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

בס"ד

ב' שבט תשע"ב
26/01/12
עדכון כשרות מס'008 :שעב
לכבוד
הרב המקומי
מנהל מחלקת הכשרות
יו"ר המועצה הדתית
די בכל אתר ואתר
שלום רב,

הנדון :עדכון כשרות
.1

זה ירות! במסגרת ביקורת שנערכה ע"י רבני אגף הכשרות הארצי במפעל לעיבוד
בשר ,נמצא כי ארעה תקלה חמורה בייצור המוצר "כבד בקר חלק למהדרין" ,בר
קוד ,7290001319437 :שם היצרן" :ויז'ה אולגה  -רוטה – ארגנטינה ,היבואן:
"י.י.ע .ד .חב' ליבוא בשר )ישראל( בע"מ ,וזאת לאחר שהכבד לא נוקר כראוי ,וכן יש
חלב ע"ג הכבד  .לאחר בדיקה עם היבואן ,נמצא כי מדובר על כמות מוגבלת אשר
יוצרה בין התאריכים .09/2011 – 05/2011 :על המשגיחים במפעלים ובאטליזים
לבדוק באופן מיידי את הכבדים מהסוג הנ"ל על מנת להחזירם ליבואן או לחלופין
להסיר את החלב ע"י מנקר מוסמך מטעם הרבנות ע"מ לא להיכשל .בהזדמנות
זו ,נבקש מנותני ההכשר לבדוק את כבדי הבקר המיובאים ע"י שאר היבואנים
ולדווח לאגף הכשרות הארצי על כל חריגה.

 .2איסו ר חד ש! לאחרונה ,שווקו בארץ דגני בוקר תוצרת חב' "ג'נרל מילס" ,במותג "נסטלה" ,הנושאים את ציון הכשרות
של ה –  O.Uבאישור הרה"ר לישראל ,אשר עקב תקלה יש בהם חשש "איסור חדש" בהתאם לנהלי ופסיקת הרה"ר
לישראל .להלן פירוט תאריכי התפוגה המאושרים ע"י מח' היבוא בהתייחס למוצרים המפורטים וזאת לאחר שנמצא שאין
בהם חשש "חדש" וכלהלן" :צריוס יוגורט" או "קלוסטרס" עד " ,10.09.2012האני נט" עד " ,07.10.2012ציריוס" עד
" ,10.09.2012מולטי צריוס" עד " ,21.08.2012פייבר  "1עד  .30.03.2012שאר התאריכים אינם מאושרים .חב' "אסם"
המשווקת מוצר זה נערכה מייד לאיסוף התוצרת מע"ג המדפים .נבקש מהמשגיחים והציבור לוודא את תוקף המוצר ע"מ
לא להיכשל ולהחזירו ליבואן ככל שיידרש.

.3

בביקורת פתע שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית במפעל "פודלי  -רטבים מוצרי מזון
בע"מ" ,רח' הנתרן  ,15קרית גת ,בר קוד ,7290010775057 :נתפס היצרן כשהוא
מציג את המוצר "ככשר למהדרין בהשגחת הרב משה הבלין" ,רב העיר קרית – גת,
וזאת על אף שלמקום אין כלל השגחה מטעמו ,כך שהדבר מהווה זיוף חמור .יש
להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליצרן עד להסדרת הנושא כחוק.

 .4בימים האחרונים ,נערכה פשיטה ע"י מח' שירות מזון מחוזית ת"א  -משרד הבריאות ,במפעל
"כרמל תעשיות מזון" ,לייצור ושיווק שמני זית ותרכיזים וכדו' בבת  -ים ,אשר הובילה לסגירת המפעל תחת צו
ביהמ"ש בגין חשד לעבירות מזון אשר כוללות גם חשד לעבירות בתחום ההונאה בכשרות ובהתאם לכך ,רבנות בת – ים
בקשה להודיעה כי אין לה אחריות לגבי המוצרים היוצאים מהמפעל לאחר התאריך  .16.01.12היצרן אף שיווק מוצרים
תחת המותגים "ברנוביץ ובניו בע"מ" ,מושב עמיעוז – "עץ השקמה  -שימורי הדרום" וכן "הגליל – שיווק הדרום" ,אשר
הוצגו כשמני זית על אף שהכילו שמנים אחרים וכן דבש מזוייף .יש להסיר את מוצרי החברה על מותגיה השונים
מהמדפים עד להודעה חדשה.
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 .5הרבנות ירושלים בקשה להודיע כי בית הארחה " -מרכז ציפורי" ,יער ירושלים ,טלפון ,6413522-02 :פקס02-6752911:
 www.zipori.org.il,אינו עומד יותר תחת השגחתה עד להודעה
חדשה ועל כן המקום לא מאושר לעריכת אירועים כשרים .כמו"כ,
הוסרה תעודת הכשרות ממסעדת "טעמי" ,רח' שמאי  ,3ירושלים.
.6

