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.1

בימים האחרונים נחשפה תרמית חמורה של שיווק ומכירת יין
הנושא ציון כשרות לפסח בהשגחת בד"צ "העדה החרדית" ירושלים ללא סימון של רבנות
מקומית כלל .מיד עם חשיפת המקרה וקבלת התלונה מועד הכשרות הנ"ל ,נערכה ביקורת ע"י
מפקח היחידה הארצית בחנות שבה נמכרה תוצרת זו ,בה נתפסו מספר יינות מהסוג:
 "GRAND DE PARIEקברנה סוביניון – ארגמן" ,בר קוד ,94900203521125 :מיוצר וממולא
ע"י קוד יצור  .6756וכן יין הנושא את המותג  - "DEJA VUדה ז'וו" בעל נתוני יצור זהים .נגד
החשודים נפתחה חקירה ע"י משטרת ישראל .נבקש מהציבור ליידע אותנו בכל מקום בו
ימצאו יינות אלו לצורך קידום החקירה.
.2

מעדכון שהתקבל מ"הרבנות לכשרות ארצית" נמצא כי
"שמן זית סורי כתית מעולה בכבישה קרה" ,בר קוד:
 ,7290006521118המשווק ע"י "ד.ד.ש .מפיצי
הדרום" ,הנושא את ציון הכשרות של חוג חת"ס ב"ב
ו"הרבנות לכשרות ארצית" לא קיבל את כשרותם כלל
ועל כן אין לקלוט שמן זה במקומות המושגחים ויש
להסירו מהמדף בדחיפות על מנת לא להיכשל.

 .3מנתונים שהתקבלו מאת הרבנות האזורית גליל תחתון ובד"צ אגו"י ,נמצא כי ביום 24.12.2008
אירעה תקלה בייצור המוצר רסק עגבניות במותג "טבע טרי"  260גר' בר קוד 7290002019787
)תאריך תפוגה  (24.12.2009המיוצר ע"י חברת "פריניר" טל' 04-6733260 :הנושא את ציון
הכשרות של הרבנות האזורית גליל תחתון ובד"ץ אגודת ישראל כך שבחלק מהתוצרת נעשה
שימוש בעגבניות משנה שביעית על פי "היתר מכירה" בעוד שבפועל המוצר מוצג
כבעל כשרות מהודרת .יש ליידע את הציבור המקפיד שלא לצרוך תוצרת זו בדבר
התקלה .כמו"כ התבקשנו ליידע את הציבור על כך שבמוצרים "רוטב פיצה" ו"רוטב
פסטה" של חברת "פריניר" אשר יוצרו ביום ) 25.12.2008תאריך תפוגה
 ( 25.12.2009נעשה שימוש בשמן קנולה כשר לפסח לאוכלי קטניות בלבד אך בפועל לא סומן
הדבר על גבי המוצר במפורש כי הוא כשר לפסח לאוכלי קטניות כפי המתחייב על פי הנהלים .גם
כאן יש להפנות את תשומת לב הציבור לדבר התקלה.
.4

לשאלת רבים הרינו להבהיר כי כיום נמכר בשווקים משקה האנרגיה " "XLהמיוצר בפולין ומשווק ע"י מספר יבואנים
כאשר חלקם כלל לא קיבלו הכשר מאת הרה"ר לישראל .על המשגיחים להקפיד שבמקומות המושגחים יקלטו אך ורק
פחיות הנושאות את ציון הכשרות של הרה"ר לישראל על גוף הפחית ולא על גבי מדבקות ואין לקלוט בשום אופן
פחיות של משקה זה מיבואנים לא מאושרים על מנת לא להכשיל את הציבור.

.5

מעדכון שהתקבל מאת ה"רבנות לכשרות ארצית" עולה כי מזה ששבועיים
שהוסרה תעודת הכשרות מאטליז "איכות הבשר בעמק בע"מ – בשר
איכותי" ,השוכן באזור התעשיה בית זרזיר ,טל'  ,04– 6415284אך
בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית במקום ,נמצא כי הנ"ל ממשיך להציג את עצמו ככשר
בהשגחת הרבנות באמצעות שלטים ומדבקות יצור ללא כל פיקוח תוך כדי הכשלת הרבים .ידע הציבור ויזהר.
.6

מנתונים שהתקבלו מאת לשכת הרבנות המקומית יבניאל עולה כי הוסרה תעודת הכשרות מבית אבות
"יוקרה" ,טל' 04-6708828 :השוכן בשכונת סמדר – יבניאל וכיום אין במקום כלל השגחה מטעמו על אף
שהמקום ממשיך להיות מוצג ככשר.
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לאחרונה ,נמצא כי במספר חנויות באזור רמת השרון משווקים עלי ירק כגון :פטרוזליה ,כוסברה
ושמיר,ע"י חברת "עלים" ,טל'  ,050– 7142224הנושאים את ציון הכשרות של הרבנות רמת השרון,
על אף שחברה זו לא קיבלה כלל הכשר מטעמה ועל כן אין לרכוש תוצרת זו במקומות מפוקחים על מנת
לא להכשיל את הציבור.

