אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

שמירת שבת בבתי מלון
תלונות שהתקבלו לאחרונה ברבנות הראשית לישראל מדווחות
על חוסר רגישות בענף המלונאות כלפי אורחים שומרי שבת.
בין השאר התקבלו תלונות כלפי חלק ממלונות ישרוטל ופתאל.
בתלונות נמסר כי אורחים שומרי שבת נדרשו לפנות את
חדרם בשבת בצהריים .בחלק מהמקרים דווח כי הנהלת המלון דרשה מהאורחים להתחייב
במהלך השבת לתוספת תשלום תמורת הזכות להישאר במלון עד לאחר צאת השבת.
על מנת להימנע מחילול שבת ומעוגמת נפש ,על אורחים שומרי שבת לוודא מראש בעת הזמנת
החדרים כי המלון מאפשר לאורחיו שמירת שבת כהלכתה ,ובכלל זה:
■ עזיבת המלון לאחר צאת השבת,
■ מפתח מכני,
■ נטרול מערכות המכבות את המיזוג בחדר עם פתיחת חלון או דלת ,וכן מערכות הדחה
אלקטרוניות בשירותים,
■ נטרול או חלופה לדלתות חשמליות,
■ מעליות שבת,
■ התאמת אופי הפעילות באזורים הציבוריים במלון לצרכי שומרי שבת.

הפניית אורחי מלון למסעדות לא כשרות
מתלונות נוספות שהגיעו לאחרונה לרבנות הראשית מתברר כי בחלק מהמלונות הכשרים בישראל קיים
נוהל לפיו המלון מחליף ארוחה בחדר האוכל הכשר של המלון ,בארוחה במסעדה סמוכה .לעתים
המסעדות אליהן מפנה המלון אינן כשרות.
חשד להטעיות מסוג זה התעורר לאחרונה במלון רויאל ביץ' באילת .הרבנות הראשית רואה תופעה
זו בחומרה רבה ופועלת להסדרת נהלים ברורים בנושא על מנת למנוע מכשול מהציבור.
עד להשלמת המהלך מתבקש הציבור שומר הכשרות בעת קבלת שובר או הנחה ממלון לארוחה
במסעדה שאינה בתוך שטח המלון ,לוודא כי קיימת במקום תעודת הכשר תקפה מטעם רבנות מקומית
מוסמכת.
אורחים במלונות שנתקלו בתופעה זו מתבקשים לדווח ליחידה הארצית לאכיפת חוק איסור
הונאה בכשרות באמצעות מייל חוזר.

זיוף כשרות:
שוקולד לינדט
ביבוא רויאלטי

זיוף כשרות נתפס לאחרונה
בשוקולד לינדט ביבוא חברת
רויאלטי .על השוקולד שנתפס
נכתב כשר חלבי לאוכלי
אבקת חלב נכרי בהשגחת
רבנות ציריך ובאישור הרבנות
הראשית לישראל.
מבדיקה בנתוני מחלקת
היבוא ברבנות הראשית
התברר כי המוצר אינו מאושר
ככשר ביבוא חברת רויאלטי.
כמו כן ,רב העיר ציריך ,הרב
יאיר אייבל ,מסר כי מעולם לא
ניתנה על ידו כשרות למוצרים
אלה .המוצרים נתפסו על ידי
מפקחי היחידה

הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות במרכולים מרשת רוסמן באזור חיפה.אין לקלוט תוצרת זו
במקומות המושגחים ויש להסירה מהמדפים מיידית.
יובהר כי מוצרי לינדט המיובאים חברת סידס או על ידי חברת ג'יימס ריצ'רדסון ,עליהם מודפס סימון
כשרות משולש  ,Kהינם כשרים לאוכלי אבקת חלב נכרי ,בכפוף לאישור תקף של מחלקת היבוא
ברבנות הראשית לישראל.
הודעה זו חלה אך ורק לגבי מוצרים ביבוא חברת רויאלטי ,נגד היבואן יינקטו צעדים כחוק.
ברקוד3046920012010 :

