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שלום רב,

הנדון  :עדכון כשרות
.1

בביקורת שנערכה בחנות "עוף – אור" – לממכר בשר ועוף ,רח' הסדנא  ,4א.ת ישן ,אור –
יהודה ,טל' ,03- 6342051 :נתפסו בעלי המקום כשהם מוצגים ככשרים בהשגחת הרבנות
אור – יהודה ,בעוד שבפועל למקום אין כלל השגחה ופיקוח מטעמה ,כך שהציבור נכשל
באופן חמור .נגד הבעלים ננקטו אמצעים כחוק .נבקש להביא את דבר המכשלה לידיעת הציבור
במקומות הציבוריים ובתי הכנסיות שבאזור ע"מ להסיר מכשול.

.2

לאחרונה ארעה תקלה בשיווק המוצר "כתף עגל חלב חלק ואקום" ,בר קוד:
 ,7290011740733ע"י חב' "טלפרוסט" ,קוד יצרן ,5303 :וזאת לאחר שמשגיחי
הרבנות המקומית גילו כי ע"ג הבשר מוטבעת בחותמת דיו המילה "כשר" המצביעה
על כך שהבשר שנשחט הינו כשר ולא חלק גלאט ,בעוד שע"ג מדבקת המוצר מצויין
בפועל כי הבשר "חלק  -בית יוסף" .עם היוודע הדבר ,אסף היצרן את התוצרת ע"מ
לבצע את התיקונים הנדרשים .נבקש מהמשגיחים והציבור לפקוח עין ולבדוק התאמת
נתוני מדבקת היצור לרמת הכשרות המוטבעת ע"ג מוצרים.

.3

מנתונים שהתקבלו מאת הרבנות האזורית חוף – הכרמל ,עולה ,כי חברת "ע.מ .אתגרים בטבע" ,הציגה את
אירועיה ככשרים ע"י מר רועי צוקרמן ,על אף ,כי החברה איננה מושגחת כלל ועל כן אין לאשר ביצוע אירועים
באמצעות חברה זו .כמו"כ" ,החווה" – אתגרים בטבע ,טל' ,054- 3363006 ,054- 4336210 :השוכנת בבנימינה,
רח' הגיא  ,איננה מאושרת לעריכת חופות וקידושין ,הואיל ואינה מושגחת כלל ע"י הרבנות המקומית.
נא ליידע את המשגיחים ורשמי הנישואין בהתאם.
.4

מנתונים שהתקבלו מרבנות אשדוד ורבנות חיפה ובהתאם למידע שהתקבל מאת הבד"צ ה"עדה
החרדית" ירושלים ,נמצא כי מפעלי השלגונים של חב' "מאי פוד א .זיפר" )תחת המותג "דקרטיב"(,
ת.ד ,3013 .הרצליה ,וחב' "פיקה בום" ,רח' הפיריון  ,4אשדוד ,אינם מושגחים כלל ע"י כל גורם
למרות שהם מוצגים ככשרים באמצעות הרבנויות הנ"ל ובכך הציבור נכשל .אין לאשר מכירת
שלגונים אלו בשום אופן ויש להחזירם לספק – ידע הציבור ויזהר!

 .5מנתונים שהתקבלו ע"י ועד הכשרות  O.Kעולה ,כי המוצר "מיץ רימונים וחמוציות
מפוסטר" ,תחת המותג " ,"Heirloom farmsהמיוצר ע"י גולסן קוזרי תורכיה ומיובא
ע"י אופאל ש.י .אינטרנשיונל בע"מ ,רעננה .תאריך יצור  ,25.11.10תאריך תפוגה  ,25.05.12המוצג
ככשר  O.Kפרווה .לא קיבל כלל את כשרותו ,כך שסימון הכשרות הינו זיוף גמור .המוצר אינו מאושר
אף ע"י מח' היבוא של הרה"ר לישראל .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות.
.6

לאחרונה ,ארעה תקלה בשיווק תוצרת חב' "יכין" מסוג "פול מצרי",
בר קוד ,7290000208404 :המיוצרת ע"י חב' "זן לכל בע"מ",
כשהיא נגועה בתולעים .הרבנות האזורית עמק – יזרעאל ,ערכה
בדיקה יסודית של המוצר ופסלה לשימוש כמות מסויימת של פול
מצרי טרם שווקו .עם זאת ,המשגיחים והציבור מתבקשים להחזיר
תוצרת זו למפעל ולהחליפה בתוצרת נקיה ללא חשש לאחר שזו
תאושר ע"י הרבנות האזורית.
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.7

בהתאם להודעת מח' הנישואין ברבנות חיפה ,המתחם חוות "הר יללת התנים" השוכן על
מדרונותיו המערביים של הר הכרמל באזור המכונה "שוויצריה הקטנה" ,איננו מושגח כלל ואף
פתוח בשבת ,ועל כן המקום אינו כשר ואינו מאושר לעריכת חופה וקידושין .נא ליידע את
המשגיחים ורשמי הנישואין בהתאם.
 .8הננו להביא לידיעת הציבור כי בצומת אום אל פחם ,שוכנת חב'
"זייתונא – המרכז לתרבות שמן זית" ,בה מוצעים למכירה שמני זית וטחינה המוצגים
ככשרים בהשגחת ה"רבנות לכשרות ארצית" .מנתונים שהתקבלו מאת ה"רבנות לכשרות
ארצית" ,עולה ,כי החברה הנ"ל אינה מושגחת כלל על ידה ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור
תוך הכשלת הרבים .בהזדמנות זו בקשו לציין ,כי הם מעניקים הכשר לחברת "זייתנא"
)ללא האות ו'( – "בית הבד המודרני" וזאת ע"מ למנוע בלבול בקרב הצרכנים .בימים
הקרובים הם עומדים לשווק את מוצריהם כשהם מלווים בהולגרמה.

