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 .1מתלונה שהתקבלה במוקד יחידת האכיפה נמצא כי בשווקים נמכר "שמן התבור  -שמן זית כתית כבישה קרה"
)בר קוד  (72900000000176:המיוצר ע"י מתן תבור יזמות וניהול פרוייקטים בע"מ ובית הבד אלמנסורה הר חזון
ת"ד  50דברת טל' - 046526161 :הנושא את ציון הכשרות של הרב חנניה אביטן רב ק"ק טפחות ובד"ץ נחלץ
יצחק .בבירור עם הרב אביטן נמצא כי הנ"ל זיוף חמור ועל כן אין לקלוט שמן זה במקומות המושגחים ויש להזהיר
את הציבור בדבר המכשלה.
 .2במסגרת ביקורת פתע שנערכה לאחרונה במפעל " ) " a.i.s.tרח' חוצות היוצר  4א.ת .דרומי אשקלון ( בט"ל-
 08-6782371אשר הוסרה ממנו הכשרות בעבר ע"י הרבנות המקומית נמצא כי ממשיכים להשתמש בכיתובי
כשרות של הרבנות אשקלון וזאת כמובן תוך הטעית הציבור.אין לקלוט תוצרת של חברה זו הנושאת את ציון
הכשרות של הרבנות אשקלון ויש להודיע לנו בכל מקום בו תימצא סחורה זו.
 .3על הציבור הרחב לדעת כי בשנים האחרונות מיובאים ארצה ממתקים
המיוצרים בפולין ללא כשרות כלל הנושאים מותגים ידועים של חברות
המייצרות מוצרים זהים אשר מיובאים ארצה תחת כשרות .לדוגמא  :המוצר "
סניקרס" ) (5900951013713חטיף בוטנים  -המיוצר ע"י חב' מסטר פוד
פולסקה מפולין מיובא ע"י היבואן מרקויורי מ.ג .סחר והשקעות מרחובות וזאת
ללא כל כשרות ועל כן הדבר עשוי להכשיל קונים הרגילים לקנות מוצר זה תחת כשרות .יש להקפיד
ולוודא כי על גבי הממתקים המיובאים מצויין במפורש שם נותן ההכשר ואישור הרה"ר לישראל על מנת
להימנע ממכשול.
 .4שימו לב :לאחרונה התקבלו מס' תלונות ממשגיחים
המפקחים על קונדיטוריות על כך שחב' "עלית
אינגרדיאנטס" ) A.F.Hלשעבר( משווקת שוקולד לתעשיית האפיה והקונדיטוריה ללא
כל ציון כשרות מסוג  CSD-DR-75IN-438המיוצר ע"י חב' בארי קלבאוט בבלגיה .
יש לדעת ששוקולד זה מיוצר אמנם גם תחת כשרות באיטליה אך הדבר מותנה בציון כשרות המסומן במפורש על גבי האריזה  -ולא  ,אין
לקלוט בשום אופן שוקולד זה .באופן כללי יש לדעת שחב' "עלית אינגרדיאנטס" ) A.F.Hלשעבר( איננה מפוקחת לעניין כשרות ויש לוודא
שהמוצרים הנקנים ממנה במקומות המפוקחים אכן נושאים ציוני כשרות בהתאם לנהלי אגף הכשרות הארצי.
 .5הובא לידיעתנו מפניה שהופנתה לאחרונה להנהלת רכבת ישראל ,כי כל המזנונים הנמצאים בתחנות הפרוסות
ברחבי הארץ מתחייבים בחוזי השכירות שלהם כלפי הנהלת הרכבת לעבוד עם מוצרים הכשרים על פי נהלי
הכשרות של הרה"ר ובמקביל מחוייבים לשאת תעודת כשרות ברת תוקף .בהתאם לתגובת נציג ההנהלה יש
לידע אותם בכל מקרה בו ימצא מזנון ללא תעודת כשרות
מטעם הרבנות המקומית המוסמכת על מנת שתלונה זו
תטופל באופן מיידי .ניתן לפנות בכתב לרכבת ישראל פניות
הציבור  -ת.ד 18085 .ת"א ) 61180פקס03 - 6937443 :
טלפון (03 - 6937409 :או לכתובת האימייל הבאה בעניין
 . pniot@rail.org.il :כמו"כ אנו מבקשים להעביר העתק מהתלונה גם אלינו לצורך מעקב .בתודה מראש על שיתוף הפעולה!
