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עדכוני כשרות
עדכון כשרות מספר  | 2ב' אדר א' תשע"ט7/2/2019 ,

 | 1קייטרינג אום ח'ליפה דלית אל כרמל –
מוצג ככשר בניגוד לחוק
נבקש להביא לידיעת הציבור כי בעקבות תלונות שהתקבלו באגף הכשרות הארצי
שברה"ר לישראל  ,נפתחה חקירה במשרדי היחידה הארצית ממנה עולה כי בית
העסק "קייטרינג אום ח'ליפה " השוכן בדלית אל כרמל  ,מוצג ככשר בכתב באתרי
אינטרנט ובטלפון למרות שלמקום אין תעודת כשרות כחוק .
כהעולה מהתלונות  ,אירועי השטח המתבצעים על ידי הקייטרינג נעשים ללא
נוכחות יהודי ,תוך הגשת מאכלי בשר ,למותר לציין כי בהעדר כשרות כל הבשר דינו
כטרף ,זאת בנוסף לאיסורים הנוספים של בשר שנתעלם מן העין ובישולי עכו"ם.
ידע הציבור ויזהר!!!!

 | 2מסעדת נגיסה קניון העמקים עפולה –
מוצג ככשר בניגוד לחוק
בביקורת של מפקחי היחידה הארצית בקניון העמקים עפולה ,נמצא כי בית
העסק "מסעדת נגיסה" מוצג ככשר למרות שבמקום אין תעודת כשרות כחוק.
המקום מציג את עצמו ככשר באתרי האינטרנט ומתלונות שהתקבלו במשרדי
היחידה אף מציג את עצמו ככשר בטלפון .כמו כן במהלך הביקורת לא נצפה
משגיח בעסק ואף מפקח היחידה נתקל בחוסר שיתוף פעולה במהלך הביקורת
מצד אחד ממנהלי העסק.
המקום מחזיק תעודה מטעם גוף פרטי.
ידע הציבור ויזהר!

 | 3מפגש הגליל בתחנת דלק יהב בכניסה
לכפר מכר – מוצג ככשר בניגוד לחוק
בביקורות של מפקחי היחידה הארצית נמצא כי בית העסק "מפגש הגליל" השוכן
בתחנת דלק יהב בכניסה לכפר מכר ,מוצג ככשר למרות שבמקום אין תעודת
כשרות כמו כן במהלך הביקורות לא נצפה משגיח בעסק למרות שהמקום
בבעלות שאינה יהודית והעובדים שנצפו במקום אינם יהודים.
לאור שאלות של הציבור המקום מחזיק תעודה מטעם גוף פרטי.
ידע הציבור ויזהר!!!

עמוד ' 1עדכון כשרות' ,מס'  // 2שבט תשע"ט
הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב הכשרותי העדכני
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 | 4מסעדת מפגש הטאבון אשקלון
– מוצג ככשר בניגוד לחוק
מרבנות אשקלון נמסר כי מסעדת "מפגש הטאבון" הממוקמת
ברחוב הרצל  64אשקלון מול כיכר גולומב המוצגת בהשגחת
בד"ץ עד"ח אינה עומד תחת השגחתה.
ידע הציבור ויזהר!

 | 5קייטרינג יהלום – חותמת הכשרות
מזויפת
קייטרינג היהלום אשר מציג את עצמו ככשר בהשגחת בד"ץ יורה דעה אינו
נתון כלל תחת כשרות של רבנות מקומית מוסמכת וכן נמסר לנו מבד"ץ
יורה דעה כי המקום אינו נתון כלל תחת השגחתם ועל כן מדובר בזיוף.

 | 6וודקה  SALUTהממולא ע"י קוד יצרן – 2253
חותמת כשרות מזוייפת
מרבנות שומרון ביקשו להודיע כי המוצר וודקה  ,SALUTהממולא ע"י קוד יצרן 2253