.9

נוהל חברות השכרת ציוד וכלים – נבקש מנותני ההכשר להביא לידיעת החברות להשכרת ציוד קייטרינג ,הנתונות
להשגחת הרבנויות המקומיות השונות ,כי יש להקפיד בעת הגשת אירועים בשריים הכוללים בין היתר גם הגשת
דגים כמנה ראשונה ,להציב שתי מערכות סכו"ם האחת לדג והשניה לבשרי ,הואיל ובעת האירוע אין אפשרות
לשוטפן בין המנות בשל עומס העבודה .נבקש מהמשגיחים להקפיד ולהטמיע הוראה זו כמתבקש .למותר לציין ,כי
הוראה זו חלה על כל בתי האוכל ,האולמות וגני האירועים המגישים אירועים מעין אלה.

 .10התקבלה הודעה מאת בד"צ "נווה ציון" המבקשת להבהיר ,כי יבוא מוחות הבקר ע"י חב' "אשפר בשר" באישור
הרה"ר לישראל ,אשר נשאו כיתובי כשרות סותרים )מוכשר /לא מוכשר( כמובא בעדכון הקודם ,היו במקור מוכשרים,
ועל כן כל מי שעשה שימוש במוחות אלו לא נכשל ואינו זקוק להכשרת כלים .יש לציין כי עד היום ,רוב המוחות
המיובאים ארצה באישור הרה"ר מגיעים כשהם אינם מוכשרים ועל כן יש להתייחס בהתאם.
להלן עסקים המוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרות:
אשדוד

" -בית הסנדביץ" ,רח' הנחושת  , 1אשדוד – החל מתאריך  21.06.11אין לרבנות אשדוד פיקוח על הנעשה במקום

הרצליה

-

זבולון

-

חיפה

-

מעלה
אדומים
ראש העין

-

קרית אתא

-

תל – אב יב

-

"קפה מארוק" ,בבעלות גב' לינדה נאור ,רח' נורדאו  ,50הרצליה – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית עקב הפרת
נהלי הכשרות במקום
מנתונים שנמסרו ע"י המועה"א זבולון ,עולה כי הוסרה הכשרות מטעמה למקומות הבאים :חב' "א.מ .סוכנויות ייצור
ושיווק )א.ש( בע"מ" ,כפר חסידים ,בהנהלת מר אייל אלאלוף ושחר כהן ,חב' "ניחוחות" ,בהנהלת מר נגרי עובדיה ,כפר
ביאליק" ,משק אייזנברג" בבעלות מר משה אייזנברג ,כפר ביאליק ,שווארמה בשרים על האש "ברכת משה" ,בהנהלת
מר יוסף חזן מכלוף ,כפר חסידים ,אירועים "יובלי ציפורי" ,בהנהלת מר שב תאי עקיבא ,נחל הציפורי ,חב' "ניחוח דברים
טובים" בהנהלת מר דניאל כהן כפר ביאליק
מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות חיפה ,עולה כי הוסרה השגחתם מהמקומות הבאים" :נו"ש פלוס מיטב המטעמים" ,שד'
הנשיא  ,124חיפה" ,נו"ש פלוס מיטב המטעמים"  ,רח' חורב  ,18חיפה" ,נו"ש פלוס מיטב המטעמים" ,שד' האצטדיון
 ,57קריית חיים
מפעל האריזה "פיין פק )סוכר ,מלח ,קמח ,סלת( "  ,רח' האוגדה ,מישור אדומים – הוסרה השגחת הרבנות ממפעל זה
החל מתאריך י"ג תמוז תשע"א ) (15.07.11כל המוצרים שיוצרו לאחר תאריך זה אינם מאושרים
מסעדת "צ'וקה" ,רח' בזק  ,1נווה אפק ,ראש העין ,בבעלות מר כפיר חכם ועופר טל – הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות
המקומית ראש העין
קונדיטוריה "שרלי" ,רח' יוסף בצרי  ,13קרית אתא – החנות נסגרה מזה כחודש ימים ואינה נתונה יותר להשגחת
הרבנות קרית אתא
"שווארמה בון טון" ,רח' הגר"א פינת רח' אלנבי ,ת"א – הנ"ל מציג ת"כ של גוף כשרות שאינו מוסמך על פי חוק ופתוח
בשבת ואינו נתון להשגחת הרבנות המקומית ת"א ,מסעדת "פיצה פיצה" ,רח' סלמה  ,58ת"א –מציג עצמו ככשר ע"ג
שלט ללא השגחת הרבנות ת"א" ,מאפיית הכהנים" ,רח' נחלת יצחק ,ת"א – מציג עצמו ככשר ע"ג אריזות נייר למרות

P

בהתאם להודעתה של הרבנות תל  -אביב ,עולה ,כי מסעדת
שבפועל אין לו כשרות מטעם הרבנות המקומית ת"א
"החומוסביה" ,רח' יגאל אלון  ,123ת"א – נמצאת תחת השגחתה.
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העתקים :הרה"ג הרבנים הראשיים לישראל שליט"א ,מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל ,הלשכה המשפטית
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