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שלום רב,

הנדון :עדכון כשרות
.1

מעדכון שהתקבל מאת הרב שלום אלעזרא שליט"א ,רב מושב שחר ,וכן הרבנות ירושלים ,עולה
כי הוסרה תעודת הכשרות מח' " יבולי לכיש" ,מושב שחר ,העוסקת בגידול ושיווק עלי ירק וזאת
בעקבות הפרת נהלי הכשרות ומעתה אין לקלוט יותר תוצרת חברה זו ויש להסירה
מהמדפים ע"מ להסיר מכשול .כמו"כ ,הודיע הרב המקומי כי אין לו אחריות לגבי
אריזת תוצרת חקלאית המתבצעת במקום ,כגון תחת המותג" :ירוק במדבר
למהדרין" והשימוש בשקיות של חברה זו במתחם מושב שחר אינה באחריותו.
ידע הציבור ויזהר!
.2

.3

מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות נתיבות עולה כי חב' "יבולי הנגב" ,נתפסה כשהיא אורזת תוצרת ירק
עלים לא מאושרת עבור חב' "ירוק במדבר למהדרין" ,תוך הכשלת הציבור ,ומשכך ,מודיעה בזאת
על הסרת הכשרות מחברת "יבולי הנגב" ומעתה אין לקלוט יותר תוצרת חברה זו ויש להסירה
מהדפים ע"מ להימנע ממכשול.

התקבלה הודעה מאת הרבנות ירושלים ,על כך שבימים האחרונים ,בעת ביקורת שגרתית שנערכה
על ידי צוות השירות הווטרינרי בשוק מחנה יהודה בירושלים ,נתגלו ממצאים חמורים ביותר באטליז
"האחים דובר" ,המעלים חשש לסיכון בריאות הציבור בשל איכות התוצרת הנמכרת במקום .כפי
הנמסר ,מהאטליז הוחרמו כ 140-ק"ג מוצרי בשר שנמצאו בלתי ראויים למאכל אדם  -בין היתר
נתגלו  15ק"ג בשר טחון שנטחן בניגוד לחוק שצבעו ירקרק ושריחו מעיד על תהליך
ריקבון מתקדם ,וכן  20ק"ג בשר כבש שהוברח מהשטחים .מדובר בבשר כבש
מאוסטרליה שנשחט בשחיטת "חלאל" מוסלמית ,בשר שהוחזק והוברח בתנאי
מחתרת בניגוד לחוק ובאופן לא ידוע .בשאר הבשר שהוחרם נמצאו שינויים אורגנולפטיים
חריפים הפוסלים אותו למאכל אדם תוך סכנה ברורה ומיידית לבריאות הציבור .השירות
הווטרינרי מסר כי יפעל לסגירת האטליז בצו סגירה מינהלי .בהזדמנות זו אנו
חוזרים ומזכירים להקפיד על רכישת בשרים אך ורק באטליזים מושגחים.
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מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות ראשון לציון ומזכירות "בד"צ העדה
החרדית" ירושלים ,עולה ,כי החל מתאריך  ,05.05.10אין הם מעניקים כשרות למפעל
"סלטעים – ש.מ.ר" ,ראשל"צ ,וזאת לאחר שהמפעל נסגר ועל כן אין לקלוט בשום אופן תוצרת
תחת מותג זה ויש לדווח לנו בכל מקום בו תמצא .ידע הציבור ויזהר!

בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית ,בחב' "מעדני
המושבה /חמוצים ישראלים" ,השוכנת במשק  ,27מושב ישרש,
נתפסו בעלי המקום כאשר הם מחזיקים במדבקות יצור הנושאות
את ציון הכשרות של רבנות רמלה ,על אף כי למקום אין כלל הכשר מרבנות כל שהיא .אין לקלוט
מוצר זה ויש להסירו מהמדפים לאלתר על מנת שלא להכשל.
.6

