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שלום רב,

הנדון :עדכון כשרות
.1

זהירות!

מעדכון שהתקבל מוועד הכשרות של ה –
בארץ ,נמצא כי בחנויות השונות נמכר יין
אדום יבש "מרלו",מסדרת יקב "גילגל" ,בר קוד ,5942154000213 :המיובא מרומניה ע"י חב' "קריניאן –
שיווק בע"מ" ,רח' וינברג טירת הכרמל ,תוך הצגתו כ"כשר לפסח למהדרין בהשגחת ועדת הכשרות P
ובאישור הרה"ר לישראל" .מבדיקה שנערכה מול מחלקת היבוא נמצא כי אף חותמת הרה"ר זויפה .בשיחה
שהתקיימה בין וועד הכשרות ליבואן ,טען להגנתו כי הדבר אירע בטעות ...הואיל ויש כאן חשש
חמור להטעיית ומכשול הרבים בשל "יין נסך" ,אנו מבקשים מכל המשגיחים לערוך חיפוש
בדחיפות במקומות המושגחים על ידם ולוודא כי יין זה לא נמכר בחנותם על מנת לא להכשיל את
הציבור .נגד היבואן ינקטו אמצעים כחוק.
.2

מנתונים שהתקבלו מאת מחלקת היבוא עולה כי המוצר "אלתית ורודה" במלח ,בר קוד:
 ,7290012019371המיובא ע"י חב' "תומר יבוא ושיווק מזון ) (1983בע"מ" ,כפר המכבי ,שם היצרן
איסיקל סיפודס אינק ,ו ושינגטון – ארה"ב ,המוצג כ"כשר פרווה באישור הרבנות הראשית לישראל
לא קיבל את אישורה כלל ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור .יש להסיר
ובאישור ועד הכשרות של ה -
מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות על מנת למנוע מכשול.

.3

מנתונים שנמסרו ע"י הרב משה סויסה שליט"א ,רב אזורי גוש ח.י.ה ,עמק – חפר ,עולה כי לאחר בדיקות
חוזרות ונשנות שבוצעו על ידנו ,בהן נמצאה תוצרת רגילה באריזות מהדרין תוך הפרת נהלים ,הוחלט על
הסרת הכשרות מהמותג "עלה מהודר" וכן "עלה עלה" לעניין נקיות מחרקים ותולעים אשר מיוצר ע"י חברת
"עלה העמק" במשקו של מר עוזי בלינסקי .אין לקלוט תוצרת חברה זו במקומות המושגחים על מנת למנוע
מכשול מהציבור.

.4

לאחרונה התקבלו תלונות ממשגיחים ,המדווחות על כך שנמצאה נגיעות גבוהה של חרקים בתוצרת של חברת "הידרו
ירק" – מגידול מיוחד למניעת חרקים ממושב תשובה ,המוצגת ככשרה למהדרין ובמיוחד במוצר פקצ'וי .מבדיקות
מעבדה שנערכו על ידנו נמצא כי אכן התוצרת נגועה באופן חריג .נותן ההכשר קיבל עדכון על הממצאים ופועל לתיקון
העניין .ידע הציבור ויזהר!

.5

בביקורת פתע שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית במאפיית "בסון" )"פיתה האוס"( ,רח' בר כוכבא ,70
פ"ת ,טל' ,03– 9044121 :נתפס בעל המקום כאשר הוא עושה שימוש במדבקות הנושאות את ציון הכשרות
של רבנות ת"א – יפו ללא הכשר רבנות מקומית פ"ת .בבדיקה שנערכה עם רבנות ת"א נמצא כי אין להם כל
השגחה לתוצרת זו ויש בכך משום הטעיית הרבים .אין לקלוט תוצרת מחברה זו בשום פנים ואופן ויש לדווח
לנו בכל מקום בו היא תמצא.

 .6לרשמי הנישואין :מנתונים שנמסרו ע"י הרב שלמה סבג שליט"א ,רב אזורי במועה"א דרום השרון ,עולה
כי מצא לאחרונה כי זוגות אשר ביקשו להתחתן פנו לרבנויות שונות והציגו בפניהן אישור עריכת חופה וקידושין
החתום כביכול על ידו אף שמעולם לא פגש אותם ולא אישר את החופה כלל .מבדיקה שערך ,מצא כי מסמכים
אלו סופקו כנראה ,ע"י הרב יוסף בן הרוש מנתניה ללא ידיעתו ורשותו תוך הטעיית רשמי הנישואין .בהתאם לכך מבקש הרב
האזורי מאת רשמי הנישואין די בכל אתר ואתר לדווח לו על אישורי עריכת חו"ק החתומים בשמו והנמצאים במחלקתם על מנת
לוודא את מהימנותם .נא להביא לידיעת רשמי הנישואין ולדווח לנו בכל מקרה של חריגה .בכל מקרה ,הרב שינה את חותמתו
על מנת למנוע מכשול נוסף בעתיד.
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 .7מנתונים שהתקבלו מאת הרבנות המקומית בני עיי'ש עולה כי חברת הקייטרינג "אניס" – קייטרינג גורמה
לאירועים ,טלפון ,057– 8828288 ,057– 8818188 :מציגה עצמה ככשרה בהשגחתה ,למרות שאין לה כל
השגחה לחברה זו .אין לאשר עריכת אירועים כשרים באמצעות חברה זו על מנת לא להיכשל .יש ליידע את
רשמי הנישואין בהתאם.
.8

