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זהירות!

בימים האחרונים נעשה ניסיון למכור עופות במתחם חנות המפעל "גרוס" )בבעלות מר
.1
באשותי( ,השוכן בקרית – אתא ,מ"פדיון כפרות" כאשר התוצרת התקבלה ללא אישורי כשרות .מבירור שנערך
עם הרבנות קרית – אתא עולה ,כי בשום אופן לא ניתנה כשרות למשחטת "עוף שפרעם" בבעלות מר באשותי
אשר דאג לשחיטה בשפרעם ללא כל פיקוח כשרותי מוסמך עבור אלו שבקשו לבצע את
המנהג באמצעות עופות .בהזדמנות זו ,הציבור מוזהר שלא לעשות שימוש בעופות מפדיון
כפרות ללא שנשחטו ע"י שוחט מוסמך ומוכר .כמו"כ ,קיימת תופעה שבה אנשים עושים
שימוש בעופות שנשחטו וזאת ללא שהעוף עבר בדיקה ע"י משגיח הרבנות המוסמכת בנוסף
לשחיטה של השוחט ,כך שאין כל ודאות שהעוף נטרף בעת השחיטה או מסיבה אחרת )כגון:
בעיה בצומת הגידים ,מחלות באיברים פנימיים ,שברים וכדו'( .ידע הציבור ויזהר!
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לאחרונה נמצא משווק המוצר "עלי שוקולד עם אגוזים" תחת המותג "טעים" זאת ע"י חב' "טעמן שיווק מזון
בע"מ" ,רח' עצמונה  ,9מישור אדומים  ,כאשר ע"ג מדבקת היבואן מצויין כי המוצר "כשר פרווה" בעוד שע"ג
חזית המוצר מסומן "כשר חלבי חלב ישראל" ,כך שהציבור עשוי להכשל ולאכול את המוצר כ"פרווה" ,על אף
שהינו "חלבי" גמור .חב' "טעמן" התנצלה על התקלה והשתדלה להחזיר את כל הסחורה מהמדפים תוך ציון כי
"הכמות היתה מוגבלת" .הציבור מתקבש לבדוק את המוצר טרם שימוש ולהחזירו ליבואן.

מנתונים שהתקבלו מאת מח' היבוא הארצי ,עולה ,כי המוצר "עוגת רולדה במילוי קרם
אגוזים" ,בר קוד ,8005380070041 :שם היבואן" :בי לידר סוכנויות בע"מ" ,בית שמש ,שם
היצרן" :פרדי דולצ'ריה בע"מ" ,איטליה ,המוצג כ"כשר חלבי ,אפיית ישראל  ,לאוכלי אבקת
חלב נוכרי בהשגחת הרב מאיר קארו שליטא ,הרב הראשי של ק"ק פררארה איטליה ובאישור
הרבנות הראשית לישראל" לא קיבל את אישורה ועל כן יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו
ליבואן ע"מ להסיר מכשול .אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים.
 .4מתלונה שהתקבלה במשרדנו עולה ,כי חב' השיווק " "BRIMAGפרסמה בעיתונות מודעה בה היא מציעה
למכירה מקררים של חב' " ,"LGתוך שהיא מציינת כי "הנ"ל עם התקן שבת מובנה המאושר ע"י המכון המדעי
הטכנולוגי להלכה – הרב הלפרין" תוך ציון באותיות קטנות בשולי המודעה כי "האישור ההלכתי מותנה בחיבור
ע"י טכנאי מוסמך ע"י החברה" .מבירור שנערך עם המכון הנ"ל ,נמצא ,כי אכן קיימת כמות מסוימת של
מקררים מסוג  258 UTAאשר מצריכים  5פעולות ניתוק ע"מ להכשיר את שימושם ללא חשש חילול שבת,
במקום פעולה אחת כפי שהיה מתוכנן במקור ע"מ להקל על הצרכן ,אך בכל מקרה ,במקררים הנוכחיים יש
לדרוש הופעה של טכנאי ע"מ שירכיב את המפסקים ולאחר מכן יספק את האישור ההלכתי אשר יצמיד אותו עם מדבקה
הכוללת הנחיות בה יפורט כיצד להעביר את המקרר למצב שבת .ללא תהליך זה ,אין כלל אישור של המכון הנ"ל לעניין
מניעת חילול שבת כך שפתיחה של המקרר ללא התקנה כוללת כרוכה בחילול שבת מבלי שהצרכן עשוי להיות מודע לו
כלל .נא להביא לידיעת הציבור.
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בביקורת שנערכה ע" י מפקח היחידה הארצית בחנויות יין ,נמצא כי היבואן מ .אקרמן משווק את המשקה "גריי גוס"
בתכולה של ליטר וחצי ללא הכשר לצד בקבוקים של  750מ"ל ,הנושאים ציון כשרות של הרה"ר לישראל ,כך שהציבור
עשוי לטעות ולרכוש את הבקבוק ללא הכשר בשל סימני הזיהוי הדומים .נבקש מהציבור לבדוק היטב את תוית המוצר
המודבקת בגב הבקבוק ע"מ שלא לרכוש את המוצר הלא כשר .המקרה נבדק מול היבואן טרם נקיטת אמצעים.
 .6לאחרונה נמצא משווק המוצר "פוליקוס אבקה" המיוצר על ידי חברת מעבדות אבוט ארה"ב ומיובא ע"י
חב' פרומדיקו" כאשר על גבי מכסה המוצר מצויין שהוא כשר פרווה בהכשר ה U.Oובאישור הרה"ר
לישראל בעוד שעל גבי גוף המוצר מצויין שהינו חלב )  (DAIRYובכך הציבור עשוי להיכשל ולחשוב שהוא
פרווה למרות שהינו חלבי .ממחלקת היבוא נמסר כי היבואן הגיש בקשה למוצר פרווה בלבד ועל כן המוצר החלבי כלל לא
קיבל את אישורה .ידע הציבור ויזהר!
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לאחרונה ,נמצא משווק המוצר "צנימים עגולים" ,בר קוד ,7290011695651 :ע"י היבואן" :נאמן לאורך זמן בע"מ" ,רח'
הפרת ,יבנה ,היצרן" :ניולט ,ויה גג' ,איטליה ,לשיווק עד לתאריך  ,05.2012קוד יצור '11220850 D3 :המוצג כ"כשר פרווה
ללא חשש חדש ,בהשגחת הב יצחק דוד מרגליות ,הרב הראשי לטריאסטה" ,מחוז פריולי ונציה ,איטליה ,ללא אישור הרה"ר
לישראל  .מבדיקה מול מחלקת היבוא נמצא ,כי היבואן קיבל אישור לקודים מסוימים בלבד עבור פת ישראל ,אך בפועל הוא
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שיווק תוצרת ללא אישור הרה"ר וזאת על בסיס "אפיית עכו"ם" בניגוד להנחיות הרה"ר לישראל .יש להסיר מוצר זה
מהמדפים מכל רשתות השיווק ולהחזירו ליבואן בדחיפות בכדי למנוע מכשול.
 .8בביקורות שנערכו במספר חנויות לממכר ממתקים ומשקאות תחת המותג
"ליאונידס" )קניון שרונים – הוד השרון ,רח' אבן גבירול  – 74ת"א ,קניון רמת
אביב( נמצא כי חנויות אלו מציגות את מוצריהן ככשרים ובחלק מהמקרים אף
מציגים אישור כשרות של מחלקת היבוא אשר ניתנה במקור ליבואן ליאונידס
בלבד עבור מוצרים מיובאים מסויימים כמופיע בתעודה ,אך בשום אופן אין
למחלקת היבוא השגחה וכשרות לגבי חניות המכירה בארץ ולא למארזי המתנה היוצאים מהן.
בביקורת של מפקחי היחידה הארצית נמצא כי לצד הממתקים הכשרים נמכרים גם מוצרים לא
כשרים ואף יין נסך תוך הכשלה חמורה של הציבור .נגד החנויות יינקטו צעדים כחוק .ידע הציבור ויזהר!
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רבנות בת – ים בקשה להבהיר ,כי בשלב זה אין מטעמה תעודת כשרות כלל למסעדת "צחי בשרים" ,השוכנת בבת – ים ,על
אף שמתלונות שהתקבלו מאזרחים ,עולה ,כי החברה מפרסמת משלוחי מזון באמצעות קו טל' .* 2006 :בעוד ,שלחברה הנ"ל
קיים סניף נוסף כשר בחולון  ,כך ,שמשלוחי מזון עשויים להתפרש שהם מגיעים מהסניף הכשר בעוד שהמזון מגיע מהסניף
הלא כשר ,כך שהציבור עשוי לטעות ולהיכשל .ידע הציבור ויזהר!

