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

þי"ג חשון ,תשס"ו
15/11/2005þ
עדכון מספר 003:סו

בס''ד

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

הנדון :עדכון כשרות
במחסום קרני שבדרום נתפסה כמות גדולה של
תחת המותג "סמבו" מיוצר ע"י גלידות עדן א.ת.
ה"רבנות לכשרות ארצית" ו"בד"צ בית
חלק מהמוצרים לצורכי חקירה והמשאית עם
ה"רבנות לכשרות ארצית" נמצא כי הנ"ל זיוף
כי מוצר זה אינו כשר ויש לדווח לנו בכל מקום בו

 .1בזכות עירנותו של מפקח הנהלת המכס
המוצר "סמבו" )קרמבו( אשר יוצר בעזה ונארז
ארז כאשר ע"ג האריזה מצויינים ציוני הכשרות של
יוסף".מפקח יחידת האכיפה הוזנק למקום ותפס
התוצרת הוחזרה בחזרה לעזה .בבירור עם
חמור ומהווה מכשלה לרבים .הרינו להודיע בזאת
ימצא.

 .2ממידע שהתקבל ממחלקת הכשרות ברבנות צפת עולה כי לאחרונה נקנה שמן זית כתית מ"חוות ינאי" אשר נמצאת בגליל ובהשגחת הרבנות
צפת מהדרין ונארז תוך ערבוב שמנים אחרים בבקבוקי פלסטיק בתכולה של  630גר' במשק מויאל במושב ניר צבי אשר ע"י רמלה .על גבי
המוצר שנארז בניר צבי מצויין כשר למהדרין בהשגחת הרבנות צפת וזאת כמובן ללא כשרות כלל .מפקח נשלח למקום .ידע הציבור ויזהר!
 .3מנתונים שנמסרו לנו מלשכת הרבנות האזורית מטה אשר עולה כי הוסרה תעודת הכשרות מ"מסעדת הצוק הלבן" השוכנת באתר ראש
הנקרה וזאת לאחר הפרה חמורה של נהלי הכשרות ופתיחת המסעדה בשבת ומעתה אין למקום השגחת כשרות עד להודעה חדשה .ידע
אף מ"קיטרינג פבריס" השוכן בקיבוץ אפק החל
הציבור ויזהר! כמו"כ נמסר לנו כי הוסרה הכשרות
לאשר אירועים המתבצעים ע"י חברה זו עד להודעה
מתאריך ה' חשוון תשס"ו ) (7.11.2005ומעתה אין
חדשה  .נא ליידע את רשמי הנישואין.
שבע בה בעלי עסקים מוצגים ככשרים ע"י הצגת
גוף הנקרא "קהל יראים באר שבע" .יש להבהיר כי
להודיע כי הגוף הנ"ל אינו מוסמך בשום אופן להעניק
התשמ"ג  1983 -ושומר נפשו ירחק .נא להביא
השגחה זו במקומות הנתונים לפיקוח הרבנות

 .4ברצוננו להתריע על תופעה חמורה באזור באר
תעודת השגחה של הרב ישראל יעקב לנדאו מטעם
אין מדובר כלל על הרב לנדאו מבני ברק .הרינו
תעודת כשרות בהתאם לחוק איסור הונאה בכשרות
לידיעת הציבור הרחב .אין לקלוט תוצרת תחת
המוסמכת.

שווק המוצר "טים טם טרפל שוקולד" המיוצר ע"י חב'
 .5לאחרונה נמצא כי במספר חנויות תחת כשרות
נושא מדבקה המצויינת עליה במפורש שהמוצר לא
ארנוטס' ביסקוויט ל.ט.ד אוסטרליה כאשר הוא
כשר .המוצר הוסר מהמדפים בו במקום והמשווק התחייב לאסוף את התוצרת מהמדפים .לטענת המשווק הדבר אירע עקב תקלה במפעל .יש
לציין כי מוצר זה שווק ארצה גם תחת כשרות עם אריזה דומה ועל כן הציבור מתבקש לוודא לפני
האכילה כי המוצר שלפניו נושא את אישור הרה"ר לישראל על מנת לא להיכשל.
 .6בביקורות שנערכו לאחרונה באזור תל אביב נמצאו המקומות הבאים כשהם מוצגים ככשרים
למרות שאין בידם תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית תל אביב תוך הטעיית הציבור:
"בורגרס בר"
"דיינינג גאלרי"
"מעדני מלך"
"פנינת תימן"
"מפגש הפלאפל נקי חופשי"

-

רח' בן יהודה  ,228ת"א

"בורקס ליאון"

