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.1

מעדכון שהתקבל מאת הרבנות הראשית חיפה נמצא כי הוסרה תעודת הכשרות מאולמי "הארמון" ,רח'
ההסתדרות  ,60צ'ק פוסט ,חיפה וזאת לאחר שבמקום נתפס בשר לא מזוהה החשוד כטרף תוך הכשלת
הרבים .יש ליידע את רשמי הנישואין שלא לאשר אולם זה לעריכת חו"ק .יידע הציבור ויזהר !
.2

לאחרונה ,משווקים באזור הצפון תוצרת מבית קליה "ראמה" ,ע"י חב' "ויליאם את אלי ארשיד",
טל' ,04– 9984064 :המציגה את תוצרתה כ"כשרה למהדרין בהשגחת הרב חיים נבון מושב שזור",
על אף כי הרב איננו מעניק הכשר כלל כיום ובכך מכשילים את הציבור .יש להסיר מוצרים אלו
מהמדפים ולדווח לנו בכל מקום בהם ימצאו .ידע הציבור ויזהר !

 .3מעדכון שהתקבל מאת הרבנות קרית גת עולה כי ארעה תקלה בקו יצור
של המוצר "חומוס עם חריף" 150 ,גר' ,בר קוד  ,8415514המיוצר ע"י
חב' "סלטי צבר" קרית גת ,כך שלמוצר הוכנסו רכיבים בכשרות "רגילה"
)"היתר מכירה"( בעוד שע"ג אריזת המוצר הוא מוצג כ"כשר למהדרין
בהשגחת הרבנות המקומית קרית גת ובד"צ אגודת ישראל" .התקלה
מתייחסת ליצור הנושא תאריך תפוגה החל מ  15.09.08– 15.08.08בלבד .נא להביא לידיעת
הציבור.
.4

בביקורת פתע שנערכה ע"י מפקחי יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות ,נתפס תושב תמרה בשם מוחמד אבו רומי,
בצומת העמקים באזור הצפון ,כשהוא מוביל במשאית חלקי בשר המוצג בחלקו ככשר ללא תעודות ,מס' משאית
 ,3682756תוך טענה כי "הבשר נשחט בבית מטבחיים בחיפה" .בבדיקה שנערכה ע"י חוקרי היחידה ,נמצא כי קיים אף חשד
שנגנבו פלומבות כשרות משומשות תוך שימוש בהן לצורך הטעייה .לטענת המוביל ההובלה נעשתה עבור חב' "אבו רומי מסחר
ושיווק בע"מ" בעוד שבפועל מס' החברה המצוינת ע"ג התעודה היתה של חב' "עוף שפרעם בע"מ" בבעלות מאהר ורג'אא
בשותי .בישיבה דחופה שנערכה באגף הכשרות הארצי ,הוחלט כי אין לאשר שיווק בשר באמצעות חברה זו מחשש להכשלת
הרבים באכילת נבילות וטריפות .נבקש מנותני ההכשר לפעול בהתאם להוראות.

.5

מעדכון שהתקבל מאת מחלקת הכשרות ברבנות פ"ת ,עולה כי הוסרה תעודת הכשרות
ממפעל "סלטי איכות" ,השוכן ברח' מודיעין  ,11פ"ת ,עקב ליקויי כשרות חמורים
ומעתה אין לקלוט תוצרת חברה זו במקומות המושגחים .ידע הציבור ויזהר !

.6

בפשיטה שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית ברובע היהודי בירושלים ,נתפסו מספר
בעלי עסקים אשר הציגו את עצמם ככשרים באמצעות תעודות שונות ,המעידות על
כשרות המזון הנמכר בבית העסק ,על אף כי המקום ללא תעודת הכשר והשגחה כלל
מהרבנות המקומית ירושלים .בהזדמנות זו נציין ,כי הרב שלום אלישע הרמתי )ע"ש
ירושלים בין החומות תובב"א – הרובע היהודי( איננו מוסמך להעניק תעודות הכשר
על פי חוק .הציבור מתבקש להקפיד ולוודא כי קיימת תעודת כשרות בתוקף מאת
הרבנות המקומית ע"מ לא להכשל .ידע הציבור ויזהר!

