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.1

.4

ז ה י ר ו ת ! בביקורת שגרתית שנערכה במפעל ליצור נקניקיות ופסטרמות " -מעדני סוואס" ,רח'
טובים  ,34חוף שמן ,חיפה ,טל' ,04– 8677246 :נחשפו ליקויי כשרות חמורים של בישולי עכו"ם ,בשר
שנתעלם מן העין  ,שימוש בחומרי גלם ללא זיהוי כשרותי ,בשר כבוש בדמו וללא נוכחות משגיח על אף
כי ע"ג המדבקות היצור מצויין "בהשגחת הרבנות הראשית חיפה"  .בבירור שנערך עם הרבנות חיפה,
נמצא לתדהמתנו כי למפעל זה אין תעודת כשרות כלל מטעמה ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור .כמו"כ
נמצא כי הנ"ל מייצר סלטי איקרה מביצי דגי הרינג אשר נמצאו מתולעים לחלוטין .אין לקלוט כל תוצרת
מחברה זו ויש ליידע אותנו בכל מקום בו היא תמצא .ידע הציבור ויזהר!
.2

ל ת ש ו מ ת ל ב כ ם ! לאחרונה ,משווק בשר טרי ע"י חברת "רנא – תפעול בתי מטבחיים
בע"מ" העוסקת בשיווק ופירוק בשר ,בבעלותו של מר בלאל שלבי ,כפר סולם ,פלאפון 054- 7200602
כאשר תעודת המשלוח המלווה אותו מוחתמת ע"י חותמות "ב"ה חלק – כשר" ,ללא ציון שם נותן ההכשר,
כך שיש חשש גדול לכשרות הבשר .אין לקלוט בשום אופן תוצרת מחברה זו המוצגת ככשרה על מנת
להמנע ממכשול .נא להנחות את המשגיחים בהתאם) .בהמשך יפורטו הנהלים לרענון(

.3

א ז ה ר ה ! לתושבי אשקלון והסביבה :לאחרונה מופץ פלייר בשפה האמהרית ובעברית במרכז
הקליטה באשקלון ,המציע למכירה בשר עגל ,כבש ,עז ועופות של חברת "פרידה" בשחיטת קסים
)אתיופית( ע"י אדם בשם אבשלום מס' פלאפון .052– 3990039 :הרינו להודיע בשער בת
רבים כי אין לחברה זו כל הכשר מטעם הרבנות המקומית אשקלון ואסור בשום אופן
לקלוט בשר מהנ"ל במקומות הכשרים.

בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית ב"אטליז מקס" השוכן ברח' שלמה המלך  ,22לוד ,בהנהלת מר
קרוצ'ה מקסים ,נתפס בעל המקום כשהוא מדביק ע"ג מוצריו "כשר מוכשר" ,על אף כי בפועל אין למקום תעודת
הכשר כלל מהרבנות המקומית .ידע הציבור ויזהר.
.5

לאחרונה מופץ באזור הקריות של הצפון פלייר המציג את מסעדת "מפגש הצומת" ,טל'  ,04– 8490832כ"כשרה
למהדרין" בהשגחת ועד הכשרות "מור ולבונה ב .מרדכי" ללא תעודה מטעם הרבנות המקומית המוסמכת .הרינו
לחזור ולהדגיש כי בד"צ "מור ולבונה" איננו מוסמך להעניק הכשר בהתאם לחוק איסור הונאה בכשרות ועל כן
יש להזהיר את הציבור בדבר המכשלה.

.6

בהתאם להודעתה של הרבנות קרית אונו ,הוסרה תעודת ההכשר ממסעדת ") "BE 2באולינג( רח' שלמה המלך
) 37בקניון(  ,בבעלות מר דורון אפטר ומעתה אין לרבנות שום פיקוח על הנעשה במקום .ידע הציבור ויזהר.

.7

מנתונים שהתקבלו מלשכתו של הרה"ג דב ליאור שליט"א  -רבה של קרית ארבע והממונה על מתן
כשרות לשנת שמיטה עפ"י היתר מכירה באזור המרכז ,עולה כי הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים
לאחר שבעלי העסקים הפרו את הנהלים בצורה חמורה :מסעדת "ביסטרו  "56רח' השונית ,3
הרצליה וכן מסעדת "ארומה" בהנהלת מר אייל ,רחובות .ידע הציבור ויזהר.

