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

ב' שבט ,תשס"ו
31/01/2006
עדכון מספר 008:סו

בס''ד
לכבוד
הרב המקומי
יו"ר המועצה הדתית
מנהל מח' הכשרות
שלום רב,
הנדון :עדכון כשרות

 .1לאחרונה נמצא משווק "נודלס ביצים" המיוצר בחברת "שנדונג"  -סין ומיובא ארצה ע"י חב' "תומר יבוא ושיווק מזון בע"מ"
מקיבוץ כפר המכבי ,תוך ציונו כ"כשר פרווה בהשגחת הרבנות הראשית אוקרינה ובאישור הרבנות הראשית לישראל" .מבדיקה
שנערכה מול מח' יבוא ארצי נמצא כי לא הוענקה תעודת הכשר מטעמה למוצר זה כלל ועל כן הדבר הזה מהווה הטעייה חמורה.
יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות.

הננו להודיע בנוגע לבית אריזה לירקות "עין יהב" ,כי התברר לאחרונה שחותמת
.2
"קטיף חול" שהוחתמה בבית האריזה הינה מזוייפת והוכנה ללא אישור ע"י בית האריזה .הענין הועבר למח' הונאה בכשרות ברה"ר .לצערינו,
עפ"י הידוע לנו ,מתבצע בבית האריזה הנ"ל קטיף גם בימי ש"ק .לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור למצוות התלויות בארץ בטל'-02 :
. 5-5313174
 .3לאחרונה נמצא משווק "חטיף פירות  -אגס" המיוצר ע"י קסטוס א.ס .דנמרק,
ומיובא ארצה ע"י ד .אופטיק מדיה בע"מ ,אורנית ,טל' ,9160066-03 :תוך ציונו
כ"כשר למהדרין פרווה בהשגחת משולש  -קיי ובאישור הרבנות הראשית לישראל".
מבדיקה שנערכה מול מח' יבוא ארצי נמצא כי לא הוענקה תעודת הכשר מטעמה
למוצר זה כלל ועל כן הדבר הזה מהווה הטעייה חמורה .יש להסיר מוצר זה
מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות.
 .4מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות לב השרון עולה
חופות וקידושין בגן האירועים "חגיגה בכפר"
בכפר הס למרות שאין לגן זה כל אישור כשרות
הפרת נהלי הכשרות של הרה"ר לישראל .יש
לאשר עריכת חופות בגן זה כל עוד לא קיבל את

כי לאחרונה נערכו ע"י מס' רבנים
המכונה גם בשם "על כד קפה" השוכן
מטעם הרבנות המוסמכת והדבר מהווה
להביא לידיעת רשמי הנישואין שאין
אישור הכשרות של הרבנות המקומית) .

.(http://www.mitchatnim.co.il/members/hagiga-kfar
 .5מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרב האזורי לחוף הכרמל עולה כי הוסרה הכשרות מגן אירועים "עין כרמל" וכן מחב'
הקייטרינג "קרמל" השוכנים בקיבוץ עין כרמל טל'  ,9840596-04פקס'  .9840601-04אין לאשר אירועים בחברות
הנ"ל עד להודעה חדשה .נא ליידע את רשמי הנישואין בהתאם.
 .6מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות המקומית יהוד
עולה כי הופסקו שירותי הכשרות במלון "אויה" השוכן ביהוד ומעתה אין כל אחריות למזון
המוגש במקום .נא ליידע את הציבור ורשמי הנישואין לבל יכשלו.
 .7מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות חולון ,עולה כי החנות "צ'יקן מרקט" ,רח'
הבנאי  13חולון ,מוצגת ככשרה בהשגחתה למרות שלמקום אין כל כשרות מטעמה ויש
חשש גדול למכירת נבלות וטריפות .יש להזהיר את הציבור בדבר המכשלה .כמו"כ נמסר כי
הוסרה תעודת ההכשר מ"פלאפל בטעם של עוד" ,שד' ירושלים  170חולון .ידע הציבור
ויזהר !
 .8מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות צפת עולה כי הוסרה הכשרות מחברת
"טחינת הסולטן" השוכנת בכפר כנא ,אך למרות זאת מצאו כי מוצרים של חברה זו משווקים
באזור הצפון עם ציון הכשרות של הרבנות צפת .ידע הציבור ויזהר !
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 .9לאחרונה נמצא משווק "מיונז אורגני עשוי מביצים אורגניות" המיוצר ע"י נטורפרודקטס ,דלטון  ,38הרדרויק ,הולנד
ומיובא ארצה ע"י נטורפרודקטס בע"מ ,מושב גבעת חן  ,59טל'  , 7444018-09תוך ציונו כ"כשר בהשגחת בד"ץ
עטרת ישורון ,הרב פרויבירט" .למוצר זה אין את אישור הרבנות הראשית לישראל .יש להסיר מוצר זה מהמדפים
ולהחזירו ליבואן בדחיפות .אנו חוזרים ומזכירים כי בד"צ "עטרת ישורון" אינו מוסמך בשום אופן להעניק תעודת הכשר
על פי חוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג .1983 -
 .10בביקורת פתע שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית נמצא כי משווקים שמני זית המוצגים ככשרים למרות שאין להם
כל כשרות ובכך מכשילים את הציבור .להלן הממצאים:
שם המוצר
שמן הזית  -מסחר
ומזון

