אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

סימון "לא כשר" ביין נסך הוסתר באמצעות מדבקה
בקבוקי יין נסך מסוג קאוה נתפסו כשעליהם מדבקה המסתירה את הכיתוב "לא כשר" .הבקבוקים
נתפסו במהלך ביקורת של פקחי היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות במעדניית
אלי ,מרחוב הבילויים  49ברמת גן.
לפי הוראות מכון התקנים ,מוצרים המכילים רכיבים שאינם כשרים חייבים להיות מסומנים במלים
"לא כשר" .על הבקבוקים שנתפסו ,המיובאים על ידי חברת יורוסטנדרט מופיע גם הכיתוב
"באישור הרבנות הראשית לישראל" ,מבלי שמוצר זה קיבל אישור כלשהו מאת הרבנות .מדובר
בהכשלה חמורה של הציבור בשתיית יין לא כשר ,ובעבר התרענו בעדכוני כשרות לגבי בקבוקים
אלו .נגד היבואן והמשווק יינקטו צעדים חריפים.

כשרות בעוגות חתונה
לאחרונה התגלתה תופעה שבה חתנים וכלות רוכשים עוגות
חתונה מפוארות בבתי עסק מתמחים שאינם כשרים על מנת
להגישן לאורחים באולמות כשרים .השיטה :כל עוד המשגיח
נמצא במקום בזמן הגשת האוכל ,מוצבת העוגה מחוץ למקום
בו מתרחש האירוע .לאחר סיום הגשת המזון ממטבח האולם
ועם עזיבת המשגיח ,מוכנסת העוגה לאולם ומוגשת לאורחים.
ממקומות שונים אף נמסר לנו כי נוהג זה מתבצע בהדרכת
הקונדיטוריות האופות את העוגות.
מאחר שהעוגות אינן תחת השגחה קיים חשש כשרותי גדול
באכילתן ,ובפרט החשש שעוגה חלבית תוגש לאחר אירוע
בשרי.
נבקש מהציבור לשים לב ולהימנע מאכילת מזון שמקורו אינו ברור .במקרה של ספק ניתן להתייעץ
עם המשגיח הנמצא באולם.

אריזת מוצרים ללא השגחה
בביקורת שנערכה על ידי פקחי היחידה לאכיפת הונאה
בכשרות במרכול שערי רווחה ברחוב ירמיהו בירושלים נתפסו
המוצרים שבתמונה :סוכריות עליהן סמל של נותן הכשר בחו"ל,
ללא הכיתוב "באישור הרבנות הראשית לישראל" .בבדיקה מול
נותן ההכשר בחו"ל התברר כי הוא אינו מכיר את המותג
המופיע על גבי המוצר.
בדיקת עומק העלתה כי מדובר במשווק אשר אורז מחדש מוצרים מיובאים ,תוך שימוש בסמלי
כשרות ללא רשות וללא כל פיקוח .בתנאים אלה אין דרך לוודא כי המוצרים הנארזים אכן תואמים
את הכיתוב על האריזה ,לעניין כשרות ובכלל .נגד המשווק ננקטו אמצעים .על ציבור שומרי
הכשרות להקפיד לרכוש מוצרים בכשרות מקומית ,או באישור מחלקת היבוא ברבנות הראשי
לישראל.

גבינת  TINEבכשרות מזויפת
ברחבי הארץ ,ובפרט בחנויות רשת באשר ,משווקות גבינות
מתוצרת מחלבת  TINEבנורווגיה ,כאשר הן נושאות ציון
כשרות עליו נכתב "כשר חלב ישראל בהשגחת הרב משה
אלון צרפת".
פנה אלינו הרב יואב מלכיאור ,רב העיר אוסלו וביקש
להבהיר:
"לא ניתן מבחינה מעשית לייצר גבינה זו מחלב ישראל .היכרות קרובה עם מחלבה אין שום
סיכוי שהם יכולים להתאים עצמם לייצור זה".
ללא קשר לחשד זיוף זה ,יובהר כי סימוני הכשרות של הרב משה אלון מצרפת ,ובד"צ חוג
רמב"ם שמטעמו הוא פועל ,אינם מוכרים על ידי הרבנות הראשית לישראל.

