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 | 1בית חולים הרצוג ירושלים ללא כשרות כחוק
הננו להודיע לציבור כי על פי הודעת הרבנות והמועצה הדתית ירושלים ,המרכז הרפואי
הרצוג השוכן בגבעת שאול אינו עומד תחת השגחתה ואינו מחזיק בתעודת כשרות מטעמה
ועל כן אין לה כל אחריות לכשרות המזון המוגש במקום ולאופן הטיפול בו בשבתות ומועדים.
ידע הציבור ויזהר!
 | 2בית מלון מרגוע ערד – ללא תעודה כחוק
מנתונים שהגיעו למשרדי אגף הכשרות עולה כי בית המלון מרגוע בערד מציג עצמו ככשר
באמצעות תעודה מטעם הרב אברהם צבי הכהן אשר אינו מוסמך לתת כשרות ובכלל
זאת בערד ,וזאת ללא שיש ברשות המלון תעודה מטעם הרבנות המקומית המוסמכת.
אין לרבנות המקומית כל אחריות לגבי המצב במקום .כנגד הבעלים ינקטו אמצעים כחוק.

 | 3הקפדה על פתיחת עסקים במוצאי שבת
עם בואו של הקיץ והתאחרות זמני יציאת השבת נקראים המשגיחים והמפקחים להדגיש
בפני בעלי העסקים כי חל איסור מוחלט להיכנס לעסקים אלא לאחר חצי שעה משעת צאת
השבת כנקוב בלוחות .איסור הכניסה לעסקים הוא גם לצרכי הכנות וכל צורך שהוא.
 | 4מפגש הגליל – מצג כשרותי מגורם בלתי מוסמך
בהמשך להודעה על הסרת הכשרות ממסעדת שווארמה מפגש הגליל השוכנת במתחם
המרכז הרפואי לגליל בנהריה הננו להבהיר כי הרב יוסף אבוחצירא אשר מצגים מטעמו
הוצגו בעסק להוכחת כשרותו לכאורה ,אינו מוסמך לתת כשרות ועל כן אין לסמוך על מצגי
כשרות ללא קיומה של תעודת כשרות בתוקף מטעם הרבנות המקומית נהריה.

