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.1

הנדון :עדכון כשרות
במסגרת פעילות המעבדה הארצית של הרה"ר לישראל ,נבדקו חברות רבות העוסקות
בגידול ושיווק עלי ירק מפוקחים על מנת לבדוק את רמת הנקיות מחרקים וכן האם התוצרת המשווקת מכילה
שאריות חומרי הדברה המזיקים לציבור .בבדיקה נמצא כי חב' "יבולי הנגב" – ממושב שובה עשתה שימוש
בחומרי הדברה האסורים על פי התקן במינון מופרז דבר העשוי לסכן את בריאות הציבור .עם קבלת
הממצאים עודכנה הרבנות נתיבות המעניקה הכשר ליצרן זה בנדון ובעקבות כך הושעתה תעודת ההכשר
מחברה זו עד להודעה חדשה ובמקביל החברה התבקשה על ידה לאסוף את המוצרים מהמדפים על מנת
למנוע מכשול מהציבור בבחינת "חמ ירא סכנתא מאיסורא" .ידע הציבור ויזהר!
.2

.3

לאחרונה נמצאו משווקים המוצרים )בורגול וחיטה( תחת המותג "רימון – קטניות
מהטבע" ,טל' ,08- 9293301 :כאשר על גבי אריזת המוצר מצויין " :בהשגחת הבד"צ
מחזיקי הדת בא"י )לימות השנה בלבד( נבדק ונמצא כשר לפסח לאוכלי קטניות נקי
מחשש טבל ושביעית בהשגחת הרבנות הראשית לוד" .למותר לציין ,כי הדבר מהווה תקלה חמורה ,הואיל
ובמידה והמוצר יבושל בפסח עם מים הרי שיהפוך ל"חמץ גמור" דאורייתא .עם גילוי הדבר ,הוסרה
תעודת הכשרות מהמפעל ע" י הרבנות לוד ומעתה אין לקלוט תוצרת חברה זו במקומות המושגחים.

בביקורת שנערכה בסניף "שופרסל ביג" ,רח' אלטלף  ,4יהוד ,ע" י המשגיח המקומי ,הזדעזע
לראות כי בדוכן הפיצוחים של "ששון הקולה – דין שיווק בע" מ" ,מוצע למכירה המוצר "קבוקים -
טופ בוטן" )בוטן מצופה בבצק שהינו חמץ גמור( הנושא את ציון הכשרות השגחת הרב לנדא
שליט"א ,אב"ד בני ברק ,כאשר על גבי אריזת המוצר מודבקת מדבקה "ארוז ע"י חב' דין שיווק -
כשר לפסח בהשגחת הרבנות רמלה"  ,תוך הכשלת הרבים .נבקש מהמשגיחים לבצע בדחיפות
בדיקה יסודית בכל דוכני "ששון הקולה" הממוקמים ברשת זו ע" מ לוודא כי מכשלה מעין זו לא
תשנה .נגד חב' "דין שיווק" ננקטו אמצעים.
.4

בביקורת שנערכה ע" י מפקח היחידה הארצית בחנות "בוטיק התבלין" ,רח' סוקולוב ,57
חולון ,וחנות נוספת ברח' סוקולוב  ,44חולון ,נתפס בעל המקום כשהוא משווק את המוצר
"פפריקה מרוקאית מתוקה" ,באמצעות מדבקה הנושאת את הכיתוב" :ייצור מיוחד כשר
לפסח לאוכלי קטניות בלבד בהשגחת בד"צ בית יוסף ,כשר פרווה – הופרשו תרומות
ומעשרות כדין" .מבירור שנערך ,נמצא כי לחנות הנ"ל אין כשרות כלל לא מהרבנות
המקומית ולא מכל גורם אחר ועל כן הדבר מהווה מכשול חמור לציבור .ידע הציבור ויזהר.
 .5לאחרונה ,נמצא משווק המוצר " :שמן זית טהור" ,בר קוד ,7290008569019:המשווק כביכול
בלעדית ע"י חב' "ברנוביץ ובניו בע"מ" ,מושב עמיעוז ,תוך הצגתו כ"כשר לפסח" ע"ג מדבקה
בסמוך לציון הכשרות "כשר מהדרין בד"צ נחלת יצחק" .בבדיקה שנערכה ,נמצא כי למוצר זה
אין הכשר מכל גורם שהוא ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור והכשלת הרבים ערב פסח תש"ע.
.6

הננו להביא לידיעת המשגיחים כי המוצר "שקדי מרק לפסח" של חב' "חיים טובים" ,מבית שמש,
אושר לשיווק מאחר ונערך בו שינוי בצורתו כמתבקש וזאת בכפוף להימצאותה של תעודת הכשר
בתוקף מטעם הרבנות המקומית ב"ש.

.7

הרב עזרא הררי רפול שליט"א – מנהל מח' שח"ל ברה"ר  ,ביקש להודיע כי לאחרונה שווק בארץ בשר מיובא חלק ע"י מס' סוחרים
תוך הצגתו ככשר באמצעות כיתוב בשלט" :באישור הרב רפול" וזאת שלא בידיעתו וכמובן שלא בהסכמתו .נא לידיעתכם.

