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.1

ממחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל נמסר כי המוצר עלי תרד של חב' "סנפרוסט" )בר קוד:
 (7290000104768המיובא מבלגיה לא קיבל את אישורה הואיל והוא גודל שלא על פי הנהלים ועל כן
יש להסירו מהמדפים ולהחזירו ליצרן  .נא ליידע את הציבור והמשגיחים בהתאם.

.2

בהתאם להודעת הרבנות האזורית חבל – מודיעין הוסרה תעודת הכשרות מחב' "צנובר מעדנות
בע"מ" בכפר טרומן ,בבעלות מר גבריאל ורדי .חב' זו מבצעת בין היתר ,אירועים בשטח ומשווקת ע"י
חב' "אופק תיירות" ככשרה ,תוך הכשלת הרבים .אין לאשר ביצוע אירועים ע"י חב' זו במקומות המושגחים ויש ליידע את
החברה:
אתר
להלן
ירחק.
נפשו
ושומר
בהתאם
הנישואין
רשמי
.http://www.ofekt.co.il/item.asp?galnum=gal5&itemnum=2
.3

בביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית במושב "פעמי תש"ז" ,בבעלות מר קלוד ,נמצא כי
נעשה שימוש במדבקות תחת המותג "פטריות הכפר" )פטריות שמפניון( ,משק  ,11רמות – מאיר,
וזאת ללא שיש בידי המגדל תעודת הכשר כחוק מטעם הרבנות האזורית מרחבים .אין לקלוט
תוצרת חברה זו עד להסדרת הכשרות בכל אזורי הגידול ע"י הרבנות המקומית המוסמכת .ידע
הציבור ויזהר!

 .4לאחרונה ,נתפס המשווק "א.אביב בע"מ" ,ממושב "עין – ורד" ,כשנהגו
משווק נבטי כוסברה ופטרוזליה בתוך מארז פלסטיק אשר שווק במקור
כנבטי חמניה תחת המותג "נבטי – העמק" בהשגחות מהודרות.
בהתאם להודעת חב' "נבטי העמק" – אין הם מייצרים כלל נבטי כוסברה ,פטרוזליה
וסלק ועל כן המשגיחים והציבור מתבקשים לדווח על כל חריגה בשיווק מוצר זה .אין לקלוט
תוצרת מהמשווק "א.אביב בע"מ" עד למיצוי החקירה בעניין.
.5

מנתונים שנמסרו לנו ע"י ה"רבנות לכשרות ארצית" ,עולה כי השמן המיוצר
תחת המותג "אל בסמה" ,בר קוד ,729000080028 :הנארז ומשווק ע"י
חב' "הדר שיווק" ,נייד ,052- 8800279 :כפר ברטעה ,ומוצג כ"כשר
בהשגחת חוג חת"ס ב"ב" והשגחתה – מהווה מכשול לציבור ,הואיל וכיום
אין משגיחים על יצור זה כלל .אין לקלוט תוצרת זו במקומות המושגחים.
ידע הציבור ויזהר!

 .6הרבנות האזורית מטה –אשר בקשה להודיע כי המוצר "רוטב
עמבה" ,המיוצר ע"י "עמבה הצפון" ,אבוסנאן ,נייד- 8875792 :
 ,052איננו נתון להשגחתה ,על אף כי הוא מוצג ככשר מטעמה.
אין לקלוט תוצרת זו במקומות המושגחים .יש להזהיר את הציבור בדבר המכשלה.

.9

.7

לאחרונה ,נמצא משווק באזור ירושלים החטיף "מייאסי" – בוטנים מצופים בטעם צ' ילי ,בר קוד:
 ,8991002502734המיוצר באינדונזיה ,תוך הצגתו כ"כשר למהדרין בהשגחת חוג הרמב"ם" -צרפת
ללא אישור הרה"ר לישראל .אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים מחשש לכשרותו .בהזדמנות זו
נזכיר כי הגוף הנ"ל אינו מאושר ע"י הרה"ר לישראל.

