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עדכון כשרות מס'  | 4יט' כסלו התשע"ז19.12.2016 ,

 .1לקראת חנוכה – זהירות מזיופים בשמני זית
במסגרת פעילות אכיפה של מפקחי היחידה הארצית נמצאו משווקים
בקבוקי משקה המסומנים כשמן זית תוך הצגתם ככשרים באמצעות
סימונים מזוייפים:
"יורשלמי שמן זית כתית מעולה" מיוצר ומשווק ע"י א.ד .שיווק זיתים
ת.ד 7011 .כרמיאל ,מוצג ככשר בהשגחת הרבנות לכשרות ארצית וחוג
חת" ס ב"ב .מהרבנות לכשרות ארצית נמסר כי לא ניתנה על ידם כשרות
למוצר.
"שמן זית שער ירושלים" מיוצר ומשווק ע"י שלום מ .קרית מלאכי טל'
 ,054-2104914מוצג ככשר בהשגחת בד"צ העדה החרדית .מבד"צ
העדה החרדית נמסר כי לא ניתנה על ידם כשרות למוצר.
"שערי ירושלים  -שמן זית כתית מעולה" מיוצר על ידי שערי ירושלים
אזור תעשיה זמר ,מוצג ככשר בהשגחת הרבנות לכשרות ארצית וחוג
חת" ס פ"ת .מהרבנות לכשרות ארצית נמסר כי לא ניתה על ידם כשרות
למוצר.
שמן זית מעולה "מעלה הזיתים" המיוצר כביכול על ידי "שמן תעשיות
גליל תחתון בע"מ" ,מוצג ככשר בהשגחת רבנות גליל תחתון .מרבנות
גליל תחתון וכן ממפעל "שמן תעשיות" בחיפה נמסר שהמוצר אינו מוכר
להם.
"שמן זית כתית כבישה קרה " קורטינה" ,המסומן כמיוצר ומשווק ע"י
"שמן קורטינה" ,מוצג ככשר לפסח ,היתר מכירה התשע"ה ,בהשגחת
הרבנות לכשרות ארצית .מהרבנות לכשרות ארצית נמסר כי מדובר
בזיוף .
אין לקלוט שמנים אלו במקומות המושגחים .יש ליידע את משרדי היחידה
הארצית או את מפקחי היחידה על כל מקום בו נמכרים שמנים אלו.
מעדכון שהתקבל ממעבדת אגריאור עולה כי בשמן "יורשלמי" ובשמן
"שער ירושלים" ישנו עירוב של שמנים שאינם שמן זית.
כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .2איסור שיווק וקליטת חלקי בשר שאינם מוכשרים
באיטליזים מושגחים
לאחרונה ,שווקו לאיטליז בבית שמש במספר ארועים שונים ,חלקי בשר
כשרים אך לא מוכשרים .הננו להבהיר כי חל איסור על קליטת חלקי
בשר לא מוכשרים באיטליזים המושגחים ע"י הרבנויות המקומיות .נבקש
מנותני הכשרות להקפיד על נוהל זה ביתר שאת.

 .3לקראת חנוכה  -סימני היכר לסופגניות חלביות
עם התקרב חג החנוכה מבקש הרב אדיריה פנחס מנהל מחלקת
מסעדות מרכולים ורשתות שיווק להבהיר את עיקרי הנהלים ביחס
לייצור סופגניות בסניפים:
הרבנויות המקומיות ונציגי סניפי רשתות המזון והקונדיטוריות ברחבי
הארץ מתבקשים להיערך לקראת ייצור סופגניות כשרות .במסגרת זו
המשגיחים מתבקשים לדאוג לכך שהמטגנות עברו הכשרה והגעלה
כדין על מנת לוודא כי אינן בשריות או בלועות איסור .כמו כן לוודא
שהדלקת המטגנת תתבצע באופן שלא ייכשלו בבישול עכו"ם וכן
שהופרשה חלה
כדין מהעיסה המתקבלת וגם שהקמח עבר ניפוי כנדרש על פי ההלכה.
לגבי סופגניות עם מילוי ממרח חלבי ,יש לדאוג לכך שחלק מהממרח יהיה גלוי על פני הסופגנייה על מנת
שיהיה היכר שהסופגניות הינן חלביות ובכך לבדל אותן מהסופגניות הפרווה .בנוסף ,חובה לציין בגלוי על גבי
שלט שהן חלביות על מנת שהציבור לא ייכשל ויאכל אותן לאחר אכילת מאכלים בשריים .בכל מקרה קיימת
חובה להפריד את הסופגניות החלביות מסופגניות הפרווה המונחות על גבי המגשים .מובהר גם שאין לאפשר
הכנת סופגניות כאשר העיסה מכילה רכיבי חלב .יש לוודא כי סוג הסופגניות הנמכרות בשקיות המכירה
יתאימו לציון פרווה או חלבי המסומן על גבי השקית או האריזה לפי העניין.
הציבור מתבקש לוודא כי הסופגניות שהוא רוכש מגיעות ממאפיות וקונדיטוריות מושגחות כדין על ידי הרבנויות
המקומיות על מנת להימנע ממעשה הונאה של יצרנים הפועלים ללא השגחה והעשויים להכשיל את הציבור
במאפים אשר ייתכן והם יותר זולים אך לא כשרים.

כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .4הונאת כשרות – בלדינגר דברי מאפה
מנתונים שהגיעו למשרדי היחידה הארצית עולה כי מוצרים שונים
המיוצרים על ידי "בלדינגר דברי מאפה בע"מ" מרח' הפלמ"ח 107
באר שבע ,ובהם המוצר בצק עלים מרודד ,משווקים תוך הצגתם
ככשרים באישור הרב לנדאו באר שבע .הננו להבהיר כי הרב יעקב
לנדאו מבאר שבע אינו מוסמך ליתן כשרות ועל כן הצגת המוצרים
ככשרים בהשגחתו הינה עבירה על החוק .ידע הציבור ויזהר!

 .5מוצר חלבי מסומן כפרווה
לאחרונה גילה היבואן אקו וויאר מרשפון כי עקב תקלה יצרנית בחו"ל
סומן המוצר הבא המיובא על ידו כפרווה על ידי היצרן ,על אף כי הוא
מוגדר ע"י נותן ההכשר בחו"ל כחלבי .להלן פרטי המוצר" :חטיף על בסיס
תפו"א בטעם רוזמרין ושמן זית ללא גלוטן" )מסידרת החטיפים "דיפ
ריוור"( בר קוד .850668000870 :אמנם על גבי הצד האחורי של
האריזה קיימת תוית היבואן בה מצויין כי המוצר כשר חלבי לאוכלי אבקת
חלב נוכרי בהשגחת הכף קיי)כ (Kאך בצד הקדמי של המוצר מוטבע
סימון פרווה סותר .נוכח התקלה יזם היבואן פניה לרבנות על מנת להסיר
מכשול וליידע את הציבור בתקלה .כמו כן התחייב למשוך את התוצרת
הבעייתית ולתקן את הסימון באמצעות אישור מיוחד שקיבל מאתנו
להוסיף מדבקה נוספת על גבי המילה פרווה  -הכוללת את הנוסח הבא" :
כשר חלבי  -לאוכלי אב קת חלב נוכרי בהשגחת כ Kובאישור הרבנות
הראשית לישראל .שם היבואן  :אקו וויאר השקעות בע"מ" .יש לציין כי
המוצרים הבעייתים נושאים את קוד הייצור  6265 :וכן  . 6285לגבי
קודים אחרים אין בעיה.

 .6הונאת כשרות – הטירה העתיקה בערד
מנתונים ותלונות שהתקבלו מאזרחים רבים נמצא כי מסעדת 'הטירה
עתיקה' רחוב התעשייה  6/48ערד ,מציג את עצמו כ'כשר ללא השגחה',
וזאת כאשר אין למקום תעודת כשרות כלל!! אין לסמוך על ציוני הכשרות
במקום וע"ג פליירים .כנגד בעל העסק ינקטו אמצעים כחוק .ידע הציבור
ויזהר!

כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .7תעודת כשרות מזוייפת – מפגש הפעמונים נתניה
מנתונים שהתקבלו במשרדי היחידה הארצית ומביקורות שבוצעו ,עולה כי
בית העסק מפגש הפעמונים ברח' סמילנסקין  2נתניה מציג עצמו ככשר
באמצעות תעודת כשרות מזוייפת!! של רבנות נתניה .למקום לא ניתנה
כשרות מאת הרבנות נתניה .ידע הציבור ויזהר!

