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לאחרונה התקבלה תלונה ממשגיחים אשר קבלו תוצרת של עלי ירק המוצג כמפוקח לענין
חרקים ותולעים כביכול בתוך שקיות אריזה כאשר מקום הסגירה של השקית היה נראה
להם מוזר בגלל שהוא נראה להם ממוחזר .מבדיקה שנערכה נמצא כי המשווק "אריק
שיווק ירק ופטריות" ,לקח תוצרת עלים רגילה ולא מפוקחת והכניס אותה לתוך שקיות
הנושאות ציוני כשרות ל"מהדרין" .מביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית בפ"ת,
נמצא כי הנ"ל מחזיק במדבקות הנושאות את ציון הכשרות של הרב מנשה טיירי מועה"א
מגידו ללא כל פיקוח כחוק וכנגד הנהלים .לאור נתונים חמורים אלו הרינו להודיע בזאת כי
אין לרכוש תוצרת ממשווק זה עד להודעה חדשה מחשש למכשול.
.2

מביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית באזור הצפון )נהריה ושלומי( נמצא כי במספר
בתי עסקים מוצגת תעודה מטעם גוף המכנה את עצמו "ועד הכשרות למהדרין מור ולבונה"
המופצת לכל דיכפין ע"י אדם בשם מרדכי .הרינו להודיע בשער בת רבים כי גוף זה אינו
מוסמך להעניק תעודת כשרות בהתאם לחוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג  .1983-אין
להסתמך על תעודה זו בשום אופן מחשש למכשול ושומר נפשו ירחק!

.3

ש י מ ו ל ב  :חב' "מאי מרקט" מרח' העמל  19בעכו )טל' (04-95555595 .מפיצה פליירים
באזור עכו והסביבה בו היא מודיעה על מבצעי מכירות של
מצרכים לרבות מוצרי בשר עוף במחירים מוזלים תוך הצגתם
כ"כשרים למהדרין בהשגחת הרבנות אור יהודה ובפיקוח רב
המשחטה הרב בן ציון ברנשטיין שליט"א" .בבדיקה עם רבנות
עכו נמצא כי למקום אין תעודת הכשר מטעמה ואף יש חשש
גדול ל"בשר שנתעלם מן העין" ועל כן הציבור מוזהר לבל
יכשל.

.4

בבדיקה שנערכה עם הרבנות האזורית מטה יהודה נמצא כי חברת "ניב חקלאות אגש"ח בע"מ" השוכנת במושב מסילת
ציון ,מפוקחת על ידם ברמת כשרות רגילה בלבד וזאת על אף כי בפירסומיה באינטרנט
 http://www.taribari.co.il/aboutus.phpהיא מציגה את עצמה ככשרה למהדרין בהשגחת מכון חקל"ת
בראשות הגר"י אפרתי ,בעוד שבפועל ,נמסר לנו ע"י המכון כי אין להם יותר כשרות למקום זה.

.5

ז ה י ר ו ת ! התקבלו פניות רבות במוקד היחידה הארצית אשר ביקשו לברר האם בד"צ "כתר הכשרות"
מאושר על ידי הרה"ר לישראל וזאת לאחר שתעודות אלו נפוצות גם באזור גוש דן .הרינו להודיע כי גוף זה לא
מוסמך בהתאם לחוק איסור הונאה בכשרות ליתן תעודת כשרות בשום אופן ובביקורות שנערכו ע"י מפקחינו
אף נמצאו ליקויים בטיב הכשרות .ברצוננו להדגיש כי בית עסק המחזיק בתעודת הכשר מטעם הרבנות
המקומית ,האחריות לרמת הכשרות היא בהתאם למצויין בתעודת הכשרות של הרבנות המקומית ואין לרבנות כל
אחריות לגבי רמת הכשרות של גופים פרטיים המתיימרים להגיש מזון ברמת כשרות מהדרין.
.6

בביקורת שנערכה באזור המרכז נמצא כי "אטליז אייל" השוכן בקרית אונו מציג את מוצריו ככשרים על
אף כי בבדיקה שנערכה עם הרבנות המקומית נמצא כי לנ"ל אין מזה מספר שנים תעודת כשרות
מטעמה.כנגד הבעלים ינקטו אמצעים  .ידע הציבור ויזהר!

