הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

בס"ד

כ"ה אדר תשע"ב
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*עדכון כשרות מס'014 :שעב

לכבוד
הרב המקומי
מנהל מחלקת הכשרות
יו"ר המועצה הדתית
די בכל אתר ואתר
שלום רב,
הנדון :עדכון כשרות
.1

בשבוע האחרון פורסמה מודעה במקומון "זמן מבשרת" ,ע"י "אטליז עיסאווי" ,השוכן ברח' השלום
 63אבו גוש ,טל' ,02- 5335794 :המציע לרבים את תוצרתו תוך ציון
כי "הבשר משחיטה כשרה בפיקוח וטרינרי" .מבדיקה שנערכה נמצא ,
כי לא רק שהמקום איננו מושגח כדין אלא נמכרים בו מוצרים לא
כשרים לרבות "פירות ים" )שקצים ורמשים( כך שהפרסום מהווה
הטעייה חמורה ומכשלה לציבור .לנ"ל מס' אטליזים נוספים באזור
ירושלים ללא כשרות .נגד בעלי המקום ננקטו אמצעים כחוק .ידע
הציבור ויזהר!

.2

לאחרונה ,נתפס היבואן ג'לל דרבי ,רח' מטלון  ,51ת"א ,כשהוא מייבא ומשווק "אורז דום
סיה" ,במותג " ,"Hady brandהמיוצר בחב' "אקה רייס מיל" ,תוך הצגתו כ"כשר לפסח
בהשגחת בד"צ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראל – ללא חשש לקטניות"...
הננו להודיע בשער בת רבים כי היבואן הנ"ל לא קיבל אישור למוצר זה ,כך שציון הכשרות
מהווה הטעיה ומכשלה לאותו ציבור המקפיד שלא לאכול קטניות בפסח .ידע הציבור
ויזהר!
.3

ברשת השיווק "רמי לוי" נמצא
משווק המוצר "תערובת פיצוחים" ,הנארז ע"י חב' "דין
שיווק בע"מ" עבור סדרת "המותג" ,בר קוד:
המוצר
אריזת
כשבחזית
,7290013725899
מצויין":כשר לפסח בהשגחת הרבנות רמלה לאוכלי קטניות" ובגב המוצר מצויין ציון
הכשרות של בד"צ חוג חת"ס בני ברק כשר למהדרין" ,בעוד שברכיבי המוצר כתוב כי
הנ"ל מכיל קמח .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליצרן בדחיפות.

 .4התקבלו תלונות על כך שבשכונות חרדיות מציעים למכירה
בקבוקונים של משקה בטעם קולה המכונה "250 ,"Chat Cola
מ"ל ,בר קוד ,8691020670339 :באריזות מוסדיות ובמחיר מוזל,
תוך ניצול תמימותם של הרוכשים הטועים לחשוב כי מדובר על
משקה של חב' "קוקה קולה" הכשרה ,בעוד שבפועל מדובר על
משקה המגיעה מטורקיה ללא כשרות כלל .ידע הציבור ויזהר!
.5

לאחרונה ,נמצא משווק המשקה "ערק גת" )במבחר טעמים( ע"י
חב' "פרידום קורפ' " ,בית יצחק ,תוך הצגתו כ"כשר לפסח בהשגחת הרבנות בנימינה –
גבעת עדה" .מבדיקה שנערכה ,נמצא כי היצרן הנ"ל מעולם לא קיבל הכשר מרבנות זו ועל
כן הדבר מהווה מכשול .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליצרן בדחיפות.

 .6בביקורת שנערכה לאחרונה בחב' "מתוק וטעים" השוכנת ברח'
חלוצי התעשיה א"ת אלפי מנשה ,טל' 09-7926575 :פקס' 03- :
 /http://www.matokvetaeem.co.il , 9410413נמצא ,כי החברה
משווקת חומרי גלם לייצור גלידה וכדו' תוך הצגתה ככשרה באופנ ים
שונים על אף שלחברה אין כלל כשרות ופיקוח מטעם הרבנות המקומית אלפי מנשה.
 .אין לקלוט תוצרת המשווקת ע"י חברה זו מכל סוג שהוא במקומות המושגחים על
מנת לא להיכשל עד להודעה חדשה.
.7

P

להלן פירוט תאריך התפוגה המעודכן והמאושר ע"י מח' היבוא בהתייחס למוצר "פייבר  ,"1של חב'
נסטלה" וזאת לאחר שנמצא שאין בו חשש "חדש" וכלהלן :תפוגה עד . 18.10.2012
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.8