משגיחים שימו לב :נעצים למוצרי
מעדניה חלביים ובשריים
במעדניות ברחבי הארץ ,כולל מעדניות הפועלות בתוך סניפים
של רשתות שיווק ,נעשה לעתים שימוש בנעצי פלסטיק להצגת
מחיר ושם המוצר ,במוצרי מעדניה הנחתכים במקום  -כגון
נקניקים ,גבינות קשות וכדומה.
מאחר ששיטת העבודה והשיווק במעדניות החלביות הבשריות
זהה ,קיים חשש כי ייעשה שימוש באותם נעצים גם במוצרים בשריים וגם במוצרים חלביים.
המשגיחים מתבקשים להקפיד ולפקח על העניין ,וכן לדרוש מבעל העסק כי הנעצים בכל אחת
מהמעדניות יהיו שונים בצבעם.

הסרת כשרות :מאפיית אבו סנינה בעיר העתיקה
בירושלים העתיקה ,סמוך לכיכר החורבה ,פועלת מזה שנים מאפיית אבו סנינה .לפני כחודש
הוסרה הכשרות מהמקום על ידי רבנות ירושלים .בשל מרכזיות העסק מצאנו לנכון להזהיר את
הציבור .קיבלנו דיווח כי בעל העסק מנסה לעתים להציג תעודת כשרות ישנה.
יידע הציבור וייזהר.

כשרות משקאות חריפים מיובאים
בשנים האחרונות חל גידול במספרם של המשקאות החריפים
המיובאים אשר קיבלו את אישור מחלקת היבוא ברבנות
הראשית לישראל ,בהתבסס על גופי כשרות בחוץ לארץ .בעיות
כשרות העלולות להתעורר במשקאות חריפים הן שימוש
ברכיבים העשויים מיין נסך ,חומרים משמרים ,מייצבים וחומרי
טעם ,צבע וריח העשויים מחומרים אסורים .כמו כן ,ישנו חשש
מבעיות המתעוררות בתהליכי ייצור.
הרבנות הראשית לישראל ערבה לכל המוצרים הנתונים
להשגחתה ,שעל גביהם מופיע הציון "באישור הרבנות
הראשית לישראל" .על כן אנו פונים לציבור דורש הכשרות
בקריאה להעדיף משקאות אלו .בכל מקרה ,אין לסמוך על הכשרות במוצרים המגיעים
לשווקים ביבוא מקביל ללא סימון כשרות כחוק.
בעתיד הקרוב נפרסם בעז"ה רשימה מפורטת של כל המשקאות החריפים הכשרים באישור
הרבנות.

"בד"ץ חרדים"  -השגחה ללא כיסוי
באזור הדרום
לידיעת תושבי ומבקרי אזור הדרום :לאחרונה נתפסו "תעודות
השגחה" מסוגים שונים בבתי עסק ,המונפקות מטעם גוף
המתכנה בד"ץ חרדים בראשות הרב ישראל יעקב לנדאו רב
אב"ד קהל יראים מבאר שבע.
אנו מבהירים כי הגוף הנ"ל איננו נותן הכשר מוסמך ,ואין לסמוך
על הכשרות במקומות שבהם מוצגת תעודה כזו ,ללא תעודה
מטעם הרבנות המקומית המוסמכת.
למען הסר ספק יובהר כי אין כשר בין גוף זה לבין הרב משה
יהודא ליב לנדא מבני ברק.

תוספי מזון  Newaysללא הכשר
חברת תוספי המזון " "Newaysמפרסמת באתר האינטרנט
שלה ,בקישור "כשרות" ,מסמך תחת הכותרת "חוות דעת
הלכתית" ,מאת הרב שלמה דרהין.
מסמך זה מתיימר להתייחס למצב הכשרות של מוצרי החברה .אנו מבהירים כי מסמך זה אינו
תחליף לתעודת הכשר חוקית ,ואין לסמוך על כשרות מוצרי החברה כל עוד לא קיבלו תעודת
כשרות מנותן הכשר מוסמך  -ובפרט ממחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל בנוגע למוצרים
מיובאים.
מתן הכשר למוצרי כשרות לא מתבסס על בחינת הרכיבים כפי שהם מופיעים על אריזת המוצר,
אלא דורש נוכחות משגיח במפעל המייצר .נראה כי מוצרי  Newaysאינם עומדים בדרישה זו.