קוד המוצר
7290001044124

שמן זית אמיתי
 100%מארץ הקודש

הזית שמן מעורב
מזוכך

7290006069045

שם היצרן
משווק ע"י מסחר
ומזון -054
4808514

שם היבואן
ת .אחרון לשיווק:
12.2007

פרטי נותן ההכשר
כשר בהשגחת
הרבנות לכשרות
ארצית .למהדרין מן
המהדרין בהשגחת
הבד"צ חוג חתם
סופר פתח תקווה

הכפר הדרוזי
העתיק ביצור שמן
זית מיוצר ע"י בית
בד אלמנסורה

כשר בהשגחת הרב
חים נבון מושב שזור
כפר מגאר הר החזון
טל'6780853-04 :

מיוצר ומשווק :הזית
שיווק שמן וזיתים
בע"מ דפר מגאר
5453121-054

בהשגחת בד"צ יורה
דעה בפיקוח הרה"ג
שלמה מחפוד
שליט"א והרב
אלמשעלי יוסף  ,רב
המועצה האזורית
מרום הגליל

 .11לאור זיופים חמורים שהיו בשנה שעברה בפירות ט"ו בשבט ברצוננו לחזור ולהזכיר כי פירות יבשים ומסוכרים המגיעים ארצה ומוצגים
ככשרים חייבים לקבל את אישור הרה"ר לישראל וזאת לאחר שנבדק לגביהם כי לא נעשה שימוש בשמנים לא כשרים וכן חומרי טעם ,ריח
וצבע אשר לעיתים מוחדרים למוצר .יש להקפיד ולרכוש אך ורק מוצרים המאושרים על פי חוק ע"מ לא להכשל .בהזדמנות זאת נמסר לנו ע"י
מח' היבוא כי המוצר "אננס מסוכר" המיוצר בתאילנד ומיובא ארצה ע"י חב' "קנדה מזון בע"מ" ,ממושב לכיש ,טל'  , 6816695-08המוצג
כ"כשר בהשגחת הרה"ר לישראל" ,לא קיבל את אישורה ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור .ידע הציבור ויזהר !
 .12מנתונים שנמסרו לנו ע"י רבנות בית שמש עולה כי סופר "שאול  -זול" ,רח' הנשיא  , 8בית שמש ,הסדיר את כל ענייני תעודת ההכשר עם
הרבנות המקומית ומעתה הוחזרה תעודת הכשרות לסופרמרקט הנ"ל .נא להביא לידיעת הציבור.
 .13מנתונים שנמסרו לנו ע"י רבנות אזורית גלבוע עולה כי הוסרה ההשגחה מ"טימין טעם חוויה ופינוק" ,בהנהלת מר ירון כהן ,קיבוץ תל יוסף
ואין לרבנות המקומית כל אחריות על הנעשה במקום .ידע הציבור ויזהר !
 .14זהירות :לאחרונה הופץ פלייר באזור לוד בשם חברת "פיצוחי ויטורי" השוכן בתחנה המרכזית מול מוניות אורלי )טל' (9246655-08 :המציע
לרבים פיצוחים ופירות יבשים וזאת תחת השגחת בד"ץ בית יוסף .בבדיקה עם הרבנות המקומית ובד"ץ ב"י נמצא כי הנ"ל זיוף חמור ואין להם
כל פיקוח או ידיעה על הנעשה במקום .נא להפיץ ברבים ע"מ להסיר מכשול !

העתקים:
כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט"א
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
עו"ד שמעון אולמן  -היועץ המשפטי לרה"ר
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