא מייצר ומחזיק ברשותו מדבקות
יצור ע"ש חברת "מור עדן" מבאר שבע ,הנושאים את ציוני הכשרות "כשר למהדרין" וכן סמל
בד"צ חוג חת"ס בני ברק .כמו"כ ,נמצא ברשותו אריזות יצור של המשקה "טרופיק – משקה
בטעם ענבים" ,בר קוד ,7290006730015 :המיוצר כביכול ברח' פלוטיצקי  ,10בראשון לציון,
הנושא את ציון הכשרות "כשר למהדרין הרבנות ראשון לציון וכן חוג חת"ס בני ברק" .בחקירה
המשטרתית בשיתוף עם מפקחי היחידה נמצא כי הרבנות ראשון לציון וכן בד"צ חוג חת"ס
בשום אופן לא מעניקים הכשרים למוצרים אלה ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור .יש להסיר
מוצרים אלו מהמדפים ולדווח לנו בכל מקום בו הם ימצאו .ידע הציבור ויזהר.
.2

מנתונים שהתקבלו מאת ה"רבנות לכשרות ארצית" עולה ,כי חברת "אתגרים בטבע" ,רח' הרב
אריה לוין  ,10רמת גן ,בניהול גב' רחל אייזנברג ורוני צוקרמן ,טל'– 7932212 ,03– 6779564 :
 ,09מציגים את עצמם ככשרים מטעמם באמצעות תעודת כשרות מזוייפת וכן באתר האנטרנט
 http://etgarim-bateva.mefik.co.il/ketring.htmתוך הכשלת הרבים במאכלות אסורות .אין לאשר
קליטת תוצרת מחברה זו ויש להביא את דבר המכשלה לידיעת הציבור בדחיפות.
.3

.4

ז ה י ר ו ת ! לאחרונה נמסר כי חברת "אופק  -תיירות והפקת אירועים"
בחסות חברת "צנובר – מעדנות בע"מ" ,רח' התעש  10כפר סבא ,טל':
 ,09– 7676675ניסו להגיש אירועים תוך הצגתם ככשרים בהשגחת הרבנות
כפר סבא .בבירור שנערך עם הרבנות כפר סבא ,נמצא כי אינם
מעניקים הכשר לחברה זו ועל כן הדבר מהווה הטעיה חמורה
והכשלת הרבים .אין לבצע אירועים כשרים באמצעות חברות אלו
על מנת להסיר מכשול .ידע הציבור ויזהר !

לאחרונה נמצאה תוצרת עלי ירק נגועה של חברת "ירק קטיף" אשר שווקה על פי "היתר מכירה" תחת
המותג "טבע הארץ למהדרין" ,תוך שימוש בציון הכשרות הרב יעקב אביטן שליט"א ,רב המועה"א חוף
אשקלון .לאחר בירור עם הרב האזורי הרב יעקב אביטן וביקורת במחסנים ,נמצא כי הנ"ל אינו
מעניק הכשר לחברה זו ועל כן הדבר מהווה הטעיה .אין לקלוט תוצרת הנושאת את המותג הנ"ל
על מנת לא להכשל .ידע הציבור ויזהר !
.5

מנתונים שנמסרו על ידי מחלקת הכשרות ברבנות נתיבות עולה ,כי מעתה אין הם מעניקים יותר כשרות
לחברת "גרין גלאט" ממושב שרשרת ,לאור סגירת המפעל ועל כן אין לרכוש תוצרת עלי ירק תחת מותג זה.

 .6לאחרונה ניסו בעלי חברת "נו לימיט" ,טל' ,1800252550 :להגיש אירוע ע"י בר אקטיבי
המכונה "ג'ייקובס" בגן אירועים כשר ומושגח ע"י הרבנות האזורית ברנר ,תוך הצגת תעודת
כשרות מזוייפת של הרב יצחק יעקובוביץ שליט"א ,רב אזורי במועה"א דרום השרון .בזכות
עירנותו של המשגיח המקומי ,התגלתה התרמית ובכך נמנע מכשול מהציבור .אין לאשר אירועים על ידי
חברה זו במקומות המושגחים על מנת לא להכשל.
.7

בביקורת פתע שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית בחברת השיווק "הפנתר הורוד" השוכנת באזור התעשיה
הצפוני באשקלון ,בניהול מר רונן חסן ,נמצא כי החברה משווקת ממתקים תחת ציוני הכשרות בד"צ "אגודת
ישראל" ,בד"צ "מנצ'סטר" ,בד"צ "מהדרין הרב רובין" ו"רבנות אזורית מטה יהודה" .בבירור שנערך נמצא כי בשום
אופן אין לנ"ל הכשר מכל גורם שהוא ועל כן הדבר מהווה זיוף .אין לקלוט תוצרת חברה זו על מנת לא להכשל.
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לאחרונה משווק במרכולים השונים המוצר "לה סיגלה"  -אורז חצי עגול )תמונת סרטן מופיעה בחזית המוצר(,
בר קוד ,8410184010108 :הספק :ארוצריאס הרבא ס.א .סילביה – ספרד ,היבואן :בני ג'ורג' שוקחה בע"מ -
חיפה ,תכולה  1ק"ג ,המוצג כ"כשר באישור הרבנות הראשית חיפה" .מבדיקה עם מחלקת היבוא הארצית ,נמצא
כי מוצר זה כלל לא קיבל את אישורה ועל כן יש להסירו מהמדפים ולהחזירו ליבואן.

