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שיווק תוצרת בשר באמצעות אישורי  .1
   כשרות מזוייפים

במהלך פעילות ביקורת ואכיפה של אגף הכשרות הארצי והיחידה 

נחשפו אישורי , הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
עלה כי הם קשורים לכאורה , כשרות מזויפים שמבדיקה שנערכה

 038366282ז " מר יעקב כהן ת-להזמנות שהופנו לסוחר הבקר 
 אשר תוצרת בשר שווקה מטעמו תחת שמות 054-9003101: 'טל

לאור האמור חל איסור מוחלט לקלוט . חברות וסימונים שונים
תוצרת מהספקים ולעשות שימוש במקומות המושגחים בכל 

 או המסומנת כקשורה אליהם בין באמצעות סימון על גבי ,הבאים

יות או תעודות התוצרת ובין באמצעות סימון על גבי חשבונ

שכאמור נמצא כי קיימת זיקה בינם  - משלוח או אישורי כשרות

גם אם שווקו באמצעות חברות  וזאת, לבין מר יעקב כהן

  :כשרות

: ' טל515124105: חברה' מ מס"בשר בטעם של פעם בע .1
09-8653223  

-054: ' טל515142016: חברה' מ מס"אחוזת הנוקדים בע .2
 )כחלון יעקב 058-7443576 (3363447

 חוות הנוקדים  .3
  054-9003101: ' טל038366282ז "יעקב כהן ת .4
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  נהגו ישראל לאכול מאכלי חלב בחג השבועות. 2
 הרבנות ,לקראת חג השבועות בו נהגו ישראל לאכול מאכלי חלב

הראשית לישראל מזהירה את הציבור מפני גבינות מיובאות 
זאת מבלי  ומוצגות ככשרות וולים ובמרכהנמכרות בשווקים

  .רבנות הראשית לישראלמחלקת היבוא בקיבלו את אישור ש

" בורסאן"י " המיוצרות ע–  סוגים שונים–ת בורסאן וגבינ •
מוצגות ככשר , מ"סיימן סחר בע. י א"צרפת ומיובאות ע

המוצרים לא קיבלו  . OUdחלבי לאוכלי חלב נכרי בהשגחת 
  ישראלאת אישור הרבנות הראשית ל

 המיוצרת על ידי 100%גבינה למריחה חלב עיזים  •
, מ"סיימן סחר בע.  ומיובאת על ידי אצרפת" אוריאל"

 משעת העשייהמוצגת ככשר חלבי לאוכלי חלב נוכרי 
המוצר לא קיבל את אישור . ג"רלב. בהשגחת הרב א

 .הרבנות הראשית לישראל
גבינת גאודה מחלב עיזים לה פרפרה גבינה חצי קשה  •

הנרי " המיוצרות על ידי - 100% שומן חלב עיזים 28%
מוצגות , מ"סיימן סחר בע. הולנד ומיובאות על ידי א" וויליך

. ב"ג ארה"רלב.  בהשגחת אמשעת העשייהככשר חלבי 
 .המוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל

 -  "פילדלפיה"גבינה לבנה מוקצפת למריחה עם עירית  •
ב ומיובאת על "אפט אינק אילינוי ארההמיוצרת על ידי קר

מוצגת ככשר חלבי בהשגחת , מ"סחר בע. ע.ידי נטו מ
OKDהמוצר לא . ל" לאוכלי חלב חומשעת העשיהב " ארה

 .קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל
 המיוצרת על ידי מחלבות בל פריס -גבינת מיני בייבי בל  •

כשר חלבי מוצגת כ, מ"סיימן סחר בע. ומיובאת על ידי א
המוצר לא קיבל . משעת העשייה בהשגחת רבנות הולנד

