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 עדכון כשרות :הנדון
 

רשיון '  יצרן    מס"  המיוצר  וממולא  ע,  2006שנת  "    קברנה  מרלו  סירה–עין  כרם  "השם  לאחרונה  נמכר  יין  הנושא  א  ת   .1
כשר  למהדרין  מן  המהדרין  וכשר  לפסח "תוך  שהוא  נושא  את  ציוני  הכשרות  ,  7290003541430:  בר  קוד,    5241,    

. ב  "  ארה–  O.U  -מחפוד  וסימון  הכשרות  של  ה.  ג  ש"  הרה–"  יורה  דעה"צ  "בד,  א"בהשגחת  הרב  דב  ליאור  שליט
אין  לקלוט .  נמצא  כי  מעולם  לא  נתן  הכשר  ליין  זה  ועל  כן  הדבר  מהווה  זיוף  חמור,  מבירור  שנערך  עם  הגורם  המכשיר

 . יין זה במקומות המושגחים ויש ליידע אותנו בכל מקום בו ימצא
 

י  מפקחי  הרבנות  הראשית  לישראל  נתפס  חקלאי "בביקורת  שנערכה  ע  :ת  ו  ר  י  הז   .2
י  חותמת  שמצוין  בה "  פירות  באמצעות  תעודת  משלוח  החתומה  עכשהוא  משווק

בעוד  שבפועל  לא  היה  נתון  כלל "    הרבנות  הראשית–  אוצר  בית  דין  –קדושת  שביעית  "
לאחר  חקירה  ודרישה  עלה  החשד  לכך .  להשגחה  כל  שהיא  לעניין  טבל  ערלה  ושביעית

.   הכשלת  הציבורשיתכן  וקיימים  חקלאים  נוספים  המחזיקים  בחותמות  מעין  אלו  תוך
אין  כל  תוקף  לחותמות  אלו  ועל  משגיחי  הכשרות ,  הרינו  להודיע  בשער  בת  רבים  כי  כיום

י "לאשר  קליטת  תוצרת  חקלאית  אך  ורק  כשהיא  מלווית  בתעודת  משלוח  החתומה  ע
למותר  לציין  כי  כיום  כל .  חותמת  רבנות  מוסמכת  ועדכנית  המעידה  על  כשרות  הפירות

מ "מיטה  וחלים  עליהם  כל  כללי  ההלכה  לעניין  הפרשת  תרופרות  הקיץ  חנטו  לאחר  הש
כ  מתבקשים  רבני  הישובים  לפנות  לחקלאים  במקומם  ולוודא  כי  אינם "כמו.  וחשש  ערלה

 .מחזיקים בחותמות מעין אלה ובמידת הצורך יש לאוספן לאלתר
   
 ממושב  לכיש"  צימוקי  טלי"  חברת  שווקו  צימוקים  בקרטונים  של  עולה  כי  לאחרונה  הרבנות  ירושליםמדיווח  שהתקבל  מאת   .3

לטענת .  אשר  הוחתמו  בחותמת  הכשרות  של  הרבנות  ירושלים  למהדרין  בעוד  שבפועל  מזה  שנים  שאין  להם  קשר  עם  מפעל  זה
בכל  מקרה  אין  לקלוט קרטונים הנושאים חותמת זו ויש לוודא כי תוצרת המשווקת ממפעל זה .  המקום  ההחתמה  נעשתה  בשוגג

 .א לכיש בהתאם לנהלים"שרות המוסמכת מונושאת את חותמת הכ
 

עלי "מעדכון  שהתקבל  מאת  הרבנות  זכרון  יעקב  וכן  מהרבנות  ירושלים  עולה  כי  הוסרה  תעודת  הכשרות  מחברת   .4
 .עד להודעה חדשה, "ר לישראל"נוהל גידול ושיווק עלי ירק של הרה"ת וזאת בהתאם לדרישת 'מכפר ג" השרון 

 
אסאבא  פווד :  שם  היצרן,  7640103867013:    בר  קוד,"ממתק  צמר  גפן  בטעם  תות  "רמשווק  המוצ,  לאחרונה .5

תוך  שהוא  מוצג ,  פרימיום  שווק  עמוס  דיארי:  מפיץ,  מ"משקאות  גורמחה  בע.  ד.ר:  היבואן,  אינדוסטרי  בקסי  אינדוניזיה
.  הראשית לישראלוזאת  ללא  שקיבל  את אישור מחלקת היבוא של הרבנות"  כשר  בהשגחת  הרב  יעקב  הוכברג  קנדה"כ

 . אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים
 

שלא  לספק  יותר ,  בהתייעצות  עם  הגורם  המכשיר"  גידרון"בשבוע  האחרון  הונחתה  חברת   .6
לסניפים "  חלבי/  פרווה  /  כשר  בהשגחת  הרבנות  המקומית  "מדבקות  ייצור  הנושאות  את  הכיתוב  

מחשש   ,וק  של  המוצרים  הבלתי  מוגמריםבתוך  קרטוני  השיו,  ולחנויות  השונות  ברחבי  הארץ
מחוץ (להדבקת  מדבקות  אלו  על  גבי  מוצרים  בתוך  חניות  אשר  בחלקן  עשויות  להיות  ללא  כשרות  

החברה .בהן  אין  כלל  פיקוח  על  תהליך  האפיה  או  ההפרדה  בין  פרווה  לחלבי  דבר  העשוי  להכשיל  את  הציבור)  לסניפי  הרשת
הרבנים  נותני  ההכשר  מתבקשים  להיערך  לכך  מעתה  בתיאום  עם  מנהלי ל  כן  קיבלה  על  עצמה  לפעול  לפי  הנחיה  זו  וע

