- 1 -1711

עדכון כשרות מס'  | 14ד' אלול התשע"ו7.9.2016 ,

 .1שיווק חלקי כבש לא מוכשר בניגוד לנוהל
בתקופה האחרונה נודע למפקחי אגף הכשרות ברבנות הראשית
לישראל כי התבצע יבוא ושיווק חלקי בשר כבש לא מוכשר לאטליז על
ידי חברת "בלדי" באופן המנוגד לנהלים .חלקי הכבש נארזו בתוך שקית
ניילון סגורה בפלומבה ללא זיהוי כשרותי פנימי על כל חלק וחלק כנדרש
אלא רק תוית אחת בלבד .בקרטון החיצוני ישנה אמנם תוית עליה מצויין
"לא מוכשר" אך קליטת תוצרת זו באטליזים עשויה לגרום למכשלה
חמורה הואיל ובפתיחתה ומכירתה לצרכן אין כל סימון שהבשר אינו
מוכשר ועל כן התוצרת אסורה לקליטה באטליזים על פי נוהל .לאור זאת
יש להחזיר את התוצרת ליבואן אשר קיבל הנחיות כיצד לפעול בנושא .

 .2חשד לשימוש חוזר בסימוני כשרות בבשר
על פי מידעים שנאספו ובעקבות פשיטה שנערכה על ידי משטרת ישראל
ויחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות עולה חשש לפיו נעשו ניסיונות לבצע
שימוש חוזר בפלומבות כשרות אשר היו מוצמדות לתוצרת כשרה והוסרו
ממנה .על מנת למנוע מכשול ,יש לוודא בעת קבלת מוצרי הבשר במקומות
המושגחים ,שקיימים כל סימוני הכשרות כדבעי הכוללים בין היתר פלומבה
מטעם רבנות המוסמכת המוצמדת לנתח הבשר )ולא לפתקית מספר
השחיטה( ,חותמת כשרות על הבשר ,מספר שחיטה ,אישור כשרות חתום
התואם לפרטי הלקוח כמצויין בתעודת המשלוח ולמוצרי הבשר שהתקבלו .
את הפלומבה יש להצמיד לבשר ולא לפיתקית ע" מ למנוע מיחזור סימון
הכשרות חלילה .בהזדמנות זו נחזור ונזכיר שאין לאשר קבלת תוצרת בשר
ממר תאופיק אבו רומי מטמרה ת.ז 300546264 .או מחברת "י.ז.ן שיווק
ומסחר בעמ" ח.פ 515237022 .בבעלות היתם מוראד ת.ז.034161950 .

 .3בתי אבות ללא כשרות מרבנות מוסמכת
לאחרונה דווח על הפסקת כשרות מטעם הרבנויות המוסמכות לגבי  3סניפים של רשת
בתי חולים סיעודיים/בתי אבות קבוצת מוריה:
 .1תפארת מוריה נתניה ,רחוב ראשל"צ  ,11נתניה.
 .2מרכז גריאטרי פבזנר ,פבזנר  ,39חיפה.
 .3מוריה ק .אתא ,לילינבלום  ,35קרית אתא.
מביקורות וממידעים שהתקבלו עולה שיש חשש סביר שמקומות אלו קלטו ,לפחות בחלק
מהמקרים ,מזון ממקור ללא השגחת כשרות כחוק ,אשר יש חששות מהותיים שאינו עומד
בדרישות הכשרות של ההלכה.בנתניה ובקרית אתא נמצאו גם מצגי כשרות שאינם על פי
חוק ,אשר הציגו את המזון ככשר .ננקטים צעדים כחוק על מנת להסיר את המכשלה.ידע
הציבור ויזהר! נבקש בהזדמנות זו מהציבור להגביר את הדרישה להימצאות תעודת
הכשר בפועל מטעם הרבנות המקומית המוסמכת בבתי האבות על מנת לוודא כי
יקיריהם לא ייכשלו באכילת מזון ללא הכשר חלילה .יש לציין כי מוסדות החוסים תחת
המדינה מחוייבים על פי התקנות להגיש מזון כשר כחוק לדורשים זאת.
כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .4הבהרה בנוגע למשקאות חריפים ביבוא חב' פאנקו
בהמשך להודעתנו בעדכון כשרות מס'  11מתאריך  1.6.2016הננו
להבהיר כי נכון להיום ישנן תעודות בתוקף למשקאות המיובאים על ידי
חברת פאנקו בהשגחת ה  O.Uואישור הרה"ר לישראל על פי הפירוט
להלן :תעודות מס'  .33602 ,33604 ,30785 ,33552 ,30354יש
לוודא כי המוצרים תואמים לרשום בתעודות ועומדים בדרישות התעודה.
ניתן לראות את פירוט המוצרים אליהם מתייחסות תעודת אלו במסגרת
רשימת מוצרי היבוא בעלי כשרות בתוקף באתר הרבנות הראשית
לישראל בקישור המצ"ב.
http://www.rabanut.gov.il /vf/ib_items/425/ImportedProducts3
11217.pdf

