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עדכון כשרות מס'  23מאת הרבנות הראשית לישראל : FW:נושא

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

המעוניינים לקבל מידעון זה בגרסת  PDFיפנו בדוא"ל חוזר

חשש לטרפות :הוסרה הכשרות
מחברת א.מ פורת  2014בע"מ
במסגרת פשיטה שנערכה לאחרונה במפעל לעיבוד בשר ריב"ל
 26בראשון לציון נתפסו מאות קילוגרמים של בשר ממקור לא
ידוע החשוד כטרף .הבשר הושמד על ידי משרד החקלאות
ונשללה תעודת ההכשר מהעסק .בשימוע שנערך לבעלי המפעל
טענו כי הוכשלו ע"י גורם שלישי.
בפשיטה נתפסו מסמכים המעידים לכאורה על שיתופי פעולה
מסחריים עם עסקים שונים בתחום שיווק הבשר ברחבי הארץ.
בעקבות התפיסה הוסרה תעודת הכשרות מחברת
א.מ פורת  2014בע"מ מאשדוד .בנוסף נתפסו תעודות כשרות
אשר ניתנו כביכול לעסק המכונה בית הבשר מחדרה שעליהן
ציון כשרות מזויף מטעם הרבנות חדרה ,וכן שם משגיח שאינו
קיים.תוצרת זו שווקה ע"י חברת א.ע .שיווק )נייד054- :
 (5205305תוך הכשלה חמורה של הציבור.
ציבור שומרי הכשרות מוזהר שלא לרכוש את המוצר צלעות
טלה מקוצר שבתמונה ומתבקש לדווח על כל ניסיון לשווק את
המוצר .היחידה לאכיפת הונאה בכשרות נקטה אמצעים נגד
המעורבים וממשיכה בחקירה תוך הנחיה כי אין לקלוט כל תוצרת
מחברת א.ע שיווק אף אם היא מוצגת ככשרה!.

אולם וגן אירועים משמר
הנגב  -ללא רבנות
מוסמכת
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האולם מוצג ככשר בניגוד לחוק .במסגרת
בירור שנערך עם הרבנות האזורית בני
שמעון עולה כי אולם וגן האירועים של קיבוץ
משמר הנגב איננו מפוקח על ידי הרבנות
האזורית בני שמעון על אף הצגתו ככשר
באמצעות הצגת תעודת הכשר ,המתייחסת
לקייטרינג בבאר-שבע ידע הציבור ויזהר.

גפילטע פיש ללא זיהוי
כשרותי
במסגרת ביקורת שנערכה על ידי המפקח
היחידה הארצית נמצא כי חנויות מושגחות נהגו
לרכוש גפילטע פיש אשר הוצג ככשר לא ציון
שם נותן ההכשר בניגוד לחוק .אין לקלוט
תוצרת זו במקומות המושגחים מחשש
לכשרותם.

שימו לב :נגיעות בעלי ירק  :בתקופה האחרונה אנו מקבלים תלונות רבות ממשגיחי הרבנויות
המקומיות המתלוננים על נגיעות בעלי ירק המגיעים מחלק מהחברות המפוקחות .עד להסדרת
נושא המעבדה הא רצית מתבקש ים המשגיח ים להק פיד ולבדוק את כשרות הירק הנקלט
במקומם וככל שיימצא נגוע יש לדווח לנותן ההכש ר וליידע את אגף הכשרות במקביל  .למותר
לציין כי אין לקלוט במסעדות ובמטבחים המוסדיים המושגחים ברוקולי וכרובית )גם קפואים(
ללא שגודלה גידול מיוחד למניעת חרקים ותולעים וזאת בשל הקושי המיוחד הקיים לבדוק
תוצרת זו באזור התפרחת קל וחומר לאחר שהוקפאה.

