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זהירות! לאחרונה פורסמה מודעה במיקומון "גל גפן" בראשל"צ ,עמ'  ,4גיליון  ,1907בה הוצג הסניף של "בשר
גיל" בבעלות חב' "גיל חנויות בשר  2005בע"מ" השוכן ברח' הגדוד העברי  ,56ראשל"צ ככשר למרות שלאטליז זה
אין בשום אופן תעודת הכשר מטעם הרבנות המקומית ראשל"צ ויש חשש חמור באשר למקור הבשר הנמכר
במקום .ידע הציבור ויזהר!
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מפניה שהתקבלה מארגון הכשרות של ה –  O.Uארה"ב ,עולה כי חב' היבוא "תומר יבוא ושיווק
בע"מ" ,טל' ,04– 8455707 :ייבאה ארצה את המוצר "משקה חמוציות ופטל" ,בר קוד:
 ,041152254088המיוצר ע"י חב' "קלמנט פאפפאס בע"מ" ארה"ב ,תוך הצגתו ככשר ע"ג מדבקה
"בהשגחת ה –  O.Uובאישור הרה"ר לישראל" וזאת ללא שמצויין על גוף המוצר המקורי סימון ה –
 . O.Uמבדיקה שנערכה נמצא כי מוצר זה ללא כשרות כלל ועל כן הדבר מהווה מכשול לציבור.
יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות!

.2

.3

מביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית בחב' "פרי נטו טבעי" ,השוכנת ברח' פלטין  6בראשל"צ ,טל'
 ,057– 7812121נמצא כי בעלי המקום מסמנים את תוצרתם – רכז פירות וכדו' ככשרים בהשגחת הרבנות
ראשל"צ .בבדיקה עם הרבנות המקומית נמצא כי לחב' זו אין מזה כשנה תעודת הכשר מטעמם ועל כן הדבר
מהווה זיוף חמור .אין לקלוט תוצרת זו במקומות המושגחים.

 .4בביקורת שנערכה ע"י נציגי הרבנות המקומית ראשון לציון במסעדת "פינת השלושה" השוכנת
ברח' סחרוב  ,20ליד קניון הזהב א.ת.ח ראשל"צ טלפון ,9520450-03 :נמצא בשר כבש עם חלב
ללא זיהוי אשר נחשד כטרף ללא שהיה יכולת בידי בעלי המסעדה להוכיח את כשרותו .לאחר שנערך
שימוע ע"י נותן ההכשר ,הרינו להודיע בשער בת רבים כי כיום אין למסעדה הנ"ל תעודת הכשר
מטעם הרבנות המקומית ראשל"צ על אף שהמקום ממשיך להציג עצמו ככשר ושומר נפשו ירחק!
 .5לאחרונה התקבלה תלונה לגבי מסעדת "הפעמון" השוכנת בצומת שריגים )לי-און( גבעת ישעיהו )טל':
 (02-9951944וזאת לאחר שנערך במקום אירוע אשר הוצג ככשר על אף שלמקום אין תעודת כשרות
כלל מטעם הרבנות האזורית למטה יהודה .הרינו להודיע כי מקום זה אינו מאושר לעריכת חו"ק
וידע הציבור ויזהר !
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מפניות שהתקבלו לאחרונה במוקד היחידה הארצית עולה כי מכללת "השף" המשתייכת לארגון השפים הישראלי ,מפרסמת
כי הקורסים המתקיימים על ידה בבית הארחה בית וגן ירושלים )  (1-700-500-034נערכים ב"מטבח כשר"  .מבדיקה
שנערכה עם הממונה על הפיקוח בבתי המלון מטעם הרבנות המקומית ירושלים – הרב
שמואל בורשטיין שליט"א נמצא כי על אף שמטבח המכללה נמצא במתחם בית ההארחה
אין לו כל הכשר ופיקוח מטעם הרבנות המקומית על הכלים או כל פעילות אחרת הנעשית
במקום או מחוצה לו .ידע הציבור ויזהר !
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מבדיקה שנערכה עם מחלקת היבוא הארצית נמצא כי המוצר" :סוכריות גומי מצופות אבקה חמוצה"
)בר קוד (8436014444011 :המיוצר ע"י חב' "דולסה פלוס" מספרד ומיובא ע"י חב' סיגליו מחולון לא
קיבל את אשורה על אף שהוא מוצג ככשר למהדרין בהשגחת הרב אלון .אין לקלוט מוצר זה ויש להסירו
מהמדפים .
.8