 .8בד"צ ברסלב נתניה – אינו
מוסמך לתת כשרות
בהמשך להודעות קודמות מהעבר ,הננו לחזור
ולהודיע כי על פי חוק איסור הונאה בכשרות
חל איסור לבתי אוכל להציג מצגי כשרות אם
אין ברשותם תעודת כשרות מטעם הרבנות
המקומית המוסמכת .התקבלו פניות על
תעודות השגחה אשר ניתנות לבתי אוכל על ידי
"בד"ץ ברסלב נתניה" ,בעיקר באזור העיר
נתניה .הננו להבהיר כי גוף זה אינו מוסמך על
פי חוק לתת תעודות כשרות או להציג בתי
אוכל ככשרים .צעדים כחוק ננקטים נגד בתי
אוכל ,שעושים שימוש בתעודות הלא מוסמכות
ובכלל זה קנסות מינהליים .יובהר כי הרבנות
נתניה בלבד היא המוסמכת לתת תעודות
כשרות בתחום עיר נתניה ,ולכן יש להסתמך
רק על תעודות הכשרות שניתנות מטעמה .ידע
הציבור ויזהר !

L'unite de la loi interdisant la fraude de la casherout du grand
rabbinat d'israel souhaite informer:selon l'interdiction de la fraude
dans la casherout, il est interdit aux restaurants de representer des
certificats de casherout si ils ne disposent pas d'un certificat de
casherout par le rabbinat local competent.les demandes recues pour
les certificats de surveillance transmis aux restaurants par badatz
Breslev Netanya", principalement dans la ville de Netanya.ץ "בד"
Maintenant, il est clair que cette entite ne soit pas autorise par la loi
a fournir des certificats ou voir cela comme restaurants "casher". des
mesures juridiques sont prises contre les restaurants qui utilisent des
certificats non accredites, y compris des amendes administratives.
conformement a la loi interdisant la fraude dans la casherout, que le
rabbinat de netanya peut delivrer des certificats de casherout dans la
region de la ville de netanya, et ne doivent donc compter que sur la
ville de Netanya pour les certificats de casherout, fournis par le
rabbinat local de Netanya.Que le public sache et prenne donc
!!!caution

 .9לקט להקפצה – מכיל ברוקולי שאינו מפוקח
לאחרונה נמצא משווק המוצר "לקט סיני להקפצה" במותג " קניה חכמה"
המיוצר על ידי האחים חמוי בע"מ שוק סיטונאי  19ירושלים ,משווק ע"י
א.ג .בחירה חכמה בע"מ ,מוצג כ"כשר פרווה לא למהדרין יבול חו"ל יש
לבדוק ולשטוף לפני השימוש" .על המוצר לא מופיע שם נותן ההכשר
)באם יש כזה( .כמו כן המוצר מכיל ברוקולי ,ועל פי הרשום על גביו
מדובר בירק מגידול שאינו מפוקח .על כן אין לקלוט מוצר זה במקומות
המושגחים.
כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .10זהירות בכשרות תוספי תזונה
מתלונות שהגיעו לרבנות הראשית לישראל עולה כי ברחבי הארץ
משווקים מוצרים ותוספי תזונה שונים אשר לעיתים אינם נושאים ציוני
כשרות ולעיתים עשויים להכיל רכיבים האסורים באכילה .בייחוד הדבר
אמור לגבי מוצרים המיוצרים מרכיבי דגים שונים אשר לעיתים עלולים
להכיל רכיבים ממיני דגים שאינם טהורים צדפות ואף סרטנים .כאשר יש
צורך רפואי בצריכת מוצר על פי הוראת רופא יש להיוועץ במורה הוראה
כיצד לנהוג.

 .11וודקה טראמפ – ייצור לא מאושר
ממחלקת הייבוא של הרה"ר לישראל נמסר כי המוצר וודקה טראמפ המיוצר על ידי
אוגוסט הרנסט דיסטיליריס ,גרמניה ,ומיובא על ידי פיקסל סחר  2009בע"מ ,מוצג
ככשר בהשגחת בד"צ איגוד הרבנים בנשיאות הרב אשר יעקב וועסטהיים שליט"א
ובאישור הרבנות הראשית לישראל הנושא את הקוד  ,L34211120לא קיבל את
אישור מחלקת היבוא ,ועל כן יש להסיר את המשקה מהמדפים .יש להבהיר
שההודעה תקיפה אך ורק לקוד זה בלבד (L34211120).

 .12טעות בכיתוב כשר לפסח בזיתים
חברת "תומר ייבוא ושיווק מוצרי מזון" ביקשה לעדכן את הציבור שעל גבי פחי
זיתים מטורקיה )יצרן" :מסנווי גידה"( צויין בטעות" :כשר לפסח" בעוד שלמוצר
אין כלל כשרות לפסח .יש להחזיר את המוצר לספק.