מוצרים מיובאים ללא
כשרות מאושרת
בשווקים נתפסו לאחרונה המוצרים שלהלן,
כשעליהם סימני כשרות בניגוד לחוק ולנוהל .אין
לסמוך על הכשרות במוצרים אלו ואין לקלטם
במקומות המושגחים .יידע הציבור וייזהר.

פטריות
שמפיניון
חתוכות

אניס פניקס

חרדל
HORRLEIN

תה הייר
ליווינג
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יבואן :אריזות
ירושלים )(1987
בע"מ
יצרן :מארק
שמפיניון ,הולנד
729001027493
ציון כשרות מזויף:
כשר פרווה באישור
הרה"ר

יבואן :ישרקו שיווק
מותגי מזון
יצרן :מ.ג .טייב,
צרפת
3299790211018
ציון כשרות בד"צ
פאריז ללא אישור
הרה"ר לישראל

ציון כשרות כשר
פרווה בהשגחת הרב
הוכוולד גרמניה ללא
אישור הרה"ר לישראל

יבואן :נטורפוד
יצרן :אונלי נטורל
פרודקטס ,אנגליה
ציון כשרות בלתי
תקף KF :לונדון

תירס צעיר שלם

ממתיק צמחי
טבעי

בירה איל אנגלי

יבואן :מגה קמעונאות בע"מ
יצרן :פנג אגרי פודס
פרודקטס קו
7290012578113
בניגוד למצוין ע"ג האריזה
המוצר לא קיבל את אישור
הרה"ר לישראל ולא את
הכשר הרב קאנטור

יבואן :נטורפוד
יצרן :נוטריאנבס
7503012779405
כשר פרווה באישור מגן דוד
מקסיקו ללא אישור הרה"ר
לישראל

יבואן :רדקס יבוא ושיווק
בע"מ
בניגוד למצויין על האריזה
הנ"ל לא קיבל את אישור
הרבנות הראשית לישראל
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ציון כשרות סותר פרווה  -חלבי
לאחרונה שיווקה חברת "תופינית" את המוצר מיני שוקולד עם
כיתוב סותר ,כאשר מצד אחד כתוב שהמוצר פרווה ולידו מסומן
חלב ישראל .מבירור שנערך עולה כי מדובר על טעות קולמוס
והמוצר פרווה .מיד עם קבלת התלונה פעלה החברה לתיקון
הכיתוב ולהשמדת האריזות שעליהן ציון הכשרות השגוי במלאי.

הבהרה לגבי מאפה נאמן צמח
רבנות כינורות עמק הירדן – ביקשה להבהיר כי כשרות ממאפה
נאמן השוכן בצומת צמח הוסרה עקב הודעה על סגירת המקום.

רענון נהלי כשרות חלב
נכרי
בעקבות תקלות שהתעוררו לאחרונה מבקש הרב
חיים דגן ,ראש מחלקת רשתות שיווק ,לרענן
נהלים בעניין אבקת חלב נכרי במאפיות
ובמעדניות :לפי הנוהל יש להקפיד לציין במוצרים
המכילים אבקת חלב נכרי ,כי הם מכילים רכיב זה
על גבי שילוט בתצוגה ,וכן על גבי התוויות
המופקות במשקלים שבמעדניות
ובמאפיות .הנוהל תקף גם לגבי מוצרי חלבה
ונוגט חלביים.

