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.1

בהתאם להודעת הרבנות המקומית אופקים ,הופסקה הכשרות למפעל " ולס ייצור ושיווק מזון בע"מ" ,אופקים ,טל' :
 ,08- 9962331וזאת לבקשת בעל המפעל ומעתה אין לקלוט בשום פנים ואופן תוצרת מפעל זה במקומות
המושגחים .המפעל מייצר מוצרי בשר ועוף כגון" :רגל קרושה" ,בר קוד7290010701353 :ממרח כבד עוף ,ממרח
כבד בקר ,לשון בקר בג'ל ,רגל קרושה ,רגל קרושה מעורבת,
עוף קרוש קציצות ועוד.
 .2בביקורת שנערכה ע"י משגיח הרבנות מעלה – אפרים בבית אריזה השוכן
בכפר עוג'ה אשר בעמק – הירדן ,נתפסו המדבקות הבאות המתייחסות למוצר
"תמר מג'הול" ,בר קוד ,7290011706029 :ע"ש היצרן" :חן תעשיות המזרח
בע"מ" ,הנושאות את ציון הכשרות של הרב גליצנשטיין שליט"א ,רב מעלה – אפרים
וכשרות מהודרת של הגר"י אפרתי שליט"א עבור שנת תשע"ב .מבדיקה שנערכה עם נותני ההכשר נמצא כי התוית מזוייפת ועל כן
משגיחי הכשרות מתבקשים שלא לקלוט תמרים הנושאים את המדבקה הנ"ל )המתייחסת
לתשע"ב( או תוצרת תמרים המשווקת ע"י אדם העונה לשם "הרצל" ,נייד ,054- 7702517 :גם
אם התוצרת נושאת ציוני כשרות של ספקים שונים .עם חשיפת המקרה נערכה חב' "חן"
להנפקת אריזה חדשה עם כיתוב המתייחס לשנת תשע"ג.
.3

בביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית בצפון ,נתפס בקבוק הנושא את הכיתוב" :שמן
זית טהור בכבישה קרה" המיוצר כביכול ע"י "טיב הזית" ,בהשגחת "בד"צ ראשון לציון ,הגאון
רבי עובדיה יוסף שליט"א ,ללא חשש טבל וערלה" .מבדיקה שנערכה עולה
כי הנ"ל זיוף חמור ואינו מושגח כלל ע"י רבנות מקומית או כל גורם אחר.
יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולדווח לנו בכל מקום בו הוא נמצא .ידע
הציבור ויזהר!

 .4לאחרונה ,נמצא יין אדום יבש מסוג "קברנה סוביניון" ) 750מ"ל( מסדרת
"היין של חלפה" .ע"ג היין מצויין כי " היין כשר ומיוצר עפ"י מסורת
יהודית" .מבדיקה שנערכה נמצא כי ליין זה אין כלל כשרות מרבנות
מוסמכת ועל כן אין כל אחריות לגבי כשרותו ואין לקולטו במקומות המשוגחים בשום אופן.
.5

בביקורת שנערכה במאפיית "לחם עולמי" ,רח' המסגר  ,12אופקים ,טל':
 ,054- 9963107נתפס היצרן כשהוא משווק את תוצרתו תוך סימונה כ"פרווה"
על אף כי למפעל אין כלל כשרות מרבנות מקומית ועל כן הציבור עשוי להיכשל
בשל המצג הכשרותי הנ"ל .אין לקלוט כל תוצרת חברה זו במקומות המושגחים
על מנת לא להיכשל.

.6

הננו להבהיר כי גוף הכשרות "" – " ZB KOSHERצ"ב כשר" – הרב זכריה
ברקוביץ ,אשר משרדיו שוכנים בעיר נתניה – לא הוסמך ע"י מועצת הרבנות הראשית לישראל ליתן
הכשר וזאת בניגוד למצויין באתר האינטרנט בו מוצג הגוף הנ"ל כאחד מגופי הכשרות הוותיקים
בישראל ,המעניק הכשר בסין ,הודו וישראל.

.7

הרבנות המקומית מבשרת ציון מבקשת להודיע כי חנות "ספידי דג",
העוסקת במכירת דגים חיים וקפואים ,רח' היצירה  ,1א.ת .מעוז ציון ,מבשרת
ציון ,איננה מפוקחת כלל על ידם ,על אף כי בפרסומים השונים היא
מוצגת ככשרה .ידע הציבור ויזהר!
.8

בביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית אצל המשווק "שוק
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הדגים של דוד" ,טל' ,1-700-55-70-70 :אשר עבר לא מכבר מחולון לעיר ת"א ,נמצא כי המקום אינו מושגח כלל
ע"י הרבנות ת"א על אף ,כי ע"ג שקיות האריזה מצויין "כשר" .אין לקלוט תוצרת מחברה זו המוצגת ככשרה
במקומות המושגחים עד להסדרת תעודת הכשר בתוקף כמתבקש על פי חוק.
.9

