Page 1 of 8
Yohai
]: Ziv Maor [maor.ziv@gmail.comמאת
יום חמישי  19יוני : 19:16 2014נשלח
רפי יוחאי

:אל

עדכון כשרות מס' : Fwd: 19נושא

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

המעוניינים לקבל מידעון זה בגרסת  PDFיפנו בדוא"ל חוזר

מאוחדים בתפילה להצלת השבויים
הרבנות הראשית לישראל קוראת לציבור להרבות בתפילה
ובמעשים טובים למען הצלתם של הנערים החטופים והצלחת חיילי
צה"ל במבצע להשבתם.
נוסח התפילה להצלת החטופים:
פרקי תהלים י"ג ,כ' קכ"א ,ק"ל ,קמ"ב
מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב יוסף משה ואהרון דוד
ושלמה ,הוא יברך וישמור וינצור את הנעדרים השבויים :אייל בן
איריס תשורה ,גיל-עד מיכאל בן בת גלים ,יעקב נפתלי בן
רחל בתוך שאר אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה ,בעבור
שכל הקהל מתפלל בעבורם .הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם,
ויוציאם מחושך וצלמות ,ומוסרותיהם ינתק ,וממצוקותיהם יושיעם
וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם" .יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני
אדם" .ויקוים בהם מקרא שכתוב" :ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה
ושמחת עולם על ראשם .ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה" .אחינו
כל בית ישראל ,הנתונים בצרה ובשביה ,העומדים בין בים ובין
ביבשה ,המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרוחה ומאפלה לאורה,
ומשעבוד לגאולה ,השתא בעגלא ובזמן קריב ,ונאמר אמן.

הוסרה הכשרות ממלון אורכידאה
במעלה החמישה
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הרבנות לכשרות ארצית ,אשר נתנה כשרות במלון אורכידאה
מצפה ירושלים )לשעבר מלון מעלה החמישה( ,הודיעה כי
הכשרות במקום הוסרה.
אין לסמוך על הכשרות במקום עד להודעה חדשה.

הוחזרה הכשרות לבית החולים
אסף הרופא
הרבנות הראשית לישראל מודיעה כי הוחזרה הכשרות לבית
החולים אסף הרופא .בימים האחרונים נכנס למקום הרב אברהם
יעקבזון שליט"א ,רב היישוב באר יעקב.
הושג סיכום בין בית החולים לבין הרבנות באר יעקב ,בליוויו של
ראש ענף כשרות בתי חולים ברבנות הראשית ,יעקב אבורמד.
בסיכום נקבע כי היקף ההשגחה במטבחי בית החולים יוגדל.
יודגש כי מלון שדות הפועל בסמך למתחם בית החולים אינו
כשר ולא פנה להסדרת הכשרות.

טרפות בכשרות מזויפת
נתפסו בפרדס חנה וק.
מלאכי
טרפות מתוצרת בית המטבחיים הפיראטי בטמרה
נתפסו השבוע בפרדס חנה ובקריית מלאכי .כל
הנתקל במוצר שבתמונה  -צלעות כבש גלם של
בלדי באריזת ואקום  -מתבקש לדווח לרבנות
הראשית לישראל.
הטרפות נתפסו באטליז המלצת הקצב ברחוב
הדקלים ,פרדס חנה ובחנות המפעל "מעדני
הטלה" בבאר טוביה .יודגש כי מבדיקת היחידה
הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ,שני
עסקים אלה הוטעו על ידי משווק .מאטליז המלצת
הקצב ומחברת לאטי )בעלת המותג מעדני הטלה(
לא הוסרה הכשרות וניתן לרכוש ללא חשש,
בכפוף לתעודות כשרות בתוקף של הרבנויות
המקומיות.
לאור ריבוי הזיופים במוצר זה נתבקשה הרבנות
עמק יזרעאל ,נותנת ההכשר במפעל בלדי,
להטמיע אמצעי אבטחה וזיהוי כשרות למניעת
זיופים.
צרכנים אשר רכשו את המוצר שבתמונה באחד
המקומות הנ"ל מתבקשים לעשות שאלת רב
כיצד להכשיר את כליהם.
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אין כשרות לאוניות נופש המפליגות
בשבת
כמדי שנה בעונה זו מתפרסמות מודעות מטעם חברות
המפעילות אוניות נופש ,המיועדות לציבור הדתי ומציגות את
האוניה ככשרה.
לפי החלטת מועצת הרבנות הראשית אין לסמוך על כשרות מזון
המוגש באונייה המפליגה בשבת ,וזאת גם אם באונייה תעודה
מטעם גורם כלשהו.
חברת מנו ספנות מפרסמת כי האניות המיועדות לציבור הדתי
נתונת תחת השגחת רב מז'נווה .הרבנות הראשית מודיעה בזו כי
אינה לוקחת אחריות על הכשרות בספינות הנתונות להשגחתו.

