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ז ה י ר ו ת ! לאחרונה פנה למוקד היחידה הארצית אזרח אשר רכש את המשקה "ליקר שוקולד ופקאן",
המיוצר ע"י "יקבי הנגב" ,עבור חב' "לוס לטינוס")הכיתוב באנגלית( ,המוצג כ" " KOSHER MILKYבהשגחת
בד"צ העדה החרדית ירושלים ללא ציון רבנות מקומית מוסמכת .מבירור שנערך נמצא כי למוצר זה אין כשרות
כלל וכשרותו מזויפת לחלוטין .אין לקלוט מוצר זה ויש לדווח לנו בכל מקום בו ימצא.
לאחרונה משווק המוצר "מיזלי" עם פירות מיובשים ,בר קוד ,7290011501594 :המיוצר ע"י חב'
"אמקו" – צ'כיה ומשווק תחת המותג "ששון הקולה" ,תוך ציונו כ"כשר פרווה בהשגחת הרבנות
הראשית פראג ובאישור הרה"ר לישראל" .אזרחים אשר רכשו מוצר זה ,אף התלוננו כי המוצר נגוע
ועל כן ביקשו לבדוק את טיב הכשרות .מבדיקה עם מח' היבוא נמצא כי חברה זו לא קיבלה בשום
אופן כשרות ועל כן יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו לספק בדחיפות על מנת לא להיכשל.
ידע הציבור ויזהר !
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זהירות טריפות! מנתונים שנמסרו ע"י רבנות אזורית לב השרון ובני ציון
עולה כי חברת הקייטרינג "משק זמיר בע"מ" ,בבעלות מר גיתי זמיר –טל':
 ,052– 5554946איננה עומדת תחת השגחתה לאחר שבעלי המקום נמצאו
עוסקים בבשר טרף! חברה זו מציגה עצמה ככשרה באתר אינטרנט ואף יש חשד
כי היא משתמשת בתעודת הכשר מצולמת של רבנות לב השרון עבור שיווק
אירועים ככשרים תוך הטעיית הציבור .יש לציין ,כי לבעלי המקום אטליז טרף
בשם "אנגוס" השוכן בכפר טירה שבמשולש ועל כן אין לאשר ביצוע אירועים או
רכישה מחברה זו בשום פנים ואופן .יש ליידע את רשמי הנישואין והציבור בנדון.

בביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית,נתפס שמן זית תחת המותג "תבור" – שמן זית סורי ,כתית
מעולה ,כבישה קרה 1 ,ליטר ,הנושא את ציון הכשרות של ה"רבנות לכשרות ארצית" ובד"צ חוג חת"ס פתח תקוה.
מבדיקה שנערכה נמצא כי שמן זה אינו מוכר להם כלל ועל כן ציון הכשרות מהווה זיוף חמור ויש להסירו
מהמדפים בדחיפות .ידע הציבור ויזהר !
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בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית בעיר רחובות ,נמצא כי מאפיית "התרבוש" )מאפיית ישראל
בע"מ( ,רח' בנימין  , 2רחובות וכן חב' "עוגות דה לה פה" העוסקת אף בהגשת אירועי קייטרינג,
מוצגים ככשרים על אף כי בפועל אין בידיהם תעודת הכשר מטעם הרבנות המקומית רחובות.
על בעלי החברות הוטלו קנסות מנהליים.
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הרבנות בת – ים בקשה לחזור ולהזכיר כי הוסרה הכשרות מ"ענק הכעכים" בת ים
וזאת לאחר שמפקחי היחידה הארצית במהלך ביקורת פתע שערכו במקום ,מצאו כי
הנ"ל המשיך להשתמש במדבקות הנושאות את ציון הרבנות בת – ים ובד"צ בית יוסף –
ידע הציבור ויזהר !

