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שלום רב,

הנדון :עדכון כשרות
במסגרת ביקורת שנערכה ע"י רבני אגף הכשרות הארצי
.1
באטליז המפוקח ע"י רבנות מקומית ,נמצא כי ארעה תקלה חמורה בייצור
המוצר "כבד בקר " ,בר קוד ,7290012544569 :שם היצרן" :קוקרסה
אקוקרנה" – בואנוס איירס ,ארגנטינה ,היבואן" :בשר לכל חיים פסקוביץ ובניו
רח' הקדמה  52אשדוד  ,וזאת לאחר שהכבד לא נוקר כראוי ,לאחר בדיקה עם
היבואן ,נמצא כי מדובר על כמות מוגבלת אשר יוצרה בין התאריכים:
 .30.9.2011 –1.5.2011על המשגיחים במפעלים ובאטליזים לבדוק באופן
מיידי את הכבדים מהסוג הנ"ל על מנת להחזירם ליבואן או לחלופין להסיר את
החלב ע"י מנקר מוסמך מטעם הרבנות ע"מ לא להיכשל .בהזדמנות זו ,נבקש
מנותני ההכשר לבדוק את כבדי הבקר המיובאים ע"י שאר היבואנים ולדווח
לאגף הכשרות הארצי על כל חריגה.
.2

מנתונים שנמסרו לנו ע"י בית דין צדק לונדון ,עולה כי המוצר " - "DR PEPPERמשקה מוגז בטעם
קולה" ,בר קוד ,5010102100015 :המיוצר ע"י "קוקה קולה אנטרפייז" ,אנגליה ,קוד יבואן:
 ,15526תכולה 330 :מ"ל  ,המוצג ככשר באמצעות מדבקת שיווק עליה מסומן ציון הכשרות
) KLBDבד"צ לונדון( לא קיבל את אישורם ועל כן הצגת המוצר ככשר בהשגחתם מהווה זיוף
חמור .כמו"כ ,מוצר זה לא קיבל את אישור הרה"ר לישראל ועל כן יש להסירו מהמדפים ולחזירו
ליבואן בדחיפות.

 .3לאחרונה ,נמצא כי יין "המערה" – מבציר  ,(The Cave) 2008נמכר בחנות ה"דיוטי פרי"
אשר בקרית שדה – התעופה ,כשהוא נושא את ציון הכשרות "אוצר בית דין בהשגחת בד"צ
רבנות זכרון יעקב" .בהתאם להודעתה של הרבנות זכרון – יעקב ,בשנת תשס"ח –  2008לא
העניקה כלל הכשר ליין זה ,מה עוד שמדובר על יין מיבול שביעית אשר יש עמו בעיות שונות
מעבר לכשרות הרגילה הקשורות לשנת השמיטה כגון :שמירה על דיני קדושת שביעית ,זמן
ביעור ,איסור הוצאה לחו"ל וכל דיני השמיטה .כפי הנמסר ,כשרותם ניתנה החל משנת  2009בלבד ועל כן
בקשו להודיע בשער בת רבים כי "יין המערה" בציר  2008נושא ציון כשרות מטעה ואין להם כל אחריות
לגבי כשרותו  .בהתאם לכך ,אין לקלוט יין זה מייצור  2008אלא החל משנת  2009בלבד ע"מ שלא להכשל.

.4

בזכות עירנותו של משגיח הרבנות המקומית ירושלים ,נמנעה קליטת המשקה
הבא" :משקה כוהלי – קוקטייל על בסיס כהיל" )פינה קולדה( בר קוד,8712436104819 :
תכולה 700 :מ"ל ,שם היצרן " :טורנק בי וי ,זונאר"  ,הולנד ,שם היבואן" :א.ג.ת.ד" ,נתניה,
המוצג כ"כשר פרווה בהשגחת הרב אריה רלב"ג ובאישור הרבנות הראשית לישראל" ,בעוד
שבפועל במרכיבי המשקה נמצאו רכיבי חלב ,וזאת בשים לב לעובדה כי מדובר במסעדה
בשרית .בהתאם להודעת מח' היבוא המשקה אינו מאושר כלל לא מטעמה ולא מטעם הרב רלב"ג
ולכן אין לקלוט אותו במקומות המושגחים ויש להחזירו ליבואן.

