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שלום רב,

הנדון :עדכון כשרות
 .1לשאלת רבים בדבר הגוף המכנה את עצמו "בד"צ נזר ההידור" בראשות הרב אברהם קסלר
מירושלים ,הרינו להודיע כי הגוף הנ"ל אינו מוסמך בשום אופן להעניק תעודות כשרות על פי חוק איסור
הונאה בכשרות התשמ"ג –  1983ובשנה האחרונה אף התקבלו תלונות רבות מאת הציבור על רמת
כשרות הרחוקה מלהיקרא "מהדרין" .יש בהצגת תעודה זו משום הכשלת ציבור דורש הכשרות בארץ .ידע
הציבור ויזהר !
 .2מפניות שהתקבלו בנוגע לחברת "קנטאקי פריי צ'יקן  "KFC -אשר מפעילה סניפי
מסעדות ברחבי הארץ הפועלים בחלקם בשבת ללא כשרות ,הסבו המתלוננים את
תשומת לבנו לעובדה כי במסעדות הנ"ל טובלים את השניצלים באבקת חלב לפני
טיגונם והגשתם לסועדים אשר אינם מעלים כלל על דעתם כי הבשר מכיל רכיבי
חלב .למרות פניית המועצה הישראלית לצרכנות למנהלי החברה בעבר כי יציינו
בדרך כלשהיא את עובדת קיומם של רכיבי החלב במוצר ,כחלק מגילוי נאות לציבור
אשר בחלקו רגיש למוצרי חלב ,מסרבת החברה בכל תוקף לציין זאת בסניפי הרשת.
יתכן וישנן חברות נוספות מעין אלה.כל היודע על כך מתבקש להביא לידיעתנו על
מנת שנוכל לעדכן את הציבור בהתאם .ידע הציבור ויזהר !
 .3מנתונים שנמסרו ע"י משגיחי הרבנויות המקומיות בחנויות השונות נמצא כי
המוצר "סנדביץ' קרקר במילוי גבינת צ'דר" המיובא ע"י חב' "אסם" ממשיך
להיות משווק תוך ציון הכשרות "באישור הרבנות הראשית לישראל" על אף כי מוצר זה לא קיבל בשום
אופן הכשר מטעם מחלקת היבוא ועל כן הדבר מהווה הטעייה חמורה .אין לקלוט מוצר זה במקומות
המושגחים ! )יש לציין ,כי "סנדביץ' קרקר במילוי גבינת שמנת ועירית" קיבל את אישור מחלקת היבוא
לאוכלי אבקת חלב עכו"ם בלבד !(
 .4לאחרונה נמצא משווק בסניפי הרשתות השונות המוצר "עוגת שמרים – עוגיות
הכפר" ,בר קוד לדוגמא ,7290003407354 :אשר מצויין על גבי האריזה
"מיוצר ע"י היצרן  ,K.R.טל' ,03– 9228798 :משווק ע"י ריקלס שיווק  ,הנושא
את ציוני הכשרות למהדרין של רבנות ראשון לציון וחוג חתם סופר מבני ברק.
בבירור עם הרב משה נחשוני שליט"א ,ראש מחלקת הכשרות ברבנות ראשון
לציון ,נמסר כי הנ"ל זיוף חמור ועל כן יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולדווח לנו
בכל מקום בו ימצא.

בר קוד 7290000067292

בר קוד 7290000067506

 .5ברצוננו להבהיר כי לאחר בירור עם רבנות ת"א נמצא כי מועדון "סטופה" השוכן ברח' קיבוץ גלויות  ,46תל אביב ,אינו נמצא תחת
השגחתה ועל כן אינו מאושר לעריכת חופות וקידושין .כמו"כ ,ברצוננו להזכיר כי על פי נהלי אגף הכשרות הארצי  ,קייטרינגים
המושגחים אינם מורשים להגיש מזון ולקיים אירועים אלא באתרים ואולמות הנתונים להשגחת הרבנות המקומית  .נא ליידע את
רשמי הנישואין והמשגיחים בנדון.
 .6בביקורות שנערכו ע"י משגיחי הכשרות בסניפים השונים ,נמצא כי חברת היבוא "אימו" – חברת סחר
המזרח בע"מ ממשיכה לשווק את מגוון מוצריה ככשרים או ככשרים בהשגחת הרה"ר על אף שכיום אין
בידה תעודת כשרות בתוקף אלא עבור "בירה קירין איצ'בין" ,ו"לאגר" מחב' צ'רלס וולס" מאנגליה וכן
פטריות יער שיטקה יבשות ,פטריות עצי יער פאנגס יבשות ,ופטריות פורצ'יני יבשות תוצרת סין .כל שאר המוצרים אינם מאושרים
ויש להסירם בדחיפות מהמדפים ולהחזירם ליבואן .יש לציין כי חברה זו הגישה עתירה לבג"צ כנגד הרבנות בעוד שבפועל ממשכיה
לשווק מוצרים ללא אישור כשרות כלל .ידע הציבור ויזהר !
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 .7הבהרה :בתקופה האחרונה ,נמכר המוצר "קליליות – פריכיות חיטה" המיוצר ע"י חב' פור פוד
סחר ויזמות בע"מ מת"א ,טל' , 054– 2202000 :בסניפי הרשתות השונות ,כאשר המוצר נאפה
בפועל במחלקת האפייה בתוך הסניף עצמו וע"ג אריזת המוצר מצויין "כשר פרווה ללא חשש חדש
בהשגחת רבנות מקומית" .בבירור שנערך עם רבנות חולון נמצא כי הרכיבים )העיסה( של מוצר זה
אכן מושגחים על ידה אך בשום אופן אין לה אחריות לגבי המוצר הסופי אשר נאפה בכל סניף וסניף
בנפרד ,הואיל וחלק מהסניפים עשויים להיות ללא כשרות מטעם הרבנות המוסמכת באותה עיר .יש
לציין ,כי אפיית מוצר זה בסניף ללא כשרות עשוי להתבצע בתנור בשרי או חלבי )לעיתים טרף(
והדלקת התנור אף עשויה להתבצע ע"י גוי .אין לרכוש מוצר זה אלא אם כן נאפה אך ורק בסניף עם
תעודת כשרות בתוקף ובנוכחות משגיח במקום.
 .8מרבנות ת"א נמסר כי באזור המרכז מסתובב ספק של מוצרי מאפה בשם "מטאו" בניהולם של מר אייל בן שמואל ,נייד– 2656768 :
 052וכן מר ניר ,נייד . 052– 2800024 :המציין ע"ג תעודות המשלוח שלו "כשר בהשגחת הרבנות ת"א" תוך הטעיית החנויות השונות.
אין לקלוט מספק זה תוצרת ללא זיהוי ע"מ לא להכשל.
 .9ברצוננו להתריע על כך כי ישנו ספק בשם "קינוחי גבריאלי" מיהוד המייצר מיני קינוחים המוגשים כמנה אחרונה בגני אירועים
ואולמות על אף כי יצרן זה אינו נתון להשגחת הרבנות המקומית וישנו חשש חמור להכשלת הציבור .משגיחי הקייטרינגים ,הגנים
והאולמות מתבקשים לוודא מהיכן נרכשים המנות האחרונות ולדווח לנו בכל מקום בו מספק יצרן זה את תוצרתו.
 .10מהודעה שהתקבלה מחו"ל ע"י ו"עד הכשרות של רבני ליובאוויטש" מחו"ל ,עולה כי היינות המפורטים בזה אינם
בהשגחתם על אף שהם מוצגים ככאלה ,ידע הציבור ויזהרVin Rouge de Bordeaux XAVIER DE NEUVILLE :

,Vin Rosé de Bordeaux XAVIER DE NEUVILLE ,Vin Rouge de Bordeaux CHÂTEAU HAUT-LAMOTHE
.,Vin de Bordeaux CHÂTEAU RIQUET ,Vin du Languedoc LAURENT GRAND.

מיצים סחוטים מפירות

 .11ברצוננו להסיב את תשומת לב הצרכנים כי התופעה בה מוצבים דוכנים למכירת
הדר וכדו' בקניונים השונים ,מחייבת פיקוח כשרות לעניין הפרשת תרו"מ וערלה .לאחרונה נמצא כי אף סוחטים
ענבים במסחטה לעיתים ע"י גוי ויש בעיה חמורה נוספת של חשש יין נסך .יש להזהיר את הציבור להקפיד ולקנות
אך ורק במקומות המושגחים עם תעודת הכשר מרבנות מוסמכת ע"מ להימנע ממכשול.

 .12מנתונים שנמסרו ע"י מח' היבוא ברה"ר עולה כי המוצר "קפה נמס מגורען  100%קפה טהור"  ,משקל נקי 200
גר' ,יצרן" :צ'יבו" – גרמניה ,יבואן" :פולוניה יבוא ויצוא ) (2000בע"מ"  ,רח' המדע  ,52א.ת .צפוני אשדוד ,מציג עצמו כ"כשר פרווה
בהשגחת הרב דב לוי ברזילי גרמניה" למרות שלא קיבל את אישור הרה"ר לישראל .אין לקלוט מוצר זה במקומות הנתונים להשגחת
הרבנות המקומית .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן.
.13מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקות הכשרות ברבנויות המקומיות נמצא כי:
חוף הכרמל

 -מסעדת "אלון" ,תחנת דלק אלון בכניסה לקיבוץ עין כרמל ,מוצגת ככשרה כאשר בפועל אין תעודת כשרות כחוק.

משגב

 -בקבוקי שמן זית המשווקים במותג "מכבים" אינם נתונים להשגחת הרבנות משגב.

גליל תחתון

 הוסרה ההשגחה ממסעדת "שווארמה אורן" ,בתחנת דלק כדורי עקב העברת בעלות לגורמים שאינם מעוניינים בפיקוחהכשרות.
 -הוחזרה הכשרות למפעל לייצור קונפיטורה "המבצר" ,רח' הילדים  ,1קרית מוצקין

קרית מוצקין

זהירות! לאחרונה ניסתה חברת "אביב אירועים בע"מ"  -קיטרינג והשכרת ציוד לאירועים ,ממושב אמונים
טל' 2933597-052 / 8660385-08 :להגיש אירוע במלון אינטר קונינטל ת"א וכן באולם פריים גן אורנים ת"א ,אך בזכות עירנותו של המשגיח
המקומי נמנעה הכשלה חמורה וזאת לאחר שנמצא כי חברה זו מציגה תעודת הכשר של הרב יצחק אביטן – רב אזורי באר טוביה למרות שמזה
כמה חודשים שאין למקום הכשר כלל מטעמו .יש לציין כי חברה זו אף מציעה שירותי מזון וקיטרינג  .אין לאשר קיום אירועים באמצעות
חברה זו בשום אופן ויש לדווח לנו בכל מקום בו מנסה חברה זו להכנס למקומות המושגחים .נא להעביר לרשמי הנישואין.

העתקים:
הרה"ג הרבנים הראשיים לישראל
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
מר שמעון אולמן ,עו"ד  -היועץ המשפטי לרה"ר
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