.8

רבנות חדרה ביקשה להודיע על סגירת המפעל "כל דג" לעישון דג ים בא"ת הצפוני חדרה ומעתה אין לה כל אחריות לגבי תוצרת
מפעל זה הנושאת את ציון הכשרות שלה .נא להביא לידיעת המשגיחים והציבור הרחב.
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היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
להלן מוצרי יבוא אשר שווקו בארץ תוך הצגתם ככשרים ו/או כשרים לפסח מבלי שקבלו את אישור הרה"ר לישראל ויש חשש
חמור לכשרותם ,לאור העובדה כי מדובר במדבקות המודבקות ע"ג מוצרים ללא ציון כשרות כלל .אין לקלוט מוצרים אלו
במקומות המושגחים על מנת לא להיכשל .נא להנחות את המשגיחים בהתאם:
ע" ג

ציון הכשרות
המוצר
כשר )חלב נכרי(
בהשגחת הרב משה
אלון ,מו"צ בצרפת

שם המוצר

בר קוד

שם היצרן

שם היבואן

מאפה במילוי תפוח
עץ HAMLET

5400265008493

המלט – וראסן,
בלגיה

ק.א .שוקולד בע"מ,
כ" ס

ממתק נוגט שוקולד

8001675302880

פרנגוטי נובי
איטליה

בולוס נאיל דרך
ריינה ,נצרת

כשר לפסח תש"ע
חלבי לאוכלי קטניות
בהשגחת הרב משה
סעדון שליט"א

בוטנים מצופים
שוקולד

6905336891404

גולדן קראון גרופ

בולוס נאיל דרך
ריינה ,נצרת

כשר לפסח חלבי
לאוכלי קטניות
בהשגחת הרב
סעדון שליט"א

ממתק שוקולד
ג'אנדויה

8001675353080

פרנגוטי נובי
אטליה

בולוס נאיל דרך
ריינה ,נצרת

כשר לפסח חלבי
בהשגחת הרב משה
סעדון שליט"א

שוקולד מריר ממולא
קרם בוטנים וקוקוס
– TIKI -TAK

5900102005314

וואוואל – קרקוב
פולין

בולוס נאיל דרך
ריינה ,נצרת

כשר לפסח לאוכלי
קטניות בהשגחת
הרב משה סעדון
שליט"א – יצור
מיוחד עבור פסח –
SIKS

שוקולד מריר

657872213047

שוקולד בע"מ,
בגליה

פרמיום פודס
בע"מ ,אפרת

כשר לפסח

תמונת המוצר

בהשגחת הרב
חסדן – ארה"ב

 .10לאחרונה פורסמה מודעה במיקומון "השיקמה" )חולון אזור( גיליון מס'  , 1211מיום ב' ניסן תש"ע ) ,(17.03.10המזמין את הציבור
לליל סדר מלכותי ,אשר יערך באולמי "מופת" המחודשים ,רח' ההסתדרות  ,31חולון ,טל' ,03- 6519260 :תוך הצגתו כ"כשר
למהדרין גלאט" במכירים מפתיעים ומיוחדים .רבנות חולון בקשה להודיע כי אולמי "מופת" אינו מושגח כלל על ידה במשך כל
השנה ובודאי לא לפסח ושומר נפשו ירחק.
 .11ז ה י ר ו ת ! לאחרונה פורסמה ידיעה כי אטליז "הצלע האדום" מבית דבאח ,השוכן באזור התעשיה רמת ישי בצפון ,טל':
 ,04- 9536002מציע לרבים תוצרת בשר תוך הצגת מקורו "משחיטה כשרה" .בהתאם להודעתו של הרב יוסף יצחק וולוסוב
שליט"א ,רב העיר ,המקום אינו מושגח על ידו כלל ויש חשש גדול למקור הבשר וכן ל"בשר שנתעלם מהעין" לאור העובדה כי
האטליז נמצא בבעלות גוי – ידע הציבור ויזהר!
 .12התקבלה תלונה על כך שברשתות הגדולות קיימת תופעה של "סדרנים" המשמשים כנציגים של חברות הייצור הגדולות המנסים
להחדיר תוצרת חמץ לתוך מדפים אשר הוכשרו לפסח ומוצגים ככאלה בפני הציבור וזאת ע"מ לנסות ולהפטר מהתוצרת ערב חג.
בהתאם לכך ,נבקש מהמשגיחים לבצע בדיקה יסודית ולוודא כי באגפים המוכשרים נמכרת אך ורק תוצרת הכשרה לפסח ע"מ
שהציבור לא יכשל .ציבור הצרכנים מתבקש לשים לב בזמן הרכישה כי המוצרים אכן נושאים ציון כשרות לפסח.
 .13לאחרונה נתפסה "קונדיטוריית שני" בחיפה ,כאשר היא מציגה ע"ג שלט בחנות "עוגות לפסח" ,לגבי עוגות אשר יתכן ויוצרו
אומנם מרכיבים כגון :קמח מצות וכדו' ,אך המאפים יוצרו ונאפו בכלים ותנורים שהינם חמץ גמור! נבקש מהרבנויות לאסור תופעה
זו לחלוטין ולא לאפשר את קיומה על מנת להסיר מכשול מקרב הרבים.

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