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התקבלו תלונות במשרדי היחידה הארצית ,על כך ,שצרכנים אשר בצעו הזמנות
באמצעות אתר השליחויות או בטלפון מס' * 6575של חב' "בורגראנץ'" תוך כדי ציון שהם מבקשים
לקבל את המנה מהסניף ה"כשר" )ואף "כשר למהדרין"( נוכחו לדעת למרבה הפתעתם ,ולעיתים אף
מאוחר מדי ,כי מנת המזון שהתקבלה בביתם ע"י השליח הגיעה מסניף לא כשר תוך הכשלתם ,כך
שנגרמה להם עוגמת נפש רבה .הננו לחזור ולהתריע על כך שהזמנת מזון באמצעות שליחויות מרשת
מסעדות ארצית אשר בבעלותה סניפים כשרים ולא כשרים כרוכה באי ודאות לגבי מקור כשרות
המשלוח ועל כן מומלץ לבצע את הרכישה בסניף עצמו על מנת להימנע ממכשול .יש לשים לב ,כי
לעיתים מס' הטלפון המפורסם איננו שייך לסניף מסויים אלא למוקד טלפוני ארצי ועל כן יש לברר מראש באיזה סניף
מדובר .ניתן לרוב לבדוק זאת באמצעות עיון בחשבונית הרכישה או תעודת המשלוח בה מצוין שם הסניף ממנו נרכש
המזון .ידע הציבור ויזהר!
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מביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית ,נמצא משווק המוצר" :נקטר אפרסקים
ותפוחי עץ בתוספת ויטמין" ,בר קוד ,4603889002613 :שם היבואן" :א – ת טעמים בע"מ",
רח' יסמין  ,17/6פאור סנטר ,יצרן עלית ,פלאפון ,052- 8198873 :שם היצרן" :נידן פלוס",
רח' חמלמניצקי  ,163ברגובו ,אוקראינה ,ציון הכשרות המפיע ע"ג המוצר "כשר פרווה
למהדרין ק"ק קרקא" .מוצר זה לא אושר ע"י מח' היבוא ויש להסירו מהמדפים ולהחזירו
ליבואן )לפרטים נוספים אודות המוצר ומוצרים מיובאים אחרים יש לפנות למח' היבוא
ברה"ר בטל' מס' טל'.(02- 5313137/38 :

בזכות עירנותה של משגיחת הכשרות ברבנות אפרת נתפס המוצר" :מילוי דובדבנים לעוגה" ,בר
קוד ,041255015388 :עליו מודבקת מדבקה תחת שם היבואן" :מור ים מרקטינג בע"מ" ,קיבוץ
צרעה ,טל' , 02- 9908001 :שם היצרן" :קומסטוק פירות" ,ניו יורק  ,ארה"ב  ,עם ציון הכשרות "כשר
פרווה בהשגחת ה –  O.Uלמרות שע"ג המוצר המקורי אין סימון מקורי של ה  O.U -למעט האות K
באנגלית אשר אין לה כל משמעות כשרותית באופן זה .מבירור שנערך ע"י רבנות אפרת עם ה O.U -
נמסר כי מוצר זה כלל לא יוצר תחת השגחתם ועל כן יש חשש כי הוא מכיל אף רכיב ים לא כשרים !
המוצר משווק ע"י חב' "טיירי" .אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להסירו מהמדפים
ולהחזירו ליבואן.
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במסגרת ביקורת שנערכה ע"י רבני אגף הכשרות הארצי באחד היצרנים המושגחים נמצא כי אחד
מהפועלים שאינם יהודיים אכל "חטיף על בסיס חיטה עם סרטנים בטעם צ' ילי" שאינו כשר
בסמוך לקו הייצור .על אף שהמוצר לא חדר לקו הייצור ,הננו מודיעים בשער בר רבים כי חל
איסור להכניס למתחם הייצור בכל המפעלים והיצרנים המושגחים מזון שאינו כשר מכל סוג
שהוא אף אם הוא נועד לצריכה פרטית ,על מנת למנוע אפשרות לתקלות כשרותיות .נבקש
להנחות את המפעלים והמשגיחים בהתאם.

