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הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
היחידה הארצית
לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

þו' תשרי ,תשס"ו
09/10/2005þ
עדכון מספר 001:סו

בס''ד

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

הנדון :עדכון כשרות
 .1מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות נהריה עולה כי חברת "לחמי" משד'
הגעתון  27נהריה טל' 04-9923411 :יצאה לאחרונה בסדרת עוגיות בטעם תפוחים
המכילים יוגורט חלב אך בטעות לא ציון כי המוצר חלבי במפורש כך שיש חשש
למכשול .הרבנות המקומית מתריעה כי כל מוצרי החברה הנ"ל קבלו תעודת הכשר
לחלבי בלבד .נא להביא לידיעת הציבור.
 .2מנתונים שנמסרו לנו ע"י לשכת הרב המקומי
לבנימינה  -גבעת עדה עולה כי לאחרונה משווק
באזור המרכז והצפון שמן זית מעורב המיוצר בכפר
מע'ר ומשווק ע"י א.ע .טל' 04-6787017 :תוך ציון הכשרות של רבנות זכרון יעקב.
בבדיקה עם הרבנות זכרון יעקב נמצא כי מעולם לא נתנו הכשר לשמן זה והדבר מהווה
זיוף חמור .נא לדווח לנו בכל מקרה בו ימצא שמן זה לצורך המשך חקירה.
 .3לשאלת רבים המוצר חטיף ") "SUNBARקוד(1520231 S:
המיובא ארצה ע"י חברת "סאנריידר" ומוצג ככשר חלבי )K-
 (KOSHER DAIRYלא קיבל את כשרת הרבנות הראשית לישראל ואין לנו כל אחריות לגבי כשרותו.
ידע הציבור ויזהר!
 .4הרינו להביא לידיעת הציבור כי המוצר " - BARONIEתערובת שוקולדים
ופרלינים" )בר קוד (5410850734874 :המיוצר בבלגיה וכן המוצר "
סוכריות בטעם תות שדה ) "SILKY -בר קוד (5201071240103 :המיוצר
ביוון והמיובאים גם יחד ע"י היבואן בני פאוזי שומשום בע"מ מנצרת  -לא קיבלו את אישור מח'
היבוא של הרה"ר לישראל ואף נושאים ציוני כשרות מזוייפים של הרב משה סעדון שליט"א -
 SIKSועל כן יש להסירם בדחיפות מעל גבי המדפים ולהחזירם ליבואן על מנת להסיר מכשול.
ידע הציבור ויזהר!
לאחרונה נמצאו משווקים "זיתים מגידול אורגני" )בר קוד:
.5
 (7290008292535המיוצרים ע"י יצרן  922עבור חברת אדמה מוצרי מזון אורגניים ממושב
מגשימים הנושאים את ציון הכשרות של הרב מנשה טיירי  -רב אזורי מגידו .לאחר בירור עם הרב
טיירי שליט"א נמצא כי חברת אדמה לא קיבלה כלל כשרות ממנו ואין לו כל אחריות לגבי מזון
המשווק תחת ציון הכשרות שלו מטעם חברת אדמה .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו
לייצרן בדחיפות.
 .6מנתונים שנמסרו לנו ע"י מח' היבוא נמצא כי היבואן "אופטימום אינטרייד
בע"מ"  -רח' היצירה  , 10רמלה ,ייבא ארצה מחב' לודוייג בגרמניה ,
"חטיף שוקולד קוקוס" )בר קוד ( 20046347 :המוצג ככשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי
בהשגחת הרב הוכוולד ובאישור הרבנות הראשית לישראל אך נושא קודי יצור שלא אושרו כלל
ויש חשש גדול לכשרותם .יש להסירו מהמדף ולהחזירו ליבואן בדחיפות.
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 .7לבקשת מח' היבוא הרינו להסב את תשומת לבכם לכך שחב' היבוא "החברה המאוחדת להפצה ולמסחר בע"מ
מת"א אשר יבאה ארצה את המוצר "חומץ בלסמי ממדונה  -חומץ טבעי מיין"  6%חומציות ) בר קוד:
 (013628609388המיוצר בחברת מונרי פדרצוני מאיטליה תחת כשרות ,החלה לייבא לאחרונה חומץ זהה
המיוצר ללא כשרות כלל )בר קוד 2573005 :לא כשר( מאותה חברה בבקבוק חדש כך שהדבר
עשוי להביא למכשול .אין לאשר מוצרים אלה ויש להחזירם ליבואן בדחיפות.
 .8מדיווח שהתקבל ממחלקת הכשרות וההלכה של הרבנות הצבאית עולה כי
לאחרונה נעשה נסיון להחדיר לקנטינות הצה"ליות חטיפים מסוג "מרס"
ו"סניקרס" המיובאים מחו"ל ללא ציוני כשרות כלל ,אך הדבר נמנע ברגע
האחרון בזכות עירנות המשגיחים .ככלל יש לזכור כי ישנם מוצרים רבים
בחו"ל בעלי מותג זהה המיוצרים באתרים שונים בעולם אשר ייתכן שחלקם
תחת כשרות וחלקם אינם כשרים לחלוטין ועל כן יש להקפיד ולוודא כי על
כל מצרך המיובא ארצה מצויין במפורש שקיבל את אישור מח' היבוא של הרה"ר לישראל ואין
להסתמך בשום אופן רק על מוניטין הכשרות של המותג.
 .9מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות כפר סבא עולה כי הוסרה תעודת הכשרות מהמקומות הבאים ומעתה
אין להם כל אחריות לגביהן:
"פלאפל כרמי"  -רח' ויצמן  60כ"ס.
•
"וילי דוג ישראל"  -רח' ויצמן  134כ"ס.
•
 .10מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות המקומית פתח תקוה עולה כי הוסרה הכשרות מקיטרינג "היצירה"  -רח' חיה פינשטיין
 3פ"ת בשל ליקויי כשרות שנמצאו במקום .ידע הציבור ויזהר!
 .11מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות המקומית אופקים עולה כי הוסרה תעודת הכשרות מ"קונדיטורית מרינה" השוכנת
ברח' הרצל  40אופקים לאחר שהתגלו במקום ליקויים כשרותיים  .אין לקלוט תוצרת חברה זו עד להודעה חדשה.
 .12מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות תל אביב עולה כי מסעדת "אבו גוש" השוכנת ברח' אלנבי  60ת"א
מוצגת כשרה למרות שטרם קיבלה הכשר מטעמה .ידע הציבור ויזהר!
נוהל רשתות שיווק  -שחרור עובדים בערבי שבתות וחגים בתקופת שעון החורף
אנו חוזרים ומזכירים כי על פי הנהלים יש לוודא כי שערי סניפי רשתות השיווק השונות ייסגרו ערבי שבת
וחג שעתיים לפני כניסתם .על אחרון העובדים להשתחרר לא יאוחר מ  45ד' לפני כניסת השבת והחג על
מנת שיוכל להספיק להגיע לביתו מבעוד מועד מבלי לחלל את השבת .לעובד הגר בריחוק מקום יש לתת
אפשרות ראויה להגיע בעוד מועד לביתו.
גמר חתימה טובה,

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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