P .13החזרת כשרות – גומי לעיסה מותג P .14חמאה
לקליטה
"קופיקס"
בהמשך לעדכון מס'  1התשע"ז ,בעניין מוצרי גומי לעיסה במותג
קופיקס המיובאים על ידי חברת קרייזי בלון מדליאן סין ,נערך בירור
במשרדי הרבנות הראשית לישראל עם נציגי היבואן ,וכן עם נותן
ההכשר בחו"ל ,על מנת לוודא כי כל הסדרי הכשרות התבצעו כראוי.
לאחר שהשתכנענו כי התקלה היתה מנהלית ונעשתה בתום לב ,וכן אין
בעיה כשרותית נוכח לקיחת אחריות על ידי נותן ההכשר  -הוחלט
לאשר את המוצרים בהתאם להימצאות תעודת כשרות בתוקף
למוצרים .ניתן מעתה לקלוט את המוצרים במקומות המושגחים בכפוף
לאישור כשרות מתאים ובתוקף .היבואן קיבל על עצמו לעמוד בנהלי
הרבנות הראשית לישראל.

צהובה

–

אישור

בהמשך לעדכון כשרות מס'  1התשע"ז ,בעניין חמאה
מיובאת ,הננו להודיע כי המוצר חמאה ללא תוספת מלח,
באריזות של  250גר' 25/ק"ג ,המיוצר על ידי מולקרי
אמרלנד גרמניה ,ומיובא על ידי גולד-פרוסט ,הושגח על
ידי בד"צ בית יוסף ומאושר על ידי הרבנות הראשית
לישראל ,בכפוף לקודי הייצור המפורטים בתעודה
ולהימצאות סמל בד"צ בית יוסף הנושא את הכיתוב
"ייצור מיוחד חלב ישראל בהשגחה משעת החליבה",
ובאישור ברבנות הראשית לישראל .אין לקבל מוצרים
דומים הנושאים מצגי כשרות שונים  ,ללא תעודת כשרות
תואמת בתוקף.

כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .15עדכונים ממחלקת רשתות שיווק
דגשים במכירת ירק עלים במרכולים
.1על פי הנוהל ,יש להציב מודעה מתאימה בסמוך לירק עלים שאינו מפוקח מחרקים  -לתועלת
הציבור .כיון שישנם סוגים שונים של מוצרי ירק עלים ללא ציון שהם אינם מפוקחים מחרקים ,יש
להקפיד על הצבת מודעה מתאימה כנדרש .כמו כן ,הציבור עשוי לחשוב שכל מה שארוז הנו מפוקח
מחרקים .מצ"ב דוגמא לשלט שהוצב במרכול בראש העין .כמו כן ,ישנם מרכולים בהם ירק שאינו
מפוקח נמכר באגף נפרד מהירק המפוקח.
 .2יש מרכולים שמוצגות במחלקות הפירות והירקות שלהם ת"כ מהדרין מטעם גופים פרטיים .יש
להקפיד שלא להציגן בסמוך לתוצרת ירק עלים שאינו מפוקח  -על מנת למנוע אפשרות בלבול.
 .3לעיתים תוצרת ירק עלים אינה מגיעה מהמרלו"ג המרכזי .יש להקפיד ,בעת קליטת התוצרת ,על
תעודת משלוח ותעודת כשרות מטעם רבנות מוסמכת.

דגשים בקליטת תותים
מנתונים שהתקבלו עולה כי במרכולים השונים נקלטים תותים ישירות מהמגדלים/ספקים ,ולא
מהמרלו"ג .גורמי הכשרות מתבקשים לתת תשומת לב מיוחדת לעניין זה ,ולוודא שהתותים במרכולים
מגיעים מספקים )או ממרלו"ג( אשר ברשותם תעודת כשרות בתוספת חותמת המעידה על הפרשת
תרומות ומעשרות.