מנתונים שהתקבלו במוקד היחידה הארצית ,עולה ,כי עקב תקלה ,שווק המוצר "פינוקי שוקולד" ,בר
קוד ,7290002027270 :המיוצר ע"י "פינוקים תעשיות מזון" מגדל העמק ,תוך הצגתו כ"כשר פרווה
בהשגחת רבנות מגדל העמק" ובד"צ חוג חת"ס בני ברק" ,בעוד שברכיבים מצויין כי הנ"ל מכיל אבקת
חלב .על אף שהמפעל פעל לאיסוף המוצר מהמדפים  ,נמצא כי עדיין הוא משווק בחנויות ועל כן יש
להזהיר את הציבור לבל יכשל הואיל והמוצר חלבי.
.9

בביקורת שנערכה באזור הדרום ,נמצא משווק החטיף "יאק יאק" ,תוך הצגתו כ"כשר
פרווה" ,ללא זיהוי היצרן ושם נותן ההכשר .מבירור שנערך ע"י חוקרי היחידה נמצא כי
המוצר אינו כשר על אף שבעל המאפייה הוטעה ע"י המשווק ורכש מוצר זה תוך הכשלת
הרבים .אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים.

 .10מבדיקה שנערכה עם מחלקת היבוא עולה כי המוצר "פטריות יער בחומץ" ,המיוצר בחב'
"דליאן" מסין ,ומיובא ע"י חב' "יוניטרגיט בע"מ" ,רח' הירקון  ,85א.ת .כנות ,בר קוד:
 ,6901370785822המוצג כ"כשר בהשגחת הרבנות הראשית לישראל" לא קיבל אישור
כשרות מטעמה ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות
על מנת לא להיכשל.
 .11לאחרונה ,נמצאו משווקים "אטריות אורז שטוחות" ו"מקלוני אורז מסולסלים" ללא גלוטן של חב' "אסם",
המוצגים כ"כשר לפסח בהשגחת רבנות שדרות למהדרין" .ממחלקת התעשייה בקשו להבהיר ,כי על פי
דרישת הרבנות הראשית ,היה עליהם להבהיר את צבע האטריות באופן משמעותי יותר על מנת שיהיה
ניכר השינוי לפסח באופן בולט  .יש לציין כי חב' "משובח" אכן פעלה השנה על פי
הוראות הרה"ר וייצרה אטריות בהירות הניכרות שהן של פסח לרווחת הציבור!

ויזהר!

 .12מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות האזורית מרום הגליל ,עולה כי הוסרה ההשגחה
מ"מבשלת הבירה – באטר פליי"  ,בפארק תעשיות רמת דלתון ,טלפון052- :
 6043538פקס ,04-6991079 :עקב הפרת נהלי הכשרות .ידע הציבור

 .13מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות האזורית עמק המעיינות ,עולה כי הוסרה הכשרות מבית קפה ומסעדה
"מוזה" ,בגן השלשה – הסחנה .נא להביא לידיעת הציבור.
 .14מנתונים שנמסרו ממח' היבוא עולה כי המוצר "דג בקלה קפוא ללא ראש וחלקי פנים",
המיובא ע"י חב' "פאר הבשר והעוף" ,באר טוביה ,לא קיבל את אישורה וכן את אישור
בד"צ חוג חת"ס פ"ת ועל כן אין לקולטו במקומות המושגחים.
 .15זהירות :בימים אלה נערך "פסטיבל האוכל הכפרי ה  12-במטה יהודה" )– 4.3.2012
 (31.3.2012בו פועלים דוכני מזון המציעים את מאכליהם לציבור הרחב תוך הצגתם
ככשרים למרות שמבדיקה שנערכה נמצא כי חלק מהמטבחים פועלים אף בשבת ובתוך
הבתים וזאת ללא הכשר כלל מטעם הרבנות האזורית המוסמכת .נבקש מהציבור לדרוש
לראות תעודת הכשר בתוקף ומקורית טרם רכישת מזון מהיצרנים על מנת לא להיכשל.
 .16הנחיה למשגיחי החניות והמרכזים הלוגיסטיים ברשתות השיווק השונות :נבקש להזכיר כי יש לקלוט תוצרת חקלאית
לסוגיה כשהיא מלווה בתעודת משלוח עם חותמת של רבנות מוסמכת בליווי חתימת ידו של המשגיח ופרטיו ואין
להסתמך על חותמות של גופי השגחה פרטיים בלבד!
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם תעודת הכשרות:
אור עקיבא

 -ע"פ הודעת הרבנות אור – עקיבא נמסר כי מאפיית "טעים לי" ,אור עקיבא אינה נתונה להשגחתה

בני עי"ש

 הוסרה הכשרות ממסעדת "המקום של חנניה" ,בני עייש – עקב הפרת נהלי הכשרות במקום .הנ"ל ממשיך להציגעצמו ככשר על דלת הכניסה.
 המקומות הבאים אינם נתונים להשגחתה של הרבנות ירושלים ומוצגים ככשרים ע"י גוף כשרות שאינו מוסמךלהעניק כשרות על פי חוק" :שווארמה  ,"15רח' אגריפס ,ירושלים" ,בסט שווארמה" ,רח' פינס ,ירושלים" ,שיפודי
ירושלים" ,רח' אגריפס ,ירושלים" ,שיפודי הגפן" ,רח' אגריפס ירושלים
 מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות קרית עולה ,כי "מלוב" – מפעל לעיבוד בשר" ,רח' לכיש ,קרית ים ,נסגר בתאריך 06/2011ואינו נתון להשגחתה