P

הרבנות מעלות בקשה להודיע כי הוחזרה הכשרות על ידה לחב' "מרינה פטריות הגליל בע"מ",
מושב מעונה ,לאחר שהחברה קבלה על עצמה התחייבויות כשרותיות ומעתה ניתן לקלוט תוצרת
חברה זו במקומות המושגחים .לפרטים נוספים ניתן לפנות ישירות למשרדי הרבנות המקומית
מעלות טל'  04-9979689 :פקס'.04-9977181:
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הרב יצחק בעלינאוו שליט"א ,דומ"ץ דק"ק בית הלוי מילאנו יע"א ,ביקש להודיע
ברבים כי כל המוצרים הנמכרים ע"י  MR. Ben dayan d’aix les banisאשר מצויין עליהם שהינם תחת
השגחתו ,הרי שהדבר אינו נכון ושומר נפשו ירחק מהם .כמו"כ ,התבקשנו להודיע כי המוצרMR. " :
 , "MALLOבר קוד ,5021778005054 :המיוצר ע"י  ,ALICANTEספרד המוצג ככשר בהשגחת "הרב
מ .א הלוי במברגר – בד"צ מיץ" כלל לא קיבל את כשרותו ,כך שהדבר מהווה מכשלה לרבים .ידע הציבור
ויזהר!

בביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית
.7
באטליז "עיראקי" – מקור הבשר ,סניף לב הארץ ,מתחם לב הארץ צמוד לא.ת.
ראש העין ,טל' ,03- 5255178 ,03- 5255177 :נמצא כי בעלי המקום נהגו
להציג בשר הנמכר במקום לקהל התמים באמצעות שליפת אישור כשרות אשר
ניתן מבית מטבחיים טירה ובכך צרכנים נפלו בפח בחושבם כי במקום נמכרת תוצרת כשרה,
בעוד שבפועל המקום מוכר בשר טרף! נבקש להביא את דבר המכשלה לתושבי ראש העין
והסביבה לזיכוי הרבים .נגד בעלי המקום ננקטו אמצעים על מנת למגר את התופעה
הנפסדת!
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לאחרונה נמצא משווק המוצר" :אצבעות חמאה" )בר קוד מסתיים ב –  ,(01598מיוצר ע"י חב'
"נסטלה יו אס איי אינק" ,קליפורניה ,ארה"ב ,שם היבואן" :בראל אלון בע"מ" ,רח' הירמוך  ,1יבנה,
טל' ,03- 9322032 :כשהוא מוצג ככשר בהשגחת ה –  O.U. Dללא אישור הרה"ר לישראל .מוצר זה
מכיל מי גבינה וכן חלב רזה ושומני חלב עכו"ם ועל כן אינו מאושר לשיווק במקומות המושגחים וזאת
בהתאם להחלטת מועצת הרה"ר לישראל האוסרת מכירת מוצרים המבוססים על חלב ניגר עכו"ם .בהתאם לכך
נבקש לאסור קליטת מוצר זה במקומות המושגחים ויש להחזירו ליבואן.

תזכורת בעניין נוהל בתי מטבחיים
עם התקרב החגים נבקש לרענן כבעבר את נהלי בתי המטבחיים טרם חידוש תעודת ההכשר הניתנות ע"י הרבנויות המקומיות:
* בשר טרי  :בשר טרי קדמי ואחורי המשווק מבתי המטבחיים למקומות מושגחים חייב להיות מנוקר ומוכשר! הבשר שנבדק
ונפסק כ" טרף" חובה להחתימו ולסמנו " טרף" עם חותמת בצבע ירוק .בשר טרי קדמי ואחורי שאינו מנוקר ומוכשר או מנוקר
ואינו מוכשר בבתי המטבחיים ,חייב להיות מוחתם בחותמת "טרף" בצבע ירוק.
* חלקי פנים  :כל החלקי פנים ישווקו כשהם מנוקרים ומוכשרים בבתי המטבחיים ,במידה ולא נוקרו והוכשרו מכל סיבה
שהיא ,יוחתמו כ"טרף" בצבע ירוק .תעודות הכשרות המחודשות יינתנו לבתי מטבחיים ,מפעלי עיבוד בשר ,אטליזים וכדו'
בהתאם ליישום ההנחיות הנ"ל.
* מפעלי עיבוד בשר אשר יציבו מערך ניקור והכשרה מיוחד יוכלו לקבל אישור מיוחד מאת המחלקה למפעלי עיבוד בשר
ברה"ר לישראל על מנת לבצע ניקור והכשרה במפעל עצמו בתאום עם הרבנות המקומית המוסמכת בלבד.
אבקשכם להביא זאת לידיעת הנהלת בית המטבחיים ולבעלי העסקים השונים שעליהם להיערך ולהקפיד בהתאם להנחיות
הנ"ל וזאת ע"מ להימנע מנזקים עתידיים.

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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