.8

הרבנות בנימינה  -גבעת עדה בקשה להודיע כי אין היא אחראית יותר
לכשרותו של גן האירועים "פנינת הברון" ,טל' ,04- 6389106 :השוכן
בתחומה ,וזאת לאחר שהופסקה עבודתו של המשגיח כתוצאה
מסגירת הגן .אין לאשר אירועים במתחם זה עד להודעה חדשה .נא ליידע רשמי הנישואין והציבור
בהתאם.

מעדכון שהתקבל ממחלקת הכשרות ברבנות חיפה ,עולה  ,כי הוסר הפיקוח מאולם "אורות המושבה" ,טל' :
 04- 8332345השוכן ברח' טשרניחובסקי  ,69חיפה ,ומעתה אין למקום תעודת הכשר מטעמה .אין לאשר
אירועים ככשרים במתחם זה ויש ליידע את רשמי הנישואין והמשגיחים בהתאם.
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 .10לאחרונה ,נמכרים בירות בטעמים "פייל – אייל"" ,פילזנר" "" ,"IPAחיטה בלגית" ,המיוצרים ע"י חב'
"מודיס – הייליגע" -מבשלת בירה ירושלמית עבודת יד טבעי וטרי ,תוך הצגתן ככשרות בהשגחת גוף
המכנה את עצמו "תורת הבית" .בבדיקה עם רבנות ירושלים עולה ,כי מוצרים אלו אינם מפוקחים כלל על
ידה ועל כן אין לקולטן במקומות המושגחים עד להסדרת תעודת ההכשר כחוק.
 .11הרבנות באר – שבע בקשה להודיע כי הוסרה תעודת הכשרות מבית קפה ומסעדה "ארומה"
השוכנת באוניברסיטת "בן גוריון" – באר שבע .ידע הציבור ויזהר!
 .12הננו להודיע כי גלידה מסוג "האגן דאז" הנמכרת ברשתות השיווק השונות:
"מגה בעיר" ו"שופרסל" ,וכן בחנויות השונות ,מבוססת על חלב ניגר עכו"ם ועל כן ,לא אושרה לשיווק ע"י הרה"ר
לישראל ,כך שמכירתה בסניפים נעשית בניגוד לדעתנו תוך הפרה חמורה של נהלי הכשרות .נבקש מנותני ההכשר
שלא לאפשר מכירת מוצר זה במקומות המושגחים ע"מ להסיר מכשול .אין להתחשב בדעתם של יועצי כשרות
בעניין זה המבקשים להמשיך ולאפשר מכירת מוצר זה ,וככל שהנהלת הרשת תתעקש למוכרם ניתן לבצע נוהל
"הסרת כשרות" בהתאם לחוק.
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם תעודת הכשרות:
 -החל מתאריך  01.01.12הופסקה הכשרות ע"י הרבנות המקומית למטבח בכפר גליקסון ואין מפוקח יותר על ידה

