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שלום רב,

הנדון :עדכון כשרות
.1

בהתאם להודעתה של הרבנות המקומית רעננה ,הננו להודיע בשער בת רבים כי הוסרה תעודת
הכשרות מקייטרינג "צנובר מעדנות – קולין קיטשן" ,רח' המלאכה  ,18רעננה ע"י הרבנות המקומית
וזאת בעקבות תפיסת כמות גדולה של בשר טרף של חב' "קנקון" מראשון – לציון ,בתוך מתחם
הקייטרינג ,תוך ניסיון להערים על גורמי ההשגחה במקום .בהזדמנות זו נציין ,כי חב' קייטרינג "קולין"
המכונה "קולין קייטרינג" או חב' "קולין מהדרין" אינן פועלות יותר תחת השגחה – לאחר שהודיעו על
סגירת החברה ,על אף שבאתר האינטרנט המצ"ב " http://www.colinconcept. com /about.aspהמקום ממשיך להיות מוצג
ככשר בניגוד לחוק .כמו"כ ,הננו לחזור ולהודיע כי לחב' "אופק אירועים"  http:// www.ofekt.co.il/אשר עשתה שימוש
בקייטרינג זה ,איננה תחת השגחה ואין לבצע אירועים המוצגים ככשרים באמצעותה .נגד בעלי המקום ינקטו צעדים כדין.
אין לאשר אירועים המוצגים ככשרים באמצעות חברות אלו וכל מי שעשה שימוש בהן ,יעשה שאלת רב לגבי הצורך ואופן
הכשרת הכלים .ידע הציבור ויזהר!
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מנתונים שהתקבלו מהרבנות המקומית ירושלים עולה ,כי טרם הוסדרה
תעודת הכשרות מטעמה למתחמי בית החולים מרכז רפואי "הדסה" – הר הצופים וכן "הדסה"  -עין
כרם ואין לה כל אחריות לגבי מצב הכשרות במקום ,על אף שהנהלת בית החולים הותרתה להסדיר את
נושא ההשגחה בשבת והיקף שעות ההשגחה הנדרשות במקום .התעודות המוצגות במקום החתומות
ע"י משגיחי כשרות – אינן יכולות לשמש תחליף לתעודת הכשר על פי חוק .ידע הציבור ויזהר!
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מביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית באזור הדרום עולה ,כי
חב' "ווגה" – חברה לשיווק דגים ,המשווקת את מוצריה תוך הצגתם
ככשרים בהשגחת הרבנות אשדוד ,אינה מושגחת על ידה בפועל ואין
לרבנות אשדוד כל אחריות על כשרות התוצרת הנמכרת על ידה .אין
לקלוט תוצרת מחברה זו עד להסדרת תעודת הכשרות כנדרש על פי
חוק.
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מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות המקומית ת"א עולה ,כי הוסרה תעודת הכשרות ממסעדת
"הטאבון והמנגל" ,רח' יהודה המכבי  ,64ת"א ,על אף כי באתר האינטרנט של החברה מפורסם
כי מסעדות הרשת כשרות .אין לאשר קליטת מזון ממטבח המסעדה הלא
כשרה בשאר סניפי הרשת על מנת לא להיכשל .ידע הציבור ויזהר!
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מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות מעלה – אדומים עולה ,כי הוסרה ההשגחה מקייטרינג "תנובות
ארצנו" ,רח' תלמי יוסף ,א.ת .מעלה – אדומים וזאת לאחר שהמקום נסגר לטענתם בשל קשיים
כלכליים .בהתאם לכך ,אין לרבנות המקומית אחריות לגבי כשרות המזון אשר יוצר לאחר תאריך
ט' אייר ) (01.05.12ממתחם מישור אדומים.
במסגרת ביקורות שנערכו ע"י צוות היחידה הארצית בקיוסקים ומכולות ,נמצא כי משווק בהם
המוצר "גומי בטעמים שונים" תחת המותג "פיני" ,מיוצר ע" י חב' "סנצ'אס קנו" ,ספרד ומיובא
ע"י חב' "דושי" ,נצרת ,בר קוד ,3410525130670 :תוך הצגתו כ"כשר למהדרין פרווה
בהשגחת בד"צ חוג הרמב"ם" ,צרפת .הננו להודיע כי גוף זה אינו מ וסמך ע"י מועצת הרה"ר
לישראל ליתן הכשר ועל כן אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים .נא לפעול בהתאם.
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 :הננו ליידע את ציבור הרבנים ומפקחי הכשרות ,כי עפ"י
נוהלי הכשרות במדור למצוות התלויות בארץ ברה"ר ,אישורים לעניין נטיעות בפיקוח ) שתילים דו שנתיים ( מתקבלים
אך ורק ע"י אחד משלושת המכונים המוכרים ע"י הרה"ר לישראל לענייני מצוות התלויות בארץ ,אשר קיים בידיהם הידע
ההלכתי הנדרש ,וכמו"כ צוות משגיחים בפריסה ארצית .להלן רשימת מכונים אלו * :מכון התורה והארץ *מכון למצוות
התלויות בארץ *מרכז לחקלאות עפ"י התורה .נבקש להפנות משתלות ו/או חקלאים המעוניינים באישור לענין הנ"ל לאחד
משלושת המכונים הנ"ל.
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מנתונים שהתקבלו מאת רבנות נתניה ,עולה כי המסעדות ובתי
האוכל המצויים בתוך מתחם "איקאה" נתניה ,אינן מפוקחות על
ידה ואין לה כל אחריות לגבי הנעשה במקום על אף כי הן מוצגות ככשרות
בניגוד לחוק .נא להביא לידיעת הציבור.
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בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית בקניון השרון בנתניה ,נתפס אחד
הדוכנים בשם "פיתה חלבי  -הטאבון הדרוזי דליה " )מאכלים דרוזיים( כשהוא מוצג
ככשר ע"י הצגת תעודה תלויה החתומה ע"י הרב אברהם שם טוב )אהבת שלום
נהריה( ,המעידה על כך שהייצור במוצרים המוגשים במקום נמצא תחת פיקוחו ללא
חשש בישול עכו"ם .הננו להודיע בשער בת רבים כי הרב הנ"ל לא הוסמך לתת הכשר
ע"י מועצת הרבנות הראשית לישראל ואין להסתמך על תעודות אלו כלל ,אלא יש לדרוש
תעודת הכשר בתוקף מטעם הרבנות המקומית המוסמכת בלבד .ידע הציבור ויזהר!

להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק  ,שהוסרה מהם תעודת הכשרות או הפועלים ללא השגחה מוסמכת :
להלן רשימת עסקים שהוסרה מהם ההשגחה ע"י הרבנות בת ים ואינם נתונים יותר להשגחתה החל מתאריך כ"ד אייר
תשע"ב  :אטליז "גבי" ,רח' בלפור  ,37בת – ים ,מפעל עוגיות "בר קוקיס" ,רח' יקואל  ,4בת ים
הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות יקנעם מבתי העסק הבאים אשר אינם נתונים יותר להשגחתה" :פלאפל אוריון" ,מרכז
מסחרי יקנעם ,הנ"ל ממשיך להציג עצמו כ"כשר" ע"ג שלט המוצב בפתח העסק למרות שההשגחה הוסרה ממנו
בחודש אפריל  .2012כמו"כ הוסרה ההשגחה מ"שיפודי קטורזה" ,א.ת .יקנעם .הכשרות הוסרה עפ"י בקשתו של
בעל העסק החל מתאריך כ"ג אייר תשע"ב ) .(15.05.12למרות זאת הנ"ל ממשיך להציג עצמו ככשר ע"ג שלט
המוצב בכניסה לעסק!
פיצה " , "1+2רח' צאלון  21מודיעין ,בבעלות קובי אלון יעקב ,מציג את בית העסק ככשר באמצעות שילוט מעל העסק
למרות שלנ"ל אין תעודת כשרות מתאריך  15.04.12מטעם הרבנות מודיעין
הוסרה ההשגחה ממסעדת "אגוז י" קרית גת ואין היא נתונה להשגחת הרבנות קרית גת

בת ים

-

יקנעם

-

מודיעין

-

קרית גת

-

תל אביב

 מסעדת "יוניפול" ,רח' האצ"ל  ,69ת"א מציגה עצמה ככשרה ע"ג שלט בהשגחת הרבנות ת"א וע"ג תעודת כשרותלמרות שאין לה השגחה מטעם הרבנות ת"א כחוק .מסעדת "ענק הפלאפל" ,רח' המסגר  ,73ת"א כותב כשר
מבלי שיש בידו ת"כ מטעם הרבנות ת"א  .מסעדת "מלך השווארמה" ,רח' רמב"ם  ,1ת"א  ,מסרב להחזיר את
תעודת הכשרות לרבנות ת"א למרות שהוסרה ממנו השגחה על ידה

N

לאור הצטברות המכשלות החמורות שאירעו לאחרונה ,הננו לפנות בזאת לרבנויות נותנות ההכשר בארץ ,להקפיד ולחזק את
אכיפת נהלי הכשרות במטבחי הקייטרינג כמופיעה בנהלי הרה"ר לישראל .העמידה על סעיפי הנוהל ככתבם וכלשונם ,הן בהתייחס
לנוכחות המשגיחים בפועל לרבות ליווי תהליך שינוע המזון ופיקוח על מקום הגשתו ימנע אפשרות לתקלות העשויות להתרחש
בשוגג או במזיד  .נבקש מנציגי המועצות הדתיות לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הרבנים המקומיים על מנת להביא להטמעת
הנהלים על הצד היותר טוב בבחינת "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" ובכך נבצר את חומת הכשרות בארץ.

העתקים:
מרנן כב ' הרבנים הראשיים לישראל שליט"א
מר עודד וינר – מנכ"ל הרה"ר לישראל
מר ירון קטן ,עו"ד – היועץ המשפטי )בפועל( הרה"ר
רבני ומפקחי האגף
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