בס"ד

משקאות חריפים של "יקב מילר" בכשרות לא מאושרת
לאחרונה נמצאו משווקים משקאות חריפים תחת מותגים שונים
הנושאים ציוני כשרות מזויפים או של גופי כשרות שאינם מאושרים .בין
השאר נמצאו בקבוקי משקה תחת השם נסיך הארק "ממולא עבור א.א
יקבי מילר" הנושא ציון כשרות של בד"צ נחלת יצחק אש ר אינו מאושר
ליתן כשרות .ידע הציבור ויזהר!

מעדכון שהתקבל מאת
זהירות :חרקים בכרוב
הרבנות בני עייש התברר כי בבדיקה שנערכה בתקופה האחרונה נמצא
כי בכרוב שאינו מפוקח נמצאו חרקים גם לאחר שהוסרו  8עלים ויותר.
הרבנויות נותנות הכשרות מתבקשות לפקוח עיניים וככל שהתוצרת
נגועה ללא יכולת שליטה עליהן לדרוש מבתי העסק להשתמש בכרוב
מגידול מפוקח ,בתקופה זו בה ככל הנראה הנגיעות גדולה מהרגיל ,גם
בעסקים בהם בד"כ מאושר שימוש בכרוב מגידול שאינו מפוקח .
יש לציין שעל פי הנוהל שימוש בכרוב שאינו מפוקח מותר בעסקים
שאינם בכשרות מהדרין ורק באישור הרבנות נותנת הכשרות ולאחר
הסרת העלים החיצוניים ) (7-8קציצת הכרוב והשרייתו בחומר חיטוי.

אנדיב -עולש לא מפוקח
לאחרונה נמצא כי שווק לעסק כשר ,עולש -אנדיב מתוצרת חברת מרינה
מגידול שאינו מפוקח .יש להנחות את המשגיחים לקבל לעסקים
המושגחים אך ורק עולש הגדל בגידול מיוחד למניעת חרקים.

בורקס חלבי מרובע מכשיל את הצרכנים
במשרדי הרבנות הראשית לישראל התקבלו תלונות של צרכנים אשר
רכשו בורקסים בצורה מרובעת אשר מקובל שהינם פרווה אך נדהמו
לגלות כי מדובר בבורקס גבינה עם זיתים ,המיוצר בצורה מרובעת
בניגוד לנוהל ולמקובל בארץ שבו הבורקס החלבי הינו משולש .המוצר
נמכר גם ברשתות השיווק הגדולות ועל המשגיחים למנוע מכשלה
מהציבור על ידי החזרת התוצרת למפעלים.
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בית הלוחם ירושלים – ללא כשרות
ממידע שהגיע ליחידה הארצית עולה כי למזנון הפועל במתחם בית
הלוחם בירושלים אין כלל כשרות חוקית מטעם הרבנות המקומית .יתכן
והמקום ממשיך להציג את עצמו ככשר בדרכים אחרות ובניגוד לחוק.
כנגד בעל המקום ינקטו אמצעים .ידע הציבור וישמר.

סוכריות חלביות ללא אישור
בביקורת של מפקחי היחידה הארצית נמצאו משווקות "סוכריות קשות
ללא סוכר בטעם פירות" הנושאות את ציון הכשרות "כשר חלבי לאוכלי
אבקת חלב נכרי בהשגחת הרב הוכוולד גרמניה ובאישור הרבנות
הראשית לישראל" .שם היצרן סולה הני .אם.בי.הייץ .אינדוסטרישטרסה
 ,23מטלן ,גרמניה .היבואן קפה סעדי הרחוב הראשי רח'  2001א.ת.
נצרת.
ממחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל נמסר כי המוצר לא קיבל את
אישור המחלקה .נגד היבואן ינקטו אמצעים כחוק .אין לאשר קליטת
מוצר זה במקומות המושגחים.

בירה ציפפר קלאסיק ) (Zipferללא אישור מח' היבוא
נמצאה משווקת בירה ציפפר קלאסיק הנושאת את ציון הכשרות "כשר
פרווה ללא חשש חדש באישור הרבנות הראשית לישראל" .מיוצר ע"י
הייניקן סי אנד אי אי ,אוסטריה ,יבואן :רדקס יבוא ושווק בע"מ מרח'
משה שרת  45אזור ,משווק ע"י פרוטרי .08-8692814 ,ממחלקת היבוא
ברבנות הראשית לישראל נמסר כי המוצר לא קיבל את אישור המחלקה.
נגד היבואן ינקטו אמצעים כחוק .אין לאשר קליטת מוצר זה במקומות
המושגחים.

רכזים וליקרים בכשרות מזוייפת של חוות הוד מכרמי יוסף
רכזים וליקרים תחת המותג חוות הוד מכרמי יוסף נמצאו משווקים תחת
ציוני כשרות שונים מבלי שיש לבעלי המפעל כשרות מטעם הרבנות כלל
ועל כן הציבור נכשל .אין לקלוט תוצרת חברה זו במקומות המושגחים
וידע הציבו ויזהר!