התקבלה הודעה מבי"ד לונדון אשר דיווחה על תלונות רבות מצד אזרחים אשר רכשו גבינות בחנות "באשר" ,בשוק
מחנה יהודה ,ירושלים ,שהוצגו ככשרות מטעמם למרות שבשום אופן לא העניקו להם הכשר .להלן שמות הגבינות שאינן
מאושרות . wyke farms, somellow, mlld cheddar, wyke farms, village oak vintage fheddar, :מרבנות
ירושלים נמסר ,כי חנות זו אינה מושגחת כלל על ידה ואין לה כל אחריות לגבי כשרות המוצרים הנמכרים במקום .ידע
הציבור ויזהר!

.7

בזכות עירנותו של משגיח מטעם הרבנות אור – יהודה ,נמנעה תקלה חמורה ,וזאת לאחר שהמשווק "ג .ח.נ סחר מזון
) ,"( 2010טייבה המשולש ,טל' ,09- 7997080 :ניסה לשווק קמח חיטה לבן 50 ,ק"ג ,המיובא ע"י חב' "גריגורי
כחנובסקי ,אוקראינה ,וזאת ללא כל כשרות למאפיות בעלות תעודת הכשר .הננו להודיע כי אין לקלוט כל תוצרת ממשווק
זה ובמקביל נדרשים נותני ההכשר לבדוק בכל המאפיות והקונדיטוריות המושגחות על ידם מהיכן מקור
הקמח .כמו"כ ,נמסר על ידי רבנות – אור יהודה ,כי תפסו דוכן למכירת קובה בשר  ,עלי גפן ממולא,
פיתות דרוזיות פרווה וחלבי אשר הוצב בקניון "הערייה" ,רח' אליהו סעדון  ,128אור – יהודה ,אשר
מופעל ע"י חב' "המארח הדרוזי" ,מדלית אל כרמל ,תוך הכשלת הרבים וזאת ע"י הצגת תעודת כשרות
פיקטיבית של הרב עמרם אדרעי .ידע הציבור ויזהר!

.8

בהתאם להודעת הרבנות קרית – מלאכי הוסרה הכשרות מ"שיפודי האווז"  ,צומת מסמיה )ראם ( ע"י
הרבנות קרית – מלאכי ,ומעתה אין לה אחריות לגבי מצב הכשרות במקום .ידע הציבור ויזהר!
.9

לאחרונה שווק המשקה "אינקה – משקה דגנים נמס" ,ע" י חב' נטורפוד  ,המוצג כ"כשר בהשגחת
הרב דב ברזילי ובאישור הרה"ר לישראל" .ממח' היבוא נמסר ,כי הנ"ל לא קיבל את אישורה ועל
כן יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן.

