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לאחרונה ,נמצא משווק המשקה הכוהלי מסוג "ריגה בלזאם שחור" ,בר קוד 700 ,4750021101380:מ"ל45% ,
הכל בנפח ,המיוצר עבור "אס .פי .איי .גרופ" ע"י "איי.אס .לטבייאס בלום" – ריגה ,לטביה ומיובא ע"י חב'
"הכרם משקאות" ,דרך החורש  ,10א.ת .חבל מודיעין ,תוך הצגתו ככשר פרווה בהשגחת ה O.u -ובאישור
הרה"ר לישראל ,על אף שבבדיקה עם מחלקת היבוא נמצא ,כי משקה זה )ריגה בלזאם שחור( לא קיבל את
אישורה .לטענת היבואן מקור התקלה הוא בכך שבבית החרושת הנ"ל קיימים משקאות וודקה בעלי שם דומה,
כך שלטענתו אירעה טעות בהדפסה ואף כבר פעל להחזרת המשקה ששווק לחברה .יש להסיר מוצר זה
בדחיפות מהמדפים על מנת לא להיכשל חלילה ולהחזירו ליבואן .נא לעדכן את משגיחי הכשרות והצרכנים
בדבר המכשלה )לפרטים נוספים אודות המוצר ומוצרים מיובאים אחרים יש לפנות למח' היבוא ברה"ר בטל'
מס' טל'.(02- 5313137/38 :
 .2בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית ,נמצא ,כי המוצרים "תה טיבטי" בטעם פירות
)תערובת פירות וצמחים לחליטה( תחת המותג "סודות המזרח" ,בר קוד 7290011418236 :וכן
"תה טיבטי" בטעם לימון ,בר קוד ,729001418243 :המיוצרים בסרילנקה ,הוצגו ככשרים בהשגחת
הרבנות חולון וכן בד"צ "בית יוסף" .מבדיקה שנערכה  ,נמצא כי הנ"ל לא קיבלו כלל את השגחתם ועל כן,
יש להסיר מוצרים אלו מהמדפים ולהחזירם ליבואן )בטעמים המצויינים לעיל בלבד ולא אלו המיוצרים
בארץ(.
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בבדיקה שנערכה בשווקים נמצאו משווקים המוצרים הבאים תוך הצגתם
ככשרים בהשגחת הרב משה סעדון ) " :(siKsטחינה לבנה  100%שומשום טהור"  ,במותג
"קראוון" וכן סוכריות ג'לי "בינס" בטעם פירות )חלבי בצורת חתול(  ,בר קוד:
 ,4003216008354המיוצרים בסין ומיובאים ע"י חב' "בולוס נאיל" ,דרך ריינה נצרת וזאת
ללא אישור הרה"ר לישראל .לדברי  siKsמדובר על זיוף  .יש להסיר מוצרים אלו מהמדפים
ולהחזירם לייבואן ע"מ לא להיכשל .נגד החברות ינקטו אמצעים כדין.
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במסגרת ביקורת פתע שנערכה ע" י מפקח היחידה הארצית,
נתפסו משווקים תבלינים של חב' "אלחטיב"  ,כפר כנא ,כשהם
מוצגים ככשרים ב"השגחת הרב שלום ברזילי הופרשו תרומות ומעשרות".
מדובר על זיוף חמור ועל כן ,אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש
לדווח לנו בכל מקום בו ימצאו תבלינים המוצגים ככשרים של חברה זו.

מנתונים שהתקבלו מאת מחלקת הכשרות ברבנות המקומית נתיבות ,עולה ,כי "פיצה
איטלינו" ,נווה נוי )צמוד לביטוח לאומי( איננה נמצאת תחת השגחתה כלל ,על אף שהיא
מוצגת ככשרה למהדרין בהשגחת בית הדין "עוז לציון" – נתיבות .הננו להודיע בשער בת
רבים כי גוף זה לא הוסמך ע"י מועצת הרבנות הראשית לישראל להעניק תעודות הכשר
בהתאם לחוק ועל כן ,הציבור מתבקש להקפיד ולוודא כי בבית העסק קיימת תעודת
כשרות מטעם הרבנות המקומית המוסמכת.