כשרות מזויפת בבשר
לאחרונה נתפס בשר מסוג ספריבס טלה
המשווק על ידי מוטי אטיאס כשעליו סימון
כשרות מזויף של הרבנות תל אביב ,וכן הציון
"חלק ,לפי שחיטת בד"צ בית יוסף עטרה".
מבד"צ זה נמסר כי ציון הכשרות מזויף.
המוצר נתפס בעקבות העובדה שעל התווית
נכתב שהמוצר יוצר כביכול על ידי חברת
"לגזיאל" ,אשר מוצריה אינם נתונים להשגחת
רבנות תל אביב אלא להשגחה של רבנות
אחרת .חוסר ההתאמה עורר את חשדו של
משגיח ,אשר הוביל לתפיסת הזיוף.
המשווק מוטי אטיאס חשוד בביצוע הזיוף ואינו
משתף פעולה עם הבדיקה .עד להודעה חדשה
אין לקלוט תוצרת ממשווק זה במקומות
המושגחים.

אי סדרים בסימון כשרות
בבקר מיובא

אי סדרים בסימוני הכשרות התגלו לאחרונה על
גבי בשר המשווק על ידי חברת בלדי .יובהר כי
מקור התקלה לא קשור לפעילות חברת בלדי
אשר מצידה פעלה כדין ולא הפרה כל נוהל
כשרות.
מהות התקלה היא חוסר התאמה בין חותמת
הכשרות המופיעה על גבי נתח הבשר עצמו,
לבין סימון הכשרות המופיע על התוויות או על
הקרטון .באצווה שבה התרחשה התקלה נוצר
מצב שבו מסומן בשר שאינו מוכשר בחותמת
"חלק" ,בשר "חלק" מסומן ככשר וכדומה.
המשגיחים ברחבי הארץ מונחים לאפשר קליטת
תוצרת של חברת בלדי רק לאחר וידוא כי
החותמת על גבי הנתח תואמת את סימון
הכשרות שעל גבי האריזה והקרטון החיצוני .ככל
שיתגלה חוסר התאמה יש להחזיר את הסחורה
לספק ולקבל סחורה חלופית .לפרטים והסברים
ניתן לפנות למחלקה לשחיטת חו"ל ברבנות
הראשית לישראל ,טלפון.02-5313127 :
יובהר כי מדובר בתקלה חד פעמית הנוגעת
לאירוע נקודתי ,ואין הפרט מלמד על הכלל.

שוקולד חלבי סומן
כפרווה
מתלונה שהגיעה לרבנות הראשית לישראל
התברר כי המוצר שבתמונה ,שוקולד לבן
 icamביבוא חברת אביב שוקולד סומן כפרווה
למרות שהכיל חלב .ברכיבים נכתב כי המוצר
מכיל אבקת חלב .התלונה שהתקבלה הוגשה
לאחר שילדים הרגישים לחלב סבלו מאלרגיה
חריפה כתוצאה מאכילת המוצר ,משום שסברו
כי המוצר פרווה.
היבואן פעל בניגוד להנחיות מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל לעניין סימון המוצר.
משגיחים מתבקשים לוודא התאמה בין סימון הכשרות לבין הרכיבים במוצר זה ולדווח על כל אי
התאמה.

כשרות מזויפת בגבינות "אדלה"
לאחרונה נתפסו בשווקים גבינות שונות תחת המותג אדלה ,כאשר
על חלק מהאריזות סימון כשרות של הרבנות פתח תקוה.
מהרבנות פתח תקוה נמסר כי יצרן זה אינו נמצא תחת השגחתם,
וכי סימון הכשרות מזויף .בדיקה נוספת העלתה כי אותו משווק
מפיץ גם פירות יבשים ,תחת המותג פרי ריאן .על חלק מהאריזות
נמצא סימון כשרות מזויף ,בו נכתב "כשר ,נארז בפיקוח הרבנות
ת"א יפו" .מהרבנות תל אביב נמסר כי המקום אינו נתון
להשגחתם.
אין לקלוט מוצרים ממפיץ זה במקומות המושגחים.

גבינת עזים ,ברקוד 7290013541178
פיסטוק טבעי ,ברקוד 7290013541185

בירה הורדוס בכשרות מזויפת
לאחרונה נמצאו משווקים בקבוקי בירה תחת
המותג הורדוס כשעליהם ציון כשרות של הרבנות גוש עציון.
מהרבנות גוש עציון נמסר כי המוצר אינו נתון להשגחתה ומעולם
לא קיבל אישר כשרות מטעמה.
אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ,יידע הציבור וייזהר.

