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לאחרונה נמצא משווק באזור הדרום המוצר "מח בקר קפוא"
)שאינו מוכשר( ,בר קוד ,7290002163588 :המיובא ע"י חב' "א.ב .אשפר" בהשגחת בד"צ
"נווה ציון" ובאישור הרה"ר לישראל" ,כאשר בכל יחידת אריזה של המוצר קיימים שני סוגי
מדבקות ,על הראשונה כתוב" :לא מוכשר" בעוד שעל השנייה מצויין" :מוכשר" ,כך שקיים חשש
גדול שהציבור יוטעה לחשוב שהמוצר מוכשר ויעשה בו שימוש ללא הכשרה תוך הטרפת המזון
והכלים .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן לצורך תיקון .נבקש מהמשגיחים
והציבור הרחב לפקוח עיניים ולדווח לנו בדחיפות בכל מקום בו ימצא ע"מ להסיר מכשול.
ציבור שעשה שימוש ללא הכשרה כדין יעשה שאלת רב כיצד לנהוג.
 .2לאחרונה נמצא משווק ברשתות השונות "עוף מצונן" ,תחת המותג
"טעם עוף – ללא אנטיביוטיקה" ,בר קוד:
 ,7290003003068המיוצר ע"י חב' "פו-גרס" ,רח' רבינזון
 ,13פ"ת ,תוך הצגתו כ"כשר בהשגחת רבנות פתח – תקוה,
חלק גלאט למהדרין רבנות ירושלים ובד"צ אלעד" .מהודעה
שיצאה מטעם הרבנויות פ"ת וירושלים ,עולה כי מזה כ – 3
חודשים שאינם מעניקים הכשר לחברה הנ"ל ועל כן התוית הנוכחית אסורה בשימוש .מבדיקה שנערכה,
נמצא כי הקבלן המפעיל של המותג "טעם עוף" עבר לייצר ב"משחטת עוף העמק" שברמת ישי ועל כן רק
תוצרת המסומנת ככשרה בהשגחת רבנות רמת – ישי מאושרת לשיווק.
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מנתונים שהתקבלו ממח' היבוא הארצית ,עולה ,כי המשקה "אורז אורגני" ,בר קוד,8000215204219 :
המיוצר בחב' אלינור" אטליה ומיובא ע"י חב' "נטורפוד" גבעת – חן ,לא קיבל את אישורה כלל ,על אף
שהוא מוצג כ"כשר פרווה בהשגחת הרב ישועה חדאד מילאנו" ו"באישור הרה"ר לישראל" תוך הכשלת
הרבים .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן ע"מ לא להיכשל.
.4
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בביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית במפעל' "נורדג",
רח' החרושת  ,62א.ת .קרית ביאליק ,טל' ,04- 8757951 :נתפסו
הבעלים כשהם מייצרים ומשווקים את מוצריהם ככשרים ע"ג
מדבקה וזאת ללא כל השגחה ותעודת הכשר מרבנות כל שהיא
תוך הכשלת הציבור .אין לקלוט תוצרת חברה זו בשום אופן ע"מ
לא להיכשל.

מתלונה שהוגשה ע"י נציגי ועד הכשרות  O.Uארה"ב ,עולה כי המוצר "סירופ בטעם תות שדה" ,בר
קוד ,034000318049 :המיוצר ע"י חב' "הירשי" ומיובא ע"י חב' "מור  -ים מרקטינג" ,מקיבוץ צרעה,
סומן ע"י היבואן כ"כשר פרווה" ע"ג מדבקת המוצר ,בעוד שבפועל הנ"ל מאושר על ידם כחלבי בלבד
כך שהציבור עשוי להיכשל ולאוכלו לאחר ארוחה בשרית .ממח' היבוא ברה"ר נמסר ,כי המוצר הנ"ל אף
לא קיבל כלל את אישורה ועל כן יש להסירו מהמדפים ולהחזירו ליבואן לאלתר.

P

מהודעה שהתקבלה מרב המועה"א  -גלבוע ,עולה ,כי הוחזרה תעודת הכשרות לגן האירועים "שדות גלבוע",
בהנהלת מר איתמר שרעבי ושות' וניתן מעתה לערוך שם חופות וקידושין .נא ליידע את רשמי הנישואין והמשגיחים
בנדון.
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בהתאם להודעתה של הרבנות מעלה אדומים  ,עולה ,כי חב' "עונג ממתקים" נמצאת תחת פיקוחה ועל כן ניתן מעתה לקלוט
תוצרת חברה זו במקומות המושגחים.
.6

מדיווח שהתקבל מאת לשכת רב המועה"א  -משגב ,עולה ,כי המוצר "ממרח זרעי
שומשום קלופים" עליו רשום כי הוא מיוצר בפלסטין שכם ,מוצג ככשר ללא ציון שם
נותן ההכשר וכמובן ללא השגחה כחוק .אין לקלוט בשום אופן תוצרת זו במקומות
המושגחים .בהזדמנות זו ,נזכיר ,כי בהתאם לחוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג
–  – 1983חובה לציין את שם נותן ההכשר על פי חוק.

