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 .1לאחרונה יצאה חב' "פיצה מטר" בפרסום בו היא מפרטת את מיקום סניפיה ברחבי הארץ כאשר היא
מציינת על דעת עצמה בכל סניף האם הוא כשר או לא .מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות המקומית תל אביב
נמצא כי הסניף השוכן בכיכר רבין תל אביב אינו מושגח כלל על ידה ואין לה כל פיקוח במקום למרות
שבפרסום הוא מוצג כ"כשר בהשגחת הרבנות" .יש לציין כי חברה זו מפרסמת
באתר האינטרנט שלה ) (http://www.pizzameter.co.ilאת מגוון מוצריה ובתוכם
פיצה לא כשרה המכילה מקלוני עוף עם גבינה  ...בשם מירסול" )(MIRASOL
הכוללת  סלסה קרודה ושמנת ,מקלוני עוף צלויים ,אננס ותירס בהקרמה של גבינות
קשות .אנו חוזרים ומבקשים מהציבור שלא להכנס לבתי אוכל ללא תעודות כשרות בתוקף
מטעם הרבנות המקומית המוסמכת.

.2

ברצוננו להסב את תשומת לב הציבור לכך שברשת "הום סנטר" העוסקת במכירת כלי עבודה ,בית וגינון
ויתכן שאף ברשתות אחרות ,נמכרים גם מוצרי מזון ומשקאות שונים אשר בחלקם אינם כשרים  .לאחרונה קבלנו פניות מאנשים אשר
רכשו לתומם יין מיובא במהלך קניותיהם במקום וכשהגיעו הביתה גילו לתדהמתם שהיין הוא יין נסך .ידע הציבור ויזהר!
 .3בביקורת שנערכה לאחרונה ע"י רבני אגף הכשרות במפעל "יורוטק  -שרותים לתעשיה
בע"מ"  -טעמי הגליל )אשר בעבר שכן בכרמיאל ועבר לאחרונה לאזור כפר תבור( נמצא כי
המפעל הנתון כיום להשגחת הרבנות האזורית גליל תחתון ,ממשיך להשתמש באריזות
הנושאות את ציון הכשרות של מהדרין  -בד"ץ חוג חתם סופר ב"ב וכן רבנות כרמיאל .בברור
עם חת"ס נמצא כי למפעל אין בשום אופן השגחה מטעמם כבר למעלה משנה והשימוש
במותג זה מהווה הטעית הציבור .יש לציין כי המפעל מייצר בין היתר ממרח צמחוני וחומוס הנמכרים גם
בחנויות לציבור הדתי  -חרדי .כמו"כ במקום גם נמצאו אריזות פח למוצרי בשר על שם
"ריכרד לוי  -בהשגחת רבנות חולון" וזאת למרות שמפעל זה סגור מזה שנים רבות .אין
לקלוט מוצרים של חב' יורוטק המיוצרים בכפר תבור אלא אם כן הם נושאים את ציון
הכשרות הרבנות האזורית המוסמכת גליל תחתון בלבד.

.4

לתשומת לבכם :לאחרונה נמצאו משווקים באזור הצפון
סלטים של חב' "מוטי"  -המיוצרים במפעל "נאיס" הנושאים
ציון שהם כשרים ללא שם נותן ההכשר  .בבירור נמצא כי
מוצר זה מיוצר באזור רמאללה ללא כל פיקוח כשרותי ועל
כן אין לקלטו בשום אופן במקומות המושגחים .נא לדווח לנו בכל מקום בו הם ימצאו .ידע הציבור ויזהר!

