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מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת היבוא ברה"ר ,נמצא כי משקה אנרגיה "קיזמי" ,בר קוד ,5060060160019 :שם
היבואן :עדן קיזמי בר בע"מ ,רח' הראובני  , 6הרצליה ,יצרן :מרטינס בלגיה ,המוצג כ"כשר פרווה באישור הרבנות
הראשית לישראל" לא קיבל את אישורה למשקה הנ"ל ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור .אין לקלוט מוצר זה ויש להחזירו
ליבואן בדחיפות.

.2

לאחרונה נמצא משווק בחנויות השונות שוקולד למריחה ,בר קוד ,7290010609086 :שם המשווק:
חב' "בדנברג" – לונדון ,אנגליה ,כאשר ע"ג המוצר מצויין בהזרקת דיו "כשר רבנות חיפה" .בברור
שנערך ע"י רבנות מקומית רמת השרון מול רבנות חיפה נמצא כי המוצר לא מוכר על ידה ומשכך אין
לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ע"מ לא להכשל.

.3

במסגרת ביקורת שנערכה השבוע ע"י נציג הרבנות הראשית לישראל בשטחי חב' "קטיפי ישע למהדרין"
המצוין ע"ג האריזה הנמצא במושב תלמי יחיאל מ"א באר טוביה ,נמצאו ממצאים חמורים של הימצאות חרקי
טריפס בתוך התוצרת וזאת תוך הצגת התוצרת ככשרה בהשגחת הרב שלום בן חמו שליט"א ,רב
המועה"א באר טוביה .מבירור שנערך נמצא כי התוצרת גודלה ונארזה בישוב רווחה ולא בישוב תלמי יחיאל
וזאת ללא ידיעתו ופיקוחו של הרב האזורי ,כך שהתוצרת למעשה משווקת ללא כל פיקוח כדין ונגועה כפי
שבא לידי ביטוי בממצאים החמורים.בהתאם להודעתו של הרב שלום בן חמו שליט"א ולאור הממצאים
החמורים שהתגלו ,מתבקש כת"ר שלא לקלוט תוצרת חברה זו במקומות המושגחים על ידו מחשש למכשול
עד להודעה חדשה .נציין כי חלק גדול מהתוצרת משווקת ברשת "מחסני כמעט חינם" ועל כן הרב מתבקש
להפנות את תשומת לבו של המשגיח המקומי להוראה זו.לפרטים נוספים ניתן לפנות לרב חגי בר גיורא
שליט"א הממונה על התחום ברה"ר.

.4

בהתאם להודעתה של "הרבנות לכשרות ארצית" הוסרה הכשרות ממפעל "ממתקי לואי" באום אל
פאחם .החל מתאריך  27.11.07ועל כן אין לקלוט כל תוצרת ממפעל זה על כל מותגיו השונים מחשש
למכשול.

.5

מביקורת שנערכה ע"י אגף הכשרות הארצי ברה"ר בחב' "ירק הכפר משק כהנוב" במושב רם – און
נמצא כי המשווק של החב' – מר שלומי ,החזיק ברשותו שקיות אריזה מחוץ למתחם בית האריזה
ואף נהג לארוז במקום אחר תוצרת עלי ירק כגון עלי סלרי ללא כל פיקוח וללא ידיעת הרב האזורי –
הרב אשר גבאי שליט"א  ,כך שבסופו של דבר תוצרת זו נמצאה נגועה במספר בתי אוכל באזור
הצפון וזאת לאחר בדיקה שנעשתה ע"י משגיחי הרבנות המקומית .לאור התקלה אין לקלוט תוצרת
המשווקת במותג זה למעט כוסברה ,שמיר ופטרוזליה ועלי מנטה הגדלים בצורה מפוקחת.

