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מתלונה שהתקבלה במוקד היחידה הארצית עולה כי חב' "אלדו אירועים – גלידות איכות" ,רח'
המייסדים  ,60זכרון יעקב,טל' , 04– 639110 :פלאפון ,050– 7314752 :מציגה את עצמה כ"כשרה
למהדרין בהשגחת הרבנות חוף הכרמל" בקטלוג "בשמחות  ,"2007עמ'  .27בבדיקה שנערכה עם הרבנות
האזורית חוף הכרמל נמצא כי לחברה גלידה "אלדו" בזכרון יעקב אין תעודת כשרות בשום אופן והחנות אף
פתוחה בשבתות וחגי ישראל .ידע הציבור ויזהר !
.2
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מתלונה שהתקבלה מרבנות אשדוד נמצא כי חב' "רני ניהול מסעדות" – סדנאות בישול,
רח' הבונים  ,1אשדוד ,טל' ,08– 8539539 :מציגים את עצמם ככשרים באמצעות תעודת
כשרות שפג תוקפה תוך עריכת שינויים בה ע"מ להטעות את הציבור וזאת לאחר שהוסרה
הכשרות מהמקום מתאריך  .11.04.06יש להזהיר את הציבור לבל יכשל.

לאחרונה משווק בחנויות השונות "שמן זית כתית למאור להדלקת נרות שבת וחנוכה" ,המסומן
כמיוצר בקטלוניה – ספרד ,ומיובא ע"י  SH.A.YR LTDת.ד 1129 .טבריה,המוצג כ"כשר למהדרין
בהשגחת בד"צ נחלת יצחק" ללא אישור הרבנות .במקביל ,התקבלה פניה מטעם הגוף הנ"ל
המודיע כי "שמן איכות" המיוצר בכפר עלבון מזייף את חותמתו .הרינו להודיע כי אין להשתמש
בשמנים אלו מחשש לכשרותם.
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מנתונים שהתקבלו במוקד היחידה הארצית מאת הרבנויות השונות עולה כי חנויות הפלאפל "המושבה – פלאפל
 4טעמים" השוכנות בערים פ"ת ,בני ברק ,ת"א ,רחובות ואשדוד ,אין להם תעודת הכשר מהרבנות המקומית ואף
לא מטעם בד"צ נחלת יצחק על אף שהן מוצגות ככשרות .ידע הציבור ויזהר !
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בהתאם להודעתה של הרבנות האזורית מטה יהודה ,הוסרה הכשרות מגן האירועים "חוות אביב" השוכנת
סמוך לצומת שואבה במורדות ירושלים ,על פי בקשת בעלי המקום .מעתה אין כל פיקוח על הכשרות במקום
ומשכך ,אין לערוך במקום חופות וקידושין עד להודעה חדשה.נא ליידע את רשמי הנישואין בנדון.
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בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית במסעדת "סברו" המנוהלת ע"י חברת "טקדן",
השוכנת בקומה החמישית בתחנה המרכזית בת"א ,נמצא כי הנ"ל מציגים עצמם ככשרים ע"ג שלט
למרות שבפועל אין למקום כשרות מטעם הרבנות המקומית .הואיל והמתחם הומה אדם ,המכשלה
גדולה ועל כן יש להזהיר את הציבור בדבר ההטעיה.
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בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית ב"מעדניית רצאבי" ,השוכנת ברח' כורזין , 5
גבעתיים ,נמצא כי בעלי המקום מציגים עצמם ככשרים בהשגחת הרבנות המקומית גבעתיים .בבדיקה
שנערכה נמצא כי הנ"ל זיוף חמור ובשום אופן אין למקום כל השגחה מטעמם .נגד בעלי המקום ננקטו
אמצעים כחוק .ידע הציבור ויזהר !
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בהתאם להודעתה של ה"רבנות לכשרות ארצית" ולאחר שנערכה ביקורת ע"י הממונה על בתי מטבחיים
ברה"ר לישראל הרינו להודיע כי משחטת "י.מ עדרים" השוכנת בכפר ירכא נמצאת תחת השגחתה של
ה"רבנות לכשרות ארצית" ומעתה ניתן לקלוט תוצרת מהמקום תוך הקפדה על נהלי קליטת התוצרת
כפי המצויין בנהלי הכשרות של אגף הכשרות הארצי.
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זהירות ! בתקופה האחרונה הופצו פליירים באזור רמת ישי בהם הוצג "סופר מחסני מזון" ,א.ת .רמת ישי ,טל'04– 9535775 :
 ,כ"כשר בהשגחת הרבנות רמת ישי" ,בעוד שבפועל אין כל פיקוח והכשר על המקום מטעם הרבנות המקומית .יש לציין כי
במקום נמכרים חלקי בשר ועל כן יש להזהיר את הציבור בדבר המכשלה.

