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.1

מנתונים שהתקבלו ע"י הרבנות האזורית חבל – יבנה ,ומבדיקה שנערכה ע"י היחידה הארצית,
נמצא כי בשווקים נמכר שמן זית תחת המותג "קבוצת יבנה" ,תוך הצגתו כ"כשר בהשגחת
הרבנות האזורית חבל – יבנה ובד"צ העדה החרדית ירושלים" בצירוף מדבקת מועצת הזית
החשוד כמזוייף ,וזאת לאחר שאזרחים אשר פתחו את הבקבוק חשו בריח השונה מריח שמן זית,
התקשרו לחברה לברר את טיבו ונמסר להם כי השמן מזוייף .מבירור העניין נמצא ,כי לפני מס'
שבועות נחשפה מעבדה ליצור שמן באחד מהמושבים בדרום ,אשר עסקה בזיוף שמנים ובכללם
שמן חברה זו .עם חשיפת הזיוף ובהתייעצות עם החברה ,הוחלט להזהיר את הציבור בדבר
המכשלה .ניתן לזהות את הזיוף לפי מס' סימנים כלליים :צבע השמן המזוייף בהיר יותר ,הריח
של השמן שונה משמן זית ,כאשר בקבוקי השמן המזוייפים עומדים זה
לצד זה ע"ג המדף ניתן לראות כי מקום הדבקת האטיקטים אינו אחיד.
מומלץ לרכוש שמן זה אך ורק ברשתות מזון וחנויות מוכרות ומושגחות.
יש לציין ,כי לחברה זו קיימים מוצרים אחרים הנתונים תחת השגחה
מהודרת ועל כן פרסומנו מתייחס אך ורק לשמן הזית בלבד ובשום אופן
לא לשאר המוצרים.
.2

בביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית ב"שווארמה בר" ,רח' תפארת ישראל ,7
ברובע היהודי בירושלים ,נתפס בעל העסק כשהוא מציג את עצמו ככשר באמצעות אישור
השגחה מטעם בד"צ "רופשיץ” ללא רבנות מקומית תוך הכשלת הציבור .הננו להודיע
בשער בת רבים כי הגוף הנ"ל אינו מוסמך להעניק הכשר על פי חוק איסור הונאה בכשרות
התשמ"ג  1983 -ושומר נפשו ירחק!

.3

לאחרונה ,נעשה ניסיון ע"י חב' "בר איתמר" מסביון,
לשווק אירוע ב"גני חוגה" השוכן במועה"א עמק
המעיינות ,ככשר באמצעות תעודה של בד"צ
"נחלת יצחק" ללא רבנות מוסמכת .יש לציין ,כי
המקום פתוח בשבת ועל כן אינו מאושר
לעריכת חופות וקידושין .הננו לחזור ולהודיע כי
הגוף הנ"ל אינו מוסמך להעניק הכשר על פי
חוק ושומר נפשו ירחק!
.4

לשאלת רבים הננו לחזור ולהודיע כי הגוף
המכונה "הכשרות המהודרת" אינו מוסמך ליתן
תעודת הכשר על פי חוק איסור הונאה בכשרות
התשמ"ג –  ,1983כמו"כ ,גופי הכשרות
הבאים" :כתר הכשרות" " ,תפארת הכשרות"" ,נזר הכשרות"" ,נזר ההידור",
בד"צ "מור ולבונה"" ,שמן המשחה" ושכמותם ,בבחינת "הזמן יכלה והמה לא
יכלו" ...הינם בכלל איסור זה.

.5

Pברצוננו להבהיר ,כי יין אדום יבש "המערה" המיוצר ע"י חב' "יקבי בנימינה בע"מ" – נתון להשגחת
הרבנות המוסמכת ואינו כלול בפרסום משקאות הברנדי והקוניאק אשר אינם נושאים ציוני הכשר.

.6

הרבנות נתיבות מודיעה בזאת כי אין לה יותר אחריות על פעילות קייטרינג "ברכת ה'" ממושב מעגלים
וזאת לאחר שהתקבלה הודעת בעל הקייטרינג על הפסקת פעילות החברה.

.7

מנתונים שהתקבלו ע" י מפקחי מכון "חקל"ת" עולה ,כי מר עוזי בלינסקי ,נתפס כשחברתו אורזת עלי ירק לא
מפוקחים בתוך שקיות הנושאות ציוני כשרות מהודרים והרבנות המקומית גוש חי"ה המעידים על ירק ללא תולעים
ובכך נגרמה הכשלה חמורה לציבור .הואיל ואירוע זה אינו הראשון אצל משווק זה הוחלט כי אין לקלוט כל תוצרת של

בית יהב ,ירמיהו  ,80ירושלים ,ת.ד 36016 .מיקוד  ,91306טל' , 02– 5313187 :פקס' 02– 5313169
Beit Yahav, 80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313187, Fax. 02-5313169

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

עלי ירק המוצגת כמפוקחת )גם אם היא נושאת מותגי כשרות ידועים( ממשווק זה עד להודעה חדשה .נא ליידע את
המשגיחים בהתאם!
.8