בביקורת שנערכה ע"י נציג אגף הכשרות הארצי בחב' "תנובת הארץ למהדרין" ,משק  23מושב יגל– 2525400 ,
 ,050נמצא כי העובדים במקום ארזו תוצרת עלי ירק הנושאים את ציון הכשרות של הרבנות האזורית אשכול עפ"י
היתר המכירה ללא פיקוח .בשיחה עם כב' הרב שמואל שוקרון שליט"א ,הרב האזורי ,נמצא כי טרם הנפיק תעודת
הכשר למקום ואין מטעמו כל השגחה ופיקוח על הגידול והאריזה .בהתאם לכך אין לקלוט תוצרת חברה זו עד
להודעה חדשה בדבר הצבת פיקוח על הכשרות מטעם הרב המקומי.

בית יהב ,ירמיהו  ,80ירושלים ,ת.ד 36016 .מיקוד  ,91306טל' , 02– 5313187 :פקס' 02– 5313169
Beit Yahav, 80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313187, Fax. 02-5313169

הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
.9

מדיווח שהתקבל ממפקחים על רשתות השיווק נמצא כי ברשת ה"שופרסל" משווקים המוצרים הבאים תוך ציונם ככשר
בהשגחת ה"סטאר קיי" :כרובית וגזר ,בר קוד ,72900050410 :תערובת ירקות כבושים,המיוצרים ע"י חב' "קוזת"
מיון ומיובאים ארצה ע"י חב' "תאסת את אצלן בע"מ" מקיבוץ נחשונים .מוצרים אלו לא קיבלו את אישור מחלקת היבוא
ועל כן יש להסירם מהמדפים ולהחזירם ליבואן בדחיפות.

 .10לאחרונה נמצא משווק בחנויות הטבע השונות "משקה סויה אורגני בטעם תות שדה" ,בר קוד,063667301705:
המיובא ע"י חב' "מרשל מוצרי טבע בע"מ" ,רח' המרכבה  ,25א.ת .חולון ומיוצר ע"י נוטריסויה ,רח' פינארד
 ,4050קוויבק ,קנדה תוך ציונו כ"כשר פרווה" בהשגחת הרבנות מונטריאול ,בעוד שבפועל נותן ההכשר סימן
מוצר זה כחלבי .לאחר בירור נמצא כי משקה זה בושל בכלים חלביים ומוחזק בחזקת חלבי ועל כן הדבר
עשוי להוות מכשול .כמו"כ ,מוצר זה לא קיבל את אישור מחלקת היבוא של הרה"ר ועל כן יש להסירו
מהמדפים ולהחזירו ליבואן.
 .11מדיווח שהתקבל נמצא כי ברשת ה"שופרסל" ובחנויות השונות נמכר מוצר "פסטה מקמח מלא" ,המיובא
ע"י חב' "נטורפוד בע"מ" ,מושב גבעת חן ומיוצר ע"י "נטורפרודקטס" ,דלטון ,38הולנד תוך הצגתו כמושגח
ע"י בד"צ עטרת ישורון – פרווה ללא חשש חדש .הרינו להודיע כי מוצר זה לא קיבל את אישור מח' היבוא ועל כן
יש להסירו מהמדפים ולהחזירו ליבואן.
 .12מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות האזורית חבל מודיעין עולה כי לאחר שמולאו תנאי הכשרות כראוי הוחזרה תעודת
ההכשר לחב' "קלאס פוד" בכפר טרומן .מעתה ניתן לקלוט תוצרת זו במקומות המושגחים.
מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנויות הבאות נמצא כי למקומות הבאים הוסרה הכשרות או שהם מוצגים ככשר ללא תעודה מטעמם :
כפר סבא

" -אטליז תמר ביטון" רח' שאול המלך )מרכז דוד( כ"ס – אין השגחה ותעודת כשרות למקום על אך כי הוא מוצג ככשר.