  .את אישור הרבנות הראשית לישראל
אין לקלוט מוצרים אלו במקומות המושגחים ויש להחזירם 

  . לספקים
בהזדמנות זו ברצוננו להבהיר כי גבינות המסומנות ככשרות 

 המשמעות היא כי הגבינות מבוססות על חלב –משעת עשיה 
גר אשר אינו מאושר לשימוש על ידי מועצת הרבנות ם ני"עכו

  . הראשית לישראל
יש לוודא היטב כי הגבינות הנמכרות במעדניות נושאות אישור 
של הרבנות הראשית כחוק וליידע את הלקוחות באמצעות שלט 

  .רכיבי חלב נכרי/ובאטיקט השקילה באם המוצר מכיל אבקת
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  שרות כחוק ללא תעודת כ"אגריפס"מלון . 3
אין למלון  רבים הננו להודיע בשם רבנות ירושלים כי תלשאל

 וזאת חרף ,אגריפס בירושלים תעודת הכשר ופיקוח מטעמה כלל
המתבצע בניגוד לחוק " כתר הכשרות"ץ "המצג הכשרותי של בד

יובהר כי בביקורת של . 1983ג "איסור הונאה בכשרות התשמ
 במקום מטבח המשמש מפקחי היחידה הארצית במקום נמצא כי

לחלבי בלבד ואף אינו מהדרין כמוצג וזאת על אף שבפרסומים שונים 
מופיע כי מוצע אירוח במלון לחג השבועות ומבדיקה התברר כי 

אין לרבנות כל אחריות . האירוח צפוי לכלול גם ארוחות בשריות
  !למקום ושומר נפשו ירחק

  

  

   

   אריזות באקלווה ומתוקים זיוף.4

מחלקת הכשרות של הרבנות חולון משגיח כשרות ב עירנות בעקבות
, ות ארצית על זיוף של תוויותהתקבל עדכון מהרבנות לכשר

מדובר על תוצרת של עוגיות . כביכול מטעמה, גות כשרותהמצי
" ממתקי מחרום"של מפעל , וממתקים שהודבקו עליה תוויות גזורות

  .יועדו במקור למוצר חלבהאשר , בנצרת

במקור מדובר בתוויות של . 2 .התוויות גזורות. 1 :מאפייני הזיוף
התוויות הגזורות הודבקו על תוצרת של עוגיות , בפועל. חלבה

 .ביחס למקור, יש שוני בצבע הקרטון. 3 .וממתקים
בנצרת נתון תחת השגחתה " ממתקי מחרום"יש להדגיש כי מפעל 
 יש לעדכן את היחידה הארצית על כל .ארציתשל הרבנות לכשרות ה

מקום בו נמצאת תוצרת המסומנת באמצעות מדבקות גזורות אלו או 
  .על אי התאמה בין הרשום בתוית למוצר

  

  
  

  

   שמן השף–זיוף כשרות . 5

כאשר על גבי , "שמן השף"נמצא משווק שמן סויה מזוכך תחת מותג 
ממחלקת הייבוא נמסר . סקאי קונטרול: התווית מצוין שם היבואן

ומשכך יש להתייחס לציוני . שלא ניתנה תעודת כשרות למוצר זה
אין לאשר קליטה של המוצר במקומות . הכשרות כאל זיוף

 המפיצים את על זהות הספקיםלמשרדנו המושגחים ויש לדווח 
    .ל"השמן הנ
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  ד לונדון "זיוף כשרות בי
ם המוצר שוקולד חלב לאחרונה נמצא משווק בחנויות באזור ירושלי

 המיוצר על ידי מונדולז Cadbury Egg  ) דומה לביצת הפתעה(
אח הנושא את ציון הכשרות של 'אירלנד ומיובא על ידי חברת נג

ץ לונדון ביקשו למסור כי "מבד. ר לישראל"ץ לונדון ללא ציון הרה"בד
אין . מוצר זה כלל לא קיבל הכשר מטעמם ועל כן מדובר בזיוף חמור

יש לדווח . וט מוצר זה במקומות המושגחים מחשש לכשרותולקל
  .ליחידה הארצית על כל מקום בו הוא נמצא המוצר