.7

מעדכון שהתקבל מאת מחלקת הכשרות ברבנות האזורית גוש עציון עולה כי הכשרות למסעדת "מפגוש"
הינה כיום ברמת כשרות רגילה ולא למהדרין וזאת בהתאם לבקשתו של בעל העסק.
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מנתונים שהתקבלו מאת מחלקת היבוא עולה כי המשקה "וודקה נמירובסקיה מחיטה" המיובא ע"י חברת "מרקיורי ק.א.ג
בע"מ" מאשדוד ,לא קיבל את אישורה ועל כן אין לאשרו במקומות המושגחים .יש לציין ,כי משקה זה מיובא ארצה ע"י
חברת היבוא אחרת באופן מאושר ועל כן יש לוודא כי המוצר נושא את אישור הרבנות הראשית לישראל ולא אין לקבלו .כמו"כ
נמסר כי המשקה "וודקה מרניה על חלב" המיובא ע"י אברלינק בע"מ ,רח' הבושם ת"א ,אף הוא לא קיבל את אישור
מחלקת היבוא למרות שע"ג המוצר הודבקה מדבקה המציגה אותו ככשר בהשגחת  KFבד"צ לונדון ובאישור הרה"ר לישראל.
יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן.
.9

מדיווח שהתקבל במחלקת היבוא עולה כי המוצרים הקפואים כרובית וברוקולי
בתפזורת  10ק"ג ) (30/60המשווקים תחת המותג "טל פרוסט" באמצעות חברת
האחים חמוי )חברת האחים בע"מ( שוק הסיטונאי  ,19גבעת שאול  ,ירושלים ,המוצגים
כ"כשרים פרווה בהשגחת הרבנות בריסל ובאישור הראשית לישראל " לא קיבלו אישור
מטעמה ועל כן הדבר מהווה הטעייה .יש להזהיר את הציבור לבל יכשל בתוצרת זו.

 .10בביקורת שנערכה במתחם תל השומר ברמת גן ,נמצא כי "מזנון דוד" – מפגש הספורטאים בע"מ" השוכן בכניסה הצפונית
במתחם ,וכן "קלאב זול" מוצגים ככשרים על אף שאין כל פיקוח מטעם הרבנות המוסמכת במקום ועל כן הציבור מוזהר לבל
יכשל.
 .11ש י מ ו ל ב ! מתלונות שהתקבלו מאת הציבור הרחב עולה כי בתקופה האחרונה הונהג מנהג חדש בקרב מספר
רשתות מלונות לפנות אורחים מחדריהם בעיצומו של יום השבת .מבירור שנערך נמצא כי בעלי המלונות החליטו לחייב
את המבקשים לשהות בסוף שבוע עד שעה  12:00או  14:00בצהריים כדין יום חול ובמידה והאורח מעוניין לשהות עד
סוף יציאת השבת על האורח לבקש זאת במפורש מראש במחלקת ההזמנות של בית המלון בתוספת תשלום נוסף .ציבור
רחב וסוכני נסיעות אשר לא היו מודעים למהלך זה נותרו ללא חדרים עד ליציאת השבת או לחלופין העדיפו לשלם את
התוספת מחסור ברירה .נא להעביר מידע זה לציבור ולסוכני הנסיעות ובכך להימנע מ "עשה שבתך חול" ...בהזדמנות זו
ברצוננו להמליץ בפני כל אורח המתארח בשבת במלונות ואכסניות לוודא מול המשגיח המקומי כי נערכו בהם כל ההכנות
הדרושות לשמירה על קדושת השבת כדוגמת :נעילת החדר באופן מכני ,ביטול כיבוי והדלקת המזגן אוטומטית ,מעליות
שבת.
 .12התבקשנו ע"י הרבנות המקומית נתיבות להודיע לציבור הרחב כי לעת עתה הופסק יצור המוצר "צ'יטוס
אלופים" )מכיל סידן מגבינה אמיתית( של חב' עילית מנתיבות המוגדר כ"חלבי -חלב נוכרי " וזאת לאחר
שהתעוררה שאלה כשרותית לגבי אחד מחומרי הגלם המופק מגבינה מחו"ל ועל כן הושהה הייצור עד
למציאת חומר גלם חלופי  .נא לידיעתכם.
 .13להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרות:

מטה אשר

 -מסעדה כפרית "אלהנא" כפר ירכא – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות האזורית

אלפי מנשה

 -קונדיטוריית " "TAKE A CAKEאלפי מנשה – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות האזרוית

חוף הכרמל
תל אביב

 "אונגוס" – חברה להכנת כריכים במלון "בית אורן" בחוף הכרמל – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות האזורית אולם "ארמונות מזל" רח' גירנבוים  41ת"א – הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות ת"א ואין לערוך בו חופות וקידושין"אדיר פלאפל" רח' רח' קהילת ורשא  54ת"א – הוסרה ההשגחה מהמקום וממשיך להציג עצמו ככשר ע"ג שלט

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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