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לכבוד
הרב המקומי
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מנהל מח' הכשרות
שלום רב,
הנדון :עדכון כשרות

 .1בביקורת שנערכה ברשתות השיווק נמצא כי על גבי המדפים נמכרים
המוצרים מסדרת "עוגיות שוקולד צ'יפס" )מיוצר ע"י חב' קיבלר  -סונשיין ניו
ג'רסי ,ארה"ב -בר קוד לדוגמא (4221003 :ללא כל ציון כשרות ע"י היבואן
"מעיא" חברה למסחר ) (1987בע"מ כפר נגיד  . 48יש לשים לב כי מוצר זה
מכיל מי גבינה ושאר רכיבים ללא כשרות ועל כן יש להסיר מוצרים אלו
מהמדפים בדחיפות ולהחזירם ליבואן.
 .2בביקורות שנערכו נמצא כי המוצר "לבבות ארטישוק" חזר למדפי רשתות השיווק השונות ללא אישור
כשרות מח' היבוא של הרבנות הראשית לישראל או ללא כשרות כלל .בהזדמנות זאת ברצוננו לציין כי
מעבר לבעיית הבישול שלא לפי הנהלים ישנה בעיה קשה של המצאות חרקים ותולעים ועל כן מזה מס'
שנים שאין הרבנות הראשית לישראל מאשרת מוצר זה לאף יבואן .יש להסיר מוצר זה מהמדפים
ולהחזירו ליבואן בדחיפות !
שם וקוד המוצר

הפצה ויבוא

יצרן

סימון הכשרות ע"ג המוצר

לבבות ארטישוק
7290003578030

גולד פוד ו.פ.ד בע"מ
יבנה

האלקון פודס מורסיה
ספרד

כשר פרווה בהשגחת הרב
יהודה בן אסולין

 .3מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות נתניה עולה כי הוסרה הכשרות מהמפעל לבצקים "בצק
השרון" הנמצא ברח' אורט  , 20אזור התעשיה הישן ,נתניה ומעתה אין לרבנות המקומית כל אחריות לגבי
כשרות המוצרים המשווקים על ידי חברה זו .אין לקלוט תוצרת חברה זו עד להודעה חדשה.
 .4מנתונים שנמסרו לנו ע"י לשכת הרבנות נשר ,עולה כי החנות לגרעינים "גרעיני עפולה" ,הנמצאת במתחם
הפאור סנטר ,המנוהלת ע"י מר הנרי חכים ,איננה נתונה תחת השגחתה למרות שהמקום מוצג כ"כשר" ע"ג שלט.
ידע הציבור ויזהר.
 .5לאחרונה ,פורסמה מודעה במוסף "אמצע השבוע"  ,מתאריך  , 07.11.04כי "אטליז עיסאוי" ,צומת גילה א',
בכניסה לבית צפפה טנטור ,בירושלים ,טל', 02-6455108 :מוכר בשר מ"שחיטה כשרה" ופתוחים בשבת.
בבירור עם הרבנות המקומית נמצא כי בשום אופן אין למקום תעודת הכשר מטעמה ויש בהודעה זו משום
הכשלת הציבור .ידע הציבור ויזהר.

הרינו להודיע כי הרב פנחס הכהן  ,מכפר טרומן ,אינו מוסמך ליתן תעודות כשרות
.6
במקומו או מחוץ לכפר טרומן .בבדיקה שנערכה מול המשרד לענייני דתות לשעבר נמצא כי הנ"ל אינו משמש
כרב מקומי בהתאם לחוק .יש להפנות חברות השוכנות באזור זה למחלקת הכשרות במועצה הדתית האזורית
חבל מודיעין.
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 .7בפשיטה שנערכה ע"י מפקח יחידת האכיפה בקונדיטוריית "עדן  -פז" השוכנת בא"ת יבנה נמצא כי במקום
מייצרים ומשווקים דברי מאפה הנארזים תחת מותגים שונים העונים לשם " קונדיטורית פז  -דביר  -גפן -
עדן" וזאת תוך הצגתם כ"מהדרין בהשגחת בד"ץ חת"ס " בני ברק ,ללא כל המצאות של משגיח בפועל
באופן רציף .כמו"כ למקום אין תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית כלל .אין לקלוט בשום אופן תוצרת
מחברה זו ויש להחזירה בדחיפות ליצרן ע"מ להסיר מכשול.