ה פחית בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצא, בנוסף לכך
 אורנגינה המיוצר על ידי במותג"  עם פירות הדרמוגזמשקה "

 מוצג 09-2966445 אח'בריטניה ומיובא על ידי חברת נג, לוקוזייד
ד לונדון נמסר כי לא ניתנה "מבי. ד לונדון"ככשר באמצעות סמל בי
   !ידע הציבור ויזהר. על ידם תעודה למוצר זה

  

   

  הסרת כשרות כריספי ציפס מושב אלישמע. 6

במשרדי היחידה הארצית התקבלה הודעת הרב יוסף עיני רב מושב 
 השוכנת "כריספי ציפס"ות מחברת אלישמע על הסרת הכשר

אין לקלוט תוצרת חברה זו .  במושב אלישמע5ברחוב הנרקיס 
  .במקומות המושגחים

 

    סוכריות אלפנקרפט–הונאת כשרות . 7

 למשרדי היחידה הארצית עולה כי ברחבי הארץ  שהגיעמפניות
שות עם צמחים  סוכריות ק– אלפנקרפטנמצא משווק המוצר 

גרמניה ומיובא על ידי גרמזה , המיוצר על ידי סלוס האוס
מוצג ככשר באמצעות סמל חוג ,  יקנעם5הכרמל ' רח, פרמצבטיקה

מבדיקה עולה כי המוצר לא קיבל את אישור הרבנות . ת"ס פ"חת
  .אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים. הראשית לישראל

  

 
 תג בלאדיזיוף כשרות שמן זית במו. 8

פקח היחידה הארצית ומפניות שונות נמצא כי ברחבי בביקורת של מ
 שמן זית כתית "בלאדי"שמן זית הארץ נמצא משווק המוצר 

מוצג ככשר , המיוצר ומשווק על ידי שמן קורטינה, בכבישה קרה
. ז"בהשגחת הרבנות לכשרות ארצית כשר לפסח היתר מכירה תשע

. ת לכשרות ארצית ומדובר בזיוףהמוצר לא קיבל את כשרות הרבנו
   !  ידע הציבור ויזהר
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  ר"ברוקולי וכרובית ללא אישור הרה. 10

נמצאו משווקים בסניפי המרכולים מוצרי ברוקולי וכרובית קפואים 
עם וללא ציוני כשרות מטעם רבנות  " מ"האחים חמוי בע"של 

  .מוסמכת
, ות מוסמכתיש להבהיר שלתוצרת זו אין אישור כשרות מטעם רבנ

ממידעים שהתקבלו עולה שלאחרונה . ולכן יש להסירה מן המדפים
נא לתשומת לב גורמי “ .אושר עד"התוצרת שווקה לסניפי רשת 

  .ההשגחה להחזיר את התוצרת לספק
 שבה ניתנו  התקיימה ישיבה עם חברת חמאוייש לציין כי לאחרונה 

קשה מסודרת הנחיות ונהלים בענין זה על מנת שתוכל להגיש בלה 
 לתוצרת .כנדרשהכשרות בעתיד תוך התחייבות לעמידה בנהלי 