משקאות חריפים ללא הכשר
רשת "יין בעיר" הזמינה את הציבור לרכוש יין למברוסקו כשר
בסניפיה באמצעות פרסום רחוב .בביקורת שנערכה על ידי
מפקחי היחידה הארצית נמצא כי בסניפים נמכרים הן יין כשר
מסוג זה והן יין שאינו כשר מאותו הסוג בסמיכות זה לזה .יש
להזכיר כי בעסקים שאינם נושאים תעודת כשרות עלולים
להימצא גם מוצרים שאינם כשרים וכן כאלה הדומים למוצרים
כשרים אך אינם כשרים ,ועל כן הציבור שומר הכשרות נקרא
לערוך את קניותיו בעסקים בעלי תעודת כשרות .בנוסף לכך על
פי נהלי הרבנות הראשית חל איסור על יבואנים לייבא תחת שמם
מוצרים כשרים ושאינם כשרים במקביל ובמיוחד כאשר מדובר על
מוצר זהה  .ידע הציבור ויזהר!
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זיוף כשרות פרי נור
לאחרונה נתפסו בשווקים פירות של חברת פרי נור מבאקה,
כשעליהם ציון הכשרות בד"צ בית יוסף וללא ציון רבנות מקומית
מוסמכת .מבד"צ בית יוסף נמסר כי סימון הכשרות שעל המוצר
מזוייף ,והמוצר אף אינו מושגח על ידי כל רבנות מוסמכת .נגד
הזייפנים יינקטו אמצעים .אין לסמוך על הכשרות של מוצר זה,
ואין לקלטו במקומות המושגחים.

פסטה "בהכשר" רפורמי
התקבלה תלונה כי נמצאה משווקת "פסטה ברילה" המיובאת
על ידי "איינשטין צור יבוא יצוא וסחר בינלאומי בע"מ" מרחוב
יונתן  12בני ברק ומסומנת בהשגחת רא"בד הרב יהורם מזור
שליט"א .מבירור עם מחלקת ייבוא ברבנות הראשית עולה כי
המוצר הנ"ל בייבוא של יבואן זה לא קיבל את אישורם .בנוסף
לכך התברר כי נותן "הכשרות" מוכר כרב רפורמי ואינו מוסמך
לתת כשרות על פי חוק .אין לקבל מוצר זה או כל מוצר אחר
המוצג ככשר בשמו במקומות המושגחים.

הקפדה על סימון ציון הכשר כחוק :מעת לעת מתקבלות במש רדנו תלונות על כך
שמוצרים כשרים תחת השגחת רבנויות מוסמכות נושאים ציונ י כשרות של גופים פרטיים
כתוספת על אף שהדבר כלל אינו נכון .הדבר נובע לעיתים בשל השימוש באריזות ישנות ע"י
היצרנים .נותני ההכשר מתבקשים להנחות את היצרנים להשתמש אך ורק באריזות עדכניות
המכילות נתוני אמת ולא לאפשר אנדרלמוסיה בתחום זה העשוי ליצור חוסר וודאות בתוקף
מערך הכשרות בארץ

נוהל שיווק עלי ירק מפוקחים
בשמיטה
ברחבי הארץ פועלות חברות שונות המגדלות ומשווקות תוצרת ירק
עלים בגידול מיוחד למניעת חרקים .בשנת השמיטה הבעל"ט
עומדות בפני המגדלים מספר אפשרויות לגידול ירק בחממות
באופנים המותרים על פי ההלכה :מצע מנותק ,יבול חו"ל ,נוכרי
בארץ ועל פי היתר מכירה .המגדלים נדרשים לסמן על גבי האריזות
"הירק גודל בגידול מיוחד למניעת חרקים" ובסמוך יש להדגיש
ולציין באיזה אופן גודלה התוצרת וזאת לשם גילוי נאות לצרכנים.
בשנת השמיטה אין לסמן תוצרת עלי ירק מפוקחים של היתר מכירה
ככשרה למהדרין .למותר לציין כי נוסח הכשרות יינתן על ידי נותן
ההכשר בלבד ועל כן המגדלים מתבקשים להתייעץ עם הרב
המקומי מטרם הדפסת ייצור האריזות.
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נוהל למפעלי עיבוד דגים
בבדיקות שנערכו על ידי הרבנות הראשית בדגי
הרינג שלמים כבושים ומעושנים )רינגה(  ,נמצא כי הדגים נגועים
בתולעים הנשארים בתוך קרבי הדג גם לאחר העיבוד ולפיכך
אכילתם באופן זה גורמת להכשלה חמורה של הציבור .לפיכך אין
לייצר ולשווק ממפעלים המושגחים על ידי הרבנויות המקומיות דגי
הרינג כבושים או מעושנים כשהם שלמים בחנויות .עיבוד דגים אלה
מותר אך ורק לאחר ניקוי הקרביים .ביצי דגים אלו חייבים בדיקה על
ידי משגיח המומחה לכך .הרבנויות מתבקשות להנחות את
המפעלים בהתאם .לפרטים נוספים ניתן לפנות לרב חגי בר גיורא
שליט"א הממונה על התחום) .נייד(0506221702 :

