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מנתונים שהתקבלו מאת הרב משה עמאר שליט"א ,המועה"א יואב ,נמצא כי הוסרה
תעודת הכשרות ממסעדת "חמי יואב" וזאת בשל הפרה חמורה של נהלי הכשרות
ושמירת השבת .יש לציין ,כי המקום משרת גם אוכלוסיה דתית ועל כן יש ליידע את
הציבור בדבר המכשלה.
.2

.3

ז ה י ר ו ת ה ט ע י ה ! בתקופה האחרונה ,נמכרים לחמים אורגניים באזור הצפון ,המיוצרים ע"י
חב' "מאפיית ירושלים נצרת עילית בע"מ" ,טל' ,04– 6082379 :ת.ד ,2156 .כשהם נושאים את
הציון "מאפיית ירושלים – ירושלם  -אורגני למהדרין" .ציון זה הטעה צרכנים רבים אשר חשבו כי
המקום מושגח ע"י הרבנות המקומית .בשיחה שהתקיימה עם בעלי המפעל ,הגיב כי הוא
נמצא בתהליך קבלת כשרות מול הרבנות המקומית נצרת עילית ,אך בבירור שנערך עמם
נמצא כי הנ"ל מעולם לא פנה אליהם .יש להזהיר את הציבור בדבר המכשלה.

מפניה שהתקבלה מאת מנהל מחלקת הכשרות ברבנות הראשית מוסקבה – רוסיה ,נמצא כי היבואן "רדקס יבוא
ושיווק בע"מ" ,רח' לובלין  ,10לוד ,משווק משקה "מיץ רימונים  ,"4Uהנושא את ציון הכשרות של בד"צ אגודת
הרבנים מרוסיה  KRבצירוף אישור הרה"ר לישראל לתוצרת אשר נושאת קודי ייצור לא מאושרים כלל ויש חשש גדול
לכשרותם .משכך ,בוטלה תעודת הכשרות המקורית של מחלקת היבוא לייצור זה ועל כן יש להסיר מוצרים אלו
מהמדפים ולהחזירם ליבואן בדחיפות ע"מ לא להכשל.
.4

מביקורת שנערכה ע"י מפקחי הרבנות המקומית נמצא כי בחנויות נמכרת "בירה היינקן" ,המיוצרת ע"י
"היינקין הולנד" ומיובאת ע"י חברת "קשמש בע"מ" ,רח' חיים משה שפירא  1ראשל"צ ללא ציון כשרות כלל ומשכך,
הציבור מוטעה ,הואיל ולמוצר זה יש גם יבוא כשר .נבקש מהמשגיחים של רשתות השיווק השונות לוודא ולקלוט רק בירה
הנושאת ציון כשרות מגורם מוסמך ואישור הרה"ר לישראל מיבואן מאושר.כמו"כ ,נבקש לדווח על מקומות מפוקחים בהם
נמכרת בירה זו.

 .5מנתונים שהתקבלו מאת לשכת הרבנות האזורית מטה יהודה עולה כי
הוסרה הכשרות מחב' "פיצוחי ירושלים" ,השוכנת באזור תעשיה נחם.
ראוי לציין ,כי בעשרות נקודות ברחבי הארץ – בקניונים ,בתי חולים וכדומה ,קיימים זכיינים של חברה
זו אשר עושים שימוש בתעודה המצולמת של הפיצוחים עבור מכירת ממתקים בדוכני "עולם
הממתקים" או "פיצוחי ירושלים" .רבנויות המעניקות הכשר לדוכנים אלו מתבקשות לוודא כי בכל עיר ועיר
הזכיינים הנ"ל רוכשים את תוצרתם מספקים מאושרים ולא ,יש להסיר את תעודת הכשרות לאלתר על
מנת לא להכשיל את הציבור הרחב.
.6

מביקורות שנערכו בחנויות השונות נמצא כי המוצר "עוגיות ספוג במילוי קרם בטעם תות שדה יוגורט" וכדו' ,המיובאות ע"י
חב' "סלום פואד" ,טל',04– 8500673 :שווקו ככשרות באישור הרה"ר לישראל ורבנות פררה איטליה,תחת קודי יצור לא
מאושרים ועל כן יש חשש למכשול .יש להסיר מוצרים אלו מהמדפים ולהחזירם ליבואן.
.7

.8

מדיווח שהתקבל נמצא כי משקה אנרגיה " – XPאקסטרה פאוור"  ,המיוצר בהונגריה
ומיובא ע"י חב' "תומר יבוא ושיווק בע"מ" ,בר קוד ,7290011587383 :מוצג ככשר
באישור הרה"ר לישראל על אף שבפועל לא קיבל את אישורה ועל כן אין לקלוט מוצר זה
בחנויות המושגחות ויש להחזירו ליבואן בדחיפות.

