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שיווק תוצרת בשר באמצעות אישורי כשרות  .1
  מזוייפים

בהמשך לעדכון הקודם ביחס לאיסור קליטת מוצרי בשר מהמשווק 
וכן מחברות , 054-9003101' טל, 038366282. ז.יעקב כהן ת

אחוזת הנוקדים ", 515124105. פ.ח" מ"בשר בטעם של פעם בע"
דווח לנו כי ולאחר ש, חוות הנוקדים, 515142016. פ.ח" מ"בע

הרינו להבהיר , סיונות לשווק מוצרים אלו בדרכים שונותינמשכים הנ
כי מלבד המוצרים שנאסרו המיוצרים או המשווקים על ידי המנויים 

חל איסור לקלוט במקומות המושגחים גם את המוצרים הבאים , לעיל
  :גם אם הם מסומנים בסימוני כשרות שונים

ק עמק .ח.ש. ת.בא" בלדי"די חברת מוצרים המסומנים כיוצרו על י
לרוב ללא הלוגו הרשמי של בלדי אלא שם החברה בלבד (יזרעאל 

  :ט הבאים"במק) ב"כמצ
 חזה כבש לא מעובד - 02131173

 חזה כבש מעובד - 02121115
 כתף כבש לא מעובד - 02131151

 כתף כבש מעובד - 02121112
 צוואר כבש לא מעובד - 02131172

אר כבש מעובדצוו - 02121111  
חזה כבש לא מעובד צלעות – 02131152  

 צלעות כבש לא מעובד - 02131156
 צלעות כבש מעובד - 02121114

 רבע כבש - 02131181
 שומן גב כבש חוות הנוקדים - 02131180

 שומן ליה לטחינה חלק - 02131171

       

  
  
  

  

 כי אין בפרסמנו זה לפסול כל תוצרת מקומית או מובהר בזאת. ט אלו"ב מספר דוגמאות לתויות הנושאות מק"מצ
יש לציין כי . התוצרת המפורטת במסמך זה אשר יוצרה עבור יעקב כהן או חברתו מיובאת של חברת בלדי מלבד

  .חברת בלדי משתפת פעולה בכל הקשור לטיפול במקרה זה
   יבנה- טרפות במסעדת בורגר קבנה. 2

זכות עירנותו של המשגיח בהתאם להודעת הרבנות המקומית יבנה וב
 , יבנה22רחוב הנחשול ' נהבורגר קב'המקומי נמצא כי במסעדת 

מבדיקת היחידה הארצית עולה כי ככל הנראה אין   !!נמצא בשר טרף
 ושומר נפשו חקירת המקרה נמשכת. ידה חד פעמיתמדובר במע

  ! בדחיפותלהביא לידיעת הציבור נא  !ירחק
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  זיוף שימורי זיתים ומלפפונים. 3
 ההשגחה בירושלים נמצאו משווקים פחי במהלך פעילות של מערך

" זן הארץ"שימורים מוסדיים הנושאים תויות של זיתים במותג 
אולם בתוך הפחים , "יורה דעה"צ "בהשגחת רבנות כפר סבא ובד

נמצאו מלפפונים חמוצים אשר על פי החשד מיוצרים באזור טולכרם 
כי נמסר " יורה דעה"צ "מרבנות כפר סבא ומבד  .ללא כל השגחה

    .מותג הזיתים אינו עומד תחת השגחתם ומדובר בזיוף
 .ישנו חשד שסימון הפחים באופן זה נועד להערים על מערך ההשגחה

נא לעדכן . בעסקים המושגחים" זן הארץ"אין לקלוט פחי זיתים במותג 
יש  . את מפקחי היחידה הארצית על כל מקום בו משווק מוצר זה

ן שם המוצר הנקוב על התוית לבין לגלות ערנות לכל אי התאמה בי
תשומת לב מיוחדת נדרשת לדוכנים המוכרים מיני חמוצים . תכולתו

  .וזיתים בתפזורת

  
  

  

  אינו מפוקח מחרקים" עם השורש"ירק עלים . 4
א עולה שכל מוצרי "עמאר שליט. על פי עדכון שהתקבל מהרב אליהו ב

תחת , שב עולשמו, "מ"משק מרדכי גדי בע"ירקות העלים של חברת 
. לא גודלו תחת פיקוח הלכתי לעניין חרקים" עם השורש"הסדרה 

