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

þי' כסלו ,תשס"ו
11/12/2005þ
עדכון מספר 005:סו

בס''ד

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

הנדון :עדכון כשרות
 .1זהירות :לאחרונה נמצא משווק המוצר "דבש טבעי ספרדי  100%טהור" )בר קוד :
 (7290001504970ברחבי הארץ המיוצר כביכול ע"י חברת שיווק והפצה סויה פוד בע"מ טירת
יהודה והנושא את ציון הכשרות " כשר פרווה לפסח  -בהשגחת הרבנות חולון ובד"ץ בית יוסף".
בבירור שנערך עם הגורמים השונים נמצא כי לא ניתנה למוצר זה כל כשרות ועל כן כשרותו
מזוייפת לחלוטין .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולדווח לנו בכל מקום בו יימצא.
 .2זיוף חמור :לאחרונה מופצים באזור ירושלים והסביבה קופסאות שימורים של המוצרים :אפונה -
תירס  -רסק עגבניות ורוטב פיצה כשהם נושאים מדבקות לבנות עם ציון הכשרות של בד"ץ בית
יוסף על גבי מדבקות וכן של בד"ץ העדה החרדית י"ם ללא האריזה מקורית כך שאין זיהוי של
המפעל המייצר ושאר נתוני המוצר כפי הנדרש על פי חוק .לפי הדיווח המוצר משווק בין היתר
ע"י אדם בשם מיקי מס' טל'  . 054-8091220אין לרכוש מוצרים אלה מחשש לכשרותם ויש
לדווח לנו בכל מקום בו הוא יימצא.
 .3בפשיטה שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית במשק  61במושב גבעת כח המשמש לייצור
ושיווק שמנים תחת המותג "בית יצחק"  -אזרד  ,נמצאו סוגי מדבקות הנושאות את שמות
הייצרנים והמוצרים הבאים " :מנורה  -שמן זית טהור למאור  100%שמן זית" שיווק והפצה
סיסטם השקעות בע"ם  050-7222181מיוצר ע"י בסמה הגליל סחר בע"מ )בר קוד:
 (7290009569308תוך ציונו ככשר בהשגחת הרבנות לכשרות ארצית ובד"ץ חוג חתם סופר
בני ברק .לאחר בדיקה נמצא כי הנ"ל זיוף חמור .כמו"כ נמצאו מדבקות של המוצר "שמן זית הגליל" )בר קוד:
 (7290000207575מיוצר ומשווק ע"י ט.פ .ייצור ושווק שמנים  050-8312760א.ת .טבריה תוך ציונו ככשר
בהשגחת בד"ץ יורה דעה ורבנות טבריה .לפי עדכון של בד"ץ יורה דעה אין לו כל אחריות לגבי מוצר זה.
אין לקלוט בשום אופן מוצרים אלה על מנת לא להיכשל .ידע הציבור ויזהר!
 .4בביקורת פתע שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית בחוות העיזים "הר הרוח"
השייכת למשפחת הימלפרב בהרי יהודה )טל' , (02-5345660 :נמצא כי הנ"ל
מייצרים מוצרי חלב עיזים תוך ציונם ככשרים בהשגחת הרבנות האזורית מטה יהודה .
בבירור עם הרב האזורי למטה יהודה נמצא כי מעל לשנה וחצי אין כשרות למקום
והצגת המקום ככשר בהשגחתו מהווה זיוף חמור .מיד עם התפיסה נערכה ביקורת
במס' חניות לממכר מזון טבעי המוצגות ככשרות ואכן נמצא כי מוצרים אלה נמכרים על המדפים .נגד בעלי
המקום יינקטו צעדים על פי חוק .ידע הציבור ויזהר.
 .5מנתונים שנמסרו לנו ע"י לשכת הרב האזורי למו"א משגב עולה כי
הוסרה תעודת הכשרות מקייטרינג "תותים" השוכן ביישוב קורנית תחת
בעלות סלעית רוסק וזאת לאחר שבעלי המקום לא עמדו בנהלים כפי
שהתבקשו מס' פעמים .מעתה אין לאשר אירועים של חברה זו עד
להודעה חדשה .נא להעביר לרשמי הנישואין בכל אתר ואתר.
 .6שימו לב :מנתונים שנמסרו לנו ע"י משגיח הכשרות ברבנות אופקים נמצא כי באזור הדרום משווקים
מוצרי מאפה קפואים מסוגים שונים הנושאים את המותג "בורקס חיימיקו"  1997בע"מ א"ת חדש
ראשל"צ טל' 03-9619906/7 :המוצגים ככשרים למהדרין בהשגחת הרבנות ראשון לציון .בשיחה עם
לשכת הרבנות נמצא כי לחברה זו אין בשום אופן כשרות מטעמם והדבר מהווה זיוף חמור .יש להסיר
מוצר זה מהמדף ולהחזיר לייצרן .נא לדווח לנו בכל מקום בו הוא ימצא.
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הרבנות הראשית לישראל
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היחידה הארצית
לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
 .7שימו לב :מנתונים שנמסרו לנו ע"י מח' היבוא ברבנות הראשית נמצא כי המוצר "נורי  -אצות ים
לסושי ומאכלים יפניים" המיוצר ע"י חב' אימו יפו ומיובא ע"י חברת אימו חברת סחר המזרח בע"מ רח'
הערבה  22מגשימים לא קיבל את אישורה למרות שעל גבי המוצר מצויין כשר פרווה באישור הרה"ר
לישראל .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות על מנת לא להיכשל.