 .5זיוף כשרות טונה סטארקיסט
במשרדי היחידה הארצית התקבלה הודעת מחלקת היבוא הארצית כי
המוצרים:
 נתחי טונה בהירה בשמן במותג סטאר -קיסט ברקוד 7290005287213המיוצר על ידי תאי יוניון פרוזן פרודקטס פי .סי .אל .סאמוטסאקורן ,תאילנד
 נתחי טונה בהירה במים ,המיוצר על ידי פילבסט קנינג ברנגאי טמבלר ,ג'נרל סנטוס סיטי פיליפינים
המיובאים על ידי סטארקיסט פודור בע"מ ,ת.ד 2024 .א.ת .טירת הכרמל
מוצגים ככשרים בהשגחת בד"צ העדה החרדית ובאישור הרבנות הראשית
לישראל  -לא קיבלו את אישור הרבנות הראשית לישראל ועל כן השימוש
בציון הכשרות שלה מהווה הטעיה חמורה כך שאין לקלוט מוצרים אלו
במקומות המושגחים.
יש לציין כי עדיין קיים ייצור של טונה סטארקיסט בטירת הכרמל
בהשגחת הרבנות המקומית טירת הכרמל.

 .6בורגרים מג'דל שמס – ללא כשרות
ממידע שהגיע למשרדי היחידה הארצית עולה כי העסק בורגרים השוכן
בכניסה המערבית למג'דל שמס מציג עצמו ככשר בלא שניתנה למקום
תעודת הכשר כחוק .ידע הציבור ויזהר!

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .7הונאת כשרות – מחלבת כפר טרומן
מבדיקה שנערכה עלה של"מחלבת הכפר טרומן בע"מ" אין ת"כ מטעם
הרבנות המוסמכת אולם מוצריה מוצגים ככשרים בהשגחת הרב חננאל
הכהן שליט"א .יודגש כי הרב חננאל הכהן אינו מוסמך ליתן כשרות ועל
כן אין לקלוט מוצרים אלו במקומות המושגחים.

 .8גלידת בן & ג'ריס ללא אישור הרה"ר לישראל
ממידע שהגיע למשרדי היחידה הארצית עולה כי ברחבי הארץ מוצעים למכירה
סוגים שונים של גלידות במותג בן & ג'ריס ובהם בן & ג'ריס וניל טופי קראנץ'
המיוצרים על ידי בן & ג'ריס קומי וניטי ורמונט ארה"ב ומיובאים על ידי מוצרי
איכות אמריקאיים בע"מ א .ת .באר טוביה מוצגים ככשרים בהשגחת כK
ארה"ב ,חלבי מכיל חלב נכרי .על גבי המוצר לא מופיע אישור הרבנות הראשית
לישראל ,מה עוד שהרבנות הראשית לישראל אינה מאשרת מוצרים המכילים
חלב נכרי ניגר.אין לאשר קליטת מוצרים אלו במקומות המושגחים .ידע הציבור
ויזהר! מובהר בזאת כי פרסומנו מתייחס למוצרים המיובאים ולא לייצור המקומי
המושגח ע"י רבנות מוסמכת.

