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.1

מנתונים שהתקבלו מאת הרבנות ירושלים עולה ,כי חב' "דרך השוקולד" )"שוקולד כחול לבן
עסקים בע"מ"( ,רח' העמל  ,11פארק אפק ,ראש – העין ,טל' ,03- 9234522 :הפועלת כ"בר
שוקולד" )אקטיבי( ,השתמשה בתעודת הכשר מצולמת ומזוייפת של חב' "צ'וקולטה" ,רח'
פועלי צדק ירושלים הנמצאת תחת כשרותה לאירועים חלביים בלבד ,על אף שבפועל חב'
"דרך השוקולד" הפיקה אירועים באולמות כאשר האירועים היו בשרי ים תוך הכשלת הרבים.
רבנות ראש העין ביקשה להודיע כי חברה זו איננה מפוקחת על ידה כלל ומעיון באתר
האינטרנט עולה כי חברה זו אף מגישה אירועים בשריים ללא כשרות כחוק .ידע הציבור ויזהר!
 .2מנתונים שהתקבלו ממשגיחי הרבנויות עולה ,כי מעת לעת מנסים בעלי עסקים להחדיר
לבתי העסק המושגחים טחינת "קראון" ,בבעלות סמיח דאוד תמאם ,א.ת .מזרחי שכם,
טל' ,052- 22555740 :הנושאת את הכיתוב" :חלל" "כשר" וזאת ללא ציון כשרות מטעם
רבנות מקומית מוסמכת .אין לקלוט טחינה זו במקומות המושגחים .יש להסיר מוצר זה
מהמדפים ולהחזירו ליצרן .ידע הציבור ויזהר!
אנרגיה ,בר קוד:
 .3לאחרונה נתפס המשקה – " Next ":משקה
 ,4260185881054המיוצר באוסטריה ומיובא ע"י חב' "ניקס יבוא ושיווק מוצרי מזון בע"מ" ,שכם ,טל':
 ,09- 2386820תוך הצגתו כ"כשר" "חלל" וזאת ללא כל ציון כשרות מרבנות מוסמכת .אין לקלוט משקה
זה במקומות המושגחים .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן ולדווח לנו בכל מקום בו הוא ימצא.

 .4במהלך ביקורת נמצא משווק המוצר "פרוסות טונה קפואות" מסוג "Yellowfin " ,"Thunnus Albacares
 , "Tuna Steaksבר קוד ,7290010679317 :שם היצרן" :ספישל אקווטיק קומפני" ,היבואן" :מ.ד.ג .סי –
פרוט בע"מ"  ,רח' אליהו איתן  ,20ראשל"צ ,תוך ציונו כ"כשר בהשגחת הרב רלב"ג
משולש  Kובאישור הרה"ר לישראל" .מבדיקה שנערכה עם מח' היבוא עולה כי הנ"ל
זיוף חמור ועל כן יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות על מנת שלא
להיכשל )לפרטים נוספים אודות המוצר ומוצרים מיובאים אחרים יש לפנות
למח' היבוא ברה"ר בטל' מס' טל'.(02- 5313137/38 :

.5
נסב את תשומת לב הציבור כי הבירה מסוג
"מיטוס" המשווקת תחת כשרות רבנות יוון – לא קיבלה את אישור מח' היבוא ועל כן אין לקלוט
אותה במקומות המושגחים .ידע הציבור ויזהר!
.6

