אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

מוצרי עוף של מזרע בכשרות
מזויפת
חברת מזרע ,הידועה כיצרנית ומפיצה של טרפות ,החלה
לאחרונה לשווק מוצרי עוף עליהם מופיעה חותמת הכשרות של
רבנות ראשון לציון .מדובר בגיוזה ובדים סאם .המוצרים נתפ סו
בסניף של רשת טיב טעם ,הידועה אף היא כמשווקת בשר טרף.
מהרבנות ראשון לציון נמסר כי מוצרי מזרע מעולם לא היו
נתונים להשגחתה ,ומדובר בזיוף כשרות.
שומר נפשו ירחק ,נגד החברה יינקטו אמצעים כחוק.
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טחול לא מנוקר של
חברת בלדי
בעקבות מידע שהגיע למשרדי הרבנות
הראשית לישראל מאת משגיחי רבנות
מקומיות על חשד לשיווק טחול שאינו מנוקר על
פי ההלכה ,נערכה ביקורת על ידי מרכז
מחלקת מפעלי עיבוד בשר מטעם הרה"ר
לישראל באטליזים על מנת לבדוק את
ה .לביקורת הצטרף מנקר מומחה ראש
התלונ 
מנקרים ברבנות ירושלים ובת ים המשמש
כחבר ועדת הניקור מטעם הרה"ר לישראל.
הבדיקה נערכה בקרטון של טחולים אשר הגיע
לאטליז והכיל כ 20-טחולים .נמצא כי בכולם
היתה בעיית כשרות חמורה:
 .1הימצאות שאריות חלב על גבי הטחול ,הן
ע"ג צד ה סומכה שהאי סור הינו מדאורייתא והן
ע"ג הצד הדק האסור משום מראית עין.
 .2בתוך עובי הטחול נמצא כי לא נוקר כל הגיד
וכן השין ,שהינו א סור מדאורייתא ומחייב ניקור
על מנת לה סירו.
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יש להחזיר את הטחולים ליבואן על מנת לא
להיכשל.

זהירות :אזני המן חלביות
מתלונות שהתקבלו ברבנות הראשית עולה כי
חרף הנוהל הקובע כי אזני המן חלביות י סומנו
באופן בולט ,וחרף מאמצי הרבנויות המקומיות
לאכוף את הנוהל ,עדיין ניתן למצוא בשו ק
אזני המן חלביות שלא ניתן להבחין בינן לבין
אזני המן פרווה בנפרד מהאריזה.
מאחר שרבים נוהגים לאכול בשר ב סעודת
פורים ,הציבור מתבקש להקפיד ולבדוק האם
אזני ההמן חלביות .מי שמבקש לשים אזני המן
חלביות במשלוח מנות ,יקפיד ל סמן זאת
בצורה ברורה על מנת למנוע מכשול.
בתמונה ניתן לראות כי גם כאשר בית הע סק
מ סמן על המדף שהמאפה חלבי ,לא ניתן לדעת
זאת כאשר המאפה מוגש בסיום הארוחה או
במשלוח מנות.

חטיף בננה כשר ולא כשר באריזה
זהה
החטיף ) Schoko Bananenממתק בננה מצופה שוקולד(
נתפ ס
לאחרונה כשהוא משווק בגרסה כשרה ובגרסה לא כשרה ,באותה אריזה ,על ידי אותו יבואן ועם אותו
מק"ט .ברכיבים של הגר סה הכשרה נכתב כי המוצר מכיל "ג'לטין דגים" ,ובגר סה הלא כשרה לא צויין
מקור הג'לטין  -מה שמעלה חשש מהותי לכשרות המוצר.
הגרסה הכשרה של המוצר קיבלה את אישור מחלקת היבוא ברבנות ,אולם לפי הנוהל יבואן שקיבל
אישור לסמן מוצר ככשר אינו רשאי לייבא גרסה לא כשרה של אותו מוצר .נגד היבואן יינקטו אמצעים.
ניתן להבחין בין הגרסה הכשרה לגרסה הלא כשרה באמצעות התרשים .משגיחים מתב קשים
להסיר באופן מיידי מהמדפים את שתי הגרסאות של המוצר ולהחזיר ליבואן ,על מנת למנוע
מכשול.
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כשרות מזויפת ,חברת
"בא לי דג"
לפני כארבע שנים נ סגרה חברת "בא לי דג
ובשר טרי" שפעלה בנתיבות ,והיתה תחת
השגחת הרבנות המקומית.
מרבנות נתיבות נמסר כי לאחרונה נתפ סו
בשווקים מוצרים הנושאים את תווית החברה,
שאינה קיימת עוד ,כולל ציון כשרות של
הרבנות נתיבות ,אשר אינה משגיחה על
המפעל.
משגיחים מתבקשים שלא לקלוט את ה סחורה
במקומות המושגחים ולהחזירה ל ספק .יידע
הציבור וייזהר.
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הטעיית כשרות בבשר
חברת גדי'ס
חברת גדי 'ס ,העו סקת בשיווק בשר ללא
הכשר ,השתמשה לאחרונה במפעל הנמצא
תחת השגחה לצורך טיפול בבשר לקראת
שיווקו .הבשר יצא מהמפעל ללא כל סימון על
האריזה ,ולאחר מכן נמצא בשוק בשר של
החברה עם סימון כשרות של הרבנות כפר
סבא.
מאחר שהבשר יצא מהמפעל ללא סימון ונארז
ללא פיקוח ההשגחה ,לרבנות כפר סבא אין
אחריות לכשרות הבשר .נגד החברה יינקטו
אמצעים .יידע הציבור וייזהר.