יין בכשרות מזויפת
בקבוקי יין מהמותג  ,GRAND KOSHERנתפסו לאחרונה
משווקים כשעל גביהם ציוני כשרות מזויפים של הרבנות עתלית
ובד"ץ בית יוסף .המוצר אינו נתון תחת השגחת אף אחד
מהגורמים הנ"ל.
ברקוד4840472005922 :

כהל נקי בכשרות מזויפת
בשווקים נתפסו לאחרונה בקבוקי כהל נקי  95%בנפח המשווקים על ידי החברה הדרומית למשקאות
חריפים ,כשעליהם ציון כשרות הנחזה להיראות כציון של בד"צ בעלזא ,עם הכיתוב "באישור הרבנות
הראשית" .מוצר כזה אינו נתון לאישור אף גורם ברבנות הראשית לישראל ,ומבד"צ בעלזא נמסר כי
המוצר אינו נתון להשגחתם .יידע הציבור וייזהר.

קוואקר בהשגחה
רפורמית
לאחרונה נמצאו בשווקים אריזות שיבולת שועל
של היצרן המוכר קוואקר ,כשעליהן ציון השגחה
של גוף כשרות שאינו מוסמך ליתן הכשר על ידי
הרבנות הראשית לישראל ,מטעם התנועה

הרפורמית .מדובר בסחורה המיובאת על ידי
חברת אינשטיין צור יבוא ,כאשר על האריזה
נכתב פרווה בהשגחת רא"בד הרב יהורם
מזור שליט"א.
יובהר כי אין חשש לגבי כשרות מוצר זה,

כאשר הוא ביבוא חברת דיפלומט ובכשרות  ,KFבכפוף לאישור תקף מאת הרבנות הראשית
לישראל .לעתים יצרני מזון מחו"ל מקצים פסי ייצור נפרדים למוצרים כשרים ,ולכן למרות הדמיון
במוצרים יש לחשוש לכשרות המוצר שלא נכתב עליו "באישור הרבנות הראשית לישראל".

כשרות לא חוקית בספריי קולה
המוצר ספריי קולה אומץ חומץ נתפס לאחרונה כשעליו סימון
כשרות ללא אישור הרבנות הראשית לישראל .סימון הכשרות הוא
מטעם גורם שאינו מוכר על ידי הרבנות הראשית ,הרב דוד
שיינקוף פלורידה ,ארה"ב.
אין לקלוט את המוצר במקומות המושגחים.
היבואן :י.ד עידה ממושב בצרה .טל'09-7440326 :
ברקוד8436028820221 :

היעדר כשרות ממתקי אבו ג'ימי
רבנויות נהרייה ומעלות מודיעות כי אין כשרות מטעמן ליצרן
המאפים אבו ג'ימי מתרשיחא ,המשווק תחת המותג
"הבקלאווה" .כמו כן ,רבנות פקיעין החדשה אינה מוסמכת ליתן
הכשר בתרשיחא .אין לקלוט תוצרת זו במקומות המושגחים עד
להודעה חדשה.

לקראת פסח :רשימת מוצרי היבוא המאושרים לפסח
מחלקת היבוא באגף הכשרות הארצי מודיעה לציבור על רשימת מוצרי היבוא הכשרים לפסח באישור
הרבנות הראשית לישראל .את רשימת המוצרים ניתן למצוא בקישור זה .קובץ המוצרים מתעדכן מעת
לעת בהתאם לצורך.

ביטול כשרות על ידי הרבנות כפר סבא
הרבנות והמועצה הדתית כפר סבא הודיעה כי תפסיק לתת כשרות מחוץ לתחום המוניציפלי של העיר
כפר סבא .עסקים שהיו בעבר תחת השגחת הרבנות כפר סבא התבקשו לעבור להשגחת הרבנות
דרום השרון .מרבנות כפר סבא נמסר כי שלושה עסקים שבהם הופסקה ההשגחה מטעמה טרם
הסדירו את הכשרות מול הרבנות דרום השרון:
■ א.מ מנור ,מסעדה בבית-ברל

■ אולמי גן הפקאן ,רמת הכובש )לתשומת לב עורכי חופות ומוזמנים לאירועים(
■ זיוה ציוד לאירועים ,רמת הכובש.
אין לאשר אירועים בעסקים אלה עד להסדרת הכשרות כחוק באמצעות הרבנות האזורית דרום השרון.

