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בחודשים האחרונים שווקה חב' "י.ל.ת שיווק בע"מ" ,מראשון לציון ,תוצרת עלי ירק
אשר נארזה תחת המותג "ירק מבטחים למהדרין" – ירק מגידול מיוחד למניעת חרקים
בשיטת גוש קטיף ,תוך הצגתה ככשרה למהדרין בהשגחת הרב שמואל שוקרון ,רב
המועה"א אשכול .מבדיקה עם הרב האזורי נמצא ,כי מזה מס' חודשים שאינו מעניק
הכשר לחברת "ירק מבטחים" וכן למר אשר מלכה ממשק  34ממושב מבטחים ועל כן
הדבר מהווה זיוף חמור .עסקים שקלטו תוצרת זו מתבקשים שלא לעשות בה שימוש
ולהחזירה לספק בדחיפות .ידע הציבור ויזהר!
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לאחרונה שווק שמן זית כתית תחת המותג "שער ירושלים" )ולא "שערי ירושל ים"( ,תוך הצגתו כ"כשר
למהדרין  -בהשגחת הבד"צ ירושלים ועד הכשרות בארץ ישראל" ,בר קוד ,7290012498169 :המיוצר ומשווק
ע"י שלום .מ ,קרית מלאכי ,טל' ,054- 2104914 :ללא רבנות מקומית מוסמכת .אין לקלוט שמן זה בשום אופן
מחשש לכשרותו .בהזדמנות זו נציין ,כי הגוף הנ"ל ככל שיהיה קיים ,לא הוסמך מעולם ע"י מועצת הרה"ר
להעניק הכשר ועל כן יש להסירו מהדפים בדחיפות ולדווח לנו בכל מקום בו ימצא.

מנתונים שהתקבלו מהרבנות חולון עולה ,כי המוצר "פורלייף" – סירופ טבעי בתוספת דבש ,המיוצר
ע"י "רקח" – תעשיית תרופות בע"מ ,רח' המלאכה  ,30חולון ,המוצג כ"כשר למהדרין מן המהדרין
בהשגחת בד"צ מחזיקי הדת בא"י" ומחלקת הכשרות ברבנות חולון  ,אינו נתון להשגחתה ועל כן אין
לקלוט מוצר זה ויש להחזירו ליצרן בדחיפות ע"מ לא להיכשל .ידע הציבור ויזהר.
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בביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה באזור בני – ברק ,נמצא בית
עסק מוצג ככשר באמצעות תעודה מטעם בית דין צדק "חניכי
הישיבות" .הננו להודיע כי הגוף הנ"ל לא הוסמך ע"י מועצת הרה"ר
לישראל להעניק הכשר ,ועל כן יש לוודא הימצאותה של תעודת
הכשר מטעם הרבנות המוסמכת.