בביקורת שנערכה במסעדת "אצל בני" )מסעדת אברהם( ,בהנהלת אבי ,רח' החלוץ  ,23חיפה,
טל' ,04- 8624741 :נתפסו בעלי המקום כשהם מוצגים כ"ככשרים למהדרין" באמצעות תעודה מטעם הגוף המכנה את
עצמו "בד"צ נחלת יצחק" )אשר לא הוסמך ע"י מועצת הרה"ר לישראל ליתן הכשר( על אף שבפועל במקום יש כשרות
רגילה בלבד .בהתאם לממצאים ,המקום השתמש בעלי ירק שאינם מפוקחים לעניין
חרקים ותולעים ,נפת קמח בניגוד לנהלים )צפיפות נפה  40מא"ש במקום  60מא"ש(
ומוצרים אחרים שאינם בכשרות מהודרת ,כך שהציבור המבקש להדר הוכשל .בהזדמנות
זו נבקש מהרבנויות להקפיד על כך שהמצג הכשרותי בכל בית עסק יהיה תואם את רמת
הכשרות המופיעה בתעודת ההכשר מטעם הרבנות המקומית המוסמכת.
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נבקש להביא לתשומת לב המשגיחים והציבור הרחב כי בחברת "שופרסל" על סניפיה
השונים ) כולל "יש"( משווקת חסה עגולה הגדלה בשטח פתוח ללא פיקוח הלכתי כשהיא ארוזה בשקית
עליה מצויין "תוצרת בדוקה ומבוקרת" )ע"י "דרך המעבדה"( ומשווקת ע"י חב' "קטיף בע"מ" המפעילה את
המרלו"ג של החברה .ברצוננו לחזור ולהבהיר ,כי המוצר הנ"ל איננו מפוקח לעניין חרקים ותולעים כלל אלא
לעניין שאריות חומרי הדברה ותרומות ומעשרות בלבד .בהזדמנות זו נבקש מהרבנויות המעניקות הכשר
לעלי ירק משטח פתוח הארוז ומשווק ללא חשש תרומות ומעשרות ,לציין במפורש ע"ג השקית כי המוצר
)"לא בדוק מחרקים ותולעים"( .למותר לציין ,כי אין לקלוט במסעדות,אולמות ,מלונות וכל בתי האוכל
האחרים ,המושגחים ,תוצרת עלי ירק אלא ממקור מפוקח בלבד לעניין נקיות מחרקים ותולעים.
.8

בביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית בירושלים ,נמצאו העסקים
הבאים כשהם מוצגים ככשרים באמצעות תעודה מטעם גוף המכנה את עצמו
בד"צ "כתר הכשרות" בפיקוח חבר הבד"צ וראש מחלקת הכשרות המפקח
הר' מ .סהר שליט"א ,טל' 052- 8424404 :וזאת ללא תעודת הכשר כחוק מטעם הרבנות
המקומית ירושלים ,כך שהציבור נכשל" :פירות וירקות שלמה לוי" ,רח' עץ חיים  ,37שוק
מחנה יהודה ,ירושלים ,מסעדת "טעמי" )חב' מ.ג .ר .מסעדה בע"מ( ,רח' שמאי ,3
ירושלים .הננו להודיע בשער בת רבים כי הגוף הנ"ל אינו מוסמך לתת הכשר ע"י מועצת
הרה"ר לישראל ושומר נפשו ירחק!

 .9לאחרונה ,נעשה ניסיון להשתמש במדבקות של המוצר "סירופ בטעם תמר הנדי"
ייצור תחת המותג "הפרוטי" ,בר קוד , 7290003362004 :המיוצרות ע"י "משקאות השרון" ,טל'- 7930363 :
 09ונושאות את ציון הכשרות "בפיקוח הרבנות הראשית אשקלון" .מבירור שנערך עם הרבנות אשקלון נמצא כי
הנ"ל מזוייף ועל כן אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להסירו מהמדפים ולהחזירו ליצרן.
 .10מנתונים שנמסרו ע"י מחלקת היבוא הארצית ברה"ר עולה ,כי המוצר:
"חצילים ממולאים באורז" ,משקל  360גר' לאחר סינון ,בר קוד:
 ,869154041716שם היבואן" :אברמנטו חיים בע"מ" ,רח' פיג'וטו  ,8ת"א ,שם
היצרן" :אקמר גידה" ,איזמיר – טורקיה ,המוצג כ"כשר בהשגחת הסטאר K
בישראל ואישור הרה"ר לישראל" לא קיבל את אישורה ועל כן הדבר מהווה זיוף .יש
להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן )לפרטים נוספים אודות המוצר ומוצרים מיובאים אחרים יש לפנות בטל' למח'
היבוא ברה"ר מס' טל'.(02- 5313137/38 :
 .11בתקופה האחרונה ,התקבלו תלונות ממספר רבנויות בארץ אשר הסבו את תשומת לבנו לתופעה של אספקת פיתות
במסעדות וחנויות פלאפל ע"י ספקי משנה הרוכשים דברי מאפה ופיתות ממאפיות שונות ומשווקים אותם לחנויות בתוך
שקיות שקופות ללא זיהוי שם היצרן ונותן ההכשר או לחלופין בתפזורת בתוך קרטון משומש ,כך שאין וודאות האם
המאפים והפיתות המתקבלות בחנויות אכן מגיעות ממקור מושגח או חלילה ממאפיות נוכרים או מאפיות ללא השגחה
וזאת בשל העובדה ,כי תעודת המשלוח שייכת לספק המשנה אשר איננו מושגח כלל ולא מהמפעל הראשי.
נבקש מנותני ההכשר להנחות את המאפיות המושגחות על ידן ,המשווקות את תוצרתן ברמה
הארצית ,לדאוג לכך שהתוצרת תצא מהמפעל כשהיא ארוזה בתוך שקיות ואריזות הנושאות את
ציון הכשרות של הרבנות המקומית המוסמכת .כמו"כ ,נבקש לבדוק את האפשרות להדבקת
סימון נוסף ע"ג השקיות או בתוכן אשר יהווה חותם נוסף ,מעבר לציון הכשרות שע"ג האריזה
המקורית על מנת למנוע מכשול אפשרי .עם קבלת הודעה מאת רבנויות על הטמעת הנוהל תצא
הוראה חד משמעית שלא לאשר קליטת פיתות ודברי מאפה מספקי משנה אלא כשהן ארוזות
באופן שצויין לעיל ומספקים מפוקחים בלבד .נשמח לקבל הצעות לפתרונות השגחה נוספות
בתחום זה מנותני ההכשר.
 .12הננו לחזור ולהזכיר כי בהתאם לנוהל  -מסעדות ,מלונות ,אולמות וכלל בתי העסק המושגחים אינם רשאים
לקלוט פטריות בתפזורת ובכלל זה פטריות יער מחשש לנגיעות ובעיות נוספות אלא אך ורק באריזות סגורות
)לרוב בתוך סלסלאות קטנות ארוזות בניילון נצמד( אשר מצויין עליהם במפורש שגודלו בפיקוח ללא חרקים
ותולעים וכן מקופסאות שימורים הנושאות ציוני כשרות מרבנות מוסמכת .כמו"כ אין לקלוט אספרגוס ממקור
לא מפוקח וכן תאנים בשל חזקתם כנגועים.