קונפיטורות
בכשרות
מזויפת
לאחרונה נמצאו משווקות
קונפיטורות  fruppaמסוגים
שונים המיוצרות על ידי
"ברהן גידא" מטורקיה
המיובאות על ידי היבואן
"תומר" ונושאות את ציון
הכשרות של הרבנות טורקיה
או סמל הדומה לסמל "חוג
חתם סופר בני ברק" וכן
"באישור הרבנות הראשית
לישראל" .מוצרים אלו לא
קיבלו את אישור מחלקת
היבוא ברבנות הראשית .יש
לציין כי ליבואן זה ניתן אישור
מאת מחלקת היבוא רק
לחלק ממוצרי הקונפיטורות
ועל כן המשגיחים נדרשים
לאשר אך ורק את המוצרים
הרשומים באופן מפורש
בתעודה שניתנה מאת
מחלקת היבוא.

הטעיות כשרות
l

בירושלים העסק בית קפה שיפון מציג את עצמו ככשר ללא
השגחה כחוק מטעם הרבנות המקומית .בעסק מוצגת תעודה
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l

l

l

מטעם גוף שאינו מוסמך
בקרית אונו מסעדת מאנץ' בורגר מרח' מרזוק ועזר 1
מציגה את עצמה ככשרה ללא השגחה כחוק מטעם הרבנות
המקומית .בעסק מוצגת תעודה מטעם גוף שאינו מוסמך
בכפר סבא מציגים עצמם העסקים הבאים ככשרים ללא
השגחה כחוק מהרבנות המקומית:
¡ בומבה של בייגלה בבעלות רן פלדמן מרח' ויצמן .24
בעסק תעודה של גוף בלתי חוקי
¡ שבורגר רח' ויצמן 43
במגדל העמק העסק שווארמה אלפסי אשר במרכז
המסחרי מציג את עצמו ככשר בניגוד לחוק .נגד בעל העסק
ננקטים אמצעים.

הסרת כשרות
l

l

l
l

l

l

l
l

l

l

בירושלים הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
¡ מסניפי ארומה מקניון מלחה ומקניון הדר תלפיות
¡ מגדנית פאר רח' המגיד 5
באשדוד הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים בעקבות
סגירתם:
¡ א.מ פורת שיווק בשר מרח' העמל 17
¡ קפה הלל מקניון הסיטי
¡ מסעדת קרנף במתחם הסטאר סנטר
ברחובות נלקחה הכשרות ממאפה נאמן מרח' הרצל 180
בהרצליה הוסרה הכשרות ממאפיית ניסו קייקס מרח' בן
גוריון 33
באשקלון הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
¡ מלון גולדן טאוור רח' הרקפת 28
¡ חנות ירקות אחים אלפסי ממרכז אפרידר ,בעקבות
הפרת נהלי כשרות
בנצרת עילית הוסרה הכשרות מסופרמרקט השוק הגדול
מכולם מרח' ינקינטון 3
בנצרת הוסרה הכשרות מבית המלון גרדניה
בערד הוסרה הכשרות ממסעדת מלך השווארמה מהמרכז
המסחרי
במגדל העמק הוסרה הכשרות ממאמא פיצה מרח' זבולון
38
בירכא הסירה הרבנות לכשרות ארצית את ההשגחה
מקייטרינג אל הנא

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
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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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