מנתונים שנמצאו במסגרת ביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית במעדניה של מוצרי מזון מרוסיה ,נמצא
המוצר" :גריסי חיטה" ,משקל נקי :מ 400גר' ,שם היצרן" :מאקפה" ,כפר רושינו ,רוסיה ,שם היבואן" :א-ת
טעמים בע"מ" ,נצרת עלית ,טל' ,052- 8198873 :המוצג כ"כשר בד"צ אגודת הרבנים רוסיא – הרה"ר בערל
לאזאר – אב"ד" .ממחלקת היבוא נמסר כי המוצר הנ"ל לא קיבל את אישורה ועל כן אין לקולטו במקומות
המושגחים ויש להחזירו ליבואן )לפרטים נוספים אודות המוצר ומוצרים מיובאים אחרים יש לפנות למח' היבוא
ברה"ר בטל' מס' טל'.(02- 5313137/38 :
 .10לאחרונה ,נמצא משווק המוצר" :שיבולת שועל" ,המיוצר באנגליה ,נארז ע"י חב' "א.ס".
ומשווק ע"י "יוניסרביס בע"מ" ,א.ת .כנות – גדרה ,טל' ,08- 8599770/1 :המוצג כ"כשר
בהשגחת הרבנות הראשית אשקלון" ,על אף כי הנ"ל לא קיבל כלל את כשרותה ולא את
אישור מח' היבוא הארצית .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולדווח לנו בכל מקום בו ימצא.
 .11הננו להזהיר את הציבור כי מסעדת "  "85השוכנת לאורך כביש  85מול  ,BIGכרמיאל
טלפון ,052-2850425 057-9418822 :איננה נמצאת תחת השגחת הרבנות המקומית
המוסמכת ,על אף כי היא מוצגת ככשרה באתר האינטרנט ובעיתונות .ידע הציבור ויזהר.

 .12בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית בחנות "מחסני נשר" אשר בצפון ,נמצאה משווקת פטרוזיליה של
חב' "ירוק ירוק בעמק" ,טל' ,050- 6727128 ,050- 2266043 :אשר מצויין ע"ג האריזה כי "הופרשו תרומות
ומעשר בפיקוח הרבנות" על אף כי החברה אינה מפוקחת כלל לעניין זה .ידע
הציבור ויזהר!
 .13התקבלו תלונות מאזרחים אשר רכשו את המוצר "מרק זך אורגני" ,חב'
” 200 ,"VETARAגר' ,המיובא ומשווק ע"י חב' "נטורפוד" ,גבעת חן ,בר קוד:
 ,8711812829186הנושא את ציון הכשרות "בד"צ עטרת ישורון" וזאת לאחר
שעשו בו שימוש לארוחה בשרית ורק לאחר מכן נדהמו לגלות כי ברכיבים מצויין
כי המוצר מכיל חלב! אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להסירו
מהמדפים הואיל והמוצר לא קיבל את אישורה של הרבנות הראשית לישראל.
 .14מתלונה שהתקבלה מאת מח' היבוא הארצית עולה כי המוצר "עוגיות קרנצ'י
אגוזי לוז" ,בר קוד ,8710508075401 :משקל  175גר' ,המיובא ע"י
"ביאטריס" ,רח' רש"י  ,19ת"א ומיוצר ע"י "הלמה הלום" ,הולנד ומוצג כ"כשר
בהשגחת בד"צ חוג הרמב"ם בצרפת לאוכלי חלב נוכרי" לא קיבל את אישורה
ועל כן יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן )לפרטים נוספים אודות
המוצר ומוצרים מיובאים אחרים יש לפנות למח' היבוא ברה"ר בטל' מס' טל'.(02- 5313137/38 :
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק  ,שהוסרה מהם תעודת הכשרות או הפועלים ללא השגחה מוסמכת :
מעלות

-

ראש העין

-

ראש פנה

-

רחובות

-

תל  -אביב

-

עפ"י הודעתה של הרבנות מעלות הוסרה הכשרות מקייטרינג "חיים בכפר" ,מרכז מסחרי בכפר ורדים ואין הם
נתונים להשגחתה
הוסרה ההשגחה ממסעדת "אבסולינו" ,רח' המלאכה  ,2פארק אפק ,ראש העין ,עקב הפרת נהלי הכשרות
במקום
ממידע שהתקבל מלשכת הרבנות ראש פינה נמסר כי אין בדעתה לחדש את תעודת הכשרות עקב אי עמידה
בנהלי הכשרות ל"פיצה סציאלנו" ,ראש פנה" ומעתה אין הם נתונים להשגחתה
ממידע שנמסר ע"י הרבנות רחובות עולה כי אטליז "ורד הצלע" ,בבעלות משפחת מסיקה  ,רח' הרצל ,63
שעריים ,אינו עומד תחת השגחתה ואין לה כל אחריות לגבי מקור הבשר הנקלט במקום
קונדיטוריית "שמו" ,רח' יהודה המכבי  ,60ת"א – אינו נתון להשגחת הרבנות ת"א ומציג את המקום ככשר
שלא כחוק .אטליז "אורסן יצחקוב" ,רח' נוריאל  ,3ת"א – מציג עצמו ככשר למהדרין ע"ג שלט למרות שאין לו
השגחה כמתבקש על פי חוק .אטליז "שמאי" ,רח' מבשר  ,13ת"א – כותב "כשר" ע"ג שלט ואינו נתון
להשגחת הרבנות המקומית ת"א .מסעדת "שווארמה כרמל" ,רח' הכרמל  , 38ת"א – מציג עצמו ככשר ע"ג
שלט ואינו נתון להשגחת הרבנות ת"א

העתקים  :מרנן כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט"א  ,מר עודד וינר – מנכ"ל הרה"ר לישראל ,מר ירון קטן  ,עו"ד – יועץ משפטי הרה"ר לישראל ,רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי
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