נהלי כימות שעות השגחה
ברבנות הראשית לישראל החלה לאחרונה עבודת מטה לקביעת נהלים לכימות שעות ההשגחה
שנקבעות לבית עסק על ידי הרבנות המקומית .נותני ההכשר ברחבי הארץ קיבלו לאחרונה פנייה
מהרבנות הראשית ,בה נקראו להציג בפני הרבנות הראשית את הקריטריונים המשמשים אותם
בקביעת שעות ההשגחה בעסקים מסוג מזון מהיר.
נותני ההכשר ומנהלי מחלקות הכשרות מתבקשים להעביר הסבר כאמור למנהל מחלק מסעדות
באגף הכשרות שברה"ר ,הרב חיים דגן שליט"א באמצעות דוא"לkashrut1@rabbinate.gov.il :

החזרות כשרות
באילת הוחזרה הכשרות למלון הריף אורכידאה
בחיפה הוחזרה הכשרות למאפיית בייגה בצ'ק פוסט
בקריית גת הוחזרה הכשרות לאטליז סופר עוף
בנס הרים החזירה הרבנות מטה יהודה את הכשרות למרכז המבקרים קק"ל
החזרת הכשרות תלויה בקיום תעודת כשרות בתוקף מטעם הרבנות המקומית המוסמכת

הטעיות והסרות כשרות
בתל אביב ,העסק לחם בטעם של פעם בשוק התקווה מציג עצמו ככשר למרות שאין במקום
תעודת הכשר.
בתל אביב הוסרה הכשרות ממסעדת רפאל גרין-בר ,מרחוב שארית ישראל  .37המקום
ממשיך להציג עצמו ככשר בניגוד לחוק ומתהדר בהשגחה מטעם גוף בלתי מוסמך
בתל אביב ,העסק מעדני איציק מרחוב מל"ן  44מציג עצמו ככשר בהשגחת הרבנות ת"א,
למרות שאינו נתון להשגחתה.
בחיפה הוסרה הכשרות מאולמי קיסר מרחוב ההסתדרות  ,33בעקבות הפרת כשרות חמורה.
עורכי חופות ואורחים המוזמנים לאירוע באולם זה מתבקשים לברר את מצב הכשרות במקום
לפני האירוע.
בראשון לציון הוסרה הכשרות משווארמה דונר ,מרחוב רוטשילד  .36בעל העסק סירב למסור
לרבנות המקומית את תעודת הכשרות שנשללה ,ולכן יש לשים לב כי אם מוצגת במקום תעודת
כשרות היא אינה בתוקף.
באשקלון הוסרה הכשרות מהעסק נובי שווארמה מכיכר צפניה  .10בעל העסק סירב למסור
לרבנות המקומית את תעודת הכשרות שנשללה ,ולכן יש לשים לב כי אם מוצגת במקום תעודת
כשרות היא אינה בתוקף.
ביישוב שריגים הסירה הרבנות מטה יהודה את הכשרות מהעסק פיצה בר.
באבו גוש הסירה הרבנות מטה יהודה את הכשרות מהעסק פיצה דומינו
ביישוב צור משה הסירה הרבנות לב השרות את הכשרות מבית העסק שנגה עוגות
כלה ,מרחוב רמב"ם  ,28לבקשת בעלת העסק.

העתקים :הרה"ג יצחק יוסף שליט"א ,הראשון לציון והרב הראשי לישראל ,הרה"ג דוד לאו שליט"א ,הרב הראשי לישראל; מר
עודד וינר – מנכ"ל הרה"ר לישראל ,עו"ד הראל גולדברג ,היועץ המשפטי לרה"ר לישראל ,מר זיו מאור ,דובר הרבנות
הראשית לישראל ,רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי

הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב
הכשרותי העדכני!
מומלץ לתלות על לוחות המודעות!
להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן
היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות  ,ירמיהו  ,80ירושליםIsrael, 02-5313187 ,91360 ,
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