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שלום רב,

הנדון  :עדכון כשרות
 .1בזכות עירנותו של משגיח הרבנות המקומית ,נמנעה הכשלה חמורה של הציבור,
וזאת לאחר שנעשה ניסיון לשווק שומן כבש החשוד כטרף במחיר מוזל לאחד ממפעלי
עיבוד בשר בארץ ,תוך הצגת אישור משלוח כשרות הנושא את ציון הכשרות של הרבנות ת"א – יפו
)פנקס מס' יא( אשר התברר שהינו גנוב .מבדיקה שנערכה עם רבנות ת"א ,עולה כי הפנקס הנ"ל נגנב ממשגיח בשוק
הכרמל .מתוך חקירת המקרה עולה כי אדם בשם איציק מאיר העונה למס' טל' ,054- 7349374 :משווק תוצרת בשר ועוף
באמצעות חשבונית מס על שם "שיווק עופות מאיר" ,רח' הסביון  ,10אור – יהודה ,וכן תעודת משלוח ע"ש "שיווק עופות
בשר" ,רח' התעשיה  ,5א.ת .רחובות ומצרף למשלוח אישורים גנובים ומטעים תחת ציון שם הרבנות ת"א תוך הכשלת
הציבור .אין לקלוט בשום אופן תוצרת מאדם זה או תוצרת המלווה בתעודות המצ"ב ויש לדווח לנו בכל מקום בו משווקת
תוצרת זו.

 .2בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית נמצא כי באזור הצפון,
משווקת 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!
 .3בביקורת נוספת נתפסו שני סוגי שמנים הנושאים ציון כשרות מזוייף ואינם
נתונים להשגחה מטעם כל גורם שהוא וכדלקמן" :שמן זית ישראלי – בית בד
גלילי ,כתית מעולה כמו בכפר אסלי בכבישה קרה מזן סורי אמיתי" ,הנושא
את ציון הכשרות "כשר לפסח" של "בד"צ יורה דעה" וכן ה"רבנות לכשרות
ארצית" וכן שמן "דבירה  -שמן זית כתית" 1 ,ליטר ,בהשגחת "חוג חת"ס בני
ברק" וכן "הרבנות לכשרות ארצית" תוך הכשלת הרבים .יש להסיר מוצרים אלו בדחיפות
מהמדפים ולדווח לנו בדחיפות בכל מקום בו ימצאו.
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הרבנות ירושלים מבקשת להודיע כי מסעדת "דן הילס" ,רח' יואל סלומון  ,6ירושלים ,איננה
תחת השגחתה יותר על אף כי המקום ממשיך להציג את עצמו ככשר באינטרנט ובעל פה.
ידע הציבור ויזהר!

.5

לאור דיווחים שהתקבלו במוקד היחידה הארצית על ניסיונות לשווק את המשקה ליקר
"סאוטרן קומפורט" ,המיובא ע"י חב' "אקרמן בע"מ" טל':
 ,04- 8663033ללא ציוני כשרות במקומות כשרים ,הננו להבהיר  ,כי משקה זה
מאושר אך ורק כאשר מופיע על גבי התווית במפורש "בהשגחת בד"צ בית יוסף
ובאישור הרה"ר לישראל" בתוספת קוד יצור הבא L010311038 :בלבד .במידה
וסוכני חב' "אקרמן" יתפסו כשהם משווקים משקה זה תחת תעודת ההכשר של
הליקר המאושר ,תבוטל הכשרות למוצר עד להודעה חדשה לחלוטין .נבקש
מהמשגיחים לפקוח עין ולדווח לנו על כל מקרה של חריגה.

.6

מעדכון שהתקבל מאת הרבנות חדרה ,עולה כי הוסרה הכשרות ממסעדת "קפה
קפה" במתחם "שערי חדרה" בצומת ביאליק ליד "שופרסל ביג" וזאת לאחר
שהופרו נהלי הכשרות במקום .כמו"כ ,הוסרה הכשרות מ"שווארמה דה בסט",
רח' הרברט סמואל  ,89חדרה ,בגין הפרת נהלי הכשרות במקום ומעתה אין
לרבנות חדרה כל אחריות על כשרות המזון המוגש במקום ושומר נפשו ירחק!
 .7התקבלה תלונה על כך שקונדיטוריית "חמדה
עוגות – מאפיה ביתית" ,רח' קרליבך  ,13ת"א,
טלפקס' ,03- 5615005 :מוכרת חלק מתוצרתה
בתוך שקיות אשר מצויין על גביהן "כשר חלבי"
וזאת על אף כי למקום אין כלל כשרות מטעם הרבנות המקומית המוסמכת ת"א ,כך שהציבור נכשל .נגד בעלי
המקום ינקטו אמצעים.

.8

מנתונים שנמסרו מאת הרבנות הרצליה עולה כי לא חודשה תעודת הכשר ל"מסעדת הלול" ,הרצליה  ,בגין
ליקויי הכשרות שנמצאו במקום  ,כמו"כ הוסרה הכשרות מ"פיצה מאסטרו" ,רח' בן סרוק  ,10הרצליה וממשיך
לפרסם את עצמו ככשר .ידע הציבור ויזהר!

.9

ממידע שהתקבל מאת הרבנות שדרות עולה כי לקונדיטוריית "קליין" ,א.ת .שדרות אין כשרות מטעם הרבנות
המקומית למעלה משנה ,על אף כי הנ"ל ממשיכה לשווק את תוצרתה ככשרה ע"ג אריזות הנייר בניגוד לחוק
תוך הכשלת הרבים.

 .10התקבל דיווח מאת הרבנות בנימינה  -גבעת עדה על כך שהוסרה הכשרות על ידה מבית העסק "אביטל
פטיפורים" ,מא.ת .רכבת בבנימינה וזאת לבקשת בעלת העסק ומעתה אין לרבנות כל אחריות על כשרות
המוצרים הנמכרים במקום!
 .11מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות ת"א עולה כי אין לה יותר השגחה על מפעל "חינאווי צים סאם" ,מרח' שלבים
 ,18ת"א ,וגם ברח' דניאל  ,ת"א .נא ליידע את המשגיחים בנדון.
 .12הננו להביא לידיעת הציבור כי מחלקת היבוא של הרבנות הראשית לישראל אישרה את המשקה "וודקה ואן
גוך"  ,מחב'  , Luctorאורלנדו שבארה"ב) ,וודקה אולטרה פרמיום המיוצרת במזקקה המלכותית
 , Dirkzwagerשבסכידם הולנד( המיובאת ע"י ארודן בע"מ טל'  09-7676250תחת ציון הכשרות של הרבנות
הולנד והרה"ר לישראל עבור הטעמים :אננס ,מנטה ,מלון ,אוכמניות ,רימונים ,אספרסו ,דאבל אספרסו ,
נטוראל  ,תפוז ,מנגו  ,בטעם קפה  XXO 19/90בננה ,קרמל ,ובלו  .על המשגיחים לוודא כי התוצרת הנקלטת
במקומות המושגחים מסומנת ככשרה ומחברה זו בלבד ואין לאשר קליטת משקה זה ללא ציון כשרות מיבואן
אחר  .בהזדמנות זו ברצוננו להזכיר כי אין לקלוט ליקרים ללא ציוני כשרות מאושרים מחשש למכשול.

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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