משקאות מתוצרת ירדן
ללא כשרות
לאחרונה נמצאו בשווקים משקאות ממותגים
המוכרים בישראל ככשרים ,שיובאו מירדן ועל
אריזתם אין כל סימון כשרות .בחלק מהמקרים
נתפ סה הסחורה במ סעדות כשרות.
לפי נהלי הכשרות אין ל קלוט במסעדה כשרה
סחורה שאינה נתונה להשגחת נותן הכשר
מוסמך או מאושרת על ידי מחל קת היבוא ,גם
אם המותג מוכר ככשר בישראל .החומרים
והליכי הייצור של משקאות קלים עלולים ליצור
בעיות כשרות כגון נסך ובישול עכו"ם ,ולכן אין
ל סמוך על כשרותם של משקאות שיוצרו ללא
השגחה.
יידע הציבור וייזהר.
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זיוף כשרות :ערק
"מברוקה"
בשווקים נתפס לאחרונה ער ק מתוצרת
מברו קה ,מתוצרת יקבי הנגב ,כשעליו ציוני
כשרות של רבנות קריית גת ושל בד"צ בית
יוסף .המקום היה נתון בעבר להשגחת הרבנות
קריית גת ,שהו סרה בעקבות סגירת המפעל
בערב ראש השנה תשע"ד.
הבקבוקים שנמצאו לאחרונה שווקו מבלי
שהודפ ס עליהם תאריך ייצור ,ועל כן לא ניתן
להבטיח את כשרותם .בנוסף ,על גבי הפקקים
נכתב כי המוצר "כשר לפסח".
אין ל סמוך על כשרות המוצר כלל ,לרבות
לפ סח.
אין ל קלוט את המוצר במ קומות המושגחים,
יש להסירו מהמדפים ולהחזירו מיידית לספ ק.

תמרים בכשרות מזויפת
לאחרונה נתפ סו בשוק מחנה יהודה בירושלים
משווקים תמרים שעל אריזתם סימון כשרות
מזויף של הרב מנחם מענדל גליצנשטיין
מרבנות בקעת הירדן.
הרב גליצנשטיין נותן שני סימנים לזיהוי תוצרת
שבה סימון הכשרות הוא מקורי ואינו מזויף:
 .1חותמת הכשרות היא בצבע זהב,
 .2על המדבקה יופיע שם בית האריזה שבו
נארזו הפירות.
משגיחים הנתקלים בזיוף מתבקשים להוריד
את ה סחורה מהמדפים ולדווח ליחידה לאכיפת
חוק אי סור הונאה בכשרות.
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סוכריות בהשגחת הרב
חסדן  -ללא אישור
לאחרונה נתפ סו בשווקים ה סוכריות שבתמונה,
בייצור חברת הרשי וביבוא חברת פרימיום
פודס מאפרתה .על האריזה נכתב "פרווה
בהשגחת הרב חסדן" .הנ"ל אינו גוף כשרות
מוכר על ידי הרבנות הראשית לישראל ,ואין
ל סמוך על הכשרות במוצר זה .המשגיחים
מתבקשים להסיר את המוצר מהמדפים
ולהשיבו ל ספק.
יידע הציבור וייזהר.