 .9חברת השכרת כלים א .קיסר
מביקורת של מפקח היחידה הארצית כולה כי חברת השכרת כלים "א.
קיסר ארועים" באור עקיבא אינה נתונה תחת השגחה כשרותית של
רבנות אור עקיבא ואין להסתמך על מצגי כשרות מטעם חברה זו .אין
לאשר קליטת כלים מחברה זו במקומות המושגחים.

 .10כשרות מחלקות הפיצוחים והחמוצים במרכולים
בביקורות שנערכו על ידי מפקח היחידה הארצית עולה כי חלק
ממחלקות הפיצוחים/ממתקים/חמוצים ברשת השיווק "רמי לוי"
מופעלות על ידי חברת "רשב"י פיצוחי השוק" .במהלך הביקורת
נמצא שחברת "רשבי פיצוחי השוק" עשתה שימוש גם בסוכריות
גומי ללא ציוני כשרות או ללא ציוני כשרות כחוק.
על משגיחי הכשרות במרכולים לוודא שספקי מצרכי המזון
למחלקות השונות מוסרים לפני הכנסת מוצרי המזון תעודות
כשרות ותעודות משלוח התואמות למצרכי המזון ולוודאי כי כל
כחוק.
כשרות
ציוני
נושאים
המוצרים
צעדים מתאימים ינקטו מול חברת "רשב"י פיצוחי השוק".
כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .11ליקויים בסימון הבשר  -מפעל טבע הבשרים
בעקבות ערנותו של משגיח כשרות ברבנות נהריה ,אשר העביר
תלונה בנושא לאגף הכשרות ברבנות הראשית לישראל ,נערכה
ביקורת על ידי רבני אגף הכשרות במפעל טבע הבשרים בת"א.
במהלך הביקורת נמצא כי בתוך ארגז של המוצר "לשון עגל חלק
רבנות" נמצאו נתחי לשון המוחתמים "כשר" .כמו כן נמצאו ליקויים
נוספים בסימון המוצרים .המידע הועבר לטיפול הרבנות תל אביב.
משגיחי ומפקחי הרבנויות המקומיות נקראים לשים לב  -בעת
קליטת התוצרת ובעת השימוש בה בבתי האוכל – להתאמה בין
המצוין על גבי האריזות לבין המסומן על גבי חלקי הבשר עצמם.

בכל מקרה של אי התאמה יש לעדכן
את הרבנות תל אביב בנושא ובמקביל
את הרב אברהם בוחבוט שליט" א
מרכז תחום הפיקוח על מפעלי עיבוד
בשר ברבנות הראשית לישראל.

 .12הונאת כשרות בכריכים באזורי תעשיה
במהלך ביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצא משווק "סנדביץ ביצה
קשה כשר פרווה" ללא ציון נותן הכשר כלשהו .מבירור שנעשה עולה כי
המוצר מיוצר בבית פרטי ללא שניתנה למוצר תעודת כשרות כחוק.
מובהר בזאת כי מוצר שליצרנו ניתנה תעודת הכשר מחוייב לציין את שם
נותן ההכשר ועל כן ביהעדר ציון כחוק אין לצרוך מוצר זה ככשר .ידע
הציבור ויזהר!

 .13חשש לערלה בתוצרת יקב ז'אק קאפסוטו
רבה של מושב חוסן ,הרב יצחק לוי שליט"א ,בתיאום עם אגף הכשרות
הארצי ,ביקש לעדכן כדלהלן:
יינות המשווקים על ידי חברת "ז'אק קפסוטו בע"מ" תחת המותג
 PEKI' INמיוצרים תחת השגחה כשרותית במושב חוסן.
אולם ,עקב מציאת ליקויים בנוגע לאישורי העורלה עבור שנת
תשע"ה 2015/הוסרה הכשרות מיינות "ז'אק קפסוטו בע"מ" ,הנושאים
את שנת הייצור  .2015יש סחורה שנמצאת עדיין במחסני היקב אך ידוע
שגם שווקה סחורה ללקוחות .הציבור נקרא לא לצרוך את יינות "ז'אק
קפסוטו בע"מ" שממושב חוסן עבור שנת  2015ולהחזירם לספק .יש
להדגיש שהסרת הכשרות מתייחסת רק ליינות בציר  ) 2015שנת
הבציר מופיעה על התווית( ולא ליינות משנים אחרות .

