הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
בס"ד
י"ז אלול תשס"ח
17/09/08
עדכון כשרות מס'025 :סח
לכבוד
הרב המקומי
מנהל מחלקת הכשרות
יו"ר המועצה הדתית
די בכל אתר ואתר

שלום רב,

הנדון :עדכון כשרות
 .1ז ה י ר ו ת ט ר י פ ו ת ! בפשיטה שנערכה ע"י הסיירת העירונית של עיריית גבעתיים בשיתוף השירותים הויטרינרים,
באטליז "אמפרייה בשרית" ,רח' כצנלסון  ,143בבעלות מר רפאל שמעונוב ,גבעתיים ,נתפס בשר טרף מהשטחים בחנות ,על
אף כי המקום נושא תעודת כשרות של הרבנות המקומית גבעתיים .הבשר הוחרם והאטליז נסגר לעת עתה עד להודעה חדשה.
כמו"כ ,בשיחה שהתקיימה עם הרבנות המקומית עולה כי מהמקום הוסרה תעודת הכשרות .ידע הציבור ויזהר!
 .2ה ס ר ת כ ש ר ו ת ! מנתונים שנמסרו ע"י הרב המקומי מושב נועם – המועה"א שפיר ,עולה כי הוסרה הכשרות
מבית האריזה לירקות עליים "קטיפי ישע – קטיפי נועם" ,בניהולם של מר ירון וגאי פרץ וזאת לאחר שבבדיקת פתע של
המשגיח והרב המקומי נמצאו הפרות חמורות של נהלי הכשרות בבית האריזה .אין לקלוט תוצרת חברה זו המוצגת
ככשרה לעניין פיקוח חרקים ותולעים .ידע הציבור ויזהר!
 .3ט ר ף ! לאחרונה ,ניסו להחדיר בשר טרף לאזור רעננה ,אך הודות לעירנותם של המשגיחים נמנעה תקלה
חמורה מהציבור .מדובר על חברתו של משווק העופות מאיר יחזקאל ,רח' הסביון  , 10אור יהודה ,אשר מכר שומן
כבש לאחד מהאטליזים המקומיים המושגחים ע"י רבנות רעננה ,תוך הצגתו ככשר באמצעות אישור משלוח מזוייף ע"ש הרבנות הראשית
ת"א – יפו .לטענתו ,הוא קיבל את התעודה המזוייפת מאדם המכונה "סאלי" ,המציע עסקאות בשר לכל דיכפין באזור ת"א במחירי
מציאה ,תוך הכשלת הרבים .אין לקלוט בשום אופן תוצרת ממשווקים אלו במקומות המושגחים .יש לרענן נהלי קליטת בשר בקרב
המשגיחים.
 .4מנתונים שהתקבלו ממחלקת היבוא הארצית עולה כי המוצר "רוטב צ'ילי לפירות ים" ,בר קוד:
 ,8850344010348המיובא ע"י מאכלי עולם ר.ז .בע"מ ,רח' הקידמה ,1אשדוד ומיוצר ע"י סוריי אינטרפוד
טמבול ,תאילנד ,מוצג ככשר ע"י הרבנות הראשית לישראל בעוד שבפועל לא העניקו בשום אופן הכשר
למוצר זה ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור .כמו"כ ,נמצא כי יבואן זה משווק עוגיות בטעם שוקולד ממולאות בקרם
וניל המיוצר ע"י קיבלר מוריי ארה"ב ,תוך הצגתו ככשר חלבי בהשגחת  OUללא אישור מחלקת היבוא .יש להסיר
מוצרים אלו מהמדפים ולהחזירם ליבואן בדחיפות על מנת להסיר מכשול!