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 .6לאחרונה נמצא כי חב' תמ"י  -חברת מזון ישאלית בע"מ  -חיפה משווקת את המוצר "ספרקים" )בר קוד:
 (7290000114026המיוצר ע"י רלסטון פוד  ,ארה"ב ומשווק ע"י יוניליוור בסטפודס תחת ציוני הכשרות
של הרב בנימין ווינבאך ואישור הרה"ר לישראל .בבדיקה עם מח' היבוא נמצא כי מוצר זה לא נושא תעודה
תקיפה מזה כ  4שנים ואין לרבנות כל אחריות לגבי כשרות מוצר זה .יש להסירו מהמדפים ולהחזירו ליבואן
בדחיפות.
 .7שימו לב :אבקת המשקה בטעם שוקו תחת המותג "בלה רומא"
המשווקת ע"י חברת א.ק .השקעות דיספנסינג מרח' שביל החלב בית
חרות )טל'  (09-8665511הנושאת את ציון הכשרות של הרב מנשה טיירי רב אזורי ,משווקת
ללא ציון האם היא חלבית או פרווה .בבדיקה שנערכה ע"י רבני האגף נמצא כי המוצר מכיל אבקת
חלב ממש למרות שהדבר לא מאוזכר הן במרכיבי המוצר
והן בציון הכשרות  .הדבר התעורר לאחר שאבקה זו
בושלה בסיר בשרי באחד מהקיטרינג הנושאים תעודת
כשרות מחוסר ידיעה  .יש להחזיר מוצר זה לייצרן לצורך
תיקון התוית על מנת להסיר מכשול.
 .8מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות כפר
סבא עולה כי הוסרה הכשרות מ"קטרינג פרייבט לייבל" השוכן ברח' השיקמה  34כפר סבא
ומעתה אין לרבנות כל אחריות לגבי הכשרות במקום .ידע הציבור ויזהר!
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מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות ת"א עולה כי המקומות הבאים מוצגים ככשרים ללא תעודת כשרות בתוקף מטעמם:
"פלאפל של פעם"  -דרך ההגנה  56-54ת"א )במקום תולים תעודה משנת תשס"ב(
"מסעדת איילה סימון" דרך ההגנה  72ת"א.
"מסעדת כתר המזרח"  -רח' אבן גבירול  115ת"א
"מסעדת ציון"  -רח' פדויים  28ת"א )אין כיום תעודת כשרות תקיפה למקום(

 .10לשאלת רבים הרינו להבהיר כי המוצר "לחם מחיטה נבוטה אורגני " המיוצר באנגליה
והמיובא ע"י חב' נטור פוד בע"מ מושב גבעת חן  59אינו מאושר ע"י מח' היבוא ואין לקלוט אותו
במקומות המושגחים .כמו"כ הגוף המכונה "בד"ץ עטרת ישורון " אינו מאושר בשום אופן ע"י
הרבנות הראשית ויש להסיר תוצרת זו מהמדפים ולהחזירה ליבואן בדחיפות.
 .11לאחרונה יצא פרסום ע"י אטליז "מבצעית הצפון" השוכן ברח' לוחמי הגיטאות  34נהריה ליד
כפר השעשועים המציין כי תוצרת הבשר הנמכרת במקום הינה כשרה למהדרין .בבירור עם מחלקת הכשרות ברבנות נהריה נמצא כי
האטליז הנ"ל אינו נמצא בשום אופן תחת השגחתה ועל כן הפרסום הנ"ל מכשיל ומטעה את הציבור .ידע הציבור ויזהר!
 .12מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות ירושלים עולה כי המקומות הבאים מוצגים ככשרים וזאת ללא כל תעודת כשרות
מטעמם:
"פיצה רומא"  -קניון גילה  -רח' צביה ויצחק.
----• "על כנפי נשרים"  -המטבח של שלמה  -רח' מוסיוף  7שכ' הבוכרים י"ם
"קונדיטורית רפי" -דרך בית לחם 110
----• "בורגר ראנץ'"  -קניון גילה רח' צביה ויצחק.
"בית ראובן"  -רח' ראובן  10שכ' בקעא
----• סמינר למורים  -דוד ילין  -רח' הרצל  84בית הכרם
"מנורה בר"  -רח' היהודים  - 70הרובע היהודי
----• "בוכרה"  -רח' יד חרוצים  10תלפיות
• "מאפיית קלדרון"  -רח' עץ חיים  68מחנה יהודה

העתקים:
הרה"ג יונה י .מצגר שליט"א  -הרב הראשי לישראל
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מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
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