 .5מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות עכו עולה כי הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים:
========= "משחטת עוף המושב" רח' החרושת  -עכו
• אטליז " עוף המושב"  -רח' החרושת עכו
• "מרכז הדגים והירק"  -רח' יהודה הלוי  -עכו ======== "סטקיה ושווארמה מזרחי" רח' בן עמי  -עכו
• "מחלבה קטנה" א.ת .דרום פארק אלרום  -עכו ============ "סאן סיטי"  -רח' הספנים  - 17עכו
כמו" כן המקומות הבאים מוצגים ככשרים למרות שאין להם תעודת כשרות בתוקף מאת הרבנות המקומית
המוסמכת:
• "בית המבורגר"  -רח' יהושפט  -עכו
• "המשולש  -סנדסביץ בר ושפודים"  -רח' רמח"ל  18שיכוני המזרח ,עכו
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 .6מפניות שהתקבלו במוקד היחידה הארצית נמצא כי בשווקים נמכרת טחינה
של חב' "אל קרוואן" בבעלות מר סמיח דאוד אתמאם  -המיוצרת בא.ת.
המזרחי בשכם .על גבי טחינה זו מופיעה המילה כשר .בבירור )טלפוני(
שנערך עם נציג החברה נמצא כי לחברה אין כל כשרות כמובן ועל כן
המילה "כשר" אכן מהווה הטעית הציבור  .אין לקלוט מוצר זה במקומות
המושגחים ויש להביא את דבר המכשלה לידיעת הציבור .
 .7בביקורת פתע שנערכה בחברת "כרמל" אשר בעבר שכנה בעיר חולון
ולאחרונה עברה למשק  42בצפריה ,נמצא  ,כי בעלי המקום ממשיכים
להחזיק במותגים של מוצרים שונים ובינהם שמן זית ,תמר הינדי טבעי,
תרכיז משקה קוקוס טבעי ,משקה רוזטה ,מי
ורדים ,דבש דבורים ,לימונדה וכו' הנושאים את
ציון הכשרות של הרבנות חולון למרות שרבנות חולון מזה תקופה ארוכה שאין לה כלל השגחת כשרות במקום.
בחלק מהמדבקות אף מופיע ציון הכשרות של הרבנות לוד .בברור נמצא כי גם מטעמם אין לו כשרות ועל כן
הדבר מהווה הטעיה חמורה .יש להסיר מוצרי חברה זו מהמדפים ולהחזירם לייצרן בדחיפות על מנת להסיר
מכשול .ידע הציבור ויזהר!
 .8לתושבי הצפון :התקבל מידע כי ב"סופר דבח" " -עאסי סנטר"
השוכן בכפר מעיליא בסמיכות למעלות תלויה תעודת כשרות
מצולמת המתייחסת לפירות וירקות של רבנות ירושלים עבור חב' ביכורי שדה דרום  -למרות
שלסופרמרקט זה אין כלל השגחה מטעם הרבנות המוסמכת ובכך נכשלים אנשים רבים .נא
להביא לידיעת הציבור ע"מ להסיר מכשול.
 .9מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות המקומית רמת גן עולה כי הוסרה הכשרות ממסעדת "
י.ש .הוט בייגל" בבעלות מר שלמה משעלי מרח' אבא הלל  , 2בנין אביב  -רמת גן ומעתה
אין להם כל אחריות לגבי הכשרות במקום .בעל המקום מסרב להחזיר את התעודה  .ידע הציבור ויזהר!
 .10מנתונים שנמסרו לנו ע"י רבנות חיפה עולה כי פיצריית "פיצהל'ה" הנמצאת בסימטת רודן בקריית שפרינצק  -חיפה) ,טל' (04-8332268
איננה נמצאת תחת השגחתה למרות שהיא מציגה את עצמה ככשרה .ידע הציבור ויזהר!
 .11מנתונים שנמסרו לנו ע"י מח' הכשרות הרבנות תל אביב עולה כי המקומות הבאים מוצגים ככשרים למרות שאין במקום השגחה מטעמה
כלל ובכך הציבור נכשל.
• מסעדת "שימושבי"  -רח' מרחביה  , 17ת"א.
• פצריה  -רח' אבן גבירול  , 20-24ת"א ) .במקום תלויה תעודה בלתי חוקית(
• קיטרינג "מסעדת הזמיר" -רח' שלבים  ,18ת"א )במקום מציגים תעודת כשרות מזוייפת של ר' ת"א החתומה כביכול ע"י הרב מ .זבולון(
• "יהלום"  -מרכז חוויתי  -רח' ירושלמי ) - 16בית נעמה המחודש( בבלי  ,ת"א )טל'(03-5445283 :
הודעה מהמדור למצוות התלויות בארץ :לאחרונה התגלה מקרה של שיווק ירק ללא הפרשת תרומות ומעשרות לאחד
מסניפי "קוסמוס" השייך לרשת ה"שופרסל" שלא דרך המחסן המרכזי של חב' "קטיף" מראשל"צ - .אנו חוזרים
ומדגישים כי על המשגיחים בסניפי רשתות השווק להיות עירניים בנושא זה ולדווח לנו בכל מקרה של שיווק פרות
וירקת טריים ישירות לסניפים שלא דרך המחסנים המרכזיים של הרשתות.
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