ירושלים
קרית ים

העתקים :מרנן כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט"א  ,מר עודד וינר – מנכ "ל הרה"ר לישראל ,הלשכה ה משפטית ברה"ר
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נוהל מכירת חמץ לנוכרי ערב פסח תשע"ב
הננו פונים בזאת לרבנים העוסקים במכירת חמץ מטעם הרבנויות המקומיות ערב פסח ,לוודא כי אישורי מכירת החמץ הניתנים
לבעלי העסקים המבקשים זאת ,יינתנו אך ורק לבעלי עסקים בעלי תעודת הכשר בתוקף ,תוך הקפדה כי ע"ג התעודה ירשם
במפורש ומודגש )רצוי בכתב ובצבע בולט( "אישור זה אינו מהווה תחליף לתעודת הכשר".
בעלי עסקים ללא הכשר המבקשים למכור את חמצם ערב פסח – יוכלו לבצע את המכירה באמצעות נציגי הרבנות המקומית אך אין
להעניק להם אישור בכתב לצורך הצגתו .במידה ועל פי שיקול דעת הרבנות יש צורך במתן אישור כתוב ,יש לרשום אותו על שמם
הפרטי בלבד של בעלי העסקים וזאת ללא שימוש בלוגו הסטנדרטי של הרבנות המקומית ,על מנת למנוע מהציבור הצופה באישור
המוצג בבית העסק  ,לחשוב כי בעל החנות הנ"ל מפוקח גם לעניין כשרות מה עוד שאין לנו כל ערובה לכך שבמהלך הפסח הנ"ל
לא ימכור חמץ בחנותו לציבור ובכך למעשה יפקיע את תוקף המכירה מיסודה דבר העשוי ליצור מכשלה ואף הטעיה צרכנית חלילה.
עם זאת ,ניתן שפרטי הרבנות המקומית ירשמו בתחתית הדף לפי העניין לצורך זיהוי.
ככל שיוחלט במקרה זה ליתן אישור על מכירת חמץ לבית עסק ,יש לדרוש ולהתנות את מתן האישור בהתחייבות חתומה של בעל
העסק לכך שבמידה וייתפס כשהוא מוכר חמץ בפסח במזיד ,הרי שתפוג כל תוקף המכירה רטרואקטיבית וכל האחריות להפסדים
בגין הסרת כשרות או כל נקיטת הליך אחר תהיה על אחריות בעל העסק בלבד.
כמו"כ יש להביא לידיעת הציבור ובעלי העסקים כי מקומות מושגחים לא יוכלו לרכוש תוצרת אחר הפסח אלא ממשווקים ,יבואנים,
ספקים ומחסני מזון וכל שכן מיצרנים ,אשר ביצעו מכירת חמץ לנוכרי באמצעות נציגי הרבנות המקומית בלבד.

הודעה מלשכת הרה"ר לישראל :הננו להביא לידיעת כת"ר כי בתאריך כ"ז שבט תשע"ב התכנסה ועדת התרופות של הרבנות
הראשית לישראל ,ע"מ לדון בנושא כשרות התרופות בכלל ולפסח בפרט.
במהלך הישיבה הועלתה סוגיית התרופות המכילות חמץ והשימוש בהם באופן המותר על פי ההלכה .במסגרת זו התבקשנו
להנחות את הרבנים העוסקים במכירת חמץ לנוכרי ערב הפסח לפעול כדלקמן:
.1

לכלול בטופס מכירת החמץ לנוכרי גם תרופות שיש בהן חשש חמץ ולבקש להצניעם בהתאם.

.2

להוסיף סעיף מיוחד בטופס המכירה בו יצויין כי במידה והמוכר )בין אדם פרטי ובין בעל בית מרקחת( יזדקק לעשות
שימוש בפסח בתרופות הנ"ל )המאוכסנות אצל היהודי( הרי שהנכרי מרשה לו להשתמש בתרופות אלה במהלך ימי
הפסח.

.3

ככל שאכן יעשה שימוש בתרופות אלו  ,הרי שהדבר נעשה בהיתר הבעלים ללא הפקעת תוקף המכירה ובמקביל מוסכם
על הצדדים כי כל מכירה תקוזז עם הנוכרי לפי שומא כמפורט בשטר המכירה הכללי של הרה"ר.
יהי רצון שנזכה במהרה לקיום הברכה" :כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי
אני ה' רפאך"

)שמות ט"ו ,כ"ו(
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