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.1

ז ה י ר ו ת ט ר י פ ו ת ! ערנותו של המשגיח המקומי במסעדת "שיפודי חן" ,רח' מלכי צדק  ,23רמת גן ,בבעלות מר
שלם ,הביאה למציאת בשר בלתי מזוהה אשר נקלט במקום .מפקחי אגף הכשרות הארצי נקראו למקום וגילו לתדהמתם כי
בעל המקום רכש בשר טרף ובכך הכשיל באופן חמור את תושבי האזור .מיד עם היודע המקרה ,הוסרה תעודת הכשרות ע"י
הרבנות המקומית רמת – גן ומעתה אין למקום הכשר .ידע הציבור ויזהר!

.2

לאחרונה משווקים באזור הדרום קרטוני קרמבו הנושאים את המותג "סופר קרם  -שפע" ממפעל "ארטיק"
)קולרדו( ,אשר בנתיבות ,המוצגים ככשרים בהשגחת הרבנות נתיבות ובד"צ "שארית ישראל" .מבירור
שנערך עם רבנות נתיבות נמצא ,כי כיום המפעל הנ"ל אינו מייצר כלל תחת ציוני כשרות הנ"ל ועל כן הדבר
מהווה זיוף חמור .על פי החשד,קרטונים אלו נמצאים בידי יצרן לא כשר המשווק את תוצרתו באמצעות
קרטונים אלו .יש להזהיר את הצרכנים הואיל ומצרך זה נפוץ ביותר בתקופה זו .יש לציין כיום מוצר זה
משווק תחת ציון כשרות של רבנות נתיבות ובד"צ בעלז בלבד.

.3

לאחרונה סיפק נהג של חב' "תבליני חגית" – יבוא ושיווק מזון ,טל' ,050– 3100070 :שעועית אדומה
ולבנה תחת המותג "תבליני בשקביץ" הנושאים ציון כשרות של הרבנות ירושלים למטבח מפוקח
ע"י רבנות מקומית .המשגיח אשר ראה כי ע"ג האריזה המקורית הודבקה מדבקה בצורה לא
מקצועית ,ערך בירור מול חב' "בשקביץ" וגילה כי מעולם לא סיפקו מוצר זה הואיל וחב' "בשקביץ"
אינם אורזים קטניות ,למעט אורז .אין לקלוט תוצרת זו מחברת "חגית" או כל חברה אחרת ויש
לדווח לנו בכל מקום בו היא תמצא.

.4

לאחרונה ,שיווקה חב' "פרי גני  2008בע"מ" ,ממושב בית יוסף ,ירק אשר הוצג ככשר למהדרין
ומפוקח לעניין חרקים ותולעים ,בעוד שבפועל הירק היה מגידול רגיל ובכך הוכשל הציבור .לאחר דין
ודברים ,הוחלט ע"י הרב האזורי לאפשר המשך שיווק עלי ירק רגילים בתנאים מחמירים ומעתה אין
לקלוט מחברה זו ירק למהדרין לסוגיו עד להודעה חדשה.
.5

במסגרת ביקורת שגרתית שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית באזור פרדס – חנה ,נמצא משווק שמן זית כתית
מעולה תחת המותג "המסיק של עודד" ,תוך הצגתו כ"כשר למהדרין" ואף "כשר לפסח בהשגחת בד"צ בית יוסף"
ללא רבנות מקומית כל שהיא .בבדיקה שנערכה מול בד"צ "בית יוסף" ,נמצא כי הנ"ל זיוף חמור ועל כן אין לקלוט
שמן זה במקומות המושגחים על מנת לא להכשיל את הציבור.

.6

לאחרונה משווק באזור הצפון המוצר "קפה האני טמרה" )קפה מעורב עם הל( ,בר קוד,3979004 :
המיוצר ע"י חב' "אמאני – חברה לשיווק ויצור בע"מ" ,טל' ,04– 9946213 :תוך הצגתו כ"כשר
בהשגחת רבנות הראשית לעכו והמחוז" .מבירור שנערך עם הרבנות עכו ,נמצא כי הנ"ל זיוף
חמור ובשום אופן לא נתנה כשרות לחברה זו .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולדווח לנו בכל
מקום בו ימצא.
.7

.8

בעקבות מידע שהתקבל במוקד היחידה הארצית ,נערכה פשיטה על
מחלבת "ההר" ,השוכנת בדלית אל כרמל ,טל' ,04– 8394688 :בה
נתפס בעל המקום כשהוא מייצר מוצרי חלב תחת המותג "לבנת הר
הכרמל" ,תוך הצגתו כ"כשר בהשגחת הרבנות חיפה" על אף כי למקום
כיום אין כלל הכשר מטעמה .נגד בעלי המקום ינקטו צעדים כחוק .אין
לקלוט תוצרת חברה זו בשום אופן עד לקבלת הודעה אחרת.