 .8תזכורת  :משקה האנרגיה " : "XLהמיוצר בפולין  .מכיל לעיתים חומר הנקרא
 TAURINאשר במקור הופק מבלוטות שוורים והיום ניתן להפיקו גם מבעלי חיים
אחרים .אין להשתמש בו בשום אופן ללא ציון כשרות במפורש על גביו .לאחרונה יובא
ארצה משקה זה ע"י חב' בני פאוזי שומשום מנצרת עלית אשר שיווקה אותו ללא כל
ציון כשרות על אף שהגישה בקשה לכשרות עבור מוצר זה .לאור הממצאים בוטלה
תעודת הכשרות של היבואן )מס'  /304סו ( עד להודעה חדשה  .יש להסירו מהמדפים ואין לשווקו ככשר בכל
דרך שהיא במקומות המושגחים.
 .9בביקורת שנערכה ע"י מפקחי יחידת האכיפה במפעל "בצק השרון" רח'
אורט  20א"ת הישן נתניה טל' 098846987 :נמצא כי המקום אורז את מוצריו תחת ציון
הכשרות של הרבנות המקומית נתניה למרות שאין למפעל כל השגחה מטעמם ובכך
הציבור נכשל .אין לקלוט בשום אופן מוצרים של חברה זו ויש לדווח לנו בכל מקום בו הם
יימצאו.
 .10מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות המקומית פתח תקווה עולה כי הוסרה תעודת הכשרות
מחברת הקייטרינג "עדי"  -רח' הסדנא  3פתח תקוה וזאת לאחר שלא עמדו בנהלי
הכשרות כמתבקש .יש לשים לב שחברה זו מספקת מזון למספר רב של מטבחי קצה
בחברות שונות ברחבי הארץ כגון חולון ,פ"ת ,ת"א ,בת ים ,ב"ב ,אריאל ,ר"ג ,אשקלון ,לוד בני עייש ,חדרה וכ"ס ועל כן אין לקלוט
כל מזון מחברה זו במקומות המושגחים ללא תעודת כשרות בתוקף מהרבנות המקומית פתח תקווה .נציין עוד כי עם הסרת
הכשרות פנתה החברה לבד"ץ המכונה נחלת יצחק על מנת לקבל כשרות בניגוד לחוק .הרינו לחזור ולהזכיר כי בד"ץ זה אינו
מוסמך להעניק הכשר על פי חוק ואין לקלוט תוצרת תחת גוף זה בכל מקרה על מנת לא להיכשל.
.11מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות ת"א עולה כי המקומות הבאים אינם תחת השגחתה למרות שהם מוצגים ככשרים:
• המסעדה  -רח' אצל  , 40ת"א
• אפנדי  -דרך סלמה  , 21ת"א
• שרל'ה  -דרך יפו  , 58ת"א
• טנא רח' מנחם בגין  ,154ת"א
• בית הסקוטי  -רח' יפת  , 52ת"א )אין לערוך חו"ק (
• נמבר  - 1תחנה מרכזית החדשה קומה  , 4ת"א
• א .טורקיה הקטנה  -רח' צרעה  , 3ת"א
• סנדביץ' נקניק  -דרך ההגנה  , 45ת"א
 .12מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות המקומית בית שמש עולה כי הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים ומעתה אין כל אחריות
לכשרותם" :סופר שאול" רח' הנשיא  8ב"ש " ** .סטקיית נפתלי ובניו רח' הרצל ליד הסופר בב"ש .ידע הציבור ויזהר!
 .13מנתונים שנמסרו לנו ע"י לשכת הרבנות האזורית בקעת בית שאן עולה כי הוסרה הכשרות מ"פונדק העמק" השוכן בתחנת
הדלק של מושב שדי תרומות וזאת לאחר שבעל העסק החזיר את התעודה מיוזמתו .נא להביא לידיעת הציבור.
תזכורת נוהל יקבים  :לאחר גמר הבציר ולפני ביקבוק היין יש לסגור את הבקבוקים ב  2חותמות כנהוג ביקבים  :פקק המכוסה בשרוול
פלסטיק )קפסולה( עם כיתוב .החותמות צריכות להיות כך שלא יתאפשר לעשות בהם שימוש נוסף מחד ומאידך יש לדאוג לכך שלא
תהיה בעיית מחיקה בשבת עם פתיחתם .על התויות יש לציין במפורש מפוסטר /לא מפוסטר או מבושל /לא מבושל.

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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