 .7מביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית
בבר מסעדה "סיטי בר" ,רח' חולי  ,2מגדל הנביאים מול בנק לאומי ,טל' :
 ,04 – 8507676חיפה ,נתפס בעל העסק כשהוא מציג את עצמו ככשר בכתב ,על
אף כי למקום אין תעודת כשרות מהרבנות המקומית .ידע הציבור ויזהר!
.8
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לאחרונה ,נמצא משווק באזור הצפון המוצר "קפה ראמה" ,משקל  1000גר',
המיוצר ע"י "בית קליה ראמה" ,בבעלות חב' "ויליאם את אלי ארשיד" ,טל':
 ,04- 9984064תוך הצגתו ככשר בהשגחת הרבנות שזור .הננו להודיע בשער
בת רבים כי המוצר הנ"ל איננו תחת השגחת הרבנות המוסמכת ושומר נפשו
ירחק!

הננו לחזור על הנחית אגף הכשרות הארצי – שאין לקלוט אספרגוס בין קפוא בין טרי במקומות
המושגחים ,הואיל ותוצרת זו מוחזקת כנגועה בתולעים וחרקים .לאחרונה ,נעשו ניסיונות ע"י מס' סוחרים
להחדיר תוצרת זו במסעדות ,מלונות ואולמות אך הדבר נמנע בזכות ערנותו של המשגיח .אומנם ,קיימים
שימורים של אספרגוס מעובד המיובא מחו"ל הנושא ציון הכשר ,אך בכל מקרה יש לוודא כי הנ"ל נמצא
תחת השגחת הרבנות הראשית לישראל.

להלן עסקים המוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרות:
חולון

" -פיצה מרגריטה" ,רח' חנקין  ,76חולון – הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות חולון עקב הפרת נהלי הכשרות והשבת במקום

טבריה

" -פלאפל בר" ,מול מלון "קיסר" ,רח' הבנים  ,טבריה – לנ"ל אין כשרות מטעם הרבנות טבריה ומציג ת"כ ישנה במקום

יבנאל

 "פיצה מירי" ,בבעלות יוסי ומירי בוכניק ,יבנאל – הוסרה הכשרות בניסן תשע"א ולמרות זאת המקום ממשיך להציגעצמו ככשר
 הרב אליעזר שמחה וייס שליט"א ,רב אזורי כפר הרוא"ה עמק חפר ,ביקש להודיע בזאת כי מסעדת "קפאנה" ,ביתאהרון ,עמק חפר -אינה נמצאת תחת פיקוחו
 מסעדת "מזרין" ,רח' מונטיפיורי  42ורח' גורדון  ,17ת"א – הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות ת"א וממשיך להציג עצמוככשר
מסעדת "פביאנה" ,שד' דוד המלך  ,1ת"א – מציג עצמו ככשר ללא רבנות מקומית

עמק חפר
תל – אביב

"קיורטוש" ,רח' דיזינגוף  ,178ת"א – הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות ת"א וממשיך להציג עצמו ככשר בניגוד לחוק
"חומוס סביח" ,רח' יגאל אלון  ,123ת"א – מציג עצמו ככשר ללא רבנות מקומית

c
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נוהל אולמות ,גני אירועים ורשתות שיווק  -שחרור עובדים בערבי שבתות וחגים
• אנו חוזרים ומזכירים כי על פי הנהלים יש לוודא כי שערי סניפי רשתות השיווק השונות ייסגרו ערבי שבת וחג שעתיים לפני
כניסתם .על אחרון העובדים להשתחרר לא יאוחר מ  45ד' לפני כניסת השבת והחג על מנת שיוכל להספיק להגיע לביתו
מבעוד מועד מבלי לחלל את השבת .לעובד הגר בריחוק מקום יש לתת אפשרות ראויה להגיע בעוד מועד לביתו.
• כמו"כ אין לקיים חופות ביום שישי וערבי חג אלא אם כן תתקיימנה עד לשעה  13:00בצהריים בקיץ ובשעון חורף עד השעה
 12:00בצהרים .בכל מקרה ,המנה האחרונה באירועים אלה תוגש לא יאוחר משלוש שעות לפני כניסת השבת ו/או החג על
מנת לתת זמן מספיק לאורחים וצוות העובדים לפנות את המקום ולהגיע לביתם זמן ראוי לפני כניסת השבת ובכך תימנע
עוגמת נפש מצד העובדים וחילול שבת הכרוך בעניין.

העתקים  :הרה"ג הרבנים הראשיים לישראל ,מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל ,הלשכה המשפטית
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