שכל ירקות העלים של חברה זו אינם תחת , ויש להדגיש שמצב זה
מאז ,  לא השתנה בחודשים האחרונים- פיקוח הלכתי לעניין חרקים 

יש להבהיר שהחברה נדרשה לציין שהירק . ההודעה האחרונה בעניין
כשר : "כך שהציון. ין חרקים על גבי האריזותאינו מפוקח לעני

, שמופיע על האריזות המשווקות אינו על דעת נותן ההכשר" למהדרין
בהתאם לעדכון זה יש  .י לגרום להטעיה חמורה של הציבורועשו

משק  "להסיר באופן מיידי את כל מוצרי ירקות העלים של חברת
, הנושאים ציוני כשרות למהדרין, ")עם השורש" ("מ"מרדכי גדי בע

  .ולהחזירם לספק

  
 

  
  

  שיווק חומוס ללא כשרות לרשתות שיווק.5

התבצע קיים חשש ש,  ברבנות הראשית לישראללפי מידע שהתקבל
למחלקות ) מיאל אימפקס: יבואן(חומוס קלוי מטורקיה שיווק של 

אין לאשר . מבלי שיש עבורו תעודת הכשרתפזורת ברשתות השיווק 
  .שימוש במוצר זה בסניפים המושגחים ויש להחזירו לספק
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 "  ה'זיתל"זיוף כשרות שמן . 6

תוך , "ה'זיתל"במותג נמצא משווק במסעדות שמן צמחי מעורב ומזוכך 
מאסטר ניהול ומסחר בינלאומי פוד י "ציון על תוית המוצר כי משווק ע

אך ללא ציון שם , ר לישראל" בית יוסף ובאישור הרהצ" סמל בד,מ"בע
 למוצר לא נמצאה תעודת הכשר מטעם מחלקת הייבוא. יבואן/היצרן

מקומות אין לאשר שימוש בשמן ב. ברבנות הראשית לישראל
נא להודיע ליחידה הארצית על כל מקום בו משווק מוצר . המושגחים

  . זה

 

     מלון אביטל ירושלים. 7
תקבלו במשרדי היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור מנתונים שה

 בירושלים 141ו עולה כי מלון אביטל השוכן ברחוב יפ הונאה בכשרות
וצג ככשר באמצעות שימוש בתעודת הכשר ה 02-6243706: 'טל

שלים הינה ם אשר לפי דברי הרבנות ירו"הנושאת את לוגו הרבנות י
אתר האינטרנט של פרסם את עצמו ככשר בל "כמו כן הנ. מזוייפת

 להזהיר יש. ם"המלון תוך ציון שהוא כשר למהדרין בהשגחת הרבנות י
 בביקורת של מפקח היחידה הארצית .הציבור בדבר המכשלה את 

אך עדיין הוא עצמו מלון במצגי הכשרות הוסרו אמנם נמצא כי 
     ! ידע הציבור ויזהר. ככשר"צימר"באתר רסם ומפ

   משקאות מיבוא מקביל ללא כשרות–זהירות . 8
 נו בקשהתלישראל מחלקת רשתות שיווק ומסעדות ברבנות הראשית מ

 וצוותי הכשרות מפני תופעה של להתריע בפני המשגיחים והמפקחים
ל ביבוא מקביל "המיובאים מחו, משקאות הדומים למשקאות כשרים

המשגיחים נקראים לנקוט ערנות ולמנוע קליטת . א ציוני כשרותלל
    . אשר אינם נושאים ציוני כשרות כללמוצרים אלו במקומות המושגחים
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 זיופים והונאות במוצרי יבוא . 9
מביקורות של רבני ומפקחי הרבנות הראשית לישראל ומתלונות 

 נמצא כי המוצרים הבאים מוצגים ככשרים ללא שניתנה להם שהתקבלו
  :כחוקתעודת הכשר 

, ב"המיוצרת על ידי נביטס נטורלס קליפורניה ארה, אבקת קקאו -
מוצג ככשר פרווה , ג" ר42מוריה , מיובא על ידי אלטרנטיב פארמה

המוצר לא קיבל את אישור . ב" אורגון ארהearth kosherבהשגחת 
 .הרבנות הראשית לישראל

יסיירי המיוצר על ידי קונפ, נוגאט עם אגוזי לוז בציפוי שוקולד חלב -
, מ"ומיובא על ידי פרימיום שיווק עמוס דיארי בע, הולנד, ווי.לונקה בי