 | 5אולם סטורי בנימינה ללא תעודה כחוק
ממידע שהגיע למשרדי היחידה הארצית עולה כי אולם סטורי ( )storyהשוכן ברח' המלאכה
 14בנימינה מוצג ככשר בפרסומים שונים וזאת ללא שיש ברשותו תעודת כשרות מרבנות
בנימינה כחוק .ידע הציבור ויזהר! כמו כן ,אין לאשר עריכת חופות באולם אשר אינו מחזיק
בתעודת כשרות כחוק.
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 | 6משקאות חריפים ויינות ללא כשרות
בבדיקה שנעשתה במחלקת היבוא הארצית בעקבות הודעת בדץ מנשסתר ,נמצא כי
תעודת ההכשר שניתנה מטעמה לבקשת היבואן למשקה "גלנפידיך  12שנה סינגל מאלט
וויסקי" המיוצר על ידי ויליאם גראנט ובניו ,סקוטלנד ,ומיובא על ידי רותם מיטרו יבוא וסחר
( )2015בע"מ ,המוצג ככשר בהשגחת בדץ מנשסתר ובאישור הרבנות הראשית לישראל,
ניתנה בטעות ועל כן אין לה תוקף .היבואן הונחה לאסוף את התוצרת מן המדפים ולא
לשווקה ככשרה .אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להחזירו לספקים .הצרכנים
דורשי הכשרות מתבקשים להימנע משתיית משקה זה מחשש לכשרותו.
ממידע שהגיע למשרדי היחידה הארצית עולה כי ברחבי הארץ שווק המשקה יין מרטיני
רוזטו המיוצר על ידי מרטיני ורוסי איטליה ומיובא על ידי מ.אקרמן בע"מ המוצג ככשר
פרווה למהדרין בהשגחת הרב ג.מ .גרליק והרב א .חזן ,מילאנו איטליה ובאישור הרה"ר
לישראל .המוצר לא קיבל את אישור הרה"ר לישראל ומבד"צ מילאנו נמסר כי המוצר גם
לא קיבל את אישורם .מחברת היבוא נמסר כי התוית הודבקה בטעות וכי הבקבוקים
המסומנים ככשרים נאספו מהחנויות .אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים.
בביקורת של מנהל מחלקת כשרות רשתות שיווק ומסעדות נמצא המוצר יין אדום חצי יבש
פבולינו פינו נואר ונטו  2016המיוצר על ידי טנוטה סן ג'ורג'ו ,טרויזו איטליה ומיובא על ידי
אשישה שיווק משקאות בע"מ ,בן יהודה  200תל אביב ,מוצג ככשר לפסח ולשאר ימות
השנה  .OUPהמוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל .אין לקלוט מוצר זה
במקומות המושגחים.
 | 7מוצרי יבוא ללא אישור
ברחבי הארץ שווק המוצר סוכר קוקוס אורגני המסומן כמיוצר על ידי בי ג'י פרוטס &נאטס,
פיליפינים ,ומיובא על ידי כרם תעשיות מזון מן הטבע ע.ל בע"מ ,א.ת .ברקן מוצג ככשר
פרווה בהשגחת סטאר  kובאישור הרבנות הראשית לישראל .המוצר לא קיבל את אישור
הרה"ר לישראל ומוועד הכשרות סטאר  kנמסר כי המוצר גם לא קיבל את אישורם .אין
לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים.
בנוסף נמצא לאחרונה משווק המוצר קונפיטור  70%פרי תות שדה במותג FRUPPA
המיוצר על ידי ברהאן גידה ,טורקיה ומיובא על ידי תומר יבוא ושיווק מוצרי מזון ()1983
בע"מ ,קיבוץ כפר המכבי ,מוצג ככשר פרווה בהשגחת בד"צ בית יוסף ובאישור הרבנות
הראשית לישראל .המוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל .אין לקלוט מוצר
זה במקומות המושגחים.
נמצא משווק המוצר סחוט  100מיץ תפוחי עץ וסלק מפוסטר המיוצר על ידי אקטיב אס
פי .זד או.או פולין ,ומיובא על ידי מהדרין אירופה בע"מ מוצג ככשר לפסח פרווה בהשגחת
בד"צ העדה החרדית ובאישור הרבנות הראשית לישראל .המוצר לא קיבל את אישור
הרבנות הראשית לישראל ,אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים.
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לאחרונה נמצא משווק המוצר משקה קוקה קולה המיוצר על ידי קוקה קולה  HBCוורשה
פולין ,ומסומן כמיובא על ידי בן שלוש יבוא ושיווק ,עכו ומסומן ככשר בהשגחת חוג חתם
סופר פתח תקווה ובאישור הרבנות הראשית לישראל .מחוג חתם סופר פתח תקווה נמסר
כי אין להם השגחה על מוצר זה וכן על מוצרי ספרייט מאותו יצרן ואותו יבואן .מטעם היבואן
נמסר כי "נמכרות פחיות של קוקה קולה/פאנטה  /ספרייט עם שם היבואן תחת השגחת
בד"צ חוג חתם סופר פתח תקווה .אין ידינו בדבר יבוא זה ,מדבקות עם פרטי החברה
הודבקו שלא מדעתנו .חברת בן שלוש מייבאת פחיות קוקה קולה תחת השגחת בד"ץ
מאור הכשרות" .יובהר כי במחלקת היבוא ניתן אישור למשקה קוקה קולה המיובא על ידי
היבואן בן שלוש מפולין בהשגחת מאור הכשרות.
מפניה שהגיע למשרדי הרבנות הראשית עולה כי בבתי מרקחת/בתי טבע משווק המוצר
ריכוזית L-המיוצר על ידי ארנט פארמצבטיקלס בע"מ ,פלורידה ארה"ב ,שיווק והפצה
פארמה גורי בע"מ מקבוצת כמיפל ,גיבורי ישראל  44נתניה ,במותג  ,OMNIמוצג ככשר
בהשגחת וועד הכשרות של מיאמי .מוועד הכשרות של מיאמי נמסר כי הכיתוב אינו נכון
והמוצר אינו עומד תחת השגחתם .כמו כן המוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית
לישראל .ידע הציבור ויזהר!
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כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם
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עדכון כשרות מס' 4

כ"ב סיוון תשע"ח05.06.2018 ,

4