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .14פיצוחי שני מושב אביטל
במושב אביטל פועל שיווק "א.ל שיווק ומסחר" ללא תעודת כשרות מטעם
הרבנות האזורית גלבוע .לכן ,בהתאם לנוהל משווקים ,אין לאשר קבלת
תוצרת מספק זה אלא אם כן יעמוד תחת השגחה בהתאם לנוהל.
כמו כן ,יש להבהיר כי הייצור של "פיצוחי שני" במושב אביטל נעשה ללא
השגחת הרבנות האזורית גלבוע ועל כן אין לרבנויות המקומיות לאשר
קליטת התוצרת המגיעה מהמושב כל זמן שלא הוסדרה הכשרות במקום
כחוק.

 .15הונאת כשרות – סירופ מייפל
ממידע שהגיע למשרדי היחידה הארצית עולה כי בסניפי רשת "פעמי
פלוס" נמכרים מוצרי מזון שונים ובהם סירופ מייפל הנושא את הכיתוב
"כל המוצרים בהכשר הבד"צ העדה החרדית" ,וזאת מבלי שלמקום יש
כשרות כחוק .ידע הציבור ויזהר !

 .16שיווק משקאות בכשרות מזוייפת
בעקבות מידע שהגיע למפקח היחידה הארצית נמצא כי ברחבי הארץ
משווק משקה אלוורה בטעמים במותג  FBCהמיוצר על ידי פוד
בלסינג ) (1986בע"מ בנקוק תאילנד ,מיובא על ידי פיגארו רונן יבוא
ושיווק בע"מ מושב אחיטוב  04-6258233ומשווק על ידי יהב שיווק מזון
בע"מ ,המוצג ככשר פרווה  KFבהשגחת הרב יעקב ליכטנשטיין שליט" א
בד"ץ דק"ק לונדון באישור הרב הראשי לישראל ,בעוד שלמוצר אין כלל
כשרות .היבואן התחייב להפסיק את הפצת המוצר ולאסוף את המוצרים
שכבר שווקו .אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להחזירו
לספקים .נא לעדכן את היחידה הארצית במקומות בהם נמצא מוצר זה.

 .17טעות בציון הכשרות קרקר מלוח
ממחלקת היבוא הארצית נמסר בעקבות ערנות משגיח כשרות ,כי
המוצר קרקר מלוח המיוצר על ידי נואווה אינדוסטריה ביסקוטי קריץ'
איטליה ומיובא על ידי קפה סעדי בע"מ נצרת ומוצג ככשר פרווה
בהשגחת רלב"ג משולש  K Dובאישור הרבנות הראשית לישראל ,וזאת
למרות שהמוצר הינו פרווה .ניתן לאשר את המוצר כפרווה בכפוף
לאישור כשרות של מחלקת היבוא התואם לשאר פרטי המוצר כולל
קודים ותאריכים תואמים בהתאם לתעודה.

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .18כשרות פיצה מרגריטה
Pבהמשך לעדכון כשרות מס' 13

התשע"ו ,הננו להודיע כי ניתנה
תעודה מאת מחלקת היבוא הארצית למוצר פיצה מרגריטה המיובא על
ידי חברת טייסט פקטורי .ניתן לאשר קליטת המוצר במקומות
המושגחים בכפוף להמצאת אישור כשרות של מחלקת היבוא התואם
לפרטי המוצר.

 .19הונאת כשרות – י.ת .טרי עד הבית
מהרבנות האזורית עמק לוד נמסר כי לבית העסק י.ת .טרי עד הבית
) (2015בע"מ  08-6389425אשר במושב זיתן אין תעודת כשרות
מטעמה .נוכח הודעה זו אין לקבל סחורה מעסק זה במקומות
המושגחים ,ואין להסתמך על מצגי כשרות שונים ביחס לסחורה
המסופקת מעסק זה בהעדר תעודת כשרות בתוקף .ידע הציבור ויזהר !