מוצג ככשר לפסח לאוכלי קטניות חלבי לאוכלי אבקת חלב נכרי 
. ב ובאישור הרבנות הראשית לישראל"ג ארה"רלב. בהשגחת הרב א

 .המוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל
. ו.אומיובא על ידי  , אונדת איזמיר טורקיההמיוצר על ידי , שיפקונית -

מוצג ככשר בהשגחת ,  אשדוד2קלישר '  רחמ"מאור יבוא יצוא בע
המוצר לא קיבל את אישור . צ בית יוסף ובאישור הרבנות לישראל"בד

 .הרבנות הראשית לישראל
במותג תלמה המיוצר על ידי ויטליה  כולות גרנולה עם אגוזיםאש -

מיובא על ידי יוניליוור ישראל שיווק , קדוניהממ סקופיה "ניקול הבע
מוצג ככשר פרווה בהשגחת חוג חתם סופר בני ברק ובאישור , מ"בע

המוצר לא קיבל את אישור הרבנות . הרבנות הראשית לישראל
 .הראשית לישראל

-המיוצרות על ידי מקרו" ורזעוגות א"וכן "  פריחותת כוסמתועוג" -
, מ"בע) 2016(שוקחה למסחר . ש.ממיובאות על ידי  ,פוליןק &ק

ר "ץ בית יוסף והרה"הנושאות מדבקות עם ציוני כשרות מטעם בד
 ללא כל ציון על גבי מדבקת הכשרות לאיזה מוצר מתייחס לישראל

וזאת גם בניגוד לנהלים לגבי סימון כשרות על גבי , ציון כשרות זה
 .המוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל. מוצרים

 fefa for food industriesמיוצרים על ידי , תים ירוקים מבוקעיםזי -
, פחם. א.מ א"מצרים ומיובאים על ידי אלרוזנא סחר בינלאומי בע

צ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית "מוצג ככשר בהשגחת בד
 .המוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל. לישראל

פולין ומיובא על ידי ישראל מיוצר על ידי מספרוסט , תירס קפוא -
מוצג ככשר פרווה , מ לוד"פלדמן ייצור ושיווק מוצרי בשר בע

המוצר לא קיבל את . בהשגחת הרב מרדכי יוסף שודריך ורשה פולין
 .אישור הרבנות הראשית לישראל

המיוצר ,  בטעמים שונים במותג לינדט אקסלנסשוקולד מריר מעולה -
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מיובא על ידי רויאלטי שוויצריה על ידי לינדט וספרונגלי גרמניה ו
מ "מוצג ככשר חלבי לאוכלי חלב אכו,  חולון14מ הנפח "הקטנה בע

בהשגחת רבנות שלעסוויג הולשטיין גרמניה ואישור הרבנות הראשית 
 לישראל

   
-  

  
 

  זיוף כשרות שוקולד קדבורי. 10

 רץברחבי האכי מצא במסגרת פעילות מפקחי היחידה הארצית נ
 ודגנים פריכים 35%משווקים המוצרים שוקולד חלב במילוי נוגט רך 

מ " במותג קדבורי דינקי דקרס המיוצר על ידי מונדלז קדבורי בע9%
 במותג 20% עם צימוקים 63%וכן המוצר שוקולד חלב , אנגליה

מ "קדבורי דאיירי מילק המיוצר על ידי קדבורי מונדלז תעשיות מזון בע
מ "יהם מיובאים על ידי רויאלטי שוויצריה הקטנה בעשנ, דרום אפריקה

ם  "מוצגים ככשר חלבי לאוכלי אבקת חלב אכו,  חולון14הנפח 
. ב ובאישור הרבנות הראשית לישראל" ארהkבהשגחת משולש 

המוצרים לא קיבלו את אישור הרבנות הראשית לישראל ומדובר 
       ! ידע הציבור ויזהר. בזיוף

  הטעיה בדגני בוקרזיוף כשרות ו. 11

בעקבות עירנותו של משגיח כשרות במודיעין נמצא המוצר דגני בוקר 
ב דגנים עם שוקולד במותג שקדיה המיוצר על ידי "בצורת כדורים ע

, מ מודיעין"לאמרי אם פי אי איטליה ומיובא על ידי דין שיווק וקליה בע
שית ב ובאישור הרבנות הרא"ס ב"מוצג ככשר פרווה בהשגחת חוג חת

