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.1

לאחרונה נעשה ניסיון לשווק קציץ בשר "מרטדלה" ,בר קוד , 7290012453137 :תחת
המותג "עדן" ,המשווק ע"י "שימורי עדן בע"מ" ומיוצר ע"י חב' "סאפקו" ,תוך הצגתו
כ"כשר בהשגחת רבנות והמועה"ד ירושלים" .מבדיקה עם הרבנות ירושלים עולה כי מעולם
לא העניקו הכשר לחברות המצויינות ע"ג המוצר ועל כן השימוש בציון הכשרות של הרבנות
ירושלים הינו זיוף חמור .אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להסירו בדחיפות
מהמדפים ע"מ לא להכשל בחשש טריפות .כל המוצא תוצרת זו מתבקש להודיע לנו
בדחיפות על מקום המצאה.
 .2מנתונים שהתקבלו ממחלקת היבוא ,עולה כי המוצר "פטריות שמפניון שלמות" ,בר קוד:
 ,8410799000143המשווק תחת המותג "נטו קלאס" ,המיוצר ע"י חב' "קסיאמן" מסין,
ומיובא ע"י חב' "קונטקט אינטרנשיונל אשדוד מחסני שיווק שי רוקח" ,פלאפון:
 ,054 – 6799194תוך הצגתו כ"כשר למהדרין מן המהדרין בהשגחת הרבנים "מיכל
ודוד מאסקאויטש –  ,"SKSלא קיבל את אישור מחלקת היבוא ברה"ר לישראל ועל כן
אין לקלוט אותו בשום אופן במקומות המושגחים .ברצוננו לחזור ולהזכיר ,כי פטריות
המיוצרות בסין הוחזקו כנגועות ברימות תולעים לפני מס' שנים ואף בוצעו
זיופים באריזות חלק מהשימורים אשר יובאו ארצה ועל כן מזה שנים שאין כל גוף רבני
מוסמך ומהימן המעניק הכשר לפטריות מסין ועל כן אין לעשות שימוש במוצר זה תחת
הכשרות  SKSע"מ לא להיכשל חלילה במאכלות אסורות.

.3

לאחרונה ,נתפסה חב' "קנדי פלוס" מדרך הזית  ,3מושב חמד ,כשהיא משווקת סוכריות ללא
סוכר בטעם חמאה של חב' "דופון דיזני" ,צרפת ,תוך הצגתה "כשר חלבי )לאוכלי אבקת
חלב נוכרי( בהשגחת הרב אברהם שלזינגר" ללא ציון אישור הרה"ר לישראל .מבדיקה
שנערכה עם הרב שלזינגר ,עולה כי הנ"ל זיוף חמור וגם כיום אינו מעניק כל הכשר למפעל
ובוודאי לא לסוכריות החלביות ועל כן אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להסירו
מהמדפים על מנת לא להכשל .ידע הציבור ויזהר!
.4

בהתאם להודעת רבנות וורשא – פולין בוטלה תעודת הכשרות של מחלקת היבוא אשר ניתנה
במקור לחב' היבוא "איינשטיין – צור יבוא וסחר בינ"ל בע"מ" ,שמספרה  ,02067 :עבור המוצר
"נוטלה – ממרח אגוזי לוז עם קקאו" ועל כן אין לקלוט יותר מוצר זה במקומות המושגחים .כפי
הנמסר ע"י מח' היבוא ,קיימת תוצרת של חב' "נוטלה" המשווקת ע"י היבואן "ליימן שליסל"
אשר כן מאושרת על ידה ועל כן יש לוודא כי התוצרת המוסרת היא תוצרת פולין בלבד.

 .5בביקורת פתע שנערכה בסניף "שופרסל שלי" בכפר ורדים שבצפון נתפסו פיתות שנאפו במקום
ונארזו בתוך שקיות של חב' "גידרון" אשר מצויין עליהם "נאפה בסניף בהשגחת הרבנות
המקומית" ,על אף כי במקום אין כלל השגחה מטעם רבנות מקומית כל שהיא .הננו להזהיר כי על
הצרכן לוודא שבסניף המקומי קיימת תעודת הכשר בתוקף מטעם הרבנות
המקומית הכוללת את מחלקת האפיה ושאר האגפים על מנת לא להכשל בחשש
אפיית עכו"ם ,ערבוב בין פרווה לחלבי ,קמח לא מנופה וכדו' .נגד חב' "גידרון"
ינקטו אמצעים כדין וזאת לאחר שלא נשמעה להוראות הרבנות הראשית בדבר
שינוי ציון הכשרות ע"ג השקית הנ"ל.
.6

לאחרונה ,הוסיפה חב' "בורגר ראנץ" מנת דגים לתפריט בסניפים השונים .
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מאחר ובמטגנות מטגנים בנוסף לדג גם בשרים או לחלופין ירקות ,הרי שחובה על הרבנויות המקומיות לוודא כי
קיימות מטגנות נפרדות לדגים ,למוצרי הפרווה ולבשרי ע"מ שהציבור לא יבוא לידי מכשול.
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם תעודת הכשרות:
אשקלון

 להלן רשימת מקומות שהוסרה ההשגחה מטעם הרבנות אשקלון ואין להם פיקוח מטעמה :קייטרינג "מיכאל ונני" ,רח'יהודה הלוי  38אשקלון ,קייטרינג "בזיליקום" ,רח' הנמר – נאות אשקלון ,קייטרינג "של נועה" ,שכ' עתיקות אשקלון,
"פלאפל ישי" ,רח' הרצל אשקלון ,מסעדת "אסיה פוד" ,רח' הגבורה )מתחת לבניין העירייה( אשקלון" ,פיצה דומינו" ,
קניון חוצות אשקלון ,מסעדת "יוקו" ,רח' אלי כהן )מתחת המכללה( אשקלון" ,מפגש ארבל" ,צומת בנו א.ת  .הצפוני
אשקלון .כמו"כ ,העסקים הבאים אינם מושגחים כלל ע"י הרבנות אשקלון" :בשרים על האש" ,ע"ש יוסף ברוך ,רח'
שיבת ציון אשקלון" ,טופ בורגר" ,רח' צה"ל אשקלון " ,אצל מדי" ,רח' אלי כהן פינת רח' אייר אשקלון" ,אטליז בכור",
שוק עירוני רח' העבודה אשקלון – ידע הציבור ויזהר !
 -משקאות "דלתא" וכן "מעדני המושבה"

שדרות

 מסעדת "מנצ'ס" ,מתחם פרץ סטר שדרות – הנ"ל מציגים תעודת כשרות שפג תוקפה למרות שהוסרה מהם הכשרותע"י הרבנות שדרות ,מסעדת "גריל האוס" ,בשכונת נווה אשכול שדרות – מציגים עצמם ככשרים ע"י תעודת כשרות
שפג תוקפה למרות שבפועל אינם נמצאים תחת השגחת הרבנות שדרות.

רמלה

♣ עצות והדגשים ליוצאים לטייל ♣
עם היציאה לחופשת הקיץ פוקדים המוני בית ישראל את אתרי הקניות ,הבילויים והנופש בכלל רחבי הארץ ועל כן מומלץ להיות
עירניים למקרים הבאים על מנת שלא להיכשל.
ü

בהגיעכם לבית עסק המוצג ככשר יש לדרוש לראות תעודת הכשר מקורית ואין להסתמך
בשום אופן על תעודות הכשר מצולמות!

ü

יש לוודא כי שם הרבנות המופיע על גבי תעודת ההכשר שייך לאזור בו אתם נמצאים ולא
מחוץ לתחום.

ü

יש לוודא כי תעודת ההכשר בתוקף.

ü

יש לוודא כי שם בית העסק וכתובתו  ,כפי המופיע בתעודת ההכשר ,אכן מתאים לנתונים
בשטח ולא שייך לעסק אחר.

ü

רצוי להתעניין היכן המשגיח ובמידה ואיננו לבקש מבעל העסק את מס' הנייד שלו.

ü

אין להיכנס לבית עסק המציג תעודת המעידה על השגחה במקום וכדומה ללא שוידאתם תחילה הימצאותה של תעודת
הכשר מטעם הרבנות המקומית המוסמכת.

ü

אין להסתפק בהבטחותיו של בעל עסק ללא השגחה המציג את עצמו ככשר בכתב או בע"פ תוך טענה כי בשל פתיחה
בשבת אין לו תעודת הכשר  .כמו"כ אין לקבל טענה שהתעודה אינה בנמצא כי "המשגיח עוד לא הספיק להביא אותה
מהמועצה הדתית -"...פשוט לעזוב את המקום לאלתר!

ü

אין לסמוך על כשרותם של "עוגות אישיות" הנמכרות בקיוסקים ללא השגחה  ,הנושאות מדבקות בעלות ציוני כשרות
בלבד ללא שם היצרן ופרטים מזהים אחרים.

ü

במידה וראיתם ליקוי כשרות בבית עסק מושגח העשוי להכשיל את הציבור ,יש לדווח למחלקת הכשרות של אותה עיר
כפי הנתונים המופיעים ע"ג תעודת ההכשר .במקרה של חשד להונאה בכשרות ניתן לפנות למוקד היחידה הארצית
לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות בפקס' 02-5313169 :או לחלופין לכתובת מייל  achifa1@rabbinate. gov.il :ואנו
נשתדל לטפל בתלונה בהקדם.

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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