  .המוזכרת אין כאמור אישור הואיל וגודלה שלא על פי הנוהל
 

  כרוב ברמת כשרות רגילה. 11

אין לעשות  ,שככללברצוננו לחזור ולהזכיר 
בעלי ירק משטח בבתי העסק המושגחים שימוש 

 מחרקים פתוח אלא רק מחברות מפוקחות בלבד
בנהלי הכשרות של , יחד עם זאת. ותולעים

  כשרות רגילה בלבדברמתר לישראל "הרה
במקרים מסויימים  אפשרות לרב המקומי קיימת

כאשר מדובר על כמות מוגבלת ונשלטת : כגון(
להפעיל ) הנבדקת על ידי משגיח המומחה בכך

לאשר שימוש בכרוב משטח את שיקול דעתו ו
טיפול בכפוף לאת וז!) כרוב בלבד (פתוח

השריה תוך ,  לאחר שנקצץ דק הכשרה כראויו
להסרת ושטיפתו בזרם מים בחומר ניקוי 

אגף הכשרות הארצי קורא ליצרנים . חרקיםה
אשר סבורים שברשותם קיים חומר , ולספקים

אשר נבדקה יעילותו להסרת חרקים , ניקוי
, ומאידך אין בשימושו חששות תברואתיים

  . הארצי את מוצריהםלהציע לאגף הכשרות

תוך התייעצות עם גורמים  אגף הכשרות הארצי יבחן 
מרי הניקוי ואת האסמכתאות את חורלוונטיים 

מליץ לרבנויות ולבתי האוכל ישקול להו, שיצורפו להם
באלו חומרי ניקוי ניתן לעשות שימוש , המושגחים 

וכן בתהליך (בתהליך ניקיון הכרוב משטח פתוח 
 כנדרש ההכשרה של ירקות עליים המפוקחים מחרקים

 ובכך לדאוג הן לנקיון, )גם בכשרות רגילה כאמור
את ההצעות  . על בריאות הציבורלשמירה הןכרוב וה

  .02-5377873  יש לשלוח לפקס מספר
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P עקב מציאת מאכלות אסורות במקום יד חרוצים' רח" אווזי" הוסרה הכשרות מבירושלים  
P 1דוד רזיאל ' רח" סחוט"הוסרה הכשרות מ ברמלה  
P 30פנחס לבון ' רח, "הפונדק" הוסרה הכשרות מבנתניה  
P לבקשת בעל העסק, 5המלאכה ' רח, "רול בר"הוסרה הכשרות מ באריאל  
P 1יוסף סמלו ' רח, טיפת חלב דלי קרים" הוסרה הכשרות מבנתיבות  
P 4הפטיש ' רח,  הוסרה הכשרות ממאפיית פאריןבנס ציונה  
P 49הנדיב ' רח,  הוסרה הכשרות מפיצה פפובהרצליה  
P במושב אחיהוד" שיווק עמרםסחר " הוסרה הכשרות מבמועצה האזורית מטה אשר  

  

  : נמסר כי העסקים הבאים אינם עומדים תחת כשרותהראשון לציוןמרבנות 
 10פלוטיצקי , קייטרינג מבשלים חוויה -
 12לבונטין , מפעל איי סקרים -
 13משה בקר , קפה קפה -
 13עין הקורא , פינת השיף -
 קניון הזהב, קינג דויד -
 45רוטשילד , מזנון בי פרש -
 3יצקי פלוט', מנדראז -

  

 18סחרוב , שניצליין -
 54הרצל , יק פוד'מג -
 28הרצל , תן בורגר -
 56הגדוד העברי , שישליק מרקט -
 30הנחשול , קקאו -
  1יהודה , פלאפל מדרי -

  

  
  

  
 

 הסרות כשרות

,  הרב הראשי לישראל-א "ג דוד לאו שליט"הרה,  הראשון לציון והרב הראשי לישראל-א "ג יצחק יוסף שליט"הרה: העתקים  
, ר לישראל" היועץ המשפטי לרה-ד הראל גולדברג "עו, ר לישראל"ל הרה"כ מנ- הרב משה דגן,  השר לשירותי דת-הרב דוד אזולאי   

.רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי,  דובר הרבנות הראשית לישראל- יעקב אלתר ד"עו  
 

ברבנויות להתעדכן יש כן ועל פירסומם ליום נכונים זה בעדכון המופיעים הנתונים כל  

עסק בית או מוצר כל של העכשווי הסטאטוס לגבי  

 

  ,בכבוד רב

  
  הרב יעקב סבג

 ראש אגף הכשרות

  ,בברכת התורה והארץ

  

  רפי יוחאי
  מנהל היחידה הארצית

  לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
 