.8

בהתאם למכתבו של הרב נחמיה הלוי שליט"א – מושב אחיהוד ,הוסרה הכשרות ממסעדת "אלהנא" ,השוכנת
באזור הצפון .ידע הציבור ויזהר.

.9

לאחרונה ,שווק ברשתות המוצר" :צ'יפס אהוי" – עוגיות שוקולד צ'יפס קלאסי ,בר קוד 7290102300242 :משקל
נקי  453גר' ,שם היבואן :א .סיימן סחר בע"מ ת"א ,שם היצרן :קראפט פודס  ,ארה"ב ,סימון הכשרות המופיע ע"ג
המוצר " :כשר חלבי בהשגחת  "O.U. Dוהמוצר "נאטר באטר" – חטיף גרנולה ,בר קוד ,7290102300303 :משקל
נקי  168גר' ,שם היבואן :א .סיימן סחר בע"מ ת"א ,שם היצרן :קראפט פודס ,ארה"ב ,סימון הכשרות המופיע ע"ג
המוצר "כשר חלבי בהשגחת  – "O.U. Dללא אישור הרה"ר לישראל .יש לציין ,כי חלק מהמוצרים מכילים
אבקת מי גבינה ,רכז מיץ ענבים וכדו' .אין לקלוט מוצרים אלו כל עוד אינם נושאים את ציון הרה"ר לישראל.
יש להסיר מוצרים אלו מהמדפים ולהחזירם ליבואן.
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 .10לאחרונה משווק המוצר "חמאת בוטנים" ) (CRUNCHY,CREAMYהמיוצרים ע"י חב' אינטרנשיונל אמריקן ,ארה"ב
ומיובא ע"י חב' אדיר סחר בע"מ – מושב חמד ומוצגים ככשרים פרווה בהשגחת ה  O.U -ואישור הרה"ר לישראל
על אף שלא קיבלו את אישור מחלקת היבוא .יש להסיר מוצרים אלו מהמדפים ולהחזירם ליבואן.
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרות:
בקעת הירדן

" -פרחי יהלום – מצע מנותק" – מושב יפית – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית עקב הפרת תנאי הכשרות במקום

עכו

" -דגי רמי" ,רח' אלקלעי  10ליד בנק הפועלים בשיכון,עכו  -מציג עצמו ככשר ע"ג פליירים בלי שיש לו כשרות כחוק

נהריה

-

חיפה

חוף הכרמל

 "מסעדת חאלד עדואי "  ,רח' מרקוני  10צ'ק פוסט חיפה מציג ת"כ של ועדת הכשרות "מור ולבונה" ללא רבנות מקומית" ,טיבהבשר" צומת צבר ,קרית מוצקין מציג ת"כ מצולמת של משחטת "מילועוף"" ,מזנון אוכל" כביש  I.P.Cמוצג ככשר ע"ג שלט
ללא רבנות מקומית" ,דגי רופין" רח' האיצטדיון קרית חיים מוצג ככשר ללא כשרות כחוק" ,ספיד ירקות" רח' האצטדיון קרית
חיים מציג ת"כ של רבנות קרים ים ולא רבנות חיפה כמתבקש ע"פ חוק ,קייטרינג "אוכל מוכן לבית" רח' האצטדיון ק .חיים
מוצג ככשר ללא רבנות מקומית" ,קונדיטוריה שני" מרכז רסקו ק .חיים מזרחית מוצג ככשר ללא רבנות מקומית" ,מחלבת
דלית אל כרמל" הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית חיפה ,המשווק שמעון בן חמו
 -מסעדת "רות פוד" השוכנת במרכז הימי בקיבוץ שדות ים – אין כשרות מטעם הרבנות האזורית חוף הכרמל

מבשרת ציון

 -חנות "אצ'ה" רח' הראל  10מבשרת ציון – כותב "כשר" ע"ג דלת החנות בעוד שבפועל אין כשרות כחוק מטעם הרבנות

