הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

בס"ד

י"ח אדר תש"ע
04/03/10
עדכון כשרות מס'012 :שע
לכבוד
הרב המקומי
מנהל מחלקת הכשרות
יו"ר המועצה הדתית
די בכל אתר ואתר
שלום רב,

הנדון  :עדכון כשרות
.1

בבדיקות מעבדה שנערכו ע"י ה"מכון למצוות התלויות בארץ" במשך החודשיים האחרונים ,עולה כי
קיימת המצאות מדאיגה ועקבית של חרקים מסוג "אקרית שקופה" המכונה בשפה המקצועית "קרדית"  ,BULB -בכרוב
הלבן והאדום הגדלים בשטח פתוח ,מדובר בחרק זעיר ושקוף שקשה להבחין בו בשטח בוודאות
ובמעבדה רק אם מודעים לכך שאנחנו מחפשים אותו .לאור הצטברות הנתונים הנ"ל ,אנו מבקשים
מכל הרבנויות המקומיות המעניקות הכשר לבתי העסק והיצרנים העושים שימוש בתוצרת מעין זו,
לקלוט כרוב אדום ולבן מגידול בחממות המפוקח בלבד או לחלופין מגידול מבוקר )גידול בשטח
פתוח המלווה בפיקוח אגרונומי העובר תהליך שטיפה( בהכוונת ובהתייעצות עם המכונים
המומחים בתחום .במקרים חריגים ובכפוף לכך שהמשגיח המקומי יש בידו את הכלים והזמן
לבדוק את התוצרת הנ"ל ולנקותה כדבעי ,יוכל הרב המקומי  ,על פי שיקול דעתו ,לאשר את
החריגה וזאת לאחר שיוסרו מהכרוב בין  8ל  +9עלים לפני הבדיקה והשטיפה במי סבון וכדו'.

.2

בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית בחנות המפעל של "משחטת גבריאלי" ,רח' הפרדס  ,6אזור ,נתפסו
מדבקות המיועדות לשיווק עופות הנושאות את ציון
הכשרות של הרבנות אזור ות"א ע"ש "א .ברוך שווק
בע"מ" .בהתאם להודעתה של הרבנות אזור ,אין למקום
כלל הכשר מטעמה ועל כן אין לקלוט תוצרת זו ושומר
נפשו ירחק!

.3

בביקורת פתע שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית במחסנו של היבואן "קנדי פלוס",
ממושב חמד ,נתפס היבואן כשהוא מדביק מדבקות ע"ג מוצרים הנושאים את ציון
הכשרות "כשר לפסח תש"ע בהשגחת הרב סעדון" וזאת ללא כל פיקוח על ההדבקה
במחסן וחמור מכך ,ללא אישור מח' היבוא של הרה"ר לישראל כמתבקש על פי חוק.
אין לקלוט תוצרת המיובאת המוצגת ככשרה ללא אישור מח' היבוא של הרה"ר.
.4

לאחרונה משווק משקה תפוחים קל ומוגז ,בר קוד ,5414145061409 :המיוצר ע"י חב'
"סודיקו בלגיה" ,המיובא ע"י חב' "בראל אלון בע"מ" ,רח' הירמוך  1יבנה ,תוך ציונו כ"כשר
חוג רמב"ם צרפת" ללא אישור מח' היבוא של הרה"ר .אין לקלוט מוצר זה ויש להחזירו
ליבואן בדחיפות.

 .5התקבלה הודעה מאת הרה"ג משה הבלין שליט"א ,רב העיר קרית גת ,המבקש ליידע את
הציבור הרחב כי אין לו כל פיקוח והשגחה על יצור מצות יד תחת המותג "כסא רחמים" ,על
אף כי נמסר לו כי המצות משווקות תוך שימוש בציון הכשרות שלו ללא רשותו .נא להביא לידיעת הציבור.
.6

.7

ש י מ ו ל ב ! באזור אילת מוצגת "מסעדת המפרץ" ,בכניסה
למרינה ,מול מלון "מוריה" ,ככשרה ע"ג פרוספקטים "בשרים כשרים ודגים על
גריל פחמים" מבלי שיש בידו תעודת הכשר מטעם הרבנות המקומית אילת .במקום
מוכרים מאכלים שמקורם מפירות – ים ועל כן המכשלה חמורה ביותר .ידע הציבור
ויזהר!
התבקשנו ע"י הרב מנשה מלכה שליט"א ,רב מקומי מלילות ,להודיע כי אין הוא מעניק
פיקוח על תוצרת אורז הגדלה ומשווקת ע"י המגדל "תומר חלילי" )שם טוב חלילי(
מושב מלילות ,לא לעניין הפרשת תרומות ומעשרות ,נקיות מחרקים ולא לעניין שמירת
השבת .נא להביא לידיעת הציבור.
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הודעה למשגיחים ברשתות השיווק :הננו להביא לידיעתכם כי במחלקת האפיה עושים שימוש מעת לעת בתערובת דגנים
המורכבת מ :שומשום ,פשתן ,גרעיני חמניה ואחרים לצורך פיזור ע"ג דברי המאפה .מנתונים שהתקבלו לאחרונה מאת
משגיחים בשטח ,עולה ,כי תוצרת זו עשויה להיות נגועה בחרקים כגון :אקריות ,כיני יונים וכדו' ועל כן אנו מבקשים
מהמשגיחים לברור בקפדנות את התערובת על מנת לוודא שאין היא נגועה ולאחר מכן להקפיד על איחסון התערובת
במקרר .ציוני הכשרות ע"ג התערובת אינם כוללים את ההשגחה לעניין נקיות מחרקים.
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הרבנות האזורית חוף השרון מבקשת לחזור ולהודיע כי אין היא מעניקה הכשר למסעדת "אליטה" השוכנת בגרנד נטר –
כפר נטר  09-8650460על אף כי נמסר על כך שהמקום מציג עצמו ככשר בע"פ .ידע הציבור ויזהר!