סוכריות על מקל בכשרות
מזויפת
לאחרונה נתפ סו משווקות אריזות של סוכריות
על מקל ,מתוצרת אחים גארחי מעכו,
כשעליהם הכיתוב "כשר פרווה בהשגחת
הרבנות לישראל".
המוצר אינו נתון להשגחה של אף גורם כשרות,
אין לקלוט אותו במקומות המושגחים ויש
להורידו מהמדפים.
יידע הציבור וייזהר.

החזרות כשרות
מפעל הממתקים הב קלאווה שפעל בעבר בתרשיחא עבר לפעול בפקיעין החדשה ,והוא נתון
כעת להשגחה חוקית של הרב המקומי ,הרב דוד פרץ שליט"א .הכשרות הינה למוצרי פרווה
בלבד עליהם מצויין כי הם בכשרות הרבנות פקיעין החדשה .מוצרים המשוו קים תחת המותג
אבו ג'ימי אינם כשרים.
בתל אביב הוחזרה הכשרות למסעדת רפאל גריל בר מרחוב שארית ישראל 03- ,37
 ,5499916כך נמסר בהודעת הרבנות תל אביב מיום כ"ז אדר א ' תשע"ד.
ברמת גן הוחזרה הכשרות:
למסעדת השיפוד והמנגל מרחוב תובל  ,19והוא כעת כשר בשרי למהדרין.
ל קונדיטוריה ובית קפה דה לה פה ,מרחוב תובל  ,26והיא כעת כשרה חלבית.
מסעדת מטעמי הבית מרחוב היצירה 17
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מסעדת טעם לחיים מרחוב הבונים 3
מסעדת גריל עוף מרחוב ארלוזרוב 2

הסרות והטעיות כשרות
בחדרה הוסרה הכשרות ממ סעדת שווארמה דה בסט ,מרחוב הרברט סמואל.
באזור התעשייה שילת שללה הרבנות חבל מודיעים את הכשרות מהע סק ללוש ,השוכן בבית
לוטם .לאחר שלילת הכשרות סירב בעל הע סק למ סור את תעודת הכשרות לרבנות
המקומית ,ועל כן אין ל סמוך על תעודת הכשרות המוצגת במקום .נגד בעל הע סק יינקטו
אמצעים.
בבית החולים אסף הרופא שללה הרבנות באר יעקב את הכשרות ממלון שדות השוכן בקניון
א סף סנטר.
ב קריית ביאלי ק ה סירה הרבנות המקומית את הכשרות מהע סק שווארמה העגלה ,השוכן
בקניון קריית ביאליק.
בשדרות הו סרה הכשרות מחנות הירקות השו ק של אבישי
במעלות הוסרה הכשרות מהע סק פיצה פו קצ 'ה ,מרחוב הרב קוק  ,85בעקבות הפרת נהלי
הכשרות.
בירושלים:
הוסרה הכשרות מהע סק פלאפל מולה מרחוב אגריפ ס  ,82בעקבות הפרת נהלי
הכשרות
הע סק מן המוכן מרחוב עזה  19מציג עצמו ככשר למרות שאינו נתון להשגחתו של
נותן הכשר מוסמך ,אין ל סמוך על הכשרות במקום.
הרבנות ירושלים מבקשת להזכיר לציבור כי מאפיית אבו סנינה ברובע היהודי בעיר
העתיקה ,אינה נתונה עוד להשגחתה.
רבנות נתיבות מבקשת להודיע כי אולמי אחוזת דניאל בנתיבות עברו להשגחת הרבנות
שדות נגב ואינם נתונים עוד להשגחתה ,זאת בניגוד לפר סומים באתר האינטרנט של העסק.

העת קים :הרה"ג יצח ק יוסף ש ליט"א ,הראשון לציון והר ב הראשי לישרא ל ,הרה"ג דוד לאו ש ליט"א ,הר ב הראשי לישרא ל; מר
עודד וינר – מנ כ"ל הרה"ר לישרא ל ,עו"ד הרא ל גו לד ברג ,היוע ץ המש פטי לרה"ר לישרא ל ,מר זיו מאור ,דו בר הר בנות
הראשית לישרא ל ,ר בני ומ פ קחי אגף ה כשרות הארצי

הנתוני ם המופי עי ם במ סמך ז ה נכוני ם ליו ם פר סומ ם ויש לברר ע ם הרבנות המו סמכת מ ה המצב
הכשרותי ה עדכני!
מומלץ לתלות על לו חות המוד עות!
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