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 .1בביקורת שנערכה בבית הבד של קיבוץ בית ניר  -אגריניר בע"מ  ,נמצא כי עדיין
ממשיכים למלא ולשווק את שמן הזית המכונה "ראשון המסיק"  -מסדרת לכיש )בר קוד:
 (7290002665496הנושא את ציון הכשרות של הרב יצחק אלון  -מושב עגור ,אשר מזה
כשנה חדל להעניק כשרות למקום .הדבר נעשה למרות שהותרו בעבר וזאת ללא כל
פיקוח מטעם הרבנות .שמן זה )בלבד( אינו מאושר ע"י הרבנות לקליטה .יש לציין כי
בקרוב עומד המפעל לעבור להשגחת הרבנות במועצה אזורית יואב.

 .2מעדכון שהתקבל ממח' תעשיה וחרושת נמצא כי הגיעו ארצה גרעיני תבואה ללא פיקוח
לעניין איסור חדש ממזרח אירופה .על נותני ההכשר לוודא כי הקמח והשיבולת שועל המתקבלים במפעלים
והמאפיות השונות מתקבלים מטחנות קמח המושגחות ע"י הרבנויות המקומיות .להוי ידוע כי בארץ ישנן מספר
טחנות קמח ללא כשרות ,כגון מטחנת "שער העמקים" אשר קולטות גרעיני תבואה עם חשש איסור חדש וכדומה.
במקביל התקבלה פניה מאת הרבנות פ"ת על כך שלא חודשה התעודה למפעל "אריז" בפ"ת מאחר והנ"ל מייבא
קמח מטורקיה בחשש חדש.
.3
 :על גבי מדפי רשתות השווק נמכר המוצר " מרינדת לימון ופלפל" וכן "מרינדת
טארייקי ודבש" )בר קוד (4133500184 :יצרן :קניס פודס מרחוברו מסצ'וסטס ארה"ב ,יבואן :מעיא
בע"מ כפר הנגיד , 48ט"ל  089439333תוך ציון על גבי מדבקה כי המוצר "כשר חלבי בהשגחת O.U D
ארה"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראל"  .בגב המוצר מצוין כהמלצה לשימוש במתכוני מאכלי
בשר  ,עוף ,דגים וכ"ו .המלצה זו כמובן מהווה מכשול חמור הואיל ומוצר זה חלבי .כמו כן למוצר זה