רח' נחלת בנימין  ,116ת"א

"קונדיטורית קרנץ'"

רח' ירמיהו  , 22ת"א

"מסעדת אפנדי"

רח' ירמיהו  , 22ת"א

"מעדניה חלבית"

רח' יהודה מרגוזה  , 8יפו ת"א

"קייטרינג פליז'ר"

-

רח' עולי ציון  , 17ת"א
רח' בן יהודה  81ת"א
דרך סלמה  , 21ת"א
רח' גרינבוים  , 41ת"א
רח' לבנדה  , 16ת"א) .הסרת כשרות (
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 .7בביקורת שנערכה במזנון "תסביך הסביח והבוריקה"  -רח' סטרומה  , 1חולון נמצא כי המקום מוצג ככשר למרות שאין
בידיו תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית .נגד בית העסק ננקטו אמצעים כחוק .ידע הציבור ויזהר!
 .8בביקורת שנערכה במסעדת "בורגרי"  -רח' בן גוריון  , 2הרצליה וכן מסעדת "טעמיה"
ברח' בן גוריון  35בהרצליה נמצא כי המסעדות מוצגות ככשרות למרות שאין בידיהן
תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית .נגד בתי העסק ננקטו אמצעים כחוק .ידע
הציבור ויזהר!
 .9זהירות :בביקורת שנערכה בקיטרינג ומסעדה ":למאמא" השוכן בקניון מלחה  -ירושלים )טל' 054-7290364 :וכן
 ( 02-6790696נמצא כי המקום מוצג ככשר למהדרין ע"י הגוף "בד"ץ נחלת יצחק" וזאת לאחר שהרבנות ירושלים
הסירה את תעודת הכשרות ממנו בשבועות האחרונים .הרינו להודיע כי הגוף הנ"ל אינו מוסמך להעניק תעודות
כשרות בצורה זו ועל כן אין לאשר אירועים של קייטרינג זה עד להודעה חדשה במקומות המושגחים ע"י הרבנות
המוסמכת .נא ליידע את רשמי הנישואין.
 .10מנתונים שנמסרו לנו ע"י לשכת הרבנות מרחבים בני"ש עולה כי הוסרה תעודת הכשרות מ"אריה מרכז קניות
"אופקים מכל מחלקות הסופר ומעתה אין להם כל אחריות על כשרות המקום עד להודעה חדשה .ידע הציבור ויזהר!
 .11מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות המקומית אזור עולה כי מסעדת "כחול לבן" השוכנת ברח' השיקמה באזור )טל' (03-5569724 :ממשיכה
להציג את עצמה ככשרה למרות שאין לה בשום אופן תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית ויש חשש גדול להכשלת הרבים במאכלות
אסורות .ידע הציבור ויזהר!

 .12מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות
תעשיות בורקס ) (1979בע"מ" מרח'
לי" רח' יקואל  7א"ת בת ים  ,נסגרו
לכשרותם .אין לאשר מותגים הנושאים
 .1/9/2005כמו"כ נמסר לנו מאת בד"ץ
לאחרונה לרח' יקואל  7בבת ים וממשיכה
שום השגחה יותר למקום.נא טיפולכם

המקומית בת ים עולה כי המפעלים " :סמי
יקואל  4אזור התעשיה בת ים וכן חב' "עוגה
ומעתה אין הרבנות המקומית אחראית יותר
את ציון הכשרות הנ"ל לתאריכי ייצור שאחר
חוג חת"ס פ"ת חב' "לה קוראסון" עברה
לציין את ציון ההשגחה שלה למרות שאין להם
בהתאם.

 .13מנתונים שהתקבלו מהרב אבשלום קציר שליט"א ,רב חברת התעופה "אל  -על" ,עולה כי באחרונה יצאה הנחיה ע"י הממונים
בחברה כי החל מתאריך  16.10.05כל המטבחים בעולם השייכים לחברה יתבצע חימום של הלחמים והלחמניות בתנורים אך ורק
בשקיות קוקי ובכך ימנע חשש כשרותי.
 .14מנתונים שהתקבלו מאת מחלקת הכשרות ברבנות אשקלון עולה כי חודש הפיקוח וההשגחה על מפעל "ענבי ציון בע"מ" -
אשקלון וזאת לאחר שהמפעל התחייב לעמוד בנהלי הרבנות המקומית כפי הנדרש .נא להביא לידיעת המשגיחים.
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 12:00
בצהרים .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
רבני ומנהלי אגף הכשרות הארצי
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