מעדכון שהתקבל מאת הרב משה דוד אלזס שליט"א מבד"צ  KFלונדון )ק"ק חב' בני ישראל( ,עולה
כי הסירו את הכשרות מחברת  UNIFINE FOOD & BAKE INGREDIENTמבלגיה וזאת לאחר שבעלי החברה
סרבו לאפשר גישה למפעל לגורמי הפיקוח מטעמם .אין לקלוט תוצרת שוקולד המשמשת לתעשיה של
חברה זו גם אם היא נושאת את ציון הכשרות של ה –  KFעד להודעה חדשה.

.9

מנתונים שהתקבלו מאת רב מועה"א ברנר ,עולה כי החל משנת תשס"ט אין יותר השגחה מטעמו על גן האירועים
"מטעים" ,השוכן במושב בית אלעזרי וזאת לאחר שבעלי המקום הודיעו על הפסקת פעילות במקום .נא ליידע את רשמי
הנישואין בהתאם.

 .10תיקון טעות :בעדכון מס' 025סח צויין בטעות כי מאפיית הקרקרים "אלדר יוזמות" בכפר הורדים אינה נתונה להשגחת
הרבנות מעלות .הרינו להודיע בשער בת רבים כי בהתאם להודעתה של הרבנות מעלות מאפיה זו הינה ברמת כשרות
למהדרין ויאכלו ענבים וישבעו.
 .11מנתונים שהתקבלו מאת מחלקת הכשרות ברבנות ת"א עולה כי הגלידריה "פרוטי" )מרשת גלידריות פרוטי( השוכנת ברח'
אבן גבירול  158ת"א עומדת תחת השגחתה .נא להביא לידיעת הציבור!
 .12לתשומת לבכם :ברצוננו להפנות את תשומת לב הציבור הרחב והמשגיחים לכך שעל אף שאנו נמצאים בתחילתה
של שנת תשס"ט לטובה ולברכה ,עדין יש להקפיד ולוודא רכישת תוצרת חקלאית אך ורק מספקים מורשים ומושגחים
ע"י רבנות מוסמכת על מנת להימנע מחשש איסור ספיחין ושאר איסורים של פעילות בשנת שמיטה שלא על פי ההלכה
או לחלופין להיזהר בקדושת שביעית לגבי פירות שחנטו בשנת השמיטה .יש להקפיד ולסמן תוצרת חקלאית על פי איזה
שיטה היא גודלה היינו "היתר מכירה" או "אוצר בית דין" ,גידולי נוכרי וכדו' על מנת לאפשר לציבור הצרכנים לבחור
באיזה אפיק הלכתי הוא מעוניין לקלוט תוצרת זו  .דגש מיוחד לנותני הכשר למפעלים שם הפעילות היצרנית מורכבת
יותר הואיל ורכיבי המוצרים עשויים להיות ממגוון רחב של גידולי שמיטה ועל כן יש להקפיד ולציין זאת במפורש ע"ג
המוצרים גם ובמיוחד לאחר שנת השמיטה.
 .13ברצוננו להביא לתשומת לב הציבור כי השנה חלק ניכר מהיינות המיוצרים בארץ יוצרו תחת "אוצר בית דין" ועל כן על

הציבור לשים לב ולוודא כי ע"ג תוית המוצר העשויה להיות זהה לשאר השנים מצויין מקור התוצרת .יש לזכור כי יין
מ"אוצר בית דין" יש להקפיד ולשומרו בקדושת שביעית כגון :הקפדה על "זמן ביעור" ,שלא לבשלו ,שלא לשופכו
ולבזותו )כגון כיבוי הנר בהבדלה( .נא להביא לידיעת הציבור.
 .14לאחרונה התקבלו פניות המבקשות לברר את דבר כשרות "סוכות לנצח" הנפוצות ,לאחר שאלו הוצגו כ"כשרות
למהדרין" כולל מוטות חיזוק המציגות כביכול את דופן הסוכה ככשרה למהדרין מדין "לבוד" בעוד שבפועל נמצא כי
אנשים רבים נוהגים לרכוש מטעמי חיסכון או חוסר ידע ,סוכה זו ,רק עם  3מוטות )חיזוק( דופן בלבד המגיעות לגובה של
 74ס"מ בלבד ,כך שלמעשה הדופן אינה כשרה מדין "לבוד" כפי שחשבו ובלא שיוסיפו לה מוט נוסף  .יש להקפיד ולוודא
למעוניין להקפיד על דין "לבוד" כהלכתו כי מספר המוטות שהוא רוכש מתאימות אכן על פי ההלכה )בין לדעת מידות
החזו"א ובין לדעת הרב חיים נאה( .בכל מקרה יש להקפיד ולוודא שדופן הסוכה תהיה מחוזקת ומקובעת בהתאם
להלכה.

העתקים:
הרה"ג הרבנים הראשיים לישראל
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
מר שמעון אולמן ,עו"ד – היועמ"ש לרה"ר לישראל
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