זיוף חמור :וודקה
"מוסקבה"
משרד הכלכלה הודיע לאחרונה כי וודקה
מוסקבה שבתמונה אינה עומדת בדרישות
התקן ומכילה מתנול ,חומר רעיל ומסוכן
לבריאות הציבור ,בשיעור גבוה פי 367
מהמותר.
במקביל ערכה היחידה הארצית לאכיפת חוק
איסור הונאה בכשרות פשיטה ותפסה את
המוצר בכמה חנויות למשקאות חריפים.
בבדיקה מול הרבנות בית שמש התברר כי ציון
הכשרות המופיע על גבי המוצר מזוייף.
המוצר משווק בבקבוקי  200מ"ל )בתמונה( וכן
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בבקבוקי  1ליטר ,עם תווית בצבע שחור.
בהזדמנות זו אנו מבקשים להזהיר את הציבור
מפני תופעה מתפשטת של בקבוקי כהל
נקי בכשרות מזויפת .השבוע נתפס הבקבוק
שבתמונה )משמאל( ,המשווק עבור חברת מילר,
שעליו סימון כשרות מזויף של בד"צ בית יוסף.

שוקולד  tussoללא אישור כשרות
שוקולד  tussoשבתמונה ,המשווק ומיובא על ידי חברת דנשר,
נתפס כשעליו הכיתוב "כשר פרווה בהשגחת חוג חת"ם סופר
ב"ב באישור הרבנות הראשית לישראל" ,בתאריך ייצור ובקוד
ייצור ללא אישור .אין אישור מחלקת היבוא של הרה"ר למוצר
זה כאשר תאריך הייצור הוא  27/11/2013וקוד הייצור הוא
.331
ממחלקת היבוא נמסר כי התקבלו תלונות מהציבור על כך
שתכולת האריזה בפועל הייתה חלבית.

הונאת כשרות חמורה :מאפיית
"נשיקה צרפתית" ביפו
מאפיית נשיקה צרפתית מרחוב שארית ישראל  31ביפו מציגה
עצמה ככשרה למהדרין למרות שבמקום אין הכשר כלל .קיימים
חששות כשרות חמורים במקום ,אשר נמסר לנו כי גופים רבים
נוהגים לקנות בו .אין לסמוך על הכשרות בעסק זה .שומר נפשו
ירחק .נגד בעל העסק ננקטים אמצעים.

פטריות מסין ללא כשרות מאושרת
לאחרונה נתפסו משווקות הפטריות שבתמונה ,המיובאות על ידי
חברת א .צלוביץ' ,ועליהן ציון כשרות של הגוף הבלתי מאושר
 .SKSאין לסמוך על הכשרות של מוצר זה ואין לקלטו במקומות
המושגחים.
יובהר כי ככלל פטריות המיוצרות בסין אינן מאושרות ככשרות על
ידי הרבנות הראשית לישראל בשל שיטת הגידול המקובלת שם,
המגבירה את החשש להימצאות רימות תולעים בתוצרת.