.8

.6

לאחרונה נמצאו משווקים עלי ירק תחת המותג "ירוק למהדרין" בהשגחת הרבנות נתיבות והרבנות ירושלים.
מדיווח שהתקבל מהרבנות נתיבות נמצא כי בשום אופן הם אינם מעניקים כיום הכשר לחברה זו ועל כן אין
לקלוט תוצרת הנושאת את ציון הכשרות של רבנות נתיבות בהתייחס למותג הנ"ל במקומות המושגחים.

.7

ה ב ה ר ה :התבקשנו להבהיר ע"י חב' "ג .קמינסקי ושות' בע"מ" ,רח' משה לוי  , 11ראשון לציון ,כי אין
לה קשר עם המוצר "שמן זית כתית מעולה" תחת המותג "אלדין" ו/או עם מפיץ בשם "קמינסקי שיווק והפצה"
המופיע על תוית המוצר שזייפו את חותמת הבד"צ כפי שהתפרסם בעדכון כשרות מס' 004סח על שמני
הזית .מס' טלפון של החברה.03– 9413433 :

בחנויות הטבע השונות נמכר חטיף בשם "ביג  "100תוצרת חב' "מטרקס" – ארה"ב ,בר
קוד,78656014950 :המיובא ע"י חב' סיטיספורט – כפר סבא תוך הצגתו ככשר באתרי
האינטרנט השונים ע"י הרב פרי פרויבירט .בבדיקה עם מחלקת היבוא נמצא כי הנ"ל לא קיבל
בשום אופן את אישור מחלקת היבוא ועל כן ידע הציבור ויזהר!
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מנתונים שנמסרו ע"י מחלקת היבוא ברה"ר נמצא כי המוצר "עגבניות חתוכות" המיובאות ע"י "עוצמה שיווק מוצרי צריכה
בע"מ" ומיוצר ע"י איטלקומקס אימפורט ,אטליה ,לא קיבל את אישורה למרות שע"ג האריזה נכתב "באישור הרבנות הראשית
לישראל" בד"ץ מהדרין יבול חו"ל .אין לקלוט מוצר זה ויש להסירו מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות.

 .10הודעה :הרינו להודיע כי הרבנות המקומית ירושלים העניקה תעודת הכשר ל"מכללת השף" השוכנת בסמוך לבית הארחה
בית וגן ברח' הפסגה  8ירושלים ומעתה המקום מושגח על ידם בהתאם .הודעתנו זו מבטלת את הודעתנו בעניין בעדכון כשרות
מס' 003סח מתאריך י"ג מר חשוון תשס"ח ).(25.10.2007
 .11מביקורות שנערכו ברחבי הארץ נמצא כי משווקים מוצרים המיוצרים ע"י חב' "סולן" מטורקיה
ומיובאים ע"י חב' "בני פאוזי שמשום בע"מ" – נצרת ,תוך הצגתם ככשרים בהשגחת ה – O.K.D
ובאישור הרה"ר לישראל .לאחר בדיקה קודי היצור נמצא כי הקודים אינם מתאימים לאישורים
המתאימים לקודי יצור אשר נעשו בהכשר ועל כן הדבר מהווה מכשלה חמורה .בהתאם לכך בוטלה
תעודת הכשרות למוצרי "שמשום" ומעתה אין לקלוט תוצרת של חברה זו עד להודעה חדשה.
 .12ברצוננו לחזור ולהזכיר כי על פי החלטת ועדת ירקות עליים אין לשווק או לקלוט ברוקולי  ,כרובית ומוצריהם קפואים אף
אם כתוב עליהם "בהשגחת רבנות ולא בדוק מחרקים" בכל מקרה  ,במגזר המוסדי בשל הקושי לבודקם– לרבות
בתעשיה ,בתי מלון ,מסעדות ,קייטרינג ,אולמות ,מוסדות חינוך וכדומה.
 .13ברצוננו לחזור ולהזכיר נוהל גני אירועים וקייטרינגים לפיו על משגיח הכשרות של הקייטרינג במטבח
המרכזי ללוות את המזון היוצא עד למקום הגשתו גם בהכנות האוכל בגן האירועים ובזמן האירוע בנוסף
למשגיח הכשרות של גן האירועים מטעם הרבנות המקומית או האזורית המוסמכת על פי חוק.
 .14לתשומת לבכם :הרינו להודיע כי חב' הירקות עליים "גרין גלאט" מאושרת לשיווק רק בשקיות שמודפס
עליהן "בהשגחת הרב שמואל צוברי שליט"א ,רב מושב שרשרת" ולא תחת ציוני כשרות אחרים.
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרות:
קרית מוצקין