בשנים האחרונות
.13
הולכת וגוברת התופעה בה סוכנויות נופש ותיירות מציעות לציבור הרחב
באמצעות פרסומים שונים ,חבילות נופש במלונות ובתי הארחה ברחבי הארץ
תוך הגדרתן כ"כשרות למהדרין – גלאט חלק" וכדו' ,על אף שבפועל תעודת
ההכשר של חלק ממלונות אלו מטעם הרבנות המקומית הינה בכשרות רגילה
בלבד .בחלק מהמקרים משווקי הסוכנויות הסבירו ללקוחות כי במלון נעשה
שימוש בסוגי בשרים ושאר חומרי גלם ממקורות מהודרים ועל כן הרשו לעצמם
לפרסם את המלונות באופן זה .במקרים אחרים ,טענו סוכני הנסיעות כי הם
שכרו אדם מיוחד )פרטי( אשר יפעל במקום על מנת ל"הופכו" למהדרין וזאת על
אף שהדבר נעשה בפועל ללא ידיעת הרבנות המקומית או בניגוד לדעתה.
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נבקש מהציבור לבדוק לפני כל הזמנה מה רמת הכשרות במלון על מנת לחסוך עוגמת נפש מיותרת.
 .14ממחלקת היבוא ברה"ר נמסר ,כי המוצר "מלאוו – ממתק אוורירי בטעם בננה" ,שם היצרן" :גידה" ,צרפת ,שם היבואן:
"גילד אנטרפרייזס בע"מ" ,רח' הלחי"י  ,1בני – ברק ,המוצג כ"כשר בהשגחת חוג הרמב"ם בצרפת ,כשר פרווה" לא
קיבל את אישורה כלל ואף זוייף לחלוטין הואיל ואין לו כל הכשר מאף גורם.
 .15להלן רשימת מוצרים מיובאים אשר מוצגים ככשרים ללא שקיבלו אישור מטעם הרבנות הראשית לישראל:
•

"סוכריות מטעם פירות ללא סוכר" ,שם היצרן" :אינטרבן" ,ספרד ,שם היבואן" :גלקסיה ,ת"א – יפו" ,משקל
 500גר' ,ציון הכשרות ע"ג המוצר" :כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת הרב משה אלון בד"צ חוג
הרמב"ם".

•

" Cנקטר אפרסקים ותפוחי עץ בתוספת ויטמין" ,שם היצרן" :נידן פלוס" ,אוקראינה ,שם היבואן" :א.ת .טעמים
בע"מ" ,נצרת עלית ,סימון הכשרות ע"ג המוצר" :כשר פרווה למהדרין ק"ק קרקא פולין.

