אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

יוף כשרות בחברת "מרינה
פטריות הגליל"

ברת מרינה פטריות גליל נתפס כשהיא משווקת ירקות עלים
לא השגחה ,כשעליהן הכיתוב "כשר ללא חשש חרקים"
השגחת רבנות מעלות והשגחות מהודרות נוספות .מדובר
אריזות נענע ,טימין ורוזמרין ,שנתפסו על ידי משגיחים בעיקר באזור ים המלח ואילת .בשל תנאי
זג האוויר קשה להשיג בימים אלו בשוק נענע נקייה מתולעים ,ומהרבנות מעלות ,המשגיחה על
כשרות בחברת מרינה ,נמסר כי בחודש האחרון לא נארזו נענע ,טימין ורוזמרין ללא חרקים.
שי מוע שנערך לסוכן ברבנות מעלות הוא הודה כי התרחשה הונאת כשרות .לפי שעה אין לקלוט
מקומות המושגחים נענע ,טימין ורוזמרין ממותג "מרינה פטריות הגליל" .כל ספק שמתעורר לגבי
ברה זו ניתן לברר מול הרבנות מעלות.
רטי ההונאה נבדקים על ידי היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות .נגד הזייפן
נקטו אמצעים כחוק.

טרפות במסעדת "אווזים" בראשון
לציון

רבנות ראשון לציון נמסר כי הוסרה מיידית הכשרות ממסעדת
ווזים ברחוב המאה העשרים  4בעיר ,מתחם יס פלנט.
הסרה התבצעה בעקבות תפיסת בשר טרף מתוצרת חברת
קנקון" ,העוסקת בשיווק בשר טרף .יידע הציבור וייזהר.

אטליז ללא הכשר סמוך למעלה
אדומים
אטליז אלנתשה בכניסה לכפר עזריה סמוך למעלה אדומים
מפיץ פרסומים בהם נכתב כי הבשר במקום " 011%טרי
וכשר" .המקום אינו נתון להשגחתו של אף נותן הכשר מוסמך,
וקיים חשש ממשי למכירת טריפות במקום .שומר נפשו ירחק!

הטעיה כשרותית :ממרחי סלמון
וטונה תחת המותג "ויליפוד"
ממרחי טונה וסלמון ביבוא חברת "גולדפרוסט" מיבנה נתפסו
כשעליהם סימון כשרות "בהשגחת הרב אריה רלב"ג,
ארה"ב" ,ללא אישור הרבנות הראשית לישראל.
המוצר לא קיבל את אישור מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל משום שהוא אינו כשר
מחמת בישול עכו"ם.
יש להוריד את המוצר מיידית מהמדפים ולהשיבו לספק .נגד היבואן יינקטו אמצעים.

ממרח טונה

ברקוד:
0200042112011

ממרח סלמון

ברקוד:
0200042110017

דבש בכשרות מזויפת
הדבש שבתמונה ,הממותג משק מילמן,
נתפס משווק באזור שוק מחנה יהודה
בירושלים ,כשעל גביו ציון כשרות של בד"צ
העדה החרדית ירושלים .מהעדה החרדית
נמסר לנו כי המוצר אינו נתון להשגחתם .יידע
הציבור וייזהר.
יובהר כי לחברת משק מילמן יש הכשר מטעם הרבנות גבעת עדה .מהיצרן נמסר כי תווית

המוצר שבתמונה אינה בשימוש יותר ,והמוצר שבתמונה אינו מתוצרתו.

הטעיית כשרות בתרופות מתוצרת
mediwise
מתלונות שהתקבלו עולה כי חברת  mediwiseמשווקת
תרופות הנושאות ציוני כשרות מטעים "בהשגחת הרבנות
הראשית לישראל" ,הן על גבי אריזות המוצרים והן באתר
האינטרנט של החברה .יובהר כי מוצרי החברה לא קיבלו את
היתר מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל ,והשימוש
בשם הרבנות הראשית לישראל נעשה לא כדין ומהווה הטעיה .המוצרים שנתפסו הם ספיד גרון,
הרפסין ואפטרין.
אנו מודיעים כי לרבנות הראשית אין כל אחריות לגבי הכשרות של מוצרים אלו.