הסרות כשרות
 Pבהרצליה הוסרה הכשרות ממסעדת מאמאמיה רח' מדינת היהודים 85
 Pברמת גן הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
שיפודי הפינה ,רח' שלם  ,2עקב הפרת נהלי הכשרות
אגוזים בריאות מהטבע ,רח' לנדאו  7עקב הפרת נהלי הכשרות
רוזה פירות וירקות ,רח' הרצל 86
 Pבראש העין הוסרה הכשרות מקונדיטוריה שרון & רנה –קונדיטוריה אחרת ,רח' המלאכה 6
 Pברמלה הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
עוגיות הדבש ,רח' אמיל זולא
פלאפל חיימיקו ,רח' ההגנה 13
 Pבנתיבות הוסרה הכשרות מפיצה פינוק בשוק עירוני  31עקב סגירת העסק
 Pבמבשרת ציון הוסרה הכשרות מפסגת הפיצה ,רח' מבצע נחשון 1
" Pהרבנות לכשרות ארצית" הודיעה כי הוסרה הכשרות ממפעל מעדני מיקי בירכא
 Pבזכרון יעקב הוסרה הכשרות מירקניית ספיד ,רח' המייסדים  62עקב אי עמידה בנהלי הכשרות.
כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 Pבאלפי מנשה הוסרה הכשרות מקונדיטוריה שרון & רנה באזור התעשיה אלפי מנשה
 Pמרבנות כנרות-עמק הירדן נמסר כי הוסרה הכשרות מהעסק "בצק סוכר מתוקאיה" בבית זרע

הודעות מהרבנויות המקומיות והחזרות כשרות
 Pהרבנות נתניה הסירה את תעודת הכשרות למהדרין מהעסקים הבאים והם בכשרות רגילה
מאפה ברדו ,רח' יד חרוצים
בלבד:
אשל לחמים ,רח' יד חרוצים 31
מאפיית הנביאים סניף נתניה
 Pהרבנות נתיבות שינתה את רמת הכשרות בעסקים הבאים מכשרות רגילה לכשרות מהדרין:
היפר כהן מח' פירות וירקות רח' בעלי המלאכה 12
המאפה הצרפתי רח' ירושלים 29
 Pהרבנות רמלה ביקשה להודיע כי מסעדת פוליבה אינה עומדת תחת כשרותה למרות דמיון
שמה לחברת פוליבה אשר עומדת תחת כשרות רבנות רמלה .למרות זאת ,בבדיקה נמצא כי
המסעדה מוצגת ככשרה באתר האינטרנט  ./http://www.poliva-rest.comידע הציבור ויזהר!
בהמשך לעדכון כשרות מספר  13התקבלה במשרדי
הרבנות הראשית לישראל הודעת מעבדות יד בנימין כי
חברת י.ק.מ התחייבה לעמוד בהסדרי בדיקת מעבדה
חיצונית בהתאם לדרישות נהלי הרה"ר לישראל .נא
לידיעתכם .

העתקים :הרה"ג יצחק יוסף שליט"א  -הראשון לציון והרב הראשי לישראל ,הרה"ג דוד לאו שליט"א  -הרב הראשי לישראל,
הרב דוד אזולאי  -השר לשירותי דת ,מר משה דגן -מנכ"ל הרה"ר לישראל ,עו"ד הראל גולדברג  -היועץ המשפטי לרה"ר לישראל,
מר דניאל בר  -דובר הרבנות הראשית לישראל ,רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי.

להתעדכןהסטאטוס
ברבנויות לגבי
להתעדכן
ליוםועל כן יש
פירסומם
זהליום
נכונים
בעדכון זה
המופיעים
הנתונים
ברבנויות
כן יש
פירסומם ועל
נכונים
בעדכון
המופיעים
תונים
כלכל הנ

העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל

לגבי הסטאטוס העכשווי של כל מוצר או בית עסק