•

"רכז לצביעה ע"ב סוכר בתוספת צבע מאכל ג'ל שחור" ,שם היבואן" :רינה ג'וי לימיטד" ,ציון הכשרות ע"ג
המוצר" :כשר פרווה בהשגחת הרבנות לישראל".

להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק  ,שהוסרה מהם תעודת הכשרות או הפועלים ללא השגחה מוסמכת :
הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות אילת ממסעדת "שיפודי התקווה" עקב הפרת הנהלים במקום  ,ואין הם נתונים יותר
להשגחתה .במקום מוצגת תעודת כשרות של בד"צ "בית יוסף" ללא רבנות מקומית בניגוד לחוק.
מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות אריאל עולה כי "פיצה רומא" ,רח' העמל  ,2א.ת .הזעירה ,אריאל אינה נתונה להשגחתה
או כל גוף אחר למרות שעל גבי השלט במקום מצויין כיתוב "בד"צ"
על פי בקשתו של בעל בית העסק "שיפודי המלך" ,רח' דוד המלך  ,20אשדוד ,הופסקה הכשרות מטעם הרבנות
אשדוד ואין להם כל אחריות לגבי הנעשה במקום לעניין הכשרות
מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות אשקלון עולה כי אולמי "ארמונות לב" באשקלון עומדים תחת השגחת כשרות רגילה ולא
"מהדרין בד"צ"!
הוסרה הכשרות מטעם הרבנות חולון ממסעדת "המזנון של שנטל" ,רח' הפלד  ,46חולון ,עקב הכנסת בשר פיגולים
והפרת נהלי הכשרות במקום
מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות ירושלים עולה כי מסעדת "מושיקו" ,רח' בן יהודה וברמת בית – הכרם שעד כה היתה
ברמת כשרות "מהדרין" נתונה להשגחתם ברמת כשרות רגילה בלבד!
ממידע שהתקבל מאת הרבנות מבשרת ציון עולה כי הוסרה הכשרות למהדרין מ"פיצריה תחנת דלק" מבשרת ציון
עקב שימוש בגבינה צהובה המכילה חלב נוכרי ומעתה הם נתונים להשגחתם ברמת כשרות רגילה בלבד!
על פי בקשת הרבנות מעלות נמסר כי מסעדת "פסטה בר" ,על יד כיכר העירייה ,בבעלות טל אמסלם ,אינה נתונה
להשגחתה למרות שהנ"ל מפרסם עצמו כ"כשר" ע"ג שלט נייד בסמוך למסעדה .הנ"ל מספק ארוחות בוקר לאורחי
צימרים במושבי האזור  ,כשהוא מציג עצמו כעסק "כשר למהדרין" .כמו"כ ,הרבנות מעלות הסירה את השגחתה
מהמטבח במפעל "סנמינה" שבאזור התעשיה מעלות!
הוסרה הכשרות ע"י הרבנות קרית – עקרון מ"פלאפל מרום" ,קרית עקרון עקב הפרת נהלי הכשרות במקום

אילת

-

אריאל

-

אשדוד

-

אשקלון

-

חולון

-

ירושלים

-

מבשרת ציון

-

מעלות

-

קרית עקרון

-

תל – אביב

 להלן רשימת עסקים אשר מוצגים ככשרים ואין הם נתונים להשגחת הרבנות ת"א או שהוסרה מהם הכשרות :אולמי"אקסודיה" ,רח' בני אפרים ,ת"א ,הנ"ל מפרסם עצמו ככשר בהשגחת הרבנות ת"א באנטרנט למרות שאין לו כשרות
מטעמם" .שווארמה כרמל" ,מספר  38בשוק הכרמל מציג עצמו ככשר ללא רבנות ת"א" .סופר פלאפל" ,רח' אלנבי
 ,113ת"א ,מציג עצמו כ"כשר בהשגחת משמרת הקודש" מבלי שיש בידו ת"כ מטעמם כחוק

 Pמנתונים שהתקבלו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות חיפה עולה ,כי הוחזרה הכשרות למפעל "תבליני הקסם" ,רח' העצמאות ,58
חיפה ומעתה ניתן לקלוט את תוצרת המפעל במקומות המושגחים.

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

*הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב הכשרותי העדכני!
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