אין אישור ממח' יבוא ארצית .כמו"כ התקבלה תלונה מאזרחים שרכשו רטבים של
חב' "קנ'ס פוד" מארה"ב מסוג “Caesar” “Chunky Blue Cheese” :
המיובאים ע"י חב' מעיא  -כפר הנגיד ,אשר להפתעתם גילו כי שלא כמו מוצרים
אחרים הנושאים את ציון הכשרות של ה  U .Oוהרה"ר  ,מוצרים אלו אינם כשרים
כלל למרות שהם מאותה חברה וחלקם אף מכילים רכיבי חלב .בכל קניה יש
לוודא כי ע"ג המוצר יש ציון כשרות בהתאם לחוק ובתוקף  .יש להסיר מוצר
מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות על מנת להסיר מכשול .ידע הציבור ויזהר!
 .4מנתונים שנמסרו לנו ממחלקת הכשרות ברבנות האזורית משגב נמצא כי גן
האירועים "צליל החורש" השוכן בכביש כרמיאל -עכו )טל'( 04-9564777 :
מוצג כבעל מטבח כשר לאירועים למרות שאין בידיו תעודת כשרות
מטעמם .אין לאשר אירועים במקום ללא תעודת כשרות בתוקף מטעם
הרבנות המוסמכת.
 .5מנתונים שנמסרו לנו ממחלקת הכשרות ברבנות תל אביב נמצא כי
העסקים הבאים מוצגים ככשרים למרות שאין בידם ת .כשרות בתוקף מאת הרבנות המקומית:
• מסעדת "מטבחון" רח' קויפמן  6תל אביב )הנ"ל מסרב להחזיר את התעודה(.
איטליז "לחם מורדכי" רח' העליה  25תל אביב )הנ"ל כותב כשר בו בזמן שאין לו תעודה(.
•
מסעדת "סיני ספיד" בקניון עזריאלי קומה ) 3כותב כשר ללא ת.כשרות(.
•
מסעדת "אשרפי" שד' רוטשילד  20תל אביב.
•
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 .6מנתונים שנמסרו לנו ממחלקת הכשרות ברבנות הוד השרון נמצא כי "בית מאפה לדוגמא" דרך השרון  60הוד
השרון מוצג ככשר למרות שאין בידם ת.כשרות בתוקף מאת הרבנות המקומית.
 .7מנתונים שנמסרו לנו ע"י מח' היבוא נמצא כי המוצר "חומץ אורז" )בר קוד:
 (07357527327המיוצר במפעל מיצוקאן יפן ומיובא ארצה ע"י חב' מזרח ומערב
בע"מ אינו מאושר על ידם כלל .יש להסירו מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות על
מנת להסיר מכשול.
 .8מנתונים שנמסרו לנו ממחלקת הכשרות ברבנות כפר סבא נמצא כי העסקים הבאים
מוצגים ככשרים למרות שאין בידם ת.כשרות בתוקף מאת הרבנות המקומית:
א" .איטליז האחים מנשה" רח' יציאת אירופה  14שכונת תקומה כפ"ס.
ב" .חברת קוסמו טבע" רח' יוחנן הסנדלר אזור התעשיה מזרח כפ"ס.
 .9מנתונים שנמסרו לנו ממחלקת הכשרות ברבנות זכרון יעקב עולה כי הוסרה
הכשרות מ"מסעדת המושבה הגדולה" השוכנת במחלף זיכרון יעקב לאחר שהנ"ל
נתפס כשהוא פותח את עסקו בשבת .ידע הציבור ויזהר!
 .10מנתונים שנמסרו לנו ממחלקת הכשרות ברבנות חולון עולה כי העסקים הבאים מוצגים ככשרים למרות שאין
בידם ת .כשרות בתוקף מאת הרבנות המקומית:
• "פיצה ממה מיה" רח' דב הוז 8
• "מסעדת בר על הבר" רח' הבנאי ) 29ת.כשרות לא בתוקף(.
• "אוכל א.ש " .רח' הבנאי ) 28בעלים חדשים לא יהודים(.
.11מנתונים שנמסרו לנו ממחלקת הכשרות ברבנות חיפה עולה כי העסקים הבאים מוצגים ככשרים למרות שאין
בידם ת.כשרות בתוקף מאת הרבנות המקומית:
"מזנון בורגר האוס" רח' גאולה ) 30בבעלות חדשה כתוב כשר על השלט אך אינו כשר(חיפה.
•
"שווארמה בכיכר"  -אצל ששון  -רח' משה שרת  ,36חיפה.
•
"מסעדת השקמוניה" רח' פל ים  .5,חיפה.
•
"תומיס פיצה"-פיצריה בהנהלת רונן חמו ואברהם שטיינמץ רח' תל אביב  ,46חיפה.
•
"המבורגר" רח' נתנזון  ,18חיפה.
•
בשנים האחרונות גברה התופעה של הצבת "נקודות טעימה" בתוך סניפי הרשתות השונות בהם מציעים לציבור
הלקוחות לטעום ממוצרים חדשים  ,תבשילים ומשקאות של חברות שונות  .על המשגיחים לוודא כי המוצרים
,המשקאות וחברות הקטרינג המבצעות את הטעימה אכן תחת כשרות מוסמכת .לאחרונה נמצא כי בממספר מקומות
הוגש מזון שלא עמד בתנאי הכשרות כנדרש .נא לידיעתכם.

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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