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בס''ד

לכבוד
הרב המקומי
יו"ר המועצה הדתית
מנהל מח' הכשרות
שלום רב,
הנדון :עדכון כשרות
 .1ברצוננו להביא לתשומת לבכם כי לאחרונה נמצא משווק בחנויות מכולת רוטב מסוג  , CREAMY TOMMATO BACONבר קוד:
 ,04133500140המיוצר ע"י חברת " "KEN’S SALAD DRESSINGSמארה"ב ומיובא ע"י היבואן "מעיא"  -כפר הנגיד .להווי ידוע,
כי מוצר זה מכיל רכיבי חזיר והינו טרף לחלוטין .בהזדמנות זו ברצוננו להדגיש כי בארץ מצויים מוצרי מזון אשר קיבלו הכשר לקוד
יצור מסויים בלבד לאחר שבית החרושת הוכשר בחו"ל וקיבלו אישור על כך מאת מחלקת היבוא .יתכן ויווצר מצב שמוצרים מאותה
חברה בחו"ל חלקם טרפים וחלקם כשרים על פי קוד מסויים ועל כן על הציבור להקפיד ולוודא כי ע"ג המוצר מצויין במפורש את שם
היבואן ואת אישור נותן ההכשר.
 .2בפשיטה שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית בחברת "חמוצי הכפר" השוכנת באזור תעשיה קרית מלאכי ,רח' המלאכה  15קרית מלאכי,
בבעלות מר שלומי בוסקילה ,נמצאו כמויות גדולות של שמני זית בעלי מותגי כשרות מזוייפים וכן מבחר מדבקות של מוצרים ושמנים הנושאים
ציוני כשרות של בד"צ מחזיקי הדת בעלז ,רבנות חיפה ,רבנות קרית מלאכי ,בד"צ העדה החרדית ,בד"צ נחלת יצחק וכן הרב יצחק אביטן -
באר טוביה כפי המצ"ב .מבירור שנערך עם הרבנות קרית מלאכי ובד"ץ בעלזא נמצא כי מדובר על זיוף חמור ויש חשש גדול להכשלת הציבור.
מצ"ב רשימה חלקית של המוצרים ויש להסירם מהמדפים בדחיפות.

 .3לאחרונה הולכת ומתרבת התופעה בה חקלאים אשר מגדלים עלי ירק בשיטה
רגילה ,אורזים את תוצרתם תוך ציונם כ"נקיים מחרקים" למרות שאין עליהם כל
פיקוח אגרונומי וכשרותי לענין נקיות מחרקים ותולעים ועל כן יש להקפיד ולקלוט אך
ורק מחברות מורשות ומאושרות ע"י הרבנות המוסמכת .מצ"ב דוגמא של בצל ירוק
אשר משווק ע"י משק טמיר ,מס'  , 8מושב אוהד .אין להתייחס לתוצרת זו כמפוקחת
לעניין חרקים ותולעים ללא אישור מרבנות מוסמכת.
 .4מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות המקומית ת"א עולה כי המקומות הבאים מוצגים ככשרים ע"י בד"צ שמן
המשחה למרות שאין להם בפועל תעודת כשרות מאת הרבנות המקומית ת"א:

•
•
•

מסעדת "ארז" ,רח' נחליאל  28ת"א.
"קונדיטוריה עוזי" ,רח' אביגדור  5ת"א.
כמו"כ "פלאפל מול הנמל" ,רח' הירקון  296ת"א מציג עצמו ככשר באמצעות תעודת כשרות לא מטעם הרבנות
המקומית ת"א.