מבשרת ציון

 -קייטרינג " Bבישולים" רח' הגפן  30מעוז ציון – הוסרה הכשרות מהמקום עקב הפרת נהלי הכשרות במקום.

חוף השרון

 -גן אירועים "ג'ילת" קיבוץ יקום – אינו נתון עוד תחת השגחת הרבנות האזורית עקב סגירת המקום מתאריך 12.10.07

מו"א יואב

"סטקיית התקוה" צומת ראם – הוסרה הכשרות מהמקום מתאריך כ"ה תשרי תשס"ח ) (07.10.07עקב התחלפות הבעלים
קטרינג "מוסקאט" – קבוץ נגבה הושעתה תעודת ההכשר עד להודעה חדשה לאחר שהמקום הפר נהלים
 מסעדת "בישולים" רח' שאול המלך  35ת"א – הוסרה ההשגחה מהמקום ולמרות זאת הנ"ל ממשיך להציג את תעודתהכשרות במקום ומסרב להחזירה לרבנות ת"א ,קונדיטוריה "זילברשטיין" רח' יצחק אלחנן  24ת"א – הוסרה ההשגחה
מהמקום והנ"ל ממשיך לשווק את תוצרתו ככשרה ע"ג תויות בהשגחת הרבנות ת"א ,מזנון "קופי סטופ" רח' הרכבת ת"א –
הוסרה ההשגחה מהמקום ובעל המקום מציג לקונים אישורי כשרות של המוצרים אשר נרכשים לחנות  ,מסעדת "אמיגוס
מכסבני" רח' עלית הנוער  14ת"א – לנ"ל אין השגחה מטעם הרבנות ת"א ומציג תעודה למבקשים.

תל אביב

 .13בהתאם להודעת מחלקת הכשרות ברבנות ראשל"צ אין הם נותנים כשרות לדגים הכבושים והמעושנים השלמים של חב'
" מעדני מיקי" בשל החשש להימצאות תולעים בקרביים .ידע הציבור ויזהר!
ברצוננו לחזור ולהזכיר כי הסמכות להענקת תעודת הכשר נתונה לרב המקומי או לרב שהוסמך ע"י מועצת הרה"ר
לישראל לפי העניין בהתאם לסמכותה לפי סעיף )2א() (1לחוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג  .1983 -אין לאשר
תעודת הכשר שלא ניתנה כדין.
נוהל אולמות ,גני אירועים ורשתות 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.
• כמו"כ אין לקיים חופות ביום שישי וערבי חג אלא אם כן תתקיימנה עד לשעה  13:00בצהריים בקיץ ובשעון חורף עד השעה
 12:00בצהרים .בכל מקרה המנה האחרונה באירועים אלה תוגש לא יאוחר משלוש שעות לפני כניסת השבת ו/או החג על
מנת לתת זמן מספיק לאורחים וצוות העובדים לפנות את המקום ולהגיע לביתם זמן ראוי לפני כניסת השבת ובכך תימנע
עוגמת נפש מצד העובדים וחילול שבת הכרוך בעניין.

העתקים:
הרה"ג הרבנים הראשיים לישראל
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
מר שמעון אולמן ,עו"ד  -היועץ המשפטי לרה"ר

בית יהב ,ירמיהו  ,80ירושלים ,ת.ד 36016 .מיקוד  ,91306טל' , 02– 5313187 :פקס' 02– 5313169
Beit Yahav, 80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313187, Fax. 02-5313169