זהירות משיווק רגלי בקר – לאחרונה ,ניסה לשווק המשווק "שיווק אור" ,ממושב בני ציון ,רגלי בקר המוצגות ככשרות
בהשגחת הרבנות רחובות ,תוך עריכת שינויים במבנה האריזה ,דבר אשר עורר את חשדו של המשגיח מכפר סבא ובעקבות בירור
עם משגיחי הכשרות ברבנות רחובות ,מצאו כי המשווק הנ"ל שווק תוצרת ללא ידיעת מקורה ,כך שיש חשש גדול למכשלה .נבקש
מהמשגיחים לוודא כי קליטת רגליים מתבצעת בהתאם לנהלים תוך הקפדה על קיום פלומבות ,תעודות משלוח וכדו'.
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ש י מ ו ל ב ! בימים האחרונים מופצות תעודות כשרות מטעם בד"צ "כסא אליהו" ,בנשיאות הרב אליהו
אברגי'ל ,אב"ד ,ע"י מר ס .מזרחי לכל דכפין ,תוך הצגת בתי אוכל ככשרים למהדרין .הרינו להודיע בשער בת
רבים כי גוף זה לא קיבל כל הסמכה מאת מועצת הרבנות הראשית לישראל ועל כן אינו מוסמך להעניק
תעודות הכשר על פי חוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג –  .1983ידע הציבור ויזהר!
 .10לשאלת רבים :מבירור שנערך עם ועד הכשרות של ה –  ,U.Oנמצא כי
המוצר "וופל בציפוי צמקאו ובוטנים") ,(ZYDO SWEET PLUSהמיוצר בחברת
"זאהרני איזדלייה ורנה בע"מ בולגריה" ,המוצג ככשר  ,O.U.Dלא קיבל כלל
את כשרותה ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור.

שימו

.11

ל ב :המשקה "אלוורה בטעם תפוח ירוק" ,המיוצר בחברת "פושאן נהי" בהונג קונג ,אשר יובא ע"י
היבואן א.ש.ר .ספרינג סחר בע"מ ,הוצג כ"כשר בהשגחת הרב נתנאל מעודד בד"צ הונג קונג ובאישור
הרה"ר לישראל" ,בעוד שבפועל לא קיבל טעם זה הכשר כלל מנותן ההכשר ועל כן יש להסיר
מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות .ידע הציבור ויזהר !

 .12בביקורת שגרתית נמצא כי קונפיטורה בטעם תאנים תחת המותג "יכין" ,בר קוד:
 ,7290000210063המיוצרת בחברת "נשיונל פוד" מצרים ומיובאת ע"י היבואן נהיג' קעואר ובניו
בע"מ ,א.ת .הר יונה ,רח' הצורף  ,3נצרת עילית ,לא קיבל את אישור מחלקת היבוא ועל כן אין לשווקו בארץ
במקומות המושגחים .לאחרונה נמצא הנ"ל משווק ברשת "רמי לוי – שיווק השקמה" .יש לציין ,כי קיים קו יצור מקומי
תחת המותג "יכין" תחת כשרות ועל כן יש לשים לב כי מדובר ביבואן הרשום לעיל בלבד.
 .13בתאריך כ"ז כסלו תשס"ט ) (24.12.08התקבלה הודעה מאת הרב יוסף אברקי שליט"א ,רב העיר קרית ים ,בה
הודיענו כי החליט להחזיר את תעודת הכשרות למפעל "מלוב  "2000השוכן בקרית ים ומעתה ניתן לקלוט תוצרת מחברה זו .
 .14בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית באטליז "פר – אור" ,דרך הארבעה  ,31עכו ,נמצא כי המקום
מציג את בשריו כ"כשרים בהשגחת הרבנות הראשית חיפה והמחוז" ,על אף כי בפועל אין לאטליז זה
תעודת הכשר כלל מטעם הרבנות המקומית המוסמכת עכו ובכך הציבור נכשל .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

יבנאל

 -בית אבות "יוקרה" סמדר ,יבנאל – הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות יבנאל עפ"י בקשת הבעלים במקום

ראשון לציון

 -אטליז "בן טובים  -בני" רח' מורדי הגיטאות  50ראשל"צ  -הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית

חיפה

 אולם אירועים "רננים"  ,שד' ההסתדרות  31מפרץ חיפה )סמוך לצ'ק פוסט( – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית"מחלבת פקיעין העתיקה" פקיעין – לא עומד תחת השגחה הרבנות האזורית מעלה יוסף

מעלה יוסף

-

בני עי"ש

 -קייטרינג "אניס" – לנ"ל אין כשרות מטעם הרבנות האזורית בני עי"ש ומציג ת"כ מזוייפת לדורשים כשרות

יהוד

 -מפעל "תפוח גורמה בע"מ"  ,בהנהלת יואב דבוש ,מושב זיתן – הופסקה הכשרות ע"י הרבנות המקומית יהוד

תל – אביב

 קונדיטוריה "מיראז'" ,רח' אלנבי  , 108ת"א – מציג ת"כ של בד"צ שמן המשחה ללא רבנות מקומית ,אולם אירועים"סטוקו" ,רח' שיטרית  , 2ת"א – לנ"ל אין כשרות מטעם הרבנות המקומית ומציג תעודות מצולמות לדורשים כשרות,
מסעדת "קסרול" ,רח' לילנבלום  3ת"א – לנ"ל אין כשרות מטעם הרבנות ת"א ,אך כאשר אנשים פונים אליהם הנ"ל אומרים
כי הם כשרים בהשגחתה" ,שווארמה" ,רח' אבן גבירול  ,100ת"א – כותב כשר ע"ג שלט ללא רבנות מקומית ,מסעדת
"ג'רבה" רח' דיזינגוף  330ת"א – הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות המקומית" ,שווארמה אקספרס" ,רח' אבן גבירול ,75
ת"א – הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות המקומית ,מסעדת "המפגש" רח' נחלת בנימין  36פינת מונטיפיורי – לא עומד תחת
השגחת הרבנות המקומית ומציג עצמו ככשר טלפונית ,מסעדת "שווארמה" ,רח' המסגר  ,45ת"א – הנ"ל מציג ת"כ בד"צ
שמן המשחה ללא רבנות מקומית

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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