 .10מדיווח שהתקבל מטעם משגיחי הרבנויות המקומיות עולה ,כי היבואן "טומין ת.ג.ע" ,רח' שוהם  ,11צהלה ,שיווק
פסטות שונות ללא מדבקת כשרות כגון" :לה מוליסה" .בנוסף ,שיווק היבואן "מיקי עוז – עסקים בע"מ" ,אשדוד,
פסטה ספגטי תחת המותג "מיס מקרוני" ללא זיהוי כשרותי .אין לאשר תוצרת מיובאת ללא שמופיע במפורש ציון
הכשרות כחוק ע"ג המוצר.
 .11רבנות מעלה – אדומים בקשה להודיע על פתיחת "פורום אינטרנט" המיועד למנהלי מחלקות
כשרות בארץ ובעולם .בפורום זה יועלו בעיות ,קשיים והתלבטויות המשותפות לעוסקים
במלאכת ההשגחה תוך חתירה למציאת פתרונות בבחינת "ותשועה ברוב יועץ" .כתובת
האתר . www.mmka.022.co.il :הכניסה לפורום היא באמצעות שם משתמש וסיסמא .ניתן
לקבלו ע"י פניה לכתובת הבאה) . yoelrabi @gmail.com :הפורום אינו מטעם הרה"ר
לישראל(.
 .12טיולים ואירועים בחיק הטבע :הננו להסב את תשומת לב מנהלי המוסדות ובתי הספר לכך
שקיימות חברות העוסקות בהגשת טיולים בשטח תוך הצגתם ככשרים למרות שאינם
מפוקחים כלל ,ועל כן יש לדרוש בכל התקשרות עם חברה מסוג זה תעודת הכשר בתוקף
מטעם רבנות מקומית מוסמכת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך.
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם תעודת הכשרות:
אשדוד
אשקלון

 לעסקים הבאים אין כשרות מטעם הרבנות אשדוד" :ב.ה.נ.ו .שיווק והפצה" ,אשדוד" ,ב.ה.נ.ו .שיווק והפצה"בהנהלת יוסףסופר ,ח .פ557962347 .
 -הוסרה ההשגחה מ"אולמי הברון" ,רח' צה"ל  ,1אשקלון ,בבעלות מר שי עמירה – אין לאשר חו"ק באולם זה

באר שבע

 להלן שמות בתי עסק שהוסרה ההשגחה ע"י הרבנות באר שבע" :גלגול מתוק" ,יואן פלאזה מרכז ביג ב"ש" ,מכללת קי","בית מאפה ברכת הכוהנים" ,רח' רבי עקיבא ב"ש" ,פיצה ומאפה אמי" ,רח' השלום  ,48ב"ש" ,פלאפל הכיכר" ,רח' יוהנה
ז'בוטינסקי ,ב"ש" ,פלאפל הדר" ,כיכר קפלן ,ב"ש" ,שירותי מזון ישראל" ,ק .יהודית ,ב"ש" ,גרין ג'וס" השדרה ה ,7 -ב"ש,
"פיצה ברצלונה" ,רח' יוהנה ז'בוטינסקי" ,בית קפה ניה" ,דרך מצדה  6חנות  ,15ב"ש
 -הוסרה הכשרות ע"י הרבנות חולון מ"מסעדת המזנון של שנטל" ,רח' הפלד  ,46חולון

כפר סבא

 הוסרה ההשגחה ע" י הרבנות כ"ס מהמקומות הבאים " :פיצה מטר"  ,בבעלות מר יוסי סעאת ,רח' ששת הימים  ,53כ"ס,"גלידה אלדו" ,בבעלות הגב' לימור ברנס ,רח' ירושלים  ,44כ"ס .כמו"כ המקומות הבאים מוצגים ככשרים ללא רבנות כ"ס:
"פיצה עדן" ,רח' ששת הימים  ,45כ"ס ,מסעדת "וואסבי סושי בר" ,בבעלות גב' ענת מסיקה ,רח' ויצמן  ,43כ"ס" ,פלאפל
אריכא" ,רח' יהודה כהן  , 2כ"ס ",קונדיטוריה "לחם"  ,רח' יהודה כהן  ,2כ"ס
 מכללת "שנקר" ,רח' חיים לבנון  ,30ת"א – מוצג ככשר במחשב בהגחת רבנות ירושלים ללא רבנות ת"א ,בקניון עזריאלי,קומה  ,1דוכן של שתיה ושוקולד מול חנות "זהב של בוויאלט" הנ"ל מציג ת"כ של רבנות רמת גן,
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תל  -אביב