 .5מנתונים שנמסרו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות אשקלון נמצא כי הוסרה הכשרות מ"מסעדת לונה" ,בבעלותו של
מר אילוז יצחק ,ככר העצמאות  , 1אשקלון .נא ליידע את הציבור בנדון.
 .6ע"פ בקשת הרבנות המקומית מעלות נמסר כי הוסרה ההשגחה ממסעדת "פיצה דומינו" ,רח' המעפילים 40
מעלות .לידיעת הציבור!
 .7ממידע שנמסר ע"י הרבנות המקומית בנימינה  -גבעת עדה עולה כי הוסרה הכשרות מ"פלאפל אתנחתא" ,רח'
המייסדים  , 3בנימינה  -גבעת עדה  .נא ליידע את הציבור בנדון.
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 .8מנתונים שהתקבלו ביחידה הארצית מאת הרבנות המקומית קרית אונו נמצא כי הוסרה ההשגחה ותעודת הכשרות ממסעדת "בומבה
בורגר" ,רח' מרזוק ועזר  1קרית אונו ,בבעלות רפי .נא ליידע את הציבור בנדון.
 .9ממידע שנמסר ע"י הרבנות המקומית לוד עולה כי הוסרה ההשגחה מ"מסעדת ירושלים" ,רח' יוספטל )הרכבת(  , 23לוד ומעתה אין להם
כשרות מטעם הרבנות .נא ליידע את הציבור בנדון.
 .10בביקורת פתע שנערכה ע"י מפקח יחידת האכיפה ב"מאפיית רומן" השוכנת ברח' שמוטקין  19ראשל"צ
נמצא כי בעל המקום מייצר דברי מאפה תוך הצגתם ככשר על גבי האריזה מבלי שיש בידו השגחה על
כשרות כלל .אין לקלוט תוצרת חברה זו על מנת לא להיכשל.
 .11למען הסר ספק הרינו להודיע כי הגוף המכונה ועד הכשרות בא"י  -בד"ץ בני ישראל של הרב בלקר מלוד
אינו מוסמך להעניק תעודת הכשר בהתאם לחוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג  1983 -ואין לה כל תוקף.
לאחרונה נמצאה תעודה זו מוצגת במסעדת ירושלים ברח' דוד רזיאל  18ברמלה תוך הצגת המקום
כמהדרין וזאת ללא כל תעודת הכשר מטעם הרבנות המקומית המוסמכת .ידע הציבור ויזהר.
 .12בביקורת שנערכה במאפית "עוגיות מאמי" השוכנת ברח' אילת  36במרכז המסחרי חולון טל' 035051954 :נמצא כי התוצרת נמכרת
בשקיות אריזה הנושאות את ציון הכשרות "מהדרין מן המהדרין" של רבנות אור יהודה וזאת ללא כל השגחה מטעם הרבנות המקומית
המוסמכת חולון ובכך הכשילה את הציבור  .ידע הציבור ויזהר!
 .13מנתונים שנמסרו לנו מאת לשכת הרבנות האזורית גוש עציון ,עולה כי הוחזרה תעודת הכשרות ל"יקבי תקוע" בבעלות מר דב לוי נויימנד
ומעתה ניתן לקלוט יינות אלו.
 .11מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות המקומית מזכרת בתיה נמצא כי לאולם האירועים "בצל הגפן"  ,כביש חולדה ,מזכרת בתיה הוחלפו הבעלים
וכעת האולם נתון להשגחת הרבנות המקומית וניתן מעתה לערוך בו חופות .נא ליידע את רשמי הנישואין והמשגיחים בנדון.

 .1לאחרונה התברר כי התחדשה התופעה של אספקת תוצרת חקלאית טרייה ישירות לסניפים של
רשתות השיווק ללא הפרשת תרו"מ וזאת בניגוד לנוהלים .נבקשכם להפנות את תשומת לב המשגיחים
לתופעה זו ולהודיע למדור למצוות התלויות בארץ ברה"ר על כל חריגה בענין זה.
 .2הננו להודיע בנוגע לתוצרת של פירות וירקות המשווקים מהשוק הסיטונאי בת"א ,שהיות והתברר כי
בחלק מהמקומות המקבלים תוצרת מהשוק הסיטונאי מסתמכים על רשימת הסיטונאים גם ללא חותמת
כשרות על תעודת המשלוח .הננו לציין כי על פי הודעת מח' תרו"מ ברבנות ת"א ,הם אינם אחראים על
תוצרת שאינה מוחתמת בחותמת כשרות על תלוש הקנייה ויש להתייחס לתוצרת זו כתוצרת בחשש
טבל וערלה.
 .3במספר ביקורות שנערכו לאחרונה ע"י המדור למצוות התלויות בארץ ,נמצאו משגיחים שאמרו את נוסח
הפרשת תרומות ומעשרות בעל פה ושלא מתוך הכתב ,תוך שיבושים חמורים בנוסח והשמטת מילים,
באופן שלא תיקנו את התוצרת מאיסור טבל .נבקשכם לבדוק בכל מקום שבו מתקיימת הפרשת תרו"מ
את רמת המשגיחים בהלכות תרו"מ ואת אמירת הנוסח כתיקונו.

מלשכת היועץ המשפטי לרה"ר  -מר שמעון אולמן ,עו"ד  ,נמסר כי ד"ר דב לוין המציג עצמו כמוהל ואף מציע לרבים עריכת קורסי
משגיחים לא אושר בשום אופן ע"י הוועדה הבין משרדית לפיקוח על מוהלים לא כמוהל ולא כעורך קורסי הכשרה למוהלים .נא לידיעתכם!

העתקים:
כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט"א
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
עו"ד שמעון אולמן  -היועץ המשפטי לרה"ר
רבני ומפקחי הרה"ר לישראל
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