תל אביב

 מסעדה ברח' הברזל  9ת"א מציג עצמו כ"כשר למהדרין" ללא רבנות מקומית ,מסעדת "צאהלון" שבהר ציון ת"א מציג עצמוככשר באמצעות ת"כ מצולמת וע"ג שלט למרות שאין לו כשרות מטעמה ,מסעדה רח' לינקולן  17בבנין קומה  3ת"א מציג ת"כ
מצולמת ללא רבנות מקומית ,מסעדת "חומוס אוס" רח' יגאל אלון מול מחלבת "טרה" ,הנ"ל מציג ת"כ מצולמות מרבנויות
שונות ללא רבנות מקומית ת"א

"טורטיה שייק" ,רח' הגעתון  43נהריה – מציג ת"כ של ועדת הכשרות "מור ולבונה" ללא רבנות מקומית כמתבקש ע"פ חוק

תזכורת לנוהל שיווק וקליטת בשר מבתי מטבחיים
מוגשים לפניכם סעיפים נבחרים מתוך פרק "נוהל לשיווק וקליטת בשר מבית המטבחיים" המצוי בחוברת "קובץ נהלי אגף הכשרות
הארצי" אשר הונפקה ע"י הרה"ר לישראל ,על מנת לרענן את ההוראות הקיימות וזאת בשל מס' תקלות שנחשפו לאחרונה במסגרת
ביקורות שנערכו ע"י רבני האגף :
.1

אין לשווק מבית מטבחיים נתחי בשר הטעונים ניקור  ,שומן ,כרס וחלקי מעיים ,ללא שנוקרו תחילה כדין בבית המטבחיים .

.2

היה ורבנות מקומית תהיה מעונינת לקלוט בעירה חלקי בשר לא מנוקר ע"מ לנקרו בעצמה ,על פי שיקול דעתה ,עליה למלא טופס
התחייבות לכך שחלקים אלו ינוקרו ע"י מנקר מוסמך באטליזים ובמפעלי עיבוד בשר שבתחומה ובאחריותה ,לפני השיווק לצרכן
ולשולחו לרב בית המטבחיים המנפיק את הסחורה.

.3

אין לקלוט בשר טרי ללא אישור כשרות נלווה מרבנות מוסמכת ,המוחתם בחותמת רב בית מטבחיים ובצרוף חתימת ידו של המשגיח
,תוך ציון מספר הטלפון שלו .אישור הכשרות צריך להתאים במדויק לאישור המשלוח בהתייחס למס' התעודה  ,תאריך ושעת
המשלוח ,סוגי הבשר וכמותו  ,ציון מספרי הבהמה והיעד אליו הוא נשלח וכן ציון האם הוא מוכשר/מנוקר/חלק וכד'.

.4

אין לבית המטבחיים או למפעלי עיבוד בשר להקפיא בשר טרי לא מוכשר משחיטה מקומית ולשווקו לאחר זמן כקפוא תוך ציונו
כ"כשר  -לא מוכשר" וק"ו לא כ"חלק".

.5

יש לעטוף בשר מוכשר בניילון ,במידת הצורך על מנת שלא יגע בבשר לא מוכשר.

.6

אין לשווק בשר המסומן ו/או מוחתם ככשר לחנות שידוע שאין לה כשרות על מנת למנוע מכשול מהציבור .היה והתבקשו לשווק בשר
"חלק" או "כשר" למקום שאין בו כשרות ,יש להסיר תחילה מעל הבשר את כל סימוני הכשרות כגון :הפלומבות וכן לקלף את חותם
הכשרות תוך סימונו כטרף ע"י חיתוכים בחלקי הבשר בצורת  xבפנים הצלעות והחתמתו בסימון "טרף".

.7

הובלת בשר טריפה תתבצע אך ורק במשאית נפרדת .אין להוביל בשר כשר וטרף באותה משאית בשום מקרה.

הרבנים נותני ההכשר וכן מנהלי מחלקות הכשרות די בכל אתר ואתר ,מתבקשים שלא לקלוט ולשווק בשר אלא לפי הוראות אלו .כמו"כ
אנו מבקשים לדווח לנו על תקלות במשלוחי הבשר לצורך זיכוי הרבים.

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