הרבנות ירושלים הסבה את תשומת לבנו לכך ,שמסעדת "קונסטנטין" ,רח' ההסתדרות  ,3ירושלים ,טל'02– 6221155 :
 ,מפרסמת עצמה ככשרה ע"ג חוברת פרסום המחולקת ע"י חב' "אל – על" וכן באתרי אינטרנט שונים .להוי ידוע ,כי מסעדה
זו אין לה הכשר מטעם הרבנות המקומית ירושלים ועל כן הדבר מהווה
מכשול לרבים .ידע הציבור ויזהר !
 .9מנתונים שהתקבלו מאת לשכת הרבנות האזורית משגב ,עולה כי הוסרה
הכשרות החל מ –  01.01.09מהיצרן "גבינות יחד" מרעה מודרך ,השוכן בישוב
יחד אשר במועה"א משגב ,טל'  .04– 6781557כמו"כ הוסרה הכשרות אף
מחברת זיתים ושמן זית "אלוואדי" הפועל באזור התעשיה תרדיון ,הכולל את
המותגים" :זיתים ושמן זית אלדיוואן"" ,זיתים ושמן זית מכבים"" ,זיתים ושמן
זית המטבח" .אין לקלוט תוצרת חברה זו עד להודעה חדשה.
 .10בביקורת שנערכה בחנות למשקאות נמצא כי המשקה "ברנדי" בסגנון צרפתי ,הוצג כ"כשר לפסח
בהשגחת הרבנות ירושלים"  .מבירור שנערך עם מחלקת הכשרות ברבנות המקומית נמצא כי בשנה
האחרונה לא העניקו הכשר לייצור ברנדי ואין להם כל ידיעה באשר לתוצרת זו .ידע
הציבור ויזהר .כמו"כ ,התקבלה הודעה על כך שרבנות ירושלים אין לה הכשר לחברת
"ספץ" ,השוכנת בצומת פת ,ירושלים ,על אף כי בביקורת שנערכה ע"י היחידה הארצית
 ,נתפס בעל המקום כאשר הוא משווק את תוצרתו תחת מותג כשרות מזוייף שלהם.
 .11מנתונים שהתקבלו מאת ה"רבנות לכשרות ארצית" ,עולה כי בשווקים נמכר המוצר "זית
סורי שבור" במשקל  6ק"ג ,בר קוד ,1739682 :הנושא את המותג "פרי הגולן" ומשווק ע"י חב' "תאסת את אצלן",
קיבוץ נחשונים ,טל'  .03- 9037000על אף כי מעולם לא העניקו הכשר למשווק זה .כמו"כ ,הנ"ל משווק את המוצר "זית
שבור ענק סנטה" במשקל  6ק"ג ,בר קוד  , 1739716המיוצר כביכול ע"י חב' "פרי חן" .מבדיקה שערכו נמצא כי חב'
"פרי חן" כלל לא מייצרת מוצר זה תחת השגחתם ועל כן אין לאשר קליטת תוצרת מהסוג הנ"ל במקומות המושגחים.

 .12להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרות:
חוף הכרמל

 -מלון "בית אורן" – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית עפ"י בקשתו של בעל המלון

קרית אנו

" -מקור הפירות והירקות" ,רח' ירושלים  , 5קרית אונו ,בבעלות יחזקאל אהרון – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית

חיפה
רמת גן

 "שיפודי הלב הרחב" ,רח' הגליל  ,100חיפה  -הנ"ל מציג ת"כ מזוייפת של רבנות חיפה" ,קונדיטוריית אייל",רח' חניתה , 79נווה שאנן ,חיפה  -משתמש בת"כ של הסניף בקריית חיים ללא ת"כ מטעם הרבנות חיפה כמתבקש על פי חוק
" -מסעדת בא רול" ,רח' ביאליק  ,142רמת גן – מציג עצמו ככשר ע"ג שלט ,כרטיסי ביקור ואריזות ללא רבנות מקומית

אשקלון

 -מסעדת "סימפטיה" ,רח' חוצות היוצר  ,1א.ת .דרומי אשקלון – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית

תל  -אביב

 "מסעדת שאול" ,רח' אילת  ,45ת"א – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית וממשיך להציג עצמו כשר בהשגחתה ע"גשלט",מסעדת מאמה מפרומה" ,דרך מנחם בגין  38ת"א – מפרסם עצמו "ככשר בהשגחת הרבנות" ע"ג פליירים מבלי שיש
לו כשרות על פי חוק" ,פלאפל"  ,רח' בית לחם  3ת"א – מציג ת"כ של בד"צ שמן המשחה ללא רבנות מקומית כמתבקש על
פי חוק" ,מסעדת נאייב" ,רח' נחלת בנימין  78ת"א – מפרסם עצמו ככשר ע"ג תפריט ללא רבנות מקומית" ,מלך העופות",
מרכז בעלי המלכה  4ת"א" ,שירלה" .רח' ידידיה פרנקל  18ת"א" ,חציל בטעם טוב" ,רח' קרליבך  18ת"א – המקומות
הנ"ל מוצגים ככשרים בהשגחת בד"צ שמן המשחה ללא ת"כ על פי חוק

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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