♣

הודעה ממחלקת המצוות התלויות בארץ :אנו מזכירים לרבנים ולמפקחי רשתות השיווק כי במחלקות הפירות והירקות קיימת
במקומות רבים תופעה של קבלת פריטים מסויימים שלא מהמרכזים הלוגיסטיים של החברות .בתקופה זו ישנו שיווק ישיר של תות
שדה לסנ יפים רבים .יש לדרוש מספקים אלו להציג תעודות כשרות ותעודות משלוח חתומות מגורם מוסמך .אין לקבל תוצרת
שאינה חתומה כנ"ל.
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם תעודת הכשרות:
שומרון

 -קייטרינג "ארז אסאדו" ,בבעלות מר ארז סממה ,ישוב ברקן – הוסרה הכשרות ע"י המועה"א שומרון עקב הפרת נהלי כשרות

משגב
ראש העין

 רשת פיצה )פיצה פצץ( רשת בונז'ור ,עראבה – מרכז הכפר ,פלאפון ) 052- 7034109עיסאם( – הנ"ל מפרסם ע"ג פלייריםכי "המוצרים והבצקים כשרים" וזאת מבלי שיש בידו כשרות ע"פ חוק מאת הרבנות האזורית משגב
 -מסעדת "גריל האוס" ,ראש העין – הוסרה הכשרות ע"י המועה"ד ראש העין

חדרה

 -מסעדה סינית "צ' ופסטיק" ,קניון חדרה – הוסרה הכשרות ע"י רבנות המקומית חדרה

נתניה

 מפעל "שביט" בנתניה  -המפעל עזב את תחומי העיר נתניה וע"כ אין הוא עומד תחת השגחת הרבנות המקומית .משכך ,איןלקלוט תוצרת המוצגת ככשרה בהשגחת רבנות נתניה אלא אך ורק אלו הנושאים את הרבנות מטה אשר בלבד.
" -לפה של רפי" ,רח' ירושלים  ,78צפת )מתחת לגשר(  -הנ"ל מפרסם עצמו ככשר מבלי שיש בידו ת"כ על פי חוק

חיפה

 "המקום של אמא" ,מתחם חוצות המפרץ )מול אולמי הנסיכה( חיפה – הנ"ל מפרסם עצמו כ"כשר" ע"ג תפריט מבלי שיש בידות"כ על פי חוק מטעם הרבנות חיפה
 "קפה קפה" ,רח' הרצל פינת רח' רבי יהודה הלוי ,ת"א – הנ"ל כותב "כשר" ע"ג שלט מבלי שיש בידו כשרות על פיחוק",קליית יוסי" ,רח' מטלון  ,47ת"א – כותב "כשר למהדרין" ללא רבנות מקומית על פי חוק

צפת

תל  -אביב

נוהל מכירת חמץ לנוכרי ערב פסח
הננו פונים בזאת לרבנים העוסקים במכירת חמץ מטעם הרבנויות המקומיות ערב פסח ,לוודא כי אישורי מכירת החמץ הניתנים
לבעלי העסקים המבקשים זאת ,יינתנו אך ורק לבעלי עסקים בעלי תעודת הכשר בתוקף ,תוך הקפדה כי ע"ג התעודה ירשם
במפורש ומודגש )רצוי בכתב ובצבע בולט( "אישור זה אינו מהווה תחליף לתעודת הכשר".
בעלי עסקים ללא הכשר המבקשים למכור את חמצם ערב פסח – יוכלו לבצע את המכירה באמצעות נציגי הרבנות המקומית אך
לכתחילה אין להעניק להם אישור בכתב לצורך הצגתו .במידה ועל פי שיקול דעת הרבנות יש צורך במתן אישור כתוב ,יש לרשום
אותו על שמם הפרטי בלבד של בעלי העסקים וזאת ללא שימוש בלוגו הסטנדרטי של הרבנות המקומית ,על מנת למנוע מהציבור
הצופה בתעודה המוצגת בבית העסק  ,לחשוב כי בעל החנות הנ"ל מפוקח גם לעניין כשרות ובכך עשויה להיווצר הטעיה צרכנית
חלילה .עם זאת ,פרטי הרבנות המקומית ירשמו בתחתית הדף לפי העניין.

כמו"כ יש להביא לידיעת הציבור ובעלי העסקים כי מקומות מושגחים לא יוכלו לרכוש תוצרת אחר הפסח אלא ממשווקים,
ספקים ומחסני מזון וכל שכן מייצרנים ,אשר ביצעו מכירת חמץ לנוכרי באמצעות נציגי הרבנות המקומית בלבד.

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

בית יהב ,ירמיהו  ,80ירושלים ,ת.ד 36016 .מיקוד  ,91306טל' , 02– 5313187 :פקס' 02– 5313169
Beit Yahav, 80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313187, Fax. 02-5313169