 .5לאחרונה ניגש זוג להירשם לנישואין ברבנות ת"א וכשנדרש להציג תעודת הכשר עבור האירוע ,המציאו בפני
הרשם אישור כשרות עבור קייטרינג "לילך אוכל ועיצוב אומנותי" ת"א  ,טלפקס' , 03– 6057566 :החתום ע"י הרב יוסי בן הרוש –
" האגודה לקירוב לבבות" .האירוע אמור היה להתקיים באולם האירועים "הקומה הרביעית" ,רח' החרש  8ת"א .בבדיקה עם
הרבנות המקומית ת"א ,נמצא כי אולם זה ללא הכשר כלל והקייטרינג הנ"ל אינו מאושר על ידם .בבדיקה באתר האינטרנט של
"קייטרינג לילך" ) ( http://www.mitchatnim.co.il/members/lilach/נמצא כי בין תפריטיה מוגשים שקצים ורמשים )שרימפס בשמנת
וברנדי( .הרינו להודיע בשער בת רבים כי הרב יוסי בן הרוש אינו מוסמך בשום אופן להעניק תעודת הכשר
על פי חוק ואין לאשר אירועים ככשרים תחת השגחתו .נבקש מהציבור ורשמי הנישואין לדווח לנו בכל מקום
בו נתקלו בתעודה מעין זו .ידע הציבור ויזהר!
 .6התקבלה תלונה מאת צרכן אשר רכש ברשת "ניצת הדובדבן" את המוצר "שמן זית כתית משובח – טהור
אורגני ,כבישה קרה" ,בר קוד  ,7290003277100המיוצר ע"י חברת "ע.ע שיווק  2000לשמן זית" – נצרת,
טל' ,052 – 3793760 :המוצג כ"כשר לפסח בהשגחת הרבנות נצרת עילית" .בבדיקה מול הרבנות המקומית
מוצר זה
נצרת עילית נמצא כי הנ"ל זיוף חמור ומזה שנים שאין לחברה זו הכשר מטעמה .יש להסיר
מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות על מנת לא להכשל.
 .7התקבלה תלונה מאת עובדי חברת הייטק מאזור המרכז ,על כך ,ש"חוות התבלין" השוכנת ביער אשתאול
מציעה אירועי קייטרינג ככשרים ע"ש "קייטרינג טבע אשתאול בע"מ" ,בבעלות מר ארז קוריאל ,באמצעות
תעודת הכשר החתומה ע"י הרב חנניה שפירא – המציג עצמו כרב אזורי במועה"א מטה יהודה .יש לציין ,כי
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מקום זה כלל לא נתון להשגחת הרבנות האזורית מטה יהודה ,מה עוד שבמהלך השבוע המקום פועל ללא כשרות ואף פתוח
בשבתות ,כך שהציבור עשוי להכשל .בבדיקה שנערכה עם נציגי מחלקת הרבנות במשרד רוה"מ ,נמצא כי הרב הנ"ל אינו משמש
כלל כרב אזורי ואין כל תוקף לתעודה זו מחוץ לתחום מושב גבעת יערים .ידע הציבור ויזהר!
 .8ממידע שהתקבל מהרבנות האזורית חוף השרון ,עולה כי הוסרה הכשרות מגן האירועים "מטע
הפקאנים" ,השוכן במושב רשפון ומעתה אין לאשר מקום זה לעריכת חופות וקידושין .נא
להביא לידיעת רשמי הנישואין בהתאם.
 .9לאחרונה ,נעשה ניסיון
המפעל ,רח' ספיר ,10
הצגתם ככשר פרווה,