 .8מנתונים שנמסרו לנו ע"י המדור למצוות התלויות בארץ ברה"ר עולה כי לאחרונה נעשה ניסיון
לשווק תוצרת חקלאית תוך הצגתה ככשרה ללא חשש ערלה ע"י חברה א.ר .שיווק פירות וירקות
בניהולו של מר אורון וזאת ע"י החתמת המשלוח בחותמת כשרות בלתי מזוהה .אין לקלוט תוצרת
בשום אופן מחברה זו ועל המשגיחים לדווח לנו בכל מקום שתמכר על להסיר מכשול.
 .9מנתונים שהתקבלו מהרה"ג ויא שליט"א ,עולה כי השנה ,כמו אשתקד,
מצויה נגיעות גבוהה ביבולי הזיתים ,כולל זיתי המאכל .מבדיקות שערך
עולה כי בממוצע כ  30% -מהמשלוחים המגיעים למפעלים מצויה בהם
נגיעות .גם זיתים המיובאים מירדן נמצאו נגועים .הנגיעות היא בעיקר של
רימות זבוב הזית המצויות בתוך הזית .לעיתים מצויות גם כנימות מגן בצד
החיצוני של הזית .על נותני הכשרות במפעלים להציב משגיחים לצורך
הפיקוח על הזיתים ובמידה והתוצרת נפסלת יש לוודא כי תוצרת זאת לא
תסופק ליצרנים אחרים הנושאים תעודות כשרות .נא לידיעתכם ולטיפולכם.
.10לאחרונה נעשה נסיון לשווק את השמן הבא " -סטנדרט מוצרי איכות בע"מ" ,רח'
ליבורנו  ,19יצרן :אסמנו סלוניקי ,יוון ,תאריך אחרון לשיווק , 12.05 :תוך ציון
הכשרות "ללא חשש ערלה ושביעית  -בהשגחת הרבנות הראשית לישראל".
בבדיקה עם מחלקת היבוא נמצא כי הנ"ל מזוייף ומעולם לא קיבל כשרות מטעמה .אין לקלוט שמן
זה ע"מ להסיר מכשול.
.11לאחרונה מופץ באזור קריית אתא ,פרסום בדבר כשרותם של המקומות המצ"ב .בבדיקה עם
הרבנות המקומית נמצא כי לנ"ל אין כשרות מטעמה .ידע הציבור ויזהר.
• "ג'מבו בורגר" ,רח' העצמאות  ,2קרית אתא ,טל'052-8755382:
• "פיצה ג'מבו" ,רח' העצמאות  , 104קרית אתא,
טל'052-8755382:
.12מנתונים שנמסרו לנו ע"י לשכת הרבנות המקומית בנימינה גבעת עדה
עולה כי לאחר נסיונות חוזרים ונשנים נתפס בשנית מנהל חברת "סלטי הגן הירוק",
כשהוא מפר את נהלי הכשרות למרות שהתחייב לעמוד בהם ועל כן הוסרה תעודת
הכשרות מהמקום החל מתאריך  14.11.04אין לקלוט תוצרת של חברה זו עד להודעה
חדשה .ידע הציבור ויזהר.

העתקים:
הרה"ג יונה י .מצגר שליט"א  -הרב הראשי לישראל
הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א  -הראשון לציון והרב הראשי לישראל
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
מר שמעון אולמן ,עו"ד  -היועץ המשפטי לרה"ר
רבני ומנהלי אגף הכשרות הארצי
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