 . 10מביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית באזור הצפון נמצא משווק "שמן זית מזן סורי –
כתית מעולה מכבישה קרה" תוך הצגתו כ"”כשר" תחת המותג "משק מרום" מכפר חסידים,
ללא ציון שם נותן ההכשר בניגוד לחוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג  .1983 -מבירור שנערך
עם הרבנות האזורית זבולון ,נמצא ,כי אינה מעניקה הכשר לשמן זה .ידע הציבור ויזהר.
 .11הננו להודיע בשער בת רבים כי הרה"ר לישראל אינה מאשר יבוא של "ביצי דג קוד" ,מחשש
חמור להתלעה  ,על אף ,שלאחרונה נמצא כי היבואן "דגי מהדרין" אשדוד ,ניסה לשווק תוצרת
זו )בר קוד (7290006632265 :תוך שימוש בציון הכשרות של הרה"ר לישראל ללא ידיעתנו
ורשותנו .אין לקלוט תוצרת זו במקומות המושגחים ויש לפרסם את דבר המכשלה בציבור.
 .12הרה"ג שמחה אליעזר וייס שליט"א  -רב המועצה האזורית עמק חפר -
כפר הרואה ביקש להביא לידיעת הציבור בשל זיופי כשרות הדסים תחת שמו בעבר ,כי רק המותגים
הבאים מאושרים על ידו לחג סוכות תשע"ב וכדלקמן " :עוז והדר" "כתר ההידור" "מהדרין"
"אושפיזין" "הדר שבהדר" "עטרת מלכות" "שופרא" "מהודר" "צפתמן" .כל מותג אחר אינו מאושר
על ידו ובחזקת זיוף .כמו"כ הוסיף והזהיר כי יש לפתוח את האריזה בערב החג ולבדוק את ההדסים ,על
מנת לוודא שלא ניזוקו במהלך ההובלה והמכירה בדוכנים.
נוהל אולמות ,גני אירועים ורשתות שיווק  -שחרור עובדים בערבי שבתות וחגים בתקופת שעון החורף:
• 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 משעה 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 12:00
בצהרים .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:
מרנן הרה"ג הרבנים הראשיים לישראל שליט"א
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
הלשכה המשפטית ברה"ר
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