 .5הננו לחזור ולהזכיר כי בתאריך כ"ז סיון תשס"ח )(30.06.08
התכנסה ועדת הכשרות הארצית שע"י מועצת הרה"ר לישראל,
במעמד הרבנים הראשיים לישראל שליט"א ,ע"מ לדון בסוגיית מתן ההכשר לאוניות
ולהפלגות המתקיימות בשבת וימים טובים וזאת לאור פרסומים בתקשורת המציגות את
ההפלגות ככשרות .על דעת חברי ועדת הכשרות הוחלט שאין לתת הכשר להפלגות הכוללות
הפלגה בשבתות וימים טובים ,גם אם ההכשר הוא לימות החול בלבד ואין לסמוך על ההכשרים
הניתנים להפלגות אלו ע"י גורמים שונים .לאחרונה ,מפרסמת חב' "מנו ספנות"  -הפלגות
המוצגות ככשרות בהשגחת "רבני החברה" – הרב דנינו ניסים והרב שמעון טנג'י ובמקביל
חב' "כספי" מפרסמת את הפלגותיה כמפוקחות ע"י "רב האוניה"  -הרב שלום צדוק  .הרינו
להודיע בשער בת רבים כי הנ"ל לא הוסמכו בשום אופן ליתן הכשר ע"י מועצת הרה"ר
ובמעשיהם הם מפרים את הוראות הרבנות הראשית לישראל .ידע הציבור ויזהר!
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מעדכון שהתקבל מאת הרב האזורי – מו"א גלבוע – הרב אשר גבאי שליט"א ,
עולה כי על אף שהוסרה ההשגחה מחברת "מדגן בע"מ" מהישוב גן נר,
ממשיכה החברה לעשות שימוש באריזות הנושאות את ציון הכשרות שלו בניגוד
לרצונו וללא השגחה מטעמו .אין לאשר קליטת תוצרת חברה זו במקומות
המושגחים על מנת שלא להיכשל.
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לאחרונה שווקו זיתים תחת המותג "חושן" ,תוך הצגתם ככשרים בהשגחת ה"רבנות לכשרות
ארצית" ו"חוג חת"ם סופר פ"ת" .מפניה שהתקבלה נמצא ,כי חב' "חושן" לא קיבלה הכשר
מטעמם .בעלי החברה אשר טענו כי מקור התוצרת היתה מפוקחת אך נארזה ללא פיקוח מחוסר
הבנה ,פנו לאחרונה לקבלת הכשר כחוק מטעם הרבנות קרית מלאכי על מנת להסדיר את הכשרות
בחברה ועל כן אין לקלוט תוצרת חברה זו אלא תחת הכשר רבנות קרית מלאכי כשהיא בתוקף בלבד.
 .8התקבלה הודעה מהרבנות האזורית מטה בנימין על הסרת הכשרות מחברת
"דמפלינג פלאס" – שירותי קייטרינג ומזון קפואים ,א.ת .מתתיהו ,טל'3867546 :
 .-050מעיון באתר האינטרנט של החברה עולה ,כי היא ממשיכה לפרסם את
עצמה ככשרה באמצעות הצגת תעודת הכשר של הרבנות האזורית מטה בנימין ,וזאת
ללא כל השגחה .אין לאשר עריכת אירועים באמצעות חברה זו ,ויש להזהיר את הציבור לבל יכשל.
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מעדכון שהתקבל מאת הרבנות המקומית  -עומר עולה ,כי הוסרה תעודת הכשרות ממסעדת
"אודליס" ,רח' רותם  ,17עומר ,ומעתה אין לה כל אחריות על הכשרות במקום .ידע הציבור ויזהר!

 .10קבלנו מס' פניות ממשגיחי כשרות המבקשים לברר האם המוצר "גבינה לבנה למריחה  ,"33%בר
קוד ,7290003525188 :המיוצרת ע"י חב' "קראפט" ארה"ב ומשווקת ע"י חב' "נטו" – מ.ע .סחר
מזון בע"מ ומוצגת ככשרה בהשגחת ה –  o.k.dמאושרת? .מבדיקה עם מח' היבוא נמצא כי
גבינה זו המיוצרת על בסיס חלב עכו"ם לא קיבלה אישור כשרות מטעמה ועל כן אין למוכרה במקומות
המושגחים.
 .11מעדכון כשרות שהתקבל מאת רבנות נצרת עילית עולה ,כי מסעדת "המבורגר ביג" ,רח' הלולב –
מרכז חני סנטר ,נצרת עילית וכן מאפיית "הטאבון" הנמצאת במרכז כיכר מגן דוד אדום בנצרת
עילית ,אינן תחת השגחתה כלל על אף שהן מוצגות ככשרות בפרסומים וכיתובי כשרות שונים תוך
הכשלת הרבים .ידע הציבור ויזהר!
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם תעודת הכשרות:
הוד השרון