  -המשך" -אטליז בית שמאי" ,רח' נוריאל  ,ת"א – כותב "כשר בהשגחת הרבנות" ע"ג שלט ללא רבנות ת"א ,מאפיה ,רח'התקוה  ,82שוק ת"א – לנ"ל יש ת"כ בד"צ "יורה דעה" ללא רבנות ת"א ,אטליז "רפי כהן" ,רח' המבשר  ,16ת"א – מציג
עצמו ככשר ע"ג שקיות אריזה ,מאפיית "הרמן" ,שוק התקוה ,ת"א – מציג עצמו ככשר ללא רבנות" ,שווארמה פלאפל מלכי",
רח' האצ"ל  ,47- 45ת"א – מציג עצמו ככשר ללא הרבנות ת"א

 cנוהל ייצור ושיווק "אזני המן" c
עם התקרב חודש אדר ,עומדים השווקים להיות מוצפים במאפה "אוזן המן" כאשר ישנו מגוון גדול של יצרנים
בתחום זה .יש להקפיד ולרכוש אך ורק מיצרנים אשר ברשותם תעודת הכשר מרבנות מוסמכת .קניה בתפזורת
תיעשה אך ורק בחנויות אשר יש ברשותן תעודת הכשר בתוקף מרבנות מקומית .קנית תוצרת בקרטונים בלתי
מזוהים עם סמלי השגחה ללא רבנות מקומית ,מספקים המציעים תוצרת זו במחיר מוזל ,עשויה להיות כרוכה
בחשש תוצרת לא כשרה  -אפיית עכו"ם ,מאפה חלבי ,קמח לא מנופה ,חוסר הפרשת חלה ,מילוי לא כשר וכדומה.
על מנת להימנע ממכשול על המשגיחים לוודא כי התוצרת הנקלטת מלווה בתעודת משלוח של היצרן המקורי .אין לאפשר ייצור
אזני המן מבצק חלבי בהתאם להלכה על מנת שהציבור לא יכשל! בתי קפה וכד' המגישים אזני המן לאכילה במקום המעוניינים
להגיש אזני המן חלביים – הדבר יותר באופן חריג בתיאום עם הרבנות המקומית ובתנאי שהמאפה יהיה מוגדל מהרגיל ובתוכו
יהיה נעוץ דגלון עליו יהיה מסומן כי הוא "חלבי" או לחלופין ע"י מדבקה המודבקת ישירות על גוף הבצק שאינה ניתנת להסרה
בקלות .בהזדמנות זאת רצינו להזכיר כבעבר שעל פי הנוהל  -קונדיטוריות המשתמשות באבקה\מוצקי חלב נוכרי כגון :בשוקולד
מיובא  -עליהם לציין על האריזות או השקיות הנ"ל שהם חלביים לאוכלי אבקת רכיבי חלב נוכרי.

נוהל קליטת תוצרת משתיל "דו שנתי"
כחלק ממערך הכשרות הממלכתי ועל מנת למנוע לחץ שיווקי המבקש להחדיר פירות ערלה לשווקים תוך הכשלת הרבים,
אישרה הרבנות הראשית לישראל לקלוט פירות מעצים שגדלו על פי שיטת השתיל "הדו שנתי" בחניות המושגחות בכשרות
רגילה.
מדובר על גידול שתילים במשתלה מושגחת ע"י גורם רבני במשך כשתי שנות מנין ערלה בתוך עציץ נקוב מפלסטיק גמיש
הנרכש לבסוף ע" י החקלאי ומשונע על פי כללים הלכתיים בתוך גוש האדמה העוטף את השורש לצורך הנטיעה ,כך ששנות
הערלה נמנות מרגע נטיעת השתיל במשתלה ובכך החקלאי יכול לשווק את הפירות בדרך כלל כבר אחר י שנה מעת הנטיעה
בפרדסו ואז הסיכוי שפירות ערלה יוחדרו לשוק קטן באופן משמעותי.
על מנת להמשיך את רצף מנין השנים יש להקפיד בתהליך המעבר והשינוע שהדבר יתבצע תוך שמירה על כללים הלכתיים
המחייבים את המשך הגידול והחיות של השתיל אך אין כאן המקום להרחיב את היריעה.
נבקש להביא לידיעת המשגיחים ונותני הכשרות את עמדת הרה"ר בנושא זה וההנחיות הנלוות לכך במערך השיווקי מתוך
אחריות לכלל האוכלוסייה דורשת הכשרות בארץ ועל מנת לא להחזיר את המצב לקדמותו .

העתקים:
מרנן כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט"א
מר עודד וינר – מנכ"ל הרה"ר לישראל
מר ירון קטן ,עו"ד – יועץ משפטי משרד רה"מ
רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי
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