כשרות בפטריות
בעקבות מספר אירועים שהתגלו בבתי מלון באילת ,ביקש הרב
משה הדאיה ,רב העיר אילת והמחוז ,לחדד את הנוהל בעניין
כשרות פטריות וקליטתן במקומות המושגחים.
על מנת להימנע מאיסור אכילת חרקים ,יש להקפיד ולקנות אך ורק פטריות ממקורות כשרים
ובגידול מיוחד המפוקח לעניין חרקים .אין לקלוט במקומות המושגחים פטריות שאינן ארוזות.
יידע הציבור וייזהר.

מסעדת זוקיני בחמי יואב  -ללא
הכשר מרבנות מקומית
במהלך ביקורת שנערכה על ידי מפקחי היחידה הארצית

לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות במסעדת זוקיני שבאתר
המרחצאות חמי יואב ,נמצא מסמך תחת הכותר "אישור פיקוח כשרות" .על המסמך חתום אדם
אשר אינו פועל מטעם רבנות מקומית כחוק .יובהר כי אתר חמי יואב פתוח בשבת ואינו נושא
תעודת הכשר מטעם רבנות מקומית מוסמכת.
יידע הציבור וייזהר.

החזרות כשרות
בירושלים הוחזרה הכשרות לחברת סלסלייט ,המשווקת באמצעות האינטרנט גם תחת
המותגים בר סלט בריא ,רביולה ומקס בייגל וסלטים.
לפני מספר שבועות דיווחנו על הסרת כשרות מאולמי ארגמן בירושלים ,בעקבות הפרה חמורה של
כללי הכשרות .העסק אולמי ארגמן נסגר ,וכעת פועלים באותו מקום אולמי בראשית תחת בעלים
אחרים .העסק אולמי בראשית ,מרחוב בית הדפוס  22ירושלים ,מושגח על ידי הרבנות ירושלים,
ונושא תעודת כשרות כדין.
יאכלו ענוים ויישבעו.

הטעיות כשרות
ברמת גן ,העסק מעדניית אלי מרחוב הבילויים  ,42מציג עצמו ככשר בפרסומים שונים אך אינו
נתון להשגחת הרבנות המקומית המוסמכת ומשווק מוצרים שאינם כשרים.
בפתח תקוה ,מסעדת אור דניאל וברך  -מסעדה בוכרית מרחוב רוטשילד  48אינה בהשגחת
הרבנות המקומית ,אך מציגה עצמה ככשרה בהשגחת גוף שאינו נותן הכשר מוסמך.
בהזדמנות זו אנו מבקשים להבהיר כי בד"ץ מישקולץ ,הפועל בעיקר בפתח תקוה ,אינו נותן
הכשר מוסמך.
ביקנעם ,העסק פיצה בונו ברחוב האלונים  45ממשיך להציג עצמו ככשר לאחר שהוסרה הכשרות
מהמקום על ידי הרבנות המקומית .נגד בעל העסק יינקטו אמצעים.

הסרות כשרות
הרבנות הרצליה הסירה את הכשרות ממסעדת סודוקו בר ,מרחוב סוקולוב  44בעיר.

העתקים :הרה"ג יצחק יוסף שליט"א ,הראשון לציון והרב הראשי לישראל ,הרה"ג דוד לאו שליט"א ,הרב הראשי
לישראל; מר עודד וינר – מנכ"ל הרה"ר לישראל ,עו"ד הראל גולדברג ,היועץ המשפטי לרה"ר לישראל ,מר זיו
מאור ,דובר הרבנות הראשית לישראל ,רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי

הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב
הכשרותי העדכני!
אם אינכם מצליחים לצפות במידעון לחצו כאן
להדפסת המידעון לחצו כאן
מומלץ לתלות על לוחות המודעות!
להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן
היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות  ,ירמיהו  ,88ירושלים82-5343487 ,Israel ,94368 ,
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