בביקורת שנערכה ע"י אנשי אגף הכשרות הארצי בבית הבד "שמנא" ,השוכן במושב חגור ,משק  ,81טל':
 ,03– 9033380נמצא כי במקום עוסקים ביצור שמן ללא תעודת הכשר מטעם הרבנות האזורית דרום השרון .אין
לקלוט שמנים מחברה זו עד להסדרת נושא תעודת הכשרות באמצעות הרבנות האזורית דרום השרון.
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מעדכון שהתקבל מאת הרבנות האזורית מטה יהודה נמצא כי הוסרה תעודת הכשרות מחברת הקייטרינג "4
עונות" לפרק זמן מוגבל עקב הפרה חמורה של נהלי הכשרות .אין לאשר קייטרינג זה עד להודעה חדשה.
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לאחרונה הופץ פרסום המציג את מסעדת "זוזורבה" ,רח' הנשיא  ,25עפולה ,ככשרה למהדרין ,טל'– 6597733 :
 .04רבנות עפולה מבהירה בזאת כי אין לחנות זו כשרות מטעמה כלל .ידע הציבור ויזהר !
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 .10התקבלה תלונה מאורח אשר הוזמן לחתונה בגן האירועים "חגיגה בכפר" המכונה גם בשם "על כד
קפה" השוכן בכפר הס לאחר שגילה להפתעתו כי במקום מגישים מזון ללא תעודת כשרות ואף
בשר וחלב יחדיו .בתלונתו הסביר כי לאחר שראה שהחופה והקידושין נערכו ע"י רב בעל חזות
אורתודוקסית טעה לחשוב כי המקום כשר .הרינו להודיע בשער בת רבים כי אין לגן זה כל אישור כשרות
מטעם רבנות מוסמכת וביצוע חו"ק במקום זה מהווה הפרת נהלים של הרה"ר לישראל .יש להביא
לידיעת רשמי הנישואין שאין לאשר עריכת חופות בגן זה כל עוד לא קיבל את אישור הכשרות של
הרבנות המקומית.(http://www.mitchatnim.co.il/members/hagiga-kfar) .
 .11לאחרונה יצא פרסום המציג את גלידריית "דלי קרים"  ,רח' סמילו  4נתיבות ,טל',052 – 3066528 :
ככשרה .רבנות נתיבות בקשה להודיע כי לנ"ל אין כשרות מטעמה .ידע הציבור ויזהר.
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרות:
זכרון יעקב

 -מסעדת "המושבה הגדולה" מחלף זכרון ,זכרון יעקב – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית מתאריך ט"ו חשון תשס"ט

הרצליה
פתח תקוה

 "העוגות של רחל" רח' בר כוכבא  93הרצליה – הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות הרצליה עקב אי עמידת הבעלים בנהליהכשרות.
" -קפה שילת" רח' שמשון  1על יד בית המשפט פ"ת  -הופסקה הכשרות ע"י הרבנות המקומית לבקשת הבעלים במקום

ראש העין

 -מזנון "מלך הפלאפל" ,רח' שבזי ראש העין – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית עקב הפרת נהלי הכשרות במקום

חיפה

 אולמי "הארמון" שד' ההסתדרות  , 60מפרץ חיפה  ,הוסרה הכשרות ע"י הרבנות חיפה .נא ליידע את המשגיחים ורשמיהנישואין בנדון
" -פלאפל אבו נאסר" ,שוק עירוני הישן עפולה של שאדי עאוד – הוסרה הכשרות עקב הפרת נהלי הכשרות במקום