מי פה "ליסטרין" ביבוא
מקביל בכשרות מזויפת
לאחרונה נתפסו בשוק אריזות של מי פה
מהמותג ליסטרין ,המיובאות על ידי חברת
אינשטיין צור יבוא וסחר בע"מ מבני
ברק ,כשעליהן סמל הכשרות של חוג חתם
סופר פ"ת ללא אישור הרבנות הראשית
לישראל .מגוף זה נמסר כי לא ניתנה על ידם
כשרות למוצר זה .יובהר כי בשוק ניתן למצוא
מוצר זה ביבוא חברת נאופרם ובהשגחת
איגוד רבנים ובד"צ או.קיי .יבואן זה קיבל את אישור הכשרות מטעם מחלקת היבוא ברבנות
הראשית לישראל וניתן לרכוש סחורה זו .במקומות המושגחים יש להקפיד לקלוט מוצר זה אך ורק
כשהוא מסומן בכשרות בד"צ או.קיי ואיגוד רבנים ובאישור הרבנות הראשית לישראל ,ומיובא על
ידי נאופרם ,בכפוף להימצאות תעודת הכשר בתוקף בלבד.

הטעיות והסרות כשרות
בקריית גת האטליז עולם הבשר והדגים של צפריר מרחוב
היוצר  01מפיץ פרסומים בהם נכתב כי המקום "כשר בהשגחת
הרבנות קריית גת" .מהרבנות והמועצה הדתית קריית גת נמסר
כי המקום אינו נתון להשגחתם.
בקריית ביאליק המרכול פרשמרקט מפיץ פרסומים עליהם
נכתב "כשר בהשגחת הרבנות הראשית" .מהרבנות קריית
ביאליק נמסר כי המקום אינו נתון להשגחתה ואין אף נותן
הכשר חוקי אחר המשגיח במקום .שומר נפשו ירחק.
בבית שאן פיצה בראשית מרחוב שאול המלך  70מפרסם

עצמו ככשר למהדרין למרות שאינו נתון להשגחה של כל גוף חוקי.
בתל אביב ,חנות לממכר ביצים בשד' ירושלים  76מציגה עצמה ככשרה למרות שאינה נתונה
להשגחת הרבנות המקומית.
הסרות כשרות
רבנות ירושלים הסירה את השגחת הכשרות מבית אבות פרנקפורטר ,מדרך בית לחם .61
הרבנות ירושלים מודיעה עוד כי בית הורים מוזס ,מדרך בית לחם  71פועל ללא כשרות.
מהרבנות אילת נמסר כי מלון פירסט קלאב אינו מושגח עוד על ידה.
מרבנות קריית ים נמסר כי עקב סגירת מפעל מיס כרמל בעיר ,אין המקום נתון עוד להשגחתם.
הרבנות צפת הודיעה כי איננה נותנת עוד הכשר למפעל סמיר טנוס מעילבון.
מרבנות רמת השרון נמסר כי הוסרה ההשגחה מחנות הפיצוחים והתבלינים מלח הארץ מרחוב
אוסישקין  06בעיר.
בתל אביב הוסרה הכשרות ממאפיית הנשיקה הצרפתית ,רח' שארית ישראל 20
הרבנות האזורית זבולון מדווחת על הסרת הכשרות מהעסקים הבאים:







א.מ סוכנויות ייצור ושיווק (א.ש) בע"מ מכפר חסידים.
חברת ניחוחות ,כפר ביאליק
משק אייזנברג ,כפר ביאליק
מסעדת בשרים ברכת משה ,כפר חסידים
מתחם אירועים יובלי ציפורי בנחל ציפורי
חברת ניחוח דברים טובים ,כפר ביאליק

העתקים :הרה"ג יצחק יוסף שליט"א ,הראשון לציון והרב הראשי לישראל ,הרה"ג דוד לאו שליט"א ,הרב הראשי
לישראל; מר עודד וינר – 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!
אם אינכם מצליחים לצפות במידעון לחצו כאן
להדפסת המידעון לחצו כאן
מומלץ לתלות על לוחות המודעות!
להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן
היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות  ,ירמיהו  ,61ירושלים10-7202060 ,Israel ,00271 ,
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