לשאלת רבים :במסגרת יבוא דגים לארץ עשויים להגיע דגים טמאים
מעובדים בצורת "פילה" ,ועל כן חלה חובה על הציבור לוודא בעת
הרכישה כי תוצרת דגים הנרכשת על ידו נושאת ציון כשרות מגורם
מוסמך .לאחרונה ,התקבלה תלונה של אזרח שרכש מבלי משים "פילה
באסא" בחנות ללא השגחה ,ללא שבדק מראש האם קיימים ציוני כשרות
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ורק כאשר הגיע לביתו ,נודע לו כי דג "הבאסא" הינו למעשה דג ממשפחת "השפמנונים" המוגדר כדג טמא ובס"ד נמנעה ממנו
מכשלה .לאחרונה ,יובא ארצה המוצר "פרוסות דג טונה אדום קפוא" המיוצר ונארז בויאטנאם ע"י חב' "מ.ד.ג – סי פרוט בע"מ",
כשהוא נושא את ציון הכשרות של משולש  Kוהרה"ר לישראל .מבדיקה שנערכה עם מחלקת היבוא עולה כי בשום אופן לא העניקו
הכשר למוצר זה עבור חב' "מ.ד.ג סי פרוט" ,מה עוד שחברה זו עוסקת בשיווק פירות ים ומאכלות אסורות תוך הכשלת הרבים.
הננו להודיע בשער בת רבים ,כי אין לרכוש תוצרת מחב' "מ .ד .ג סי פרוט" מכל סוג שהיא בהתאם לנוהל הרה"ר לישראל.
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מנתונים שהתקבלו מאת "הרבנות לכשרות ארצית" ולשכת הגר"י אפרתי שליט"א ,עולה כי
החל מסוף חודש אדר תש"ע הוסרה הכשרות על ידם ממפעל "טעם החיים  ,"10השוכן
בכפר קאסם  ,העוסק בהחמצת ירקות ,ועל כן אין לקלוט תוצרת חברה זו המוצגת ככשרה
בשום אופן במקומות המושגחים.
 .8בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית במחסן חברת "ממתקי
אלינור" ,השוכן בכפר הנגיד  ,נתפס בעל העסק כשהוא אורז מיני
מתיקה בשקיות קמעוניות ,תוך הדבקה של מדבקות אשר נושאות ציוני
כשרות של בד"צ מנצ'סטר ,בד"צ לונדון ,ועד הכשרות  ,M.Kבד"צ
"אגודת ישראל" ורבנות מטה יהודה ,אשר הונפקו על דעת עצמו ללא
רשות וללא ידיעת נותני ההכשר .למותר לציין ,כי לא התבצע כל פיקוח במחסן מטעם רבנות מקומית מוסמכת .אין
לקלוט בשום אופן תוצרת חברה זו ויש להחזירה לספק בדחיפות.
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"טעימות" בסניפי רשתות השיווק :בשנים האחרונות ,אנו עדים להתרבות דוכני "טעימות"
המופעלים בתוך סניפי רשתות השיווק השונות ע"י נציגי חב' היצור לצורך קידום מכירות מוצריהן .אנו מבקשים
ממשגיחי הרבנויות לוודא במסגרת הפיקוח על הסניף מס' דברים ע"מ למנוע מכשול :א .לא לאפשר ביצוע טעימות
בשריות וחלביות בעת ובעונה אחת על מנת שהציבור לא יוכשל מבלי משים באכילת מאכלי חלב אחרי בשר.
במקביל ,יש לסמן בצורה בולטת כי הדוכן מגיש מאכלי בשר או חלב .ב .יש לוודא ,כי הקמת הדוכנים והפעלתם
מתבצעת באמצעות כלים )כלי חימום והגשה וכו'( שהושכרו מחברות כשרות תחת רבנות מוסמכת .ג .יש לוודא  ,כי
היין הלא מבושל לא ימזג ע"י גוי ע"מ לא להכשיל את הציבור.

 .10תיקון :בעדכון מס' 019שע פורסם בשוגג כי "פיצה דומינו" רח' סוקולוב 138חולון ,אינה כשרה וכי היא פתוחה
בשבת .הרינו להבהיר בזאת כי "פיצה דומינו" ,רח' סוקולוב  ,138חולון הינה כשרה למהדרין ועומדת תחת פיקוח
הרבנות חולון .הסניף של "פיצה דומינו" בבת ים הוא זה המציג עצמו ככשר ע"ג מודעה בעיתון ופליירים למרות
שהוא פתוח בשישי שבת ואינו עומד תחת השגחת הרבנות המקומית – ידע הציבור ויזהר!
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם תעודת הכשרות:

ירושלים

 "עוז דגים",רח' עץ חיים שוק מחנה יהודה ,ירושלים" ,ניסים דגים" רח' התפוח ,שוק מחנה יהודה ,ירושלים" ,פיצה פיאה" ,רח'קולומביה  ,3קרית מנחם ירושלים  -הנ"ל מציגים עצמם ככשרים ואין להם ת"כ מטעם הרבנות ירושלים
 -קונדיטוריית "דולסה" ,מרכז המסחרי ב"כפר הורדים– הוסרה הכשרות ע"י הרבנות מעלות

רחובות

 -מסעדת "א.א .בורגר" ,רח' טלר  ,32רחובות – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות רחובות עקב הפרת נוהלי הכשרות במקום

תל  -אביב

 קייטרינג "צ'יבה סנו" ,רח' בן אבגידור  ,18ת"א – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות ת"א ובעל העסק מסרב להחזיר את התעודהשפג תוקפה לרבנות ת"א .הנ"ל עבר לרח' המעון  ,8ת"א ומספק אוכל לכמה חברות על סמך תעודה זו – ידע הציבור ויזהר!
כמו"כ" ,ביסטרו קפה" ,רח' בוגרשוב  ,12ת"א – מציג עצמו ככשר ללא ת"כ מאת הרבנות ת"א

מעלות

זהירות! בימים אלו מתקיים אירוע באולם אירועים "רידינג  "3לחוף ת"א ,המוצג ע"י המארגנים
כ"כשר בהשגחת הרבנות עמק חפר" .הננו להודיע בשער בת רבים כי הרבנות ת"א לא העניקה
הכשר ל"רידינג  "3ואין לה כל אחריות לגבי המזון המוגש במקום ,מה עוד ,שהמקום פתוח בשבת.
ידע הציבור ויזהר ושומר נפשו ירחק!

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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