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בפשיטה שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית בקונדיטוריית "עוגות ועוד" ,רח' הפלד ,21
חולון ,טל' ,03 – 5583558 :נתפס בעל העסק כשהוא ממשיך לשווק את תוצרתו כ"כשרה
למהדרין בהשגחת הרבנות חולון ובד"צ בית יוסף" ,וזאת על אף שלמקום הוסרה הכשרות
ע"י נותני ההכשר בגין הפרה חוזרת ונשנית של נהלי
הכשרות .המדבקות הוחרמו ונגד בעל העסק ינקטו
אמצעים .אין לקלוט תוצרת חברה זו בשום אופן על מנת
לא להיכשל ויש ליידע אותנו בכל מקום בו היא משווקת.
.2

.3

הננו להביא לידיעת הציבור כי היבואן "מוצרי איכות אמריקאיים בע"מ" ,א.ת .באר טוביה ,מייבא ארצה
גלידות המיוצרות ע"י חב' "בן אנד ג'ריס" ארה"ב ,העשויות מחלב נכרי בהשגחת כ ,Kכגון המוצר:
"פיש פוד" – גלידת שמנת משובחת בטעם שוקולד עם מרשמלו ,קרמל וכדו'" ,וזאת ללא שקיבל
אישור כשרות מטעם הרה"ר לישראל .הננו לחזור ולהזכיר ,כי הרה"ר אינה מאשרת בארץ שיווק
מוצרים העשויים מחלב עכו"ם ניגר .יש לציין ,כי חב' "בן אנד ג'ריס" ,מייצרת גם בארץ תחת הכשר
רבנות מקומית ועל כן הציבור עשוי לטעות ולחשוב כי המוצר הנ"ל מאושר .אין לאשר קליטת תוצרת
חברה זו ללא שמוטבע עליה אישור הרה"ר ו /או רבנות מקומית.
.4
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מדיווח שהתקבל מאת מחלקת הכשרות ברבנות פ"ת ,עולה כי היצרן "שלום
יצחקי – מי ורדים" ,טל' ,052- 2759596 :משווק את מוצריו כגון  :רכז תאנים
ותמציות אחרות ככשרים בהשגחתה ובהשגחת בד"צ "בית יוסף" וזאת על אף
שמהמקום הוסרה תעודת הכשרות בגין אי עמידה בנהלי כשרות מינימאליים .אין
לקלוט תוצרת חברה זו במקומות המושגחים .יש ליידע את הציבור בדבר
המכשלה.

ז ה י ר ו ת ! לאחרונה ,נמצאו משווקים סוכריות בטעם פירות ,משקל  935גר' ,מיובאות ע"י היבואן
"נ.א .קסטרו " ומיוצרות ע"י "קרין גידה" ,צורלו – טורקיה ,המוצגות ככשרות בהשגחת כ – KTR
ובאישור הרה"ר לישראל .מבירור שנערך עם מח' היבוא ברה"ר ,נמצא כי מוצר זה לא קיבל את אישורה
ועל כן ,אין לקלוט תוצרת זו במקומות המושגחים .יש לציין ,כי ע"ג השקית מצויין קוד  176המעיד
כביכול על כשרות המוצר ,אך בבירור שנערך ,נמצא כי נעשה שימוש שלא כדין במס' הנ"ל .יש לציין כי
אין התאמה בין ציון הכשרות ע"ג מדבקה לבין העטיפה של הסוכריה.

מנתונים שהתקבלו ,עולה כי לאחרונה שווק המוצר "אוסף מדליוני שוקולד" – מריר ,חלב ולבן,
משקל נקי  410גר' ,בר קוד ,8691657952532 :שם היבואן" :קנדילנד רשת חנויות בע"מ" ,ת.ד.
 ,38אלונים ,טל' ,04 – 6427001 :שם היצרן" :עילית שוקולדה" – תורכיה ,תוך הצגתו כ"כשר
חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת הרבנות הולנד" .מבירור עם מחלקת היבוא ,נמצא כי
יבוא זה לא אושר כלל על ידה ועל כן אין לקלוט תוצרת זו ויש להחזירה ליבואן בדחיפות.
 .6זה ירות! הצטברו תלונות על מסעדת "קרייזי שף" ,רח' בית הילל  ,16ת"א ,טל':
 ,03- 5611181טל' למשלוחים ,1700-707-200 :המציגה את עצמה ככשרה בהשגחת
הרבנות ת"א ,על אף כי בשום אופן אין למקום הכשר מטעמה ובכך הציבור נכשל .לאחר
ביקורת שנערכה במקום הוחלט לנקוט צעדים נגד בעלי המקום על מנת להסיר את המכשלה.
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התקבלו מס' תלונות במהלך השנה האחרונה  ,על תופעה החוזרת ונשנית ,בה ועדי עובדים מבצעים טיולים לעובדי
החברות כאשר ארוחת הצהריים המוגשת במהלך הטיול ע"י מסעדות וקייטרינגים במגזר הלא יהודי ,מבטיחים בעל
– פה כי המזון כשר תוך הצגת מסמכים מטעים וזאת ללא כל תעודה בתוקף והשגחה כך שהציבור נכשל באכילת
נבלות וטריפות .הציבור מתבקש להקפיד ולדרוש תעודות כשרות בתוקף המתייחסות לכלל השבוע ולבצע שיחה עם
המשגיח המקומי כפי המצויין בתעודה על מנת לוודא כי האירוע מפוקח ע"י הרבנות המקומית .לאחרונה ,אירעה
תקלה חמורה ,בה קבוצה התארחה במסעדת "הכפרייאדה" בבית ג'אן ,בחושבה כי המקום כשר בכללותו על אף כי
למקום לא חודשה תעודת הכשרות ע"י הרבנות האזורית מעלה יוסף  ,כך שהמזון אשר הוגש במקום יצא מהמטבח
ללא הכשר והשגחה .ידע הציבור ויזהר!
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לאחרונה נמצא משווק המוצר "עדן צהובה" )פרוסה( ,בר קוד , 7290008348140 :משקל3 :
ק"ג ,שם היבואן" :א .סיימן סחר בע"מ" ,רח' מטלון  ,71ת"א ,שם היצרן" :בונגראן" – משרד
ראשי צרפת .תחת מותג הכשרות" :כשר למהדרין חלב ישראל )משעת החליבה( בהשגחת
הרבנות האזורית גליל תחתון .לאחר בירור נמצא כי המוצר במתכונתו הנוכחי לא קיבל
כשרות ועל כן אין לקלוט אותו במקומות המושגחים.
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בהתאם לפרסום שהתקבל במוקד היחידה הארצית על חשיפת מפעל במושב שתולים ע"י
המשטרה ומשרד הבריאות אשר ייצר שמן תוך זיופו כשהוא נושא ציוני כשרות ,הוחלט לפסול
לשימוש וקליטה את השמנים הבאים אשר חלקם כפר פורסמו על ידנו בעבר כמזוייפים .שמן
זית ,כתית מעולה ,כבישה קרה גלעד; שמן זית סורי ,כתית מעולה ,בית חגי; ושמן קנולה
 6%מיוצר וארוז ע"י  .H.Aחיפה.