לשווק מוצרי ארטיקים טבעיים ע"י המשווק "פריז"  -חנות
נתניה טלפון 08– 098877005 :נייד ,054 – 4419019 :תוך
בעוד שבפועל אין לחברה זו הכשר מהרבנות המקומית נתניה .אין

לרכוש תוצרת חברה זו ויש להסירה מהמדפים ולהחזירה למשווק .ידע הציבור ויזהר !

.10
לאחרונה נמצא משווק בשנית המוצר "לבבות ארטישוק" ,בר קוד ,7290011587314 :המיוצר
בחברת "שנזן" סין ומיובא ארצה ע"י אופאל ש.י .אינטרנשיונל ,שם המשווק תומר יבוא ושיווק מזון
בע"מ ,כפר המכבי ,כשהוא מוצג כ"כשר פרווה מהדרין מן המהדרין בהשגחת  SKSהרב הגאון ר' דוד
ומיכל מאסקוויטש שליט"א אבדק"ק שאץ – אשדוד"  -דראהביטש .מוצר זה לא קיבל את אישור הרה"ר לישראל בשל
החשש לנגיעות של חרקים המצוים בלבבות ארטישוק באופן כללי .אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים על מנת
לא להכשיל את הציבור.
 .11בהתאם הודעת לשכת הרבנות המקומית מבשרת ציון ,הוסרה תעודת הכשרות מבר המשקאות "הנגובר" ומעתה אין
לאשר ביצוע אירועים באמצעות בר זה עד להסדרת כשרות עם הרבנות המקומית המוסמכת.
 .12לאחרונה משווק משקה "מיץ אננס טבעי  40%עם חתיכות פרי" ,בר קוד ,8857105321231 :המיוצר בחברת "א.י.ב .גרופ"
בנקוק תאילנד ומיובא ע"י חב' בני חנה שמשום בע"מ ,נצרת עילית ,המוצג ככשר בהשגחת הרב יעקב ליכטנשטיין בד"צ  KFדק"ק
לונדון ובאישור הרה"ר לישראל .בבדיקה עם מחלקת היבוא נמצא כי מוצר זה לא קיבל את כשרות מחלקת היבוא בשום אופן
וכשרותו מזוייפת .יש להסיר מוצר זה מהמדפים בדחיפות ולהחזירו ליבואן בדחיפות.
 .13לשאלת רבים :ברצוננו להבהיר כי הרב יהודה יששכר שטרן מאשדוד מטעם אנ"א  -אגודת אכסניות הנוער
בישראל ,אינו מוסמך להעניק תעודת הכשר על פי חוק ויש להקפיד ולוודא כי בכל אכסניית נוער קיימת תעודת הכשר
מטעם הרבנות המקומית המוסמכת כפי דרישת החוק.
 .14נתבקשנו להודיע ע"י כב' הרה"ג שלמה שלוש שליט"א  ,רב העיר חיפה ,כי משחטת "יפה עוף" ,השוכנת באזור התעשיה טירת
הכרמל ,הנמצאת תחת השגחת הרבנות המקומית חיפה ,פועלת באישורה ובפיקוחה של ועדת המשחטות ברה"ר לישראל בהתאם
לכל כללי ההלכה והנהלים ולשביעות רצונו המלאה וזאת בניגוד לפרסומים שיצאו לאחרונה ע"י גורמים אנונימיים.
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרות:
חוף הכרמל

 -מחלבת "גבינות צח" השוכנת בכפר הנוער גלים – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות חוף הכרמל מתאריך 14.09.08

רבנות לכשרות
ארצית
הרב דב ליאור

 -אטליז "איכות הבשר" ,הנמצא בזרזיר – הוסרה הכשרות עקב בקשת בעל האטליז

דרום השרון
מעלות

 מסעדת "בא נאכל" ,כיכר דשליט ,הרצליה – הוסרה הכשרות עקב פתיחת העסק בשבת בית הבד "שמנא" השוכן במושב חגור – אינו תחת השגחת הרב כנפו כמו"כ הברכה בקיבוץ חורשים הפתוחה בשבת אינהמאושרת לעריכת חופות וקידושין בהתאם לנהל
 הוסרה הכשרות מ :מסעדת "אבי וחומוס",א.ת .מעלות  " ,מג'יק כרים" ו"מג'יק גריל" רח' המעפילים מול תחנת הדלק פז,מאפיית הקרקרים "אלדר יוזמות" בכפר הורדים .הערה :מסעדת "שינפלד" – קפה ומסעדה חלבית במרכז "יד ביד
בגליל" בכניסה המערבית לכפר הורדים קבלו מאת הרבנות מעלות כשרות למהדרין

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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