עפולה
זבולון

-

קרית טבעון

-

נתיבות
תל – אביב

-

"קונדיטוריית איכות" השוכנת בישוב כפר ביאליק ומרכז המכירות שלה במרכז הכרמל חיפה – הנ"ל מפרסם כי הינו כשר
בהשגחת הרב יעקב מור יוסף מהמועה"א זבולון למרות שהרב הנ"ל מעולם לא העניק כשרות לקונדיטוריה זו
"שוקי" – מעדני בשר )מיני מרקט ש.ק.ד (.במרכז טבעון הכלניות " , 2א.ר .בישולים" – אוכל ביתי מוכן ,במרכז טבעון
הכלניות  2קרית טבעון – הוסרה ההשגחה והכשרות משני המקומות הנ"ל
מאפיית "הכיכר החמה" טל' 08-9931148 :נתיבות  /גלידריית "דלי קרים"  ,רח' סמילו  4נתיבות ללא הכשר הרבנות.
מסעדת "שאול" ,רח' אילת  45ת"א – הוסרה ההשגחה מהמקום וממשיך להציג עצמו ככשר ,מסעדת "גריל בר" ,רח'
יהודה הלוי  47פינת אלנבי ,ת"א – מפרסם עצמו ככשר ולא נתון להשגחת הרבנות המקומית ,מסעדת "קונגרס בזל" ,רח'
אבן גבירול  141ת"א – הוסרה ההשגחה וכותב "כשר" ע"ג החלון ,קונדיטוריה "בר קוקיס" ,רח' שארית ישראל  31ת"א –
אינו נתון להשגחת הרבנות וכותב "כשר בהשגחת הרבנות ת"א – יפו" ,מסעדת "אולה טורטיה בר" ,רח' מקוה ישראל 2
ת"א – כותב כשר ע"ג שלט ללא השגחת הרבנות ת"א ,מאפיית "אלדין" תחנה מרכזית חדשה ,קומה ג' ת"א – מציג תעודת
כשרות של "שמן המשחה" ללא רבנות מקומית" ,סופר טוסט" התחנה המרכזית החדשה קומה  6ת"א – מציג ת"כ של "שמן
המשחה" ללא רבנות מקומית.

נוהל רשתות שיווק  ,גני אירועים ואולמות  -שחרור עובדים בערבי שבתות וחגים בתקופת שעון החורף
• אנו חוזרים ומזכירים כי על פי הנהלים יש לוודא כי שערי סניפי רשתות השיווק השונות ייסגרו ערבי שבת וחג שעתיים לפני
כניסתם .על אחרון העובדים להשתחרר לא יאוחר מ  45ד' לפני כניסת השבת והחג על מנת שיוכל להספיק להגיע לביתו
מבעוד מועד מבלי לחלל את השבת .לעובד הגר בריחוק מקום יש לתת אפשרות ראויה להגיע בעוד מועד לביתו.
• כמו"כ אין לקיים חופות ביום שישי וערבי חג אלא אם כן תתקיימנה עד לשעה  13:00בצהריים בקיץ ובשעון חורף עד השעה
 12:00בצהרים .בכל מקרה המנה האחרונה באירועים אלה תוגש לא יאוחר משלוש שעות לפני כניסת השבת ו/או החג על
מנת לתת זמן מספיק לאורחים וצוות העובדים לפנות את המקום ולהגיע לביתם זמן ראוי לפני כניסת השבת ובכך תימנע עגמת
נפש מצד העובדים וחילול שבת הכרוך בעניין.
• לקראת בא חג החנוכה ,נערכו סניפי הרשתות השונות לקראת ייצור סופגניות המיוצרות בתוך הסניף המקומי .על
המשגיחים לוודא כי המטגנות המתקבלות עברו הכשרה והגעלה על מנת לוודא כי אינן בשריות או בלועות איסור .כמו"כ
יש לוודא נושא הדלקת המטגנת באופן שלא ייכשלו בבישול עכו"ם ובמקביל יש לוודא כי העיסה המתקבלת הופרשה
ממנה חלה כדין והקמח עבר ניפוי כנדרש על פי ההלכה.

•
העתקים:
הרה"ג הרבנים הראשיים לישראל
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
מר שמעון אולמן ,עו"ד  -היועץ המשפטי לרה"ר
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