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היחידה הארצית
לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
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עדכון מספר 004:סו

בס''ד

לכבוד
הרב המקומי
יו"ר המועצה הדתית
מנהל מח' הכשרות
שלום רב,

הנדון :עדכון כשרות
לאחרונה נמצא כי חב' היבוא א .סיימן סחר בע"מ ,רח' מטלון  ,71ת"א ,שיווקה את המוצר
.1
"שוקו חם בטעם קקאו הולנדי" )בר קוד ( 034000256006 :המיוצר בחב' "הרשי  -פנסילבניה"  -ארה"ב ,תוך
הצגתו כ"כשר פרווה בהשגחת ה "O.U -בעוד שע"ג גוף המוצר מצויין במפורש כי הוא מכיל רכיבי חלב .למותר
לציין ,כי מוצר זה לא קיבל את אישור הרה"ר לישראל ועל כן יש להסירו בדחיפות מהמדפים ולהחזירו ליבואן !
 .2מכשלה נוספת אשר יצאה תחת ידה של חב' א .סיימן סחר בע"מ ,רח' מטלון  ,71ת"א,
לגבי שיווק המוצר "מיונז אמיתי" )בר קוד (7290008463072 :המיוצר ע"י חב' "קרפט
פודס"  -ארה"ב ,כאשר על גוף המוצר מצויין כי הינו בהשגחת ועד הכשרות של ה O.K -בו
בזמן שע"ג מדבקת היבואן הנ"ל מצויין כי הנ"ל בהשגחת ה  . O.U -מוצר זה לא קיבל את
אישור הרה"ר לישראל ועל כן יש להסירו מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות!
 .3ברצוננו לחזור ולהתריע על שיווק המוצר "דבש מפרחי בר"  -דבש
דבורים טהור הנושא תוית אשר מצויין על גביה "כשר לפסח בהשגחת הבד"צ מחזיקי הדת בישראל -
בעלז" מיוצר ע"י מוצרים טבעיים בע"מ  -בקעת הירדן ,ד.נ . 68040 .בבירור עם הבד"צ הנ"ל נמצא כי
מוצר זה משווק בעיקר בשווקים במחיר מוזל הואיל והינו מזוייף לחלוטין ואף יש חשש גדול באשר למרכיביו.
נבקש מהציבור לדווח לנו בכל מקום בו ימצאו מוצר זה על מנת לקדם את החקירה בנדון.
 .4בביקורות שנערכו ע"י מפקחי היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ברשת ה"שופרסל דיל" נמצא כי
משווק המוצר "לבבות ארטישוק  -רבעים" )בר קוד O.U (67290003526413 :המיוצר ע"י קונסרואס אגואזס ס.א.
ספרד ומיובא ע"י חברת ד.ס.פ סוכנויות בע"מ ,רח' מאיר עזרא  , 5קרית מלאכי ,תחת המותג "ויליגר" .מוצר זה לא
קיבל את אישור מחלקת היבוא מאחר וישנו חשש להמצאות חרקים בלבבות הארטישוק .נא לידיעתכם כי כיום אין לאף
יבואן אישור על לבבות ארטישוק מכל סוג שהוא ועל כן יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות.
 .5מנתונים שנמסרו לנו ע"י "הרבנות לכשרות ארצית" עולה כי הוסרה תעודת הכשרות מ  3 -המפעלים הבאים:
• "סמארט צ'יפס"  -הנמצא באום אל פאחם ,המייצר חטיף "במבה".
• "ע.ע אריזות שמנים" הנמצא בכפר זמר ,המייצר שמן זית.
• "קילופי השרון" הנמצא בטייבה ,המייצר "תפוחי אדמה מקולפים טריים ,גזר מקולף טרי ובצל מקולף טרי".
אין לקלוט תוצרת חברות אלו בשום מקרה ונבקש מהמשגיחים לדווח לנו בכל מקום בו ימצאו.
 .6מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות חיפה עולה כי הוסרה תעודת הכשרות מ"אולמי אור הירח" וזאת לאחר
שבעלי האולם הפרו את תנאי הכשרות .אין לאשר יותר אירועים באולם זה ויש ליידע
את רשמי הנישואין בהתאם.
 .7מנתונים שנמסרו לנו ע"י לשכת הרב האזורי למטה יהודה ,עולה כי הוסרה תעודת הכשרות
מ"קייטרינג תהילה  -ארץ קדם" בניהולו של מר שמעון בר  -אור השוכן במושב עג'ור וזאת לאחר שנמצא
כי בעלי המקום הפרו את נהלי הכשרות ואף פתחו את המקום בשבת .אין לאשר יותר אירועים ע"י הנ"ל ויש
ליידע את רשמי הנישואין בהתאם.
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 .8מתלונות שהתקבלו ע"י סטודנטים במתחם האוניברסיטה בת"א נמצא כי מסעדת "מקדולנדס" מוצגת
ככשרה למרות שאין לה תעודת כשרות בתוקף מטעם הרבנות המקומית ת"א .בבירור עם מחלקת הכשרות
ברבנות ת"א נמצא כי כיום אין תעודת כשרות לאף סניף של רשת "מקדולנדס" בתחום העיר ת"א  -יפו ואין לה
כל אחריות לגבי המקומות הללו .נא להביא לידיעת הציבור על מנת להסיר מכשול.
 .9מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות כפר סבא עולה כי הוסרה הכשרות מ:
• מסעדת "מפגש חיים"  -בבעלותו של מר חיים חטאם ,רח' התעש  20כפר סבא.
• "אטליז אבישיד"  -בבעלותו של מר איטליז אבישיד ,שוק מרכזי כפר סבא.
• כמו"כ ,חנות הדגים "אול  -דג" ,רח' ויצמן  ,100כפר סבא ,מוצגת ככשרה בעיתונות המקומית ללא כשרות כלל.
 .10הרינו להביא לידיעת הציבור כי בביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה ב"פלאפל בוארון" השוכן ברח' הרצל  , 44אשקלון
נמצא כי בעל בית האוכל מזייף את כשרות הרבנות אשקלון ע"ג שקיות המכירה ובכך מכשיל את הציבור הרחב .יש לציין,
כי בעלי המקום ממשיכים בביצוע העבירה מזה תקופה ארוכה ולאחרונה הוחל בהליכי הוצאה לפועל נגד הנ"ל.
 .11מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות המקומית נתיבות עולה כי המסעדה והקייטרינג "היכלי ישראל"
השוכן באזור התעשיה בנתיבות שינה את רמת הכשרות מכשרות "מהדרין" לכשרות "רגילה" לרבות המזון הנמכר לציבור
לשבת .נא ליידע את הציבור.
 .12מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות עכו עולה כי המקומות הבאים מוצגים ככשרים מבלי שתהיה להם תעודת כשרות מטעם
הרבנות המקומית:
¶ "ריץ  -רץ  ,סנדוויץ בר קפה"  -רח' בן עמי  , 37מול בנק דיסקונט ,עכו.
¶ "סטקיית אקסודוס" ,מסעדה מזרחית  -רח' ויצמן  , 21עכו.