דגשים לסגירת מרכולים בימי שישי
לקראת החורף ,ראינו לנכון להדגיש ולבאר את נוהל שבת וחג בסניפי רשתות השיווק ובמרכולים.על
פי נהלי הכשרות ,יש לסגור את שערי המרכול )בפני כניסת לקוחות חדשים( לא יאוחר משעתיים לפני
כניסת השבת או החג .ולא יאוחר משעה לפני כניסת השבת או החג  -יש לסגור לחלוטין את המרכול,
באופן שכל עובדי המרכול כבר נמצאים מחוץ לשערי המרכול .וזאת  -על מנת לאפשר לכלל העובדים
להגיע בזמן לביתם ,ולבצע את ההכנות הדרושות לקראת השבת או החג.
במרכולים גדולים מאוד ייתכן מצב שיסגרו את שערי המרכול בפני לקוחות חדשים בזמן ,אך כלל
הלקוחות ,שנמצאים עדיין במתחם המרכול ,לא יספיקו לסיים את קניותיהם במשך שעה ,כך שנעילת
הסניף תתעכב ולא תתבצע לפחות שעה לפני כניסת השבת או החג.
לכן ,יש לקבוע לסגור את המרכול לחלוטין לפחות שעה לפני כניסת השבת או החג .ולאחר מכן ,יש
לתכנן את זמן סגירת שערי המרכול בפני לקוחות חדשים באופן שיתאפשר ,בהתאם לאופי ולגודל
המרכול ,לבצע את הסגירה המוחלטת בזמן.
כפי שעדכנו אותנו ,הידברות מועילה בעניין זה ,וכן מסירה מראש של זמני כניסת השבתות הקרובות
לנציגי הנהלות המרכולים  -תורמות באופן משמעותי ליישום נכון של הנוהל.

כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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הסרות כשרות
 Pבתל אביב הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
מאפית שיבולת יוסף ,רח' שלום אש 2
שווארמה יחזקאל ,רח' הר ציון 106
 Pבאשדוד הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
י .רפאל ,רח' העבודה 27
שניצל  20טעמים ,רח' ז'בוטינסקי ) 21מתחם סטאר(
פורטו ,רח' יונה הנביא 2
עוגת אשדוד ,רח' יוסף טל 48
מפגש ישראלי ,רח' דב גור 15
קאט-לק ,קניון סיטי אשדוד
מוזס ,מתחם ביג פאשן
 Pבקרית ביאליק הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
אטליז "דליקטס הבשר""/קצביית ביאליק""/בשר טבעי" "/קצביית אחים נעמה" ,רח' קרן
היסוד 37
מסעדת קפה קפה ,רח' קרן היסוד 6
קופיקס ,רח' השקדים  ,4מרכז סביניה
סופר ספיר ,רח' קרן קיימת 58
 Pבנהריה הוסרה הכשרות מקייטרינג אמנון ותמר ,רח' יחיעם 7
 Pבשוהם ,הוסרה הכשרות מ"תרד מוצרי בריאות" ,רח' הזית 17
כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 Pבקדימה הוסרה הכשרות מבורגר אחלה ,רח' בן צבי
 Pבקרית גת הוסרה הכשרות מסאן סושי ,קניון לב העיר  ,3לבקשת בעל העסק
 Pבמועצה האזורית גבעת ברנר הוסרה הכשרות מ"שלום מוצרי בשר כשר" ,עקב סגירת העסק.
 Pבמועצה האזורית מטה יהודה הוסרה הכשרות מ"חומוס אליהו" בצומת אשתאול
 Pבמועצה האזורית עמק הירדן הוסרה הכשרות מכפר הנופש "האון"
 Pבמועצה האזורית גליל תחתון הוסרה הכשרות ממזנון פקאן ,א.ת .קדמת גליל
 Pבכפר תבור הוסרה הכשרות מקפה גרג

הודעות מהרבנויות המקומיות והחזרות כשרות
 Pמרבנות תל אביב נמסר כי העסקים הבאים מוצגים ככשרים למרות שאינם עומדים תחת
השגחתה:
בייק קפה ,רח' רמז 20
אספרסו בר ,קניון רמת אביב
אמפנדוס ,קניון עזריאלי
אולם בית אוצרין ,רח' מזל דגים 1
 Pמרבנות נתניה נמסר כי בית העסק דסקלידס השוכן ברח' תל חי  1מציג עצמו ככשר למרות שאינו
עומד תחת השגחתה.

העתקים :הרה"ג יצחק יוסף שליט"א  -הראשון לציון והרב הראשי לישראל ,הרה"ג דוד לאו שליט"א  -הרב הראשי לישראל,
הרב דוד אזולאי  -השר לשירותי דת ,הרב משה דגן שליט"א  -מנכ"ל הרה"ר לישראל ,עו "ד הראל גולדברג  -היועץ המשפטי לרה"ר לישראל,
מר קובי אלתר  -דובר הרבנות הראשית לישראל ,רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי.

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות

כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
יחליחל העכשווי של כל מוצר או בית עסק
הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר אולגבי
בית עסק