 .10חשוב :מנתונים שנמסרו לנו ע"י מנהל מחלקת הכשרות בלשכת
הרבנות מו"א חוף הכרמל עולה כי הופסקה ההשגחה בבית הארחה
 "בית אורן"  -מלון נופש בית אורן קיבוץ בית אורן  30044טל'-04 : 8307444פקס , 8231443-04 :וזאת לאחר שבעלי המקום סרבו
לעמוד בכל תנאי הכשרות  .באתר http://www.hotel-
 beitoren.co.il/religion.cfmטורח מנכ"ל המלון להציג את
המקום ככשר ואף מציין כי כל המוצרים כשרים למהדרין על אף שאין לו תעודת כשרות בשל רצונו לבשל את האוכל תוך חילולי
שבת .ידע הציבור ויזהר !
 .11מנתונים שנמסרו לנו על ידי הרבנויות הבאות נמצא כי למקומות הבאים הוסרה הכשרות או שהם מוצגים ככשרים ללא
תעודה מטעמם :
רמת השרון

 "ג'ולי אוכל ביתי" רח' אוסישקין  ,35רמת השרון – מציג עצמו ככשר ע"ג שלט בהשגחת בד"צ רבנותירושלים למרושת אין לו כשרות מטעם הרבנות המקומית.
"רוי שוקולד" רח' סוקולוב  84רמת השרון -מוצג ככשר באמצעות תעודת כשרות מצולמת של הרבנות ת"א.
פלאפל הג'וקר" רח' טרומפלדור רמת השרון – מציג עצמו ככשר ע"ג שלטים למרות שאין לו כשרות כחוק

בני ברק

" -אטליז יזדי שמואל" רח' החשמונאים  1בני ברק – לא נתון להשגחת הרבנות המקומית

קרית מלאכי

 מפעל "תענוג מתוק" א.ת .עד הלום באר טוביה – נסגר בתאריך כ"ה תשרי תשס"ח ) (07.10.07ואיןלרבנות כל אחריות לגבי כל ייצור שימצא לאחר התאריך הנ"ל

מו"א מטה
אשר

 "קונדיטורית לירון" בבעלות חיים פדידה קיבוץ שמרת – הוסרה הכשרות מטעם הרבנות האזורית מטהאשר
"קייטרינג אלרום"קיבוץ שמרת  -הוסרה הכשרות מטעם הרבנות האזורית מטה אשר
"מטעמונים" קבוץ געתון  -הוסרה הכשרות מטעם הרבנות האזורית מטה אשר
"תולי אכזיב" כפר הנופש אכזיב  -הוסרה הכשרות מטעם הרבנות האזורית מטה אשר

תל אביב

"מאפה נעומי" מושב בצת" ,בין הנחלים" קיבוץ אילון" ,פרי ניר" קיבוץ כברי )משקאות( – הוסרה הכשרות
מטעם הרבנות האזורית מטה אשר מתאריך י"ט תשרי תשס"ח )(01.10.07
 מזנון "קופי סטופ" רח' הרכבת ת"א – הוסרה ההשגחה מטעם הרבנות ומציג ת"כ של גוף אחר ,מסעדת"דוד יפרח" רח' רוסלאן מול מסעדת "קוקה" ביפו – מציג עצמו כ"כשר ע"ג שלט" בלי שיש בידו ת"כ כחוק,
מסעדת "ג'יקס" רח' נחלת בנימין  38ת"א – לנ"ל יש ת"כ של בד"צ "שמן המשחה" בלי רבנות מקומית.
משולחנו של היועמ"ש מר שמעון אולמן ,עו"ד:

בהתאם להחלטת מועצת הרה"ר לישראל בישיבתה מיום חמישי כ' חשוון תשס"ח ) ,(1.11.2007בעל בית אוכל המבקש תעודת הכשר
ברמת כשרות רגילה תוך שימוש בירקות ופירות מ"היתר המכירה" וסורב )במקומות בהם הרב המקומי פסק להחמיר( ,יהיה רשאי
לפנות לרבנים הבאים בבקשה לתעודת הכשר בהתאם לחלוקה הבאה:
הרה"ג שאר ישוב הכהן שליט"א – מאזור חדרה כולל וצפונה
הרה"ג דב ליאור שליט"א – מדרום לחדרה ועד לראשל"צ כולל יו"ש והבקעה
הרה"ג אברהם יוסף שליט"א – מדרום לראשל"צ ודרומה
הרה"ג יוסף הראל שליט"א  -מחוז ירושלים והסביבה
על מנת למנוע אפשרות שבעל בית אוכל יפנה לרבנים מחוץ לתחום לאחר שהוסרה ממנו הכשרות בשל הפרת נהלי כשרות ולא בגין
השמיטה ,תוך נסיון להערים על המערכת ,תינתן תעודת ההכשר בתאום עם הרבנות המקומית  .תוקף ההסמכה של הרבנים המצויינים
לעיל יפקע מאליו עם תום השימוש בתוצרת שנת השמיטה.

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