 "מקור הפיצוחים" שד' גושן  88ברחבת הרבמ"ד קרית מוצקין – מפרסם עצמו ככשר בלי שיש בידיו תעודת כשרות מאתהרבנות המקומית
" -סנדוויץ בר קפה" מתחם השוק העירוני מגדל העמק – מציג את בית העסק ככשר למרות שאין בידיו כשרות מטעם הרבנות

ראש העין

 -מסעדת" המעורב" רח' שבזי  28ראש העין – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות המקומית עקב הפרת נהלי הכשרות במקום

מגדל העמק

 "מלך הפלאפל" רח' שבזי  47ראש העין – הוסרה ההשגחה עקב הפרת נהלי הכשרות במקום ע"י הרבנות המקומיתבנימינה
עדה
בת ים

גבעת

בני עיש

חנות הגבינות והמעדניה פינת רח' הכרמל בנימינה )לשעבר חנות המפעל "גבינות השומרון"( – הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות
המקומית
 מאפיית "טואשי את ג'רו – פארט מאפה בע"מ" רח' העמל  3בת ים – הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות בת ים .הנ"ל מפרסםעצמו ככשר למהדרין בהשגחת הרבנות בת ים ובד"צ "יורה דעה" .בפועל אין לו השגחה מכל כל גורם כשרותי
 -מפעל לסלטים וחמוצים "טעמים חמוצים" א.ת .כנות – הוסרה ההשגחה עקב הפרת נהלי הכשרות במקום

עכו

 -מסעדת "רם" הנמצאת במתחם תחנת הדלק מול מלון "חוף התמרים" – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות עכו

תל אביב

 מסעדת "החומה הסינית" רח' מקוה ישראל  26ת"א – לנ"ל יש תעודת השגחה של בד"צ "שמן המשחה" ללא רבנות מקומיתמסעדת "צ'יקס" רח' נחלת בנימין  38ת"א – הנ"ל תולים צילום של תעודת השגחה בד"צ "שמן המשחה" ללא רבנות ת"א
מסעדת "לב השווארמה" רח' הדר יוסף  14ת"א – מציג עצמו ככשר ע"י שלט ללא רבנות מקומית

ירושלים
ראש פינה
ראשון לציון

קפה ומאפה "הדקל" רח' שינקין  6ת"א – מציג עצמו ככשר למהדרין בהשגחת בד"צ חוג חת"ס פ"ת מבלי שיש לו כשרות
מאת הרבנות המוסמכת על פי חוק ת"א
 "המסעדה הלבנונית – אבו שוקרי" רח' התנופה  13תלפיות  ,ירושלים -מוצגת בפרסום ככשרה ללא תעודת הכשר מטעמם. "שווארמה איסטנבול" בבעלות מר ב .מן ,סנטר הגליל ראש פינה – מציג את בית העסק ככשר למרות שאין לו בפועל ת.כשרות מאת הרבנות המקומית ראש פינה כחוק
 חנות ירקות "פרי כל מאור" רח' תרמ"ב  6ראשל"צ – הנ"ל מפרסם עצמו ככשר בהשגחת הרב איליה איסקוב ללא כלהשגחה מטעם הרבנות המקומית ראשל"צ .הרב איסקוב אינו מוסמך ליתן תעודת הכשר על פי חוק.

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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