ממתיק סטיביה  -זהירות מכשרות
לא מוכרת
19/06/2014
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לאחרונה נכנס לשוק הישראל ממתיק מסוג סטיביה .ככלל,
מדובר במוצר מיובא ,אשר חברות קטנות רבות מייבאות אותו.
בשוק נתפסו אריזות של מוצר זה בסימון כשרות בלתי מוכר
)בתמונה( .הציבור מתבקש להקפיד ולרכוש מוצר זה אך ורק
כשעליו הציון "באישור הרבנות הראשית לישראל" ,או ציון של
רבנות מקומית.

פסטה ברילה בהכשר לא מוכר
בשווקים נתפסו לאחרונה אריזות פסטה ברילה המיובאות על ידי
חברת אינשטיין ,כשעליהן חותמת כשרות של רב שאינו
מוסמך ,יהורם מזור .המוצר בכשרות שאינה מאושרת מיוצר
באיטליה.
יובהר כי המוצר כשר ומאושר כאשר הוא מיוצר ביוון ומיובא על
ידי חברת ש .שסטוביץ' בלבד.

ריענון :קליטת תוצרת חקלאית ללא
תעודות משלוח
עפ"י הנוהל ומחשש לתקלות ,אין לקבל תוצרת של פירות וירקות גם
ממשווקים שאמורים להיות בהשגחה של רבנות מקומית ,אלא אם כן
התוצרת מלווה בתעודת משלוח החתומה בחותמת כשרות ע"י
המשגיח של משווק התוצרת.
בכל בעיה ביישום הנוהל נא לפנות למחלקה למצוות התלויות בארץ
ברבנות הראשית ,בטלפון 02-5313175

ריענון :בישול ישראל ובשר שנתעלם
מן העין
לפי נהלי הרבנות הראשית לישראל ,במסגרת תנאי כשרות המזון –
חובה שהבישול בבתי האוכל והיצרנים המושגחים יהיה בישול
ישראל בלבד .נוהל זה הוא חלק מה"גרעין הקשה" של צרכי
הכשרות .לאור זאת ,חובה על נותן ההכשר לזהות בבירור האם
הטבח הינו יהודי וזאת על מנת לתת פתרונות במקרי הצורך ,בכדי
להתאים את אופן הבישול לתנאי ההלכה ,אם באמצעות תוספת
השגחה ואם באמצעות אמצעים אחרים.
קיימת חשיבות לדעת את זהות הטבח ושאר העובדים הפועלים
במטבח על מנת להימנע גם מחשש "בשר שנתעלם מן העין" ועל כן
בירור זהותם נצרכת .ככל שקיים בידי נותן ההכשר יסוד סביר להניח
שהטבח איננו יהודי ,רשאי הוא להציב לבעל העסק תנאים כדין על
מנת להבטיח שבבית האוכל או היצרן המושגחים על ידו יהיה בישול
ישראל על פי ההלכה .הוראה זו מעוגנת בתקנות איסור הונאה
בכשרות  -עיין תקנות )1א( ו ;7-וכן טופס  1שבתוספת.
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ריענון :פתיחת עסק לפני צאת השבת
 עילה להסרת כשרותבשבתות האחרונות חלה עליה במספר בתי האוכל המושגחים על
ידי הרבנויות המקומיות אשר נתפסו כשהם מנסים לפתוח את בית
העסק לפני יציאת השבת וזאת בשל העובדה שלאחר החלפת שעון
הקיץ השבת יוצאת בשעה מאוחרת יחסית.
הציבור והרבנויות מתבקשים לפקוח עיניים ולדווח על פתיחה
מוקדמת.
יובהר כי פתיחה לפני יציאת שבת מהווה עילה להסרת כשרות!