כפר פינס -
מנשה
מבשרת ציון

-

פתח תקוה

-

צפת

-

קרית ביאליק

-

קרית גת

-

רחובות

-

תל – אביב

-

"המעדניה של חיים" ,רח' היצירה במעוז ציון )קסטל( ,מבשרת ציון – מוצג ככשר ע"י ת"כ מצולמת של יבואנים שונים
ללא רבנות מקומית ויש חשש גדול למקור התוצרת.
"חומוס  4טעמים" ,רח' ההגנה ) 16מדרחוב( פ"ת – הנ"ל מפרסם עצמו ככשר בהשגחת הרב מחפוד מבלי שיש בידו כל
פיקוח כשרותי מגוף כל שהוא ,כמו"כ ,הוסרה הכשרות מבתי העסק הבאים ע"י הרבנות פ"ת" :שווארמה מנה פלוס",
רח' בר כוכבא  ,70פ"ת" ,שווארמה שניצלנד" ,רח' בר כוכבא  ,27פ"ת" ,פלאפל תמירוס" ,רח' יואל  ,9פ"ת" ,שווארמה
ופלאפל ירושלים" ,רח' חפץ חיים פינת ההסתדרות ,פ"ת" ,מאפה בצקים" ,רח' ז'בוטינסקי  ,63פ"ת" ,אטליז דניאל",
רח' אלתרמן 7 ,פ"ת" ,פירות וירקות "ראש כרוב" -שוק מחנה יהודה ,רח' קלישר  ,28פ"ת
להלן בתי עסקים המציגים עצמם ככשרים מבלי שיש בידם ת"כ כחוק" :מסעדת מנצ'ס" ,שכונת איביקור ,צפת" ,אחוזת
עטרה" )בר מסי( בר בשרי ,רח' העליה ליד בית מימון" ,לאפה של רפי" ,צפת" ,קייטרינג בן לולו" ,צפת" ,קפה רפאל",
מתחם דובק ליד מס הכנסה
הוסרה הכשרות מבתי העסקים הבאים ע"י הרבנות קרית ביאליק :מסעדת הבייגלה של סבא מרקו" ,רח' ויצמן  ,14קרית
ביאליק" ,חומוס ירושלמי" ,שד' ירושלים  ,15קרית ביאליק
"מסעדת אגוז" ,רח' האגוז  1קרית גת – הוסרה תעודת הכשרות ממסעדה זו ואין להתייחס לכל כשרות מגוף פרטי
במקום
להלן בתי עסק שהוסרה מהם הכשרות ע"י הרבנות רחובות" :מסעדת תבשילי השיפודיה" ,רח' החרושת  ,3א.ת.
בבעלות מר שלמה קורקבדוס ,רחובות" ,פלאפל בנימין" ,רח' בנימין  ,14רחובות" ,מסטר גריל" ,רח' הרצל  92שערים,
רחובות" ,בית המעורב" ,רח' הרצל  120שערים ,רחובות" ,טוסט העגלה" ,רח' הרצל  124שערים ,רחובות" ,ירקות
כפרית גן עדן" ,רח' הרצל  ,104רחובות.
העסקים הבאים מוצגים ככשרים ללא רבנות ת"א" :חומוס סעיד" ,קניון עזריאלי  -ת"א ,מסעדת "החומה הסינית" ,רח'
מקוה ישראל  26ת"א.

תזכורת בעניין נוהל קליטת ירקות עלים בבתי אוכל מושגחים
ü

אין להשתמש בירקות עליים אלא אם כן גודלו בגידול מיוחד המפוקח לעניין נקיות מחרקים ותולעים באישור רבנות
מוסמכת בלבד לרבות כרוב ,כרובית ,ברוקולי ,כרוב ניצנים ,ארטישוק ואספרגוס וכו' .הוראה זו חלה על בתי אוכל ברמת
כשרות רגילה ועל אחת כמה וכמה ברמת כשרות למהדרין.

ü

בסמכות הרב נותן ההכשר לאשר כרוב משטח פתוח בכשרות רגילה בתנאים הבאים בלבד :א( שנבדק מראש ע"י המשגיח
המקומי ואושר לשטיפה .ב( נוקה בתנאים הבאים :הסרת השכבות העליונות של העלים )לפחות  5עלים(,הוצאת הליבה,
קיצצתו ,השריה בחומר "סבוני" ,ושטיפה בזרם חזק במיוחד .ג( הניקוי יעשה בתנאי תאורה טובים .ד( נבדק אחר השטיפה ע"י
המשגיח ונמצא נקי מחרקים .ה( אין להשרות רבעי כרוב בחומר הואיל ואין הדבר מועיל לנקיונו מחרקים ועל כן לצורך בישול,
מילוי והחמצה בבית האוכל ,יש להשתמש רק בכרוב מהדרין ממקור מפוקח * .במהדרין -כרוב יתקבל אך ורק מתוצרת שגודלה
בצורה מיוחדת ללא חשש תולעים וחרקים בפיקוח רבני מוסמך.

העתקים:
מרנן כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט"א ,מר עודד וינר – מנכ"ל הרה"ר לישראל ,הלשכה המשפטית ,מנהלי מחלקות ברה"ר
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