 .6הננו לחזור ולהודיע כי על פי נהלי אגף הכשרות הארצי – יש לבצע הבדלה ושינוי צורה
במאפים החלביים הדומים בצורתם למאפה הפרווה על מנת שהציבור לא יכשל .לאחרונה ,נמצא כי חב' "לחמי" – נהריה,
ייצרה עוגת שמרים "קינמון" כאשר בצידי המוצר צויין "כשר חלבי" באותיות קטנות.
כמו"כ קיימים מוצרים נוספים כמו עוגיות וכדו' אשר הציבור הורגל כי הם מאפה פרווה
ועל כן ,הדבר עשוי להוות מכשול בהיותם חלביים .ניתנה הנחייה לבצע תיקון בהתאם
לנהלים .הציבור מתבקש לוודא בטרם צריכת המוצר מה הסטאטוס הכשרותי לבל
יכשל.
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היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
לשאלת רבים ,הננו להבהיר כי בהתאם לפירסומיה של
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חב' "עלית – שטראוס" קיימים מוצרים המשווקים על ידה המכילים אבקת
חלב נוכרי כגון – 2 GOOD ":פסק זמן" בהשגחת ה –  O.K.Dובאישור הרה"ר
לישראל וזאת במקביל לשיווק חלק ממוצרי השוקולד החלביים המיוצרים בארץ אשר עשויים
מחלב ניגר )חלב נוזלי( עליהם התחייבה החברה שהם מחליבת ישראל בלבד .החברה עומדת על
התחייבותה לסמן את המוצרים המכילים אבקת חלב בהתאם לרמת כשרותם.
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לאחרונה ,נמצא משווק המוצר "רוטב פסטה עגבניות שרי ,גבנית פרמג'אנו רג'אנו" ,בר קוד:
 ,8001060019522מיוצר ע"י "סקלה ובניו בע"מ" ,אמנדולה – איטליה ומיובא ע"י "סיימן סחר
בע"מ" ,המוצג כ"כשר חלבי – חלב ישראל משעת חליבה בהשגחת הרבנות פררה איטל יה"  .מוצר
זה לא קיבל את אישור מח' היבוא של הרה"ר ועל כן יש להסירו מהמדפים ולהחזירו ליבואן
בדחיפות .יש לשים לב ,כי הציבור אינו מורגל לכך שרוטב עגבניות הינו חלבי ועל כן הציבור
מתבקש לנהוג במשנה זהירות בעת רכישת מוצריו וצריכתם בהתייחס לסימון הכשרותי המופיע על
גבם.
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הננו לחזור ולהודיע כי בתי העסק והמפעלים המושגחים ע"י הרבנויות המקומיות מחוייבים
על פי הנוהל להקפיד על "בישול ישראל" בכפוף להנחיות הרב המקומי ,כאשר ברמת
כשרות ל"מהדרין" חובה שהבישול יהיה לפי פסיקת מרן ה"בית יוסף" בלבד .הואיל וברוב
המקרים בעיית הבישול הנוכרי נובעת מהמבנה הארגוני של המטבח וכח האדם הפועל בו,
הרי שעל נותן ההכשר להקפיד שלא תיווצר בעיה של "בישול עכו"ם" בין אם ע"י הוספת
מתקנים המאושרים ע"י מכוני ההלכה ומדע הידועים ובין אם ע"י הוספת שעות השגחה או
כל פתרון הלכתי אחר וכדו' .בית עסק אשר לא יעמוד בדרישה זו  -תוסר ממנו תעודת
ההכשר בכפוף לסעיף ) (6בתקנות חוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ט .1988 -

 .10בהתאם לנתונים שהתקבלו ממחלקת תעשיה וחרושת – מרכז המבקרים ו"בית הבד" במושב כלנית שבצפון אינו מושגח
ע"י הרבנות האזורית הואיל והמקום פועל בשבת וקולט תוצרת של חקלאים שונים ללא כל פיקוח על עורלה ותרומות
ומעשרות בניגוד לנוהל .ידע הציבור ויזהר.
בהתאם לנוהל וכפי שבא לידי ביטוי
בדו"ח "מבקר המדינה" מס'  173שנה זו ,אין לרב מורשה לנישואין לאשר רב אחר לעריכת חופות וקידושין אשר
אינו כלול ברשימת עורכי החו"ק המורשים ע"י הרה"ר לישראל ,אלא אם כן ,ניתן לו אישור קבוע או לחלופין קיבל
אישור חד פעמי מועדת הנישואין הארצית שע"י הרה"ר לישראל .לפרטים ובירורים ניתן לפנות לרב איתמר טובול
טל' ,02- 5313173 :פקס',02- 5377886 :מייל tubul@rabbinate.gov.il :או בכתב לכתובת הרשומה מטה.
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק  ,שהוסרה מהם תעודת הכשרות או הפועלים ללא השגחה מוסמכת :
אלפי מנשה