תזכורת נוהל בתי מטבחיים
א( יש להחתים את הבשר חלק\כשר\טרף .ב( לשים פלומבות על כל
חלקי הבהמה)כולל כל רגל( .ג( אין לאחסן ולהוביל בשר מוכשר עם
בשר לא מוכשר או טרף .ד( אין לשווק בשר עם סמני כשרות לעסק שאין
לו כשרות אלא רק עם סמני טרף .אי קיום הנהלים יגרום לפרסום הדבר
והורדת הכשרות.
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בצל קצוץ קפוא מיובא ללא אישור
בביקורת של מפקחי היחידה הארצית נמצא משווק בצל קצוץ קפוא
הנושא את סמל בד"צ חוג חתם סופר פתח תקוה "כשר פרווה ללא
חשש לינה תולעים וטפילים ובאישור הרבנות הראשית לישראל כשר
לפסח לאוכלי קטניות" תחת המותג ישראל פלדמן בע"מ רח' יוספטל
 85לוד  .08-9255061היצרן ליני יולונג פוד שנדונג סין .ממחלקת היבוא
ברבנות הראשית לישראל נמסר כי המוצר לא קיבל את אישור המחלקה.
נגד היבואן ינקטו אמצעים כחוק .אין לאשר קליטת מוצר זה במקומות
המושגחים.

יבוא ללא אישור – תומר יבוא ושיווק בע"מ
בביקורת של מפקחי היחידה הארצית נמצאו המוצרים הבאים ללא
אישור מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל תוך הצגתם ככשרים:
 " – magik mix – 4 kind mixמבחר חטיפים ע"ב קמח חיטה" תוךהצגתו כ"כשר חלבי יצור מיוחד בהשגחת הרבנות ק"ק פראג באישור
רה"ר לישראל אפיית ישראל ללא חשש חדש לאוכלי חלב נכרי" ,מיוצר
ע"י ג'אנה וסרקובה – ווסט ,זאלוסטי  ,420זלין צ'כיה ,מיובא ע"י תומר
יבוא ושיווק מוצרי מזון ) (1983בע"מ קיבוץ כפר המכבי .ממחלקת
היבוא ברבנות הראשית לישראל נמסר כי המוצר לא קיבל את אישור
המחלקה.
 "מוזלי קראנצ'י עם בננה ושוקולד" – "כשר פרווה בהשגחת הרבמרדכי יוסף שודריך וורשה פולין באישור הרבנות הראשית לישראל",
יצרן :סנטה א .קוולסקי ס.פ.יו.גי.אל פריזרוזנה ורשה פולין ,מיובא ע"י
תומר יבוא ושיווק ) (1983בע"מ כפר המכבי .ממחלקת היבוא ברבנות
הראשית לישראל נמסר כי המוצר לא קיבל את אישור המחלקה.
 "סלמון במיץ טבעי ללא תוספת שמן ומים" הנושא את סמל הכשרותשל ה ou-פרווה ,יצרן איסקיל סיפורס אינק ,סיאטל ,ארה"ב ,מיובא ע"י
תומר יבוא ושיווק ) (1983בע"מ כפר המכבי .ממחלקת היבוא ברבנות
הראשית לישראל נמסר כי המוצר לא קיבל את אישור המחלקה.
אין לאשר קליטת מוצרים אלו במקומות המושגחים .נגד היבואן ינקטו
אמצעים כחוק.

ועדת השמיטה הארצית  :מידע לציבור
בקישור הבא ניתן לקבל מידע על פעילות ועדת השמיטה הארצית
לרבות הנחיות ,צפיה במדריכי שמיטה  ,הורדת טפסים
וכד'/http://shmitaisrael.co.il/Pages/937044.קבצים_להורדה
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הטעיות כשרות
מרבנות תל אביב נמסר כי בתי העסק הבאים שבתחומה מציגים עצמם ככשרים ללא שיש להם תעודת כשרות
כחוק:
מסעדת ב-קפה ברחוב המלך ג'ורג' .46
מסעדה ברח' עמינדב  17מציגה תעודות שאינן של רבנות תל אביב.

הסרות כשרות:
באילת הוסרה הכשרות ממלון סיאסטה.
ברמת גן הוסרה הכשרות מאטליז אביב מעדני בשר של מר שניידר יהודה אליק ברח' הרא"ה  45רמת גן.
בתל מונד הוסרה כשרות מ"תבליני אלמוג" בבעלות קקון פנינה מרכז וולפסון תל מונד עקב הפרת נהלי כשרות.
בתל מונד הוסרה הכשרות מ"יצירות מתוקות" של ליאת אביבי רח' השקד  4תל מונד לבקשת בעלת העסק!

עדכון סטטוס כשרותי
להלן הודעה על שינוי ברמת הכשרות בשני בתי עסק בגוש עציון.
" Dבורגר השיקמה" בצומת הגוש ליד רמי לוי ,בבעלות אלירן חרפוף ,ירד ממהדרין בשרי לכשרות
רגילה בשרי ,ע" פ בקשתו.
" Dקייטרינג נוקדים" י.י .ניהול בבעלות שמעון אוחנה וירון מנשה ,ירד ממהדרין בשרי לכשרות
רגילה בשרי ,ע" פ בקשתם.

החזרת כשרות
 Dהוחזרה הכשרות למפעל "מתוקית" ברח' הסדנא  11פ"ת ע"י הרבנות פתח תקוה החל מיום כ"א
סיוון תשע"ד )(19.6.2014
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