P

 .10בהתאם להודעת הרבנות האזורית לכיש – נמצא כי ניתנה תעודת הכשר לחב' "טעמים בכפר",
בבעלות מר יעקב ותמר אלירז  ,מושב תלמים ,טלפקס'' ,0773255100 :ומעתה ניתן לבצע אירועים
באמצעות חברה זו ללא חשש .נא ליידע את רשמי הנישואין והמשגיחים ו" יאכלו ענווים וישבעו".

להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם תעודת הכשרות:
אשקלון

 -מפעל "גלידה אריזונה" באשקלון מציג עצמו ככשר מבלי שיש בידו ת"כ כחוק מאת הרבנות המקומית אשקלון

בנימינה –
גבעת עדה
הרצליה

 הוסרה הכשרות מהמועדון "זמר עברי – הפרוטה והירח  ,בנימינה – עקב פתיחת המקום בשבת הוסרה הכשרות מבית האבות "שבעת הכוכבים" ,בהנהלת מר קובי ג'אן ,הרצליה ע"י הרבנות עקב אי עמידה בנהלי הכשרות הוסרה הכשרות ע"י הרבנות חדרה מהמקומות הבאים :מסעדת "הבופה" ,א.ת .הדרומי חדרה ,חנות הפיצה "פיצה בכיכר",רח' אהרונסון  ,38שכ' וייצמן חדרה ,קונדיטורית "הגורן" ,רח' הרברט סמואל  ,60חדרה

חדרה

* כמו"כ ,נמסר מהרבנות חדרה כי קונדיטוריית "עוגיא" ,רח' קומבה  , 20א.ת .חדרה ,בבעלות מר גיא הרשקוביץ ,שעד כה היתה
ברמת כשרות "מהדרין" עברה לרמת כשרות רגילה בלבד!
ירושלים

 -מסעדת "ניחוח הקפה" ,הר חוצבים  ,ירושלים – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות ירושלים

מטה אשר

-

ראש העין

-

רמת השרון

-

תל – אביב

-

החל מתאריך י"א תשרי תשע"א ) (19.09.10הופסקה הכשרות ע"י הרבנות האזורית מטה אשר למפעל "סלטי הכפר" ,בבעלות
דדי או סלים ,הנמצא במג'דל כרום .כמו"כ ,בית העסק "עוגיות מיקיס קוקיס" הנמצא בקיבוץ שמרת נסגר החל מתאריך א'
תשרי תשע"א.
בכל יום ו' מתקיים שוק בראש העין ,רח' יהושע בן נון .חנויות אלו עשויות להציג עצמן ככשרות באמצעות תעודות כשרות
מצולמות של המפעלים המספקים להם לכאורה את הסחורה וע"ג שלטים .הרבנות רה"ע מודיעה בזאת כי אין לה כל אחריות
כשרותית לגבי הנעשה במקום – ידע הציבור ויזהר!
הוסרה הכשרות ממפעל הסלטים "יוסלט בע"מ" ,רח' החרושת  ,11רמת השרון ,בגין שימוש בירקות עליים לא מפוקחים ובכך
הפר את נהלי הכשרות במקום
מסעדת "חאתא" ,רח' הרצל  ,22ת"א – הנ"ל מציגים עצמם ככשרים באמצעות תעודה של "שמן המשחה" מבלי שיש בידם
כשרות על פי חוק מטעם הרבנות ת"א

העתקים:
הרה"ג הרבנים הראשיים לישראל ,מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל ,היועץ המשפטי לרה"ר
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