.9

לאחרונה ,מציעה חב' "שופרסל" למכירה קונפיטורות בטעמים שונים אשר מיוצרים בבולגריה ומיובאים ע"י חב'
"אופל" ,המוצגים ככשרים בהשגחת בד"צ "אגודת ישראל" ובאישור הרה"ר לישראל .התבקשנו להודיע כי
הקונפיטורות בטעם פטל אדום בר קוד 7296073087267 :וכן קונפיטורת תאנים בר קוד7296073087229 :
אינן מאושרות הואיל ולא אושרו ע"י הגורם המכשיר .יש להסיר מוצרים אלו מהמדפים ולהחזירם ליבואן.

 .10מנתונים שהתקבלו מאת מחלקת הכשרות במועצה האזורית זבולון עולה ,כי הוסרה תעודת הכשרות
מקייטרינג "מולי ומיכל" השוכן בישוב נופית וזאת בשל הפרה חמורה של נהלי הכשרות ושמירת
השבת .יש ליידע את רשמי הנישואין כי אין לאשר אירועים המבוצעים ע"י חברה זו.
 .11בביקורת שנערכה בחנות המכולת "שוק פייסל הגדול"  -כפר מזרע על יד נהריה ,נמצא כי נמכרים במקום
מוצרים לא כשרים כגון :יין נסך ,שימורי בשר טרף וכדו' .בהתאם לכך ,הונחתה ה"רבנות לכשרות ארצית" שכלל המתחם לא
יוצג ככשר בכל דרך שהיא על מנת שהציבור לא יכשל .שיווק פירות וירקות ע"י חב' י .אסלאן יפוקחו לצרכי סיטונאות בלבד
ללא זיקה למכולת .אין שינוי לגבי האטליז השוכן במתחם בבעלות יהודית הסגור בשבת.
 .12בביקורת שנערכה בחברת "מזון דני" ,רח' המפלסים  , 6אזור תעשיה קרית אריה פ"ת ,נמצא כי בעלי המקום מציגים את
מוצריהם ככשרים בהשגחת הרבנות המקומית פתח תקוה על אף כי אין בידיהם תעודת כשרות בתוקף מטעמה.אין לקלוט
תוצרת חברה זו עד להסדרת תעודת ההכשר מטעם הרבנות המקומית כחוק.
 .13ברצוננו להביא לידיעת המשגיחים כי חברת "פרוטרום" המפוקחת על ידי הרבנות חיפה משווקת בין היתר מוצרים לצורך
נסיוני עבור המפעלים השונים באמצעות המעבדה וזאת ללא כל פיקוח מצדה.על משגיחי המפעלים לוודא כי התוצרת הנקלטת
מחברה זו ,מסומנת בפועל ככשרה בהתאם לנהלים.
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרות:
הרצליה
מ"א זבולון

 מסעדת "מטבחון עמותת המרכז האולימפי" רח' ז'בוטינסקי  85הרצליה – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות הרצליה עקבהפרת נהלי כשרות במקום
 בית מאפה "אורבר " בהנהלת מר יהושע מזרחי קיבוץ שער העמקים – הוסרה הכשרות עקב הפרת נהלי הכשרות במקוםתבשיל "טקאויאקי" בהנהלת מר אלחנתי אלון בישוב נופית -הוסרה הכשרות עקב הפרת נהלי הכשרות במקום

קרית מוצקין

בית מאפה "ג'רבו טרפלס" בניהול השותפים חי ובועז קיבוץ שער העמקים – הוסרה הכשרות עקב הפרת נהלי הכשרות
במקום
" -מקור הפיצוחים" שד' בן גוריון  84קרית מוצקין – מציג ת"כ של רבנות חיפה על המפעל שלהם בלי שיש לו ת"כ על פי חוק

בני עי"ש

 -קייטרינג "אניס" אזור תעשיה כנות – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית

חדרה

" -שווארמה לוי – פלאפל ושווארמה " רח' רוטשילד  17חדרה – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות חדרה

חבל מודיעין

" -שף טל אומנות הבישול" – הוסרה הכשרות ע"י המועה"א חבל מודיעין עקב העתקת העסק לאזור רחובות

תל אביב

 בוטיק לחמים ופטיסרי "פנריה" רח' אבן גבירול  152ו –  98הנ"ל מציג עצמו ככשר בלי שיש לו כשרות כחוק מטעם הרבנותת"א" ,המאפים של קמליה" רח' נגבה  30שכונת יד אליהו ת"א מציג עצמו כ"כשר למהדרין" ללא כשרות כחוק" ,המטבח" –
אוכל ביתי רח' הברזל  9רמת החייל ת"א מציג עצמו כ"כשר למהדרין" ללא כשרות כחוק" ,אורגניק – מרקט" רח' שינקין 59
ת"א פינת אחד העם מציג תעודות כשרות ללא רבנות מקומית כחוק

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