מנתונים שהתקבלו מאת לשכת הרב האזורי – הרב גבריאל סוראני ,עולה כי הוסרה הכשרות ממסעדת "כפר הנופש" חוף
דור ,ומעתה אין לה תעודת כשרות מטעמו ועל כן על הציבור להיזהר.
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ש י מ ו ל ב ! בביקורות שנערכו ע"י מפקחי הרבנויות המקומיות ,נמצא כי בחנויות השונות משווק המוצר "טרה
צ'יפס ,פרוסות בטטה ,גזר לבן ,תפו"א ,מלוח" ,המיוצר ע"י חב' היין סלסטיאל גרופ – ארה"ב ומיובא ע"י חב'
"גלובל גרומה פרודקטס בע"מ" ,תוך הצגתו ככשר פרווה בהשגחת ה -כ Kובאישור הרה"ר לישראל על אף כי
באריזה המקורית מסומן המוצר כ – כ DAIRY Kלאור העובדה כי הוא אכן חלבי ועל כן הדבר מהווה מכשול חמור
לציבור .מבדיקה עם היבואן נמסר כי הוא מודע לתקלה ופעל לאסוף את התוצרת המכשילה .נבקש מהמשגיחים
לוודא כי תוצרת הנמכרת במקומם אכן מסומנת כנדרש ולהזהיר את הציבור בהתאם.

 .10מנתונים שהתקבלו במוקד היחידה הארצית נמצא כי "אטליז הגוש" רח' הדקל ) 52בנין המועצה(
בתל מונד מפרסם את עצמו ככשר בהשגחת הרבנות תל מונד במיקומון המקומי על אף שלאטליז
אין תעודת כשרות כלל מטעם הרבנות המקומית .ידע הציבור ויזהר !
 .11מנתונים שהתקבלו מאת מנהל מחלקת כשרות ברבנות עכו עולה כי הוחזרה תעודת הכשרות וההשגחה
למסעדת "רם" בעכו וזאת לאחר שבעל המסעדה קיבל על עצמו להשמע להוראות הרבנות המקומית.
 .12מנתונים שנמסרו מאת הרב שמואל שוקרון שליט"א ,רב המועצה האזורית אשכול ,עולה כי חב' "תנובת
הארץ" קיבלה תעודת הכשר ממנו לאחר שעמדה בכל דרישות הכשרות.
 .13מנתונים שנמסרו מאת מחלקת הכשרות ברבנות ת"א ,עולה כי הוחזרה הכשרות למסעדת דוד חביב ,רח' מבשר , 19ת"א
ומעתה היא נמצאת תחת השגחתה .לידיעת הציבור.
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרות:
חיפה

" -בית מאפה של אמא" רח' העצמאות  11חיפה – מציג את בית העסק ככשר לללא תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית

תל  -אביב

 מסעדת "יפרח" רח' רוסלאן  13יפו – מציג עצמו ככשר ע"ג שלט ואינו נתון להשגחת הרבנות ת"אקונדיטוריית "הדקל" רח' המלך ג'ורג'  6ת"א – מציג ללקוחות תעודות שאינן מאושרות על פי חוק ואינו נתון להשגחת
הרבנות ת"א
מזנון "קופי סטופ" ברכבת האוניברסיטה ת"א – משתמש בתעודות שאינן מאושרות על פי חוק ואינו נתון להשגחה כחוק
מסעדת "הוט דוג" רח' אבן גבירול  73/75ת"א – הנ"ל מציג אישור של חב' "זוגלובק" בלי הרבנות המוסמכת ת"א

נהריה

 -מסעדת "המהדרין" דרך יחיעם  7נהריה – הוסרה הכשרות עקב הפרת נהלי הכשרות במקום

החלטת ועדת הכשרות הארצית
•

בתאריך ט' טבת תשס"ח ) (18.12.07התכנסה ועדת הכשרות הארצית שע"י הרה"ר לישראל לדון במס' סוגיות כשרותיות ובתוכן
התופעה של ריבוי גופי השגחה פרטיים ולא מוסמכים המציגים עצמם כ"בד"ץ" ,המעניקים תעודות לבתי עסק תוך הצגתם כ"מהדרין-
חלק -גלאט" בו בעת שעל פי דיווחי המפקחים ,רמת הכשרות בפועל היא מתחת לכל ביקורת ,לרבות חוסר נוכחות של משגיחים,
בישול נוכרים ,שימוש בבשר "לא חלק" וכדומה .לעיתים ,תעודות אלו מוצגות בבתי עסק כתוספת לתעודת ההכשר מטעם הרבנות
המקומית אשר לרוב הינה בכשרות רגילה בלבד ,כך שנוצר הרושם כי הכשרות במקום היא ברמת כשרות מהדרין בעוד שבפועל
אין הדבר כן .לאור קבלת תלונות רבות מאת צרכנים אשר סעדו במקומות אלו ונכחו לדעת במהלך הסעודה כי הוטעו לחשוב כי
המקום כשר למהדרין בעוד שבפועל אין הדבר כן ,הוחלט כי תהה זו עילה ראויה להסיר את תעודת ההכשר מטעם הרבנות
המקומית לבית אוכל אשר פועל כדלעיל וזאת בגין הטעית הציבור וחוסר הנאמנות שבדבר ובלבד שתינתן התראה לפני כן.

•

בהזדמנות זו נציין כי לאחרונה הורשעו בעלי עסקים בבית המשפט בגין הצגת עסקיהם ככשרים באמצעות תעודות "השגחה"
של גופים לא מוסמכים ללא רבנות מקומית ונקנסו בהתאם.

•

כמו"כ ברצוננו להדגיש כי על פי חוק ,חייב בעל העסק להציג את תעודת ההכשר מטעם הרבנות המוסמכת במקום גלוי ,ולא,
הוא צפוי לנקיטת אמצעים הקבועים בחוק.

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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