החנויות  השונות  ולדאוג  לכך  שבכל  סניף  תחת  הכשר  יציינו  את  שם  הרבנות  המקומית  וכן  האם  המוצרים  הם  פרווה  או 
ין  כי  על  גבי   למותר  לצי.על  גבי  תוית  המוצר  המיוצר  במקומם  בכפוף  לנהלים)  חלבי/פרווה"  חזקת"אין  לציין  ב(חלבי  

המוצרים  המוגמרים  וכן  על  גבי  קרטוני  השיווק היוצאים מהמפעל תמשיך החברה לציין את שם הרבנות המקומית חולון בהתאם 
  .לחוק
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  בבעלות  נדב ,"זוהרה"הוסרה  תעודת  ההכשר  ממזנון  מאפים    עולה  כי  הרבנות  המקומית  רחובותמעדכון  שהתקבל  מאת   .7
 !ידע הציבור ויזהר.  ומעתה אין להם כל אחריות לגבי כשרות המזון הנמכר במקום2בילו ' רח, השוכן בקניון רחובות, בלילה

 
שני  בתי  עסקים  בבעלות  אחת  אשר  הציגו  תעודת  כשרות נמצאו  ,  י  מפקח  היחידה  הארצית  בנתניה"בביקורת  שנערכה  ע .8

  , 2המילנסקי  '  רח,  "סטרו  תמרבי:  "שמות  המקומות  הם).  צילום  בצבע  הזהה  כמעט  למקור  (של  הרבנות  נתניה  מזויפת
 .המקרה הועבר לטיפול משטרת ישראל. נתניה, 50הרצל ' רח, "מפגש הפעמונים", נתניה

 
 
 

 נוהל קליטת תוצרת בשר ושאר מוצרי מזון מספקים ומחסני שיווק
 

  להחדיר  תוצרת  בשר מנסיםה  ומשווקים  אגף  הכשרות  הארצי  ברחבי  הארץ  אנו  עדים  מעת  לעת  לניסיון  של  סוחרי  בשר  פעילות  במסגרת
   לעיתים  אין  כל  זיהוי  למקור  הבשר  והתוצרתכאשר  כשרות  של  רבנות  מקומית  השגחת  עסק  הנמצאים  תחת  לבתי  ושאר  מוצרי  מזון

 החנויות  כל  כי  אנו  מבקשים  כ"וע    משלוח  פיקטיביותתעודות  הצגת  או  מזויפות  והדבקת  מדבקות  שימוש  של   קיים  חששולחלופין
 : וכדלקמןאטליזים בהתאם לנוהל וזאת  אך ורק ממחסנים ומספקים מפוקחיםוהסניפים יקלטו

 
ולאחר  הבדיקה  יש  לחתום  על '    צילום  או  פקסי"עתעודת  הכשרות  תהיה  מקורית  ולא  .    לקבל  שום  משלוח  ללא  אישור  כשרותאין .1

  הנמען  בתוית  מחוקים  או   הכשרות  יהא  מיועד  לאיטליז  המשתמש  בבשר  ולא  יהיו  פרטיאישור,    ואושרנבדקתעודת  המשלוח  

 . או שייכים לעסק אחר קריאיםבלתי

  המודבקת  לרגל  העוף  והמשלוח  מלווה לתוית  לקבל  עופות  והודו  וחלקי  העופות  אך  ורק  אם  האריזה  סגורה  בפלומבה  בנוסף  יש .2

 .באישור כשרות

מלווה  בתעודת ,  לקי  הפנים  חובשארכולל  ברגליים  ,  מקומות'    טרי  יתקבל  כשיש  פלומבות  חותמת  על  גוף  הבהמה  במסבשר .3

,   יתקבל  רק  עם  אישור  כשרות  מהמנקר  המוסמך–בשר  הטעון  ניקור  .  והכמויות  כל  החלקים  פירוטמשלוח  ואישורי  כשרות  ובו  

 . נוקר כדיןהבשרשאכן 

 ).שאיננה ניתנת לפתיחה וסגירה חוזרת ( מקוריתבאריזה וסגור ארוז .4

 . יזה הארבחזית בכתב ברור ובולט יהיה  הכשרותסימון .5

 ). הקרטוןג"עוכן יצויין בהדפסה (על כל אריזה ,  המוסמכתמהרבנות הכשרות יהיה ציון .6

 ).פלאפון לשם ברור/'הטל' יש לרשום את מס (השולח המשגיח י"כתוב וחתום ע) כמפורט להלן( משלוח יהיה אישור כשרות לכל .7

 . לכמות המשלוח– באישור הכתובות  כמויותהתאמת לוודא יש .8

 ).'וכדוטלפונית ( התקשרות מדי פעם עם המשגיח השולח י"מינות המשלוח ע לוודא איש .9

בכל  מקרה .  'וכדו"  מתווכים",  משווקים,  כגון  ספקים,  מקומית  רבנות  י"  לקבל  בשר  מכל  גורם  שאין  לו  השגחה  עאין .10
 . אין לאשר את השימוש בבשר עד לבירור- במשלוחשמתעורר ספק 

 
מפעלי  עיבוד  בשר '  מנהל  מח,  א"  אברהם  בוחבוט  שליטלרבליטת  בשר  ניתן  לפנות    ספק  או  שאלה  המתעוררת  לגבי  קבכל

 .6221702-050בתי מטבחיים וחרושת ' מנהל מח, א" חגי בר גיורא שליטולרב. 6221704-050ואטליזים 
 

 
    
 
 
 

 
 

 
 :העתקים

 ג הרבנים הראשיים לישראל"הרה
 לישראלר "ל הרה" מנכ-מר עודד וינר 

 ר לישראל"ש לרה" היועמ–ד "עו, מר שמעון אולמן
 רבני ומנהלי אגף הכשרות הארצי     

  