-

כפר סבא

-

מודיעין

-

קרית ארבע

-

קרית עקרון

-

ראש העין

-

תל – אביב

-

העסקים הנ"ל מציגים עצמם ככשרים למרות שאין להם כשרות בפועל מאת הרבנות המקומית :גן אירועים "צ'לו" ,רח' אסירי ציון
 ,22הוד השרון" ,פיצה קסה דל פפה" ,רח' דרך רמתיים  ,92הוד השרון
הוסרה ההשגחה מבתי העסק הבאים" :מעדני דני פיקנטיים" ,רח' רוטשילד  66כ"ס בבעלות דניאל וזכריה מדמון" ,שניצל
איילה" ,קניון ערים כפר סבא בבעלות ברוך בדש
"הבריאה" – מרכז אירועים ,מרכז ישפרו סנטר מודיעין מוצג ככשר ללא רבנות מקומית מוסמכת
"פיצת הבית" ,בבעלות צידקי הללי ,רמת ממרא ,קרית ארבע – הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות המקומית החל מיום שני כ"ז טבת
תשע"א )(03.01.11
העסקים הבאים" :קונדיטוריה צפיחית"" ,פלאפל ברכה" קרית עקרון – מציגים תעודות כשרות לא בתוקף מאת הרבנות המקומית
קרית עקרון
הוסרה ההשגחה ממסעדת "שניצל אילה" ,רח' המלאכה  ,2אפק ראש העין ואין לה כל השגחה מטעם הרבנות ראש העין
הוסרה ההשגחה מהמקומות הבאים :מסעדת "המפנק" ,רח' מטלון  ,4ת"א ,בית קפה "איילניס" קניון רמת – אביב ,ת"א
וממשיכים להציג עצמם ככשרים .המקומות הבאים מוצגים ככשרים ללא רבנות מקומית :מסעדת "סושי בר שיבויה" ,רח' בוגרשוב
 ,28ת"א" ,חומוס נטו" ,רח' ירמיהו  17ת"א ,מסעדת "אלופה" דרך יפו  ,50ת"א" ,קופיצנו" ,רח' נחלת בנימין  ,6ת"א" ,מאפה
הבלקן" ,רח' קלישר  ,2ת"א ,מסעדת "מיגה" ,רח' ריבל  ,23ת"א" ,מאפיית כהנים" ,רח' יגאל אלון  ,134רשת " ירוק" ,רח' אצ"ל
 ,63ת"א

 Pהתקבלה הודעה מרבנות לוד על כך שענייני הכשרות הוסדרו בחברת "סוזן" – תערובת לפלאפל ,רח' מודיעין  ,7לוד ועל כן
ניתן לחזור ולקלוט תוצרת חברה זו במקומות המושגחים בכפוף להימצאותה של תעודת הכשר בתוקף.
הודעה חשובה :הננו להביא לתשומת לב נותני ההכשר ,כי קיימת תופעה נפוצה בקרב חנויות המזון והמרכולים המושגחים,
המוכרים במחלקת הירקות תוצרת עלי ירק שאינה מפוקחת לצד תוצרת המפוקחת של חברות שונות ולעיתים אף באותו מקרר.
לצערנו ,קיים עדיין ציבור רחב אשר אינו מודע לשכיחות הנגיעות של חרקים ותולעים הקיימת בעלי ירק לא מפוקחים ,כך שהוא
ממשיך לקנות תוצרת כגון :חסה ערבית ,פטרוזיליה ,כוסברה ,שמיר ,עלי סלרי ,תרד ,עלי סלק ,כרוב ,בצל ירוק ,נענע ,ברוקולי,
כרובית ,עשבי תיבול למיניהם וכדו' וזאת מבלי לבודקה כלל או לחלופין משרה אותה במים וחומר סטרילי אשר אינו מועיל ברוב
המקרים ובכך הציבור נכשל .נבקש מנותני ההכשר להציב בסמוך לכל מדף או מתקן שבו נמכרת תוצרת לא מפוקחת ,הודעה
מטעם הרבנות המקומית המתריעה על כך שבתוצרת הגדלה ללא פיקוח קיים חשש לחרקים ותולעים אשר לא ניתנים להסרה ועל
כן 'מהיות טוב אל תקרי רע' יש להעדיף תוצרת מפוקחת בלבד ע"מ לא להיכשל.

העתקים  :מרנן כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט "א  ,מר עודד וינר – מנכ "ל הרה"ר לישראל ,לשכה משפטית
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