בת ים

 להלן בתי עסק המפרסמים עצמם ככשרים למרות שאין להם השגחה בפועל מטעם הרבנות אלפי מנשה" :מתוק וטעים" ,אלפי מנשהמציג ציון כשרות של הרבנות אשדוד ע"ג מוצרים מבלי שיש בידו ת"כ מטעם הרבנות המקומית המוסמכת" ,בורגר  ,"Gאלפי מנשה
הוסרה ההשגחה מטעמם ומציג ת"כ לא חוקיות" ,פיצה איטלינו" ,אלפי מנשה – הוסרה ההשגחה עקב פתיחת העסק ביום שבת ,כמו"
הוסרה הכשרות מ"סנדוויץ טון" ,אלפי מנשה.
" -אחלה סנדוויץ" ,רח' העבודה  ,3בת ים – הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות בת ים ואין הם נתונים להשגחתה יותר

גלבוע

 -מפעל "מדגן" ,אזור התעשיה גן נר ,בהנהלת מר חיים אלהורן,הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות האזורית עקב הפרת נהלי הכשרות במקום

חבל מודיעין

 הוסרה ההשגחה מטעם הרבנות חבל מודיעין מהמסעדות הבאות :מסעדת "צ'וקה" ומסעדת "טונטו" ,מתחם קריית שדה התעופה איירפורט סיטי
 "גרעיני עפולה" ,רח' העצמון  ,450נצרת עילית ,טל' – 04- 6080105 :הנ"ל מציג עצמו ככשר למרות שאין לו כשרות מטעם הרבנותנצרת עילית
 להלן בתי עסקים שהוסרה מהם ההשגחה ו /א ו מוצגים ככשרים ללא רבנות ת"א :מסעדת "גוטה" ,רח' יגאל אלון  , 136ת"א – הוסרהההשגחה אך הנ"ל מציג ת"כ מצולמת לא חוקית ,מסעדת "המפגש ובנו" ,רח' הרצל  ,24ת"א – אינו נתון להשגחת הרבנות ת"א ומציג
תעודה ישנה לא חוקית" ,בוטיק אלישע" ,דרך יפו ת"א לכיון בית רומנו ,ת"א – מציג תעודת כשרות לא חוקית במקום" ,פיצה טפס"
רח' ישראל בק  ,41ת"א – הנ"ל מפרסם עצמו ככשר באתר האינטרנט למרות שאין לו כשרות מטעם הרבנות ת"א ,מסעדת
"לאנטריקוט" ,רח' אחד העם  ,28ת"א – לנ"ל יש כשרות רגילה מטעמה ,אך מציגה עצמה כ"גלאט" ע"ג פליירים בסתירה לנתוני
תעודת ההכשר" ,קריספי טוסט" ,רח' בן יהודה  , 53ת"א ו"ד"ר סעדיה פלאפל" ,רח' המלך ג'ורג'  ,43ת"א – מציגים תעודת השגחה
"שמן המשחה" אשר אינו מוסמך להעניק כשרות על פי חוק ,מסעדת "מאמא מפרומה" ,ת"א – הנ"ל מפרסמת עצמה ככשר ע"
פליירים למרות שאין לה כשרות מטעם הרבנות ת"א ,קונדיטוריה "שמו" ,רח' יהודה המכבי ,ת"א – מציג ת"כ של רבנות חיפה בניגוד
לחוק ,מסעדת "שמשירי" ,רח' נחלת בנימין  ,99ת"א – לנ"ל יש כשרות רגילה מטעמה אך כותב "מהדרין" ע"ג שלט המסעדה בסתירה
לנתוני תעודת ההכשר ,מסעדת "סמארקנד" ,רח' מנחם בגין  ,125ת"א – הנ"ל מציג עצמו ככשר מבלי שיש בידו ת"כ כנדרש על פי
חוק

נצרת עילית
תל – אביב

העתקים :מרנן כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט"א ,מר עודד וינר – מנכ"ל הרה "ר לישראל  ,מר ירון קטן ,עו"ד – יועץ משפטי הרה"ר לישראל  ,רבני ומפקחי אגף
הכשרות הארצי
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