.5

מדיווחה של רבנות אזורית אשכול נמסר כי "עלי בייבי" ו"עלי תרד" באריזות  0.5ק"ג ו –  1ק"ג המשווקים
לבתי מלון ע"י חב' "שביט – שטראוס" ,מושב שדה ניצן ,אינם מאושרים כ"מהדרין" עד להודעה חדשה
בנושא .לגבי האריזות הקטנות אשר משווקות ברשתות השיווק – השגחת הכשרות הרגילה בעינה עומדת.
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לאחרונה ,שווק בארץ המוצר "שוקולד מריר ממולא קרם בטעם קוקוס" ,בר
קוד ,03403108 :המיוצר ע"י חב' "דה הירשי קומפני" ,פלסבניה ,ארה"ב
ומיובא ע"י חב' "בראל אלון" ,יבנה ומשווק ע"י "פרימיום עמוס שיווק דהרי",
כשהוא מוצג כ"כשר פרווה בהשגחת ה –  O.Uובאישור הרה"ר לישראל ,בעוד
שבפועל במרכיבי המוצר מצויין שהוא מכיל רכיבי חלב ועל כן הדבר מהווה מכשול חמור הואיל והמוצר חלבי .יש להסיר
מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות.

להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם תעודת הכשרות:
אשדוד

 -הוסרה הכשרות מ"שווארמה שון" ,א.ת .הצפוני בית שאן ,החל מראש חדש שבט תשע"ב ע"י הרבנות המקומית

מעלה
אדומים

 מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות מעלה – אדומים עולה כי העסקים הבאים אינם עומדים תחת פיקוחם :סופרמרקט"זול ובגדול" ,רח' הצור ,שכונת נופי הסלע )" ,(07מינימרקט" ,תחנת דלק אולון ,רח' הצור פינת נופי הסלע,
קייטרינג "טועמיה" ,רח' פריגן  ,14מישור אדומים

להלן רשימת בתי אוכל אשר נתונים להשגחת הרבנות המקומית ו /או הוחזרה להם הכשרות על ידה:

P

מנתונים שנמסרו לנו ע"י ה"רבנות לכשרות ארצית" ,עולה כי חב' " תבליני חגית" -יבוא ושיווק מוצרי
מזון ,בהנהלת מר שלום אהרון ,השוכנת בג'לגו'ליה  ,נמצאת תחת פיקוחה והשגחתה ומעתה ניתן לקלוט
את התוצרת המשווקת על ידה במקומות המושגחים.

P

מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות אשדוד ,נמסר כי הוחזרה הכשרות ל"מאפה טוב ומוצריו בע"מ" ,בבעלות מר יום טוב לוי ,רח'
העבודה  16/7אזור התעשיה הקלה וניתן לקלוט את תוצרתו במקומות המושגח ים.
.7

מנתונים שהתקבלו מאת מח' היבוא ברה"ר עולה כי המוצר "שוקולד מריר" ,שם היבואן" :קנדי פלוס בע"מ" ,הוד השרון,
שם היצרן" :זאקלאד"ווירובי צוקיירניצזיך מילאנו ,פולין ,המוצג כ"כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת משולש K
ובאישור הרה"ר לישראל" .לא קיבל כשרות כלל מטעמה ועל כן יש להסירו מהמדפים ולחזירו ליבואן בדחיפות.

• נוהל לבבות לצליה :אנו חוזרים ומזכירים כי מסעדות וסטקיות המגישות לבבות לציבור הרחב על האש ,חייבות להכין את הלבבות
לפני הצליה ,כדלהלן :יש לחתוך את הלבבות  ,לנקות את החדרים מקרישי הדם ולמולחם קצת קודם הצליה .יש להדגיש כי השחלת
השיפוד בלבבות איננה מהווה תחליף לפתיחת חדרי הלב הואיל ובמקרים רבים עדיין נותר דם כנוס בחדרי הלב .למותר לציין כי יש
לצלות את הלב בנפרד מחלקי בשר אחרים.
• באריזת כבד ,לבבות ואשכי הודו יציין המפעל על גבי האריזה "לצליה בלבד" תוך הקפדה כי מגש הקלקר יהיו נקבים קטנים על
מנת לספוג את הדם ובכך למנוע שאלת "כבוש" .יש להקפיד ולהניח את המגשים במקרר בצורה מאוזנת ולא מאונכת על מנת
שהחלק התחתון יהיה המצע המנוקב ,ולא ,קיים חשש כי העמדת המגש תיצור בעיית כבוש.נבקש להבהיר כי אריזת וואקום בטרי
אינה פוטרת את בעיית הכבוש כלל.

העתקים:
מרנן כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט"א,
מר עודד וינר – מנכ"ל הרה"ר לישראל ,
הלשכה המשפטית – הרה"ר לישראל
רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי
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