וזאת על אף שברכיבי המוצר מופיע כי הוא מכיל חלב , לישראל
ב נמסר כי המוצר לא קיבל את "כמו כן מחוג חתם סופר ב. ומוצריו
  !ידע הציבור ויזהר. אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים. אישורם
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 עוגיות חמאה מסומנות כפרווה . 12

יוצרות על ידי סומנו עוגיות חמאה המ, בעקבות תקלה טכנית
בסימון סותר הן כחלבי והן ככשר , קונדיטורית אקלר בראשון לציון

מיד עם היוודע התקלה הורתה . פרווה בהשגחת רבנות ראשון לציון
הרבנות ראשון לציון ליצרן לתקן את התקלה ולאסוף את המוצרים עם 

יתכן כי עדיין ישנם מוצרים אלו בעסקים , עם זאת. התוויות השגויות
המשגיחים בעסקים המושגחים מתבקשים . נים או בבתי הלקוחותשו

לשים לב להימצאות מוצרים אלו ולהחזירם לספק על מנת למנוע 
   !  יש להדגיש כי המוצר חלבי. מכשולות

  

 
  זיוף תויות כשרות סלטים. 13

בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצא משווק המוצר סלט 
תוך ציון , וה ללא ציון נותן ההכשר המוצג ככשר פרו"כנימקס"פטריות 

מבירור שנערך עם היצרן מעדני בוארון . 2070כי נארז על ידי קוד יצרן 
נמסר כי המוצר המסומן בתווית , מכפר סבא אשר קוד יצרן זה שייך לו

זו לא יוצר על ידם ומדובר בזיוף וכי תוויות המוצרים שלהם מסומנות 
. ת כפר סבא על גבי תוויות המוצרבכיתוב מעדני בוארון תוך ציון רבנו

  !ידע הציבור ויזהר

     

  

  

 

 "שפיים"הונאת כשרות בפארק המים חשש ל. 14

לאחרונה פורסם כי פארק המים בקיבוץ שפיים פותח את שעריו לקהל 
נופשים . הדתי והחרדי כך שיתקיימו מספר ימים עם רחצה נפרדת

של הרבנות ' הונאה בכשרות'שהגיעו למקום דיווחו למחלקת 
רות בד בבד עם היותו על חשד שהמקום מציג תעודות כש, הראשית

י היחידה הארצית "במהלך ביקורת פתע שנערכה היום ע. פעיל בשבת
' שפיים'לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות במתחם פארק המים 

נתפסו במקום דוכני מזון אשר הציגו מסמכים שונים המעידים על 
כשרות על אף שבפועל לא הייתה להם כל כשרות מטעם הרבנות 

 .נגד בעלי הדוכנים ינקטו אמצעים כחוק! תהאזורית המוסמכ
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P יד חרוצים' רח" אווזי"הוחזרה הכשרות ל בירושלים  
  
  
Iונה בשוק מחנה יהודה ועל כן אין לה כל ' נמסר כי אין כשרות מטעמה לבית העסק חמוצי צמרבנות ירושלים

  .אחריות על המקום
  
  
V  הוסרה הכשרות מהעסקים הבאיםבירושלים :  

 8מחנה יהודה , כהן חמוצים -
 1החבצלת , קופי בר -
  קרית יובל24ברזיל , פיצה ברזיל -
  הרובע היהודי, פיצה דליק -
V    65ויצמן , הוסרה הכשרות מקפה גרגבנהריה  
V   הוסרה הכשרות מהעסקים הבאיםבהרצליה :  

 45סוקולוב ,  טעמים20שניצל  -
  55סוקולוב , לובמאפיית סוקו -
V   5המרץ ' רח,  הוסרה הכשרות ממפגש הכיכרבראש העין  
V   הוסרה הכשרת מהעסקים הבאיםבאשקלון   

 32ביאליק , אצל נירו -
  9הרצל , מסעדת דודו -
V   ה בקיבוץ נחל ' נמסר על הסרת הכשרות מהעסק אלפחורס ברילוצמרבנות המועצה האזורית שדות נגב

  עוז עקב סגירת העסק
  
   
  

  

,  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-ראל גולדברג ד ה"עו, ר לישראל"ל הרה" מנכ- 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

  
  עקב סבגהרב י

 ראש אגף הכשרות

  ,בברכת התורה והארץ

  

  רפי יוחאי
  מנהל היחידה הארצית

  לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
 

 הסרות כשרות

 החזרות כשרות

 הודעות מהרבנויות המקומיות