.7

מעדכון שהתקבל מהרבנות המקומית טירת הכרמל ,עולה כי הוסרה ההשגחה מחברת
"אורי פרסקו" השוכנת באזור התעשיה טירת הכרמל וזאת לאחר שבעלי המקום
התבקשו לבצע תיקונים ובדיקות לגבי מוצרי יבוא ,אך לא ביצעו זאת .אין לקלוט חומרי
גלם או גלידות מחברה זו עד להודעה חדשה במקומות המושגחים.
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מעדכון שהתקבל ממחלקת הכשרות של הרב דב ליאור שליט"א ,רב העיר קרית ארבע ,הממונה על הענקת תעודות הכשר על
פי "היתר מכירה" באזור גוש דן ,נמצא כי הוחזרה תעודת הכשרות למקומות הבאים לאחר שתוקנו הליקויים :מסעדת
"ביסטרו  "56הרצליה ,מסעדת "ארומה" השוכנת בקניון רחובות – לידיעת הציבור !

נוהל רשתות שיווק בביקורת שנערכה ע"י רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי במספר סניפים של רשתות השיווק נמצא כי
במחלקת המעדנייה והגבינות עושים שימוש במדבקות יצור השייכות ליצרנים וליבואנים אשר ניתנו להם ע"י המשווקים לצורך אריזה
בסניף המקומי ,כך שהתוצרת המגיעה במשקל נפרסת במקום ונארזת במעדנייה ביחידות קמעוניות .אין לאשר הדבקת מדבקות
מעין אלו אלא אך ורק בסניף שבו קיים משגיח הלוקח אחריות על תהליך זה על מנת לוודא כי המדבקות מודבקות בהתאמה
וחלילה לא ע"ג גבינות שאינן מאושרות .נא להנחות את המשגיחים בהתאם.

:

להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרות:
קרית מוצקין

-

תל  -אביב

-

מבשרת ציון

-

אטליז "בשר אדום" ,בבעלות מר אלברט עמר ,רח' אוסישקין  30קרית מוצקין  -הוסרה הכשרות ע"י
הרבנות המקומית
קונדיטוריית "שפיק" דליית אל כרמל – הוסרה הכשרות מהמקום
מסעדת "משו משו" ,רח' האצ"ל  21ת"א  -הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית ת"א ומציג עצמו
ככשר באמצעות תעודות כשרות של בד"צים שונים
"אצה הסושי החדש בעיר" ,מבשרת ציון – מציג עצמו ככשר ע"ג תפריט משלוחים מבלי שיש בידו
תעודת הכשרות מאת הרבנות המקומית כמתבקש על פי חוק
תזכורת חשובה לקראת החגים

לאור תקלות שנמצאו בעבר במסגרת ביקורות של אגף הכשרות הארצי בהתייחס לפיקוח על בשר לא מנוקר הוחלט לרענן
מחדש את הנוהל וכדלקמן ♠:יש להקצות מקום מיוחד לביצוע הניקור הדרוש ♠ .ניקור חלק קדמי וחלקי הפנים :יעשה ע"י
מנקר מוסמך ובאשור הרבנות המקומית ♠.אחר הניקור יוחתם הבשר וחלקי הפנים בחותמת כשרות  ♠.אין לשווק נתחי בשר,
שומן ,כרס וחלקי מעיים אלא כאשר הם נוקרו בבית המטבחיים ♠.כאשר אין אפשרות לנקרם בבית המטבחיים ,אפשר לשווקם
מבית המטבחיים רק כאשר הרבנות המקומית המקבלת מתחייבת בכתב לרב בית המטבחיים שחלקים אלו ינוקרו ע"י מנקר
מוסמך באטליזים שבתחומה ובאחריותה לפני השווק לצרכן ♠.האליה תשווק מבית המטבחיים מנוקרת בלי עצם הזנב וללא
שומן הגב אלא אם כן יש אישור בכתב מהרבנות המקומית המקבלת את שומן הגב שהיא אחראית על ניקורו .
זהירות מתולעים במעיים וביצי דגים :ברצוננו להתריע על הימצאות תולעים במעיי וביצי הדגים ועל כן יש להקפיד ולזרוק את
המעיים אף בדגים הכבושים כשהם שלמים .את ביצי הדגים יש לשטוף עד שלא ייראה בהם תולעים ויש לטחון אותם לפני
אכילתם .

העתקים:
הרה"ג הרבנים הראשיים לישראל שליט"א
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
מר שמעון אולמן ,עו"ד – היועמ"ש לרה"ר לישראל
רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי
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