ריענון :קליטת מזון ללא השגחה
באירועים
לעתים מתעורר באירועים רצון מצד המשפחה בעלת השמחה
להכניס לאולמות אירועים כשרים מזון שהוכן במטבח הביתי ללא
השגחה .מתלונות שהגיעו לרבנות הראשית עולה כי לעתים מסמנים
בני המשפחה את המזון ככשר.
אנו מבקשים לשוב ולרענן את הנוהל האוסר על קליטת מזון לא
מושגח באולמות אירועים.

שבבי בננה בכשרות מזויפת
לאחרונה נתפס משווק באריזות סיטונאיות )קרטון חום(
המוצר בננה צ'יפס  -שלמים ,המיוצרים על ידי פרימקס ,פיליפינים
ומיובאים על ידי משה מצפי ובניו ,רח' נחלת בנימין  82תל
אביב .על המוצר נכתב "כשר באישור הרבנות הראשית לישראל".
מבדיקה מול מחלקת היבוא ברבנות הראשית עולה כי המוצר לא
קיבל את אישורם.
אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים .נגד היבואן יינקטו
אמצעים.

החזרת כשרות
l

במושב אלישמע החזירה הרבנות האזורית דרום השרון את
הכשרות למפעל כריספי צ'יפס

הטעיות כשרות
l

בתל אביב:
¡ בית קפה ברח' בגין  48מציג תעודת כשרות מצולמת
מעסק אחר.
¡ ברגר בר  39ברח' בן יהודה  39מציגה תעודה של
גוף פיראטי.
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l

l

l

¡ סביח פרישמן מרח' הברזל  1מציג תעודה של גוף
פיראטי.
¡ בית קפה אוצרין ברח' מזל דגים  1יפו מציג תעודת
כשרות של הרבנות מטה אשר השייכת לעסק אחר
באותו שם.
בקריית מלאכי מפרסם אולם אירועים כולל הליכות
אולם מודעות שעליהן סמל הכשרות של בד"צ בית יוסף.
מבד"צ זה ,וכן מהרבנות קריית מלאכי ,נמסר כי המקום אינו
נתון להשגחתם .נגד בעל המקום יינקטו אמצעים.
בנהריה מלונית הים ,מרח' מעפילים  14מציגה תעודת
כשרות ישנה שפג תוקפה .מהמקום הוסרה הכשרות ,נגד
בעל העסק יינקטו אמצעים.
בקריית שדה התעופה מסעדת השוורמה מציגה עצמה
ככשרה למהדרין גלאט .המקום פועל בכשרות רגילה בלבד.
נגד בעל העסק יינקטו אמצעים.

הסרת כשרות
l

l

l

l
l

בפתח תקוה הוסרה הכשרות ממפעל מתוקית ברח' הסדנא
11
בחדרה הוסרה הכשרות מהחנות בית הפרי והירק מרח'
ביאליק  54בעקבות הפרת נהלי הכשרות.
בשדרות הוסרה הכשרות מבית האריזה תיבולים מהכפר,
רח' בניס  65עקב זיוף כשרות חמור.
באופקים הוסרה הכשרות מהעסק מקסיקני מרח' הרצל 31
בקריית עקרון הוסרה הכשרות מקפה קפה בבילו סנטר.
שימו לב :ייתכן שבמקום עדיין מוצגת תעודה של גוף פרטי
בניגוד לחוק.

העתקים :הרה"ג יצחק יוסף שליט"א ,הראשון לציון והרב הראשי לישראל ,הרה"ג דוד לאו שליט"א ,הרב הראשי
לישראל; מר אלחנן גלט – מנכ"ל הרה"ר לישראל ,עו"ד הראל גולדברג ,היועץ המשפטי לרה"ר לישראל ,מר זיו מאור ,דובר
הרבנות הראשית לישראל ,רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי

הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב
הכשרותי העדכני!
מומלץ לתלות על לוחות המודעות!

היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות  ,ירמיהו  ,80ירושליםIsrael, 02-5313187 ,91360 ,
© כל הזכויות שמורות
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