 .13מנתונים שקבלנו מאת מחלקת היבוא הארצית נמצא כי היבואן אופטימום אינטרייד בע"מ מרח' היצירה  10רמלה ייבא ארצה את המוצר
"  KOPIKOסוכריות בטעם קפה" )בר קוד (8850580000110 :כאשר מצויין על גבי מדבקת היבואן כי הינו "כשר חלבי  -חלב ישראל
בהשגחת הרב ליכטנשטיין בד"ץ  KFובאישור הרבנות הראשית לישראל" למרות שבבדיקה במחשבי המחלקה
נמצא שאין לו כיום כל כשרות מטעם מח' היבוא .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות.
 .14לקראת חג החנוכה הקרב ובא אנו עומדים לפרסם את רשימת שמני הזית בעלי הכשרות המזוייפת אשר נתפסו
בשנה האחרונה  .נבקש מהציבור לדווח לנו בהקדם על כל חשד לזיוף בתחום הנ"ל על מנת שנוכל לפרסמו
לזיכוי הרבים .ניתן לזהות שמני זית אלו על פי מחירם הנמוך יחסית  ,על פי צבעם השונה וכן על פי פרטי הייצרן
הבלתי ברורים כגון מס' טלפון לא פעיל וכו' .נודה על שיתוף הפעולה.

קבלת עדכוני כשרות באימייל
לאחר שהתקבלו פניות רבות מאת הציבור הרחב להיכלל ברשימת התפוצה של מקבלי עדכוני
הכשרות  ,אנו מפרסמים את כתובת האימייל שלנו  ,דרכה ניתן להגיש בקשה להירשם .נא
לציין בבקשה את כתובת האימייל בצורה ברורה בצרוף שם הפונה ומס' הטלפון.

achifa@rabbinate.gov.il

העתקים:
הרה"ג הרבנים הראשיים 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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