התקבלו תלונות מרבנויות מרחבי הארץ ,על כך שחב' "סברס – חנויות נוחות בע"מ" ,רח'
בת – שבע  ,1לוד ,מפיצה תעודות הכשר בחדרי אוכל של מוסדות חינוך השייכות לרב חיים
חדד שליט"א ,רב העיר לוד ,וזאת ללא שיש למוסדות תעודות הכשר בתוקף מטעם רבנות
מקומית מוסמכת ,מקום משכן המוסד ,תוך טענה כי לחב' "סברס" קיים משגיח "מעופף"
המפקח בכל הקפטריות ברחבי הארץ ועל כן בקשו לפטור את עצמם מהשגחה של הרבנות
המקומית .הננו להודיע בזאת ,כי אין תוקף לתעודת הכשרות של הרבנות לוד מחוץ לגבולות
העיר לוד והצגתה מחוצה לה מהווה עבירה על חוק איסור הונאה בכשרות.
יש להפנות את מנהלי המוסדות לקבלת הכשר והשגחה מטעם הרבנות
המקומית המוסמכת.
 .9מנתונים שהתקבלו ע"י ועד הכשרות  O.Kעולה ,כי חב' "גליתא" העוסקת
ביצור ושיווק מוצרי שוקולד ,מציינת ע"ג חלק ממוצריה שהנ"ל כביכול תחת
השגחת ה –  O.Kוהרבנות האזורית עמק – הירדן ,בעוד שבפועל החברה
הנ"ל לא קיבלה הכשר מטעמם כלל אלא מהרבנות האזורית בלבד .לדבריהם  ,בעלי
החברה התחייבו להסיר את ציון הכשרות מהאריזות החדשות .כמו"כ ,נמסר ע"י ה –
 O.Kכי המוצר "רייס מלט" )תרכיז אורז( של חב' "מיטוקו" המיובא ע"י חב'
"אנטמן" מאור – יהודה ,אינו מאושר כיום על ידם החל משנת  2009ועל כן אין להם
אחריות לגבי כשרות מוצר זה.

 .10בביקורת שנערכה באזור הצפון ,נמצא כי במס' אטליזים וחנויות ללא הכשר ,נעשה שימוש בשלט קטן של חב'
"מעדני בשר יהודה" המושגחת ע"י רבנות חיפה ,ע"י נעיצתו בבשר ומוצרי גבינה ובכך הציגו את המוצרים ככשרים
לאור העובדה כי ע"ג השלט מצויינת המילה "כשר" ,בעוד שבפועל החנות לא נתונה כלל להשגחת הרבנות
המקומית ובכך הציבור נכשל .בעלי חב' "מעדני בשר יהודה" נתבקשו לאסוף את כל השלטים מהחנויות ללא
ההכשר ע"מ למנוע את המכשול .יש לוודא בעת רכישת בשר הימצאותה של תעודת
הכשר בתוקף מרבנות מוסמכת.
 .11לאחרונה ,נמצא משווק ברוקולי הנארז ומשווק ע"י חב' "חמאוי" ,רח' גבעת שאול,
ירושלים ,הנתונה להשגחת הרבנות ירושלים )כשרות רגילה בלבד( ,תוך הצגתו כ"כשר
יבול שישית באישור הרבנות הראשית לישראל נארז בפיקוח הרבנות ירושלים א  -בדוק
מחרקים" .מבדיקה שנערכה עם מח' היבוא ברה"ר נמצא כי בשום אופן לא העניקו
הכשר למוצר זה .לעת עתה ,התבקש היצרן לשנות את האריזות שברשותו ע"י הרבנות
המקומית עד לבדיקת המקרה .ידע הציבור ויזהר!
 .12לאחרונה נמצא משווק חומר גלם "ג'לטין בקר" 1 ,ק"ג ,ע"י חב'  ALMANDOSהנושא ע"ג מדבקה את ציון
הכשרות של בד"צ לונדון ואישור הרה"ר לישראל .מבדיקה עם מח' היבוא נמצא כי היבואן הנ"ל מעולם לא פנה
אליהם בבקשה לקבלת תעודת הכשר לגבי מוצר זה ואין להם כל ידיעה לגבי כשרות
החברה או מוצריה .אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים.
 .13לאחרונה נמצא משווק המוצר "עוגיות אוראו" המיובא ע"י חב' סיימן כשהוא נושא קודי יצור
בלתי מאושרים ועל כן אין לרבנות הראשית לישראל כל אחריות לגבי התוצרת הנמכרת
בשווקים  .אין לקלוט מוצר זה ללא קוד מאושר המעיד על אפיית ישראל והשגחה צמודה.
עם בא חג החנוכה ,נערכו סניפי הרשתות השונות וכן הקונדיטוריות ברחבי הארץ לקראת ייצור סופגניות
המיוצרות בתוך הסניף המקומי .על המשגיחים לדאוג לכך שהמטגנות המתקבלות יעברו הכשרה והגעלה על
מנת לוודא כי אינן בשריות או בלועות איסור .כמו"כ יש לוודא נושא הדלקת המטגנת באופן שלא ייכשלו
בבישול עכו"ם ובמקביל יש לוודא כי מהעיסה המתקבלת הופרשה חלה כדין והקמח עבר ניפוי כנדרש על פי
ההלכה .סופגניות עם מילוי ממרח חלבי יש לדאוג לכך שחלק מהממרח יהיה גלוי על פני הסופגנייה על מנת
שיהיה הכר שהינן חלביות ובמקביל חלה חובה לציין בגלוי על גבי שלט שהן חלביות על מנת שהציבור לא
יכשל .יש להפריד את הסופגניות החלביות מסופגניות הפרווה המונחות על גבי המגשים .במגזר הציבורי אין לאפשר הכנת
סופגניות כאשר העיסה מכילה רכיבי חלב על מנת שהציבור לא יכשל .יש לוודא כי הסופניות הנמכרות בשקיות המכירה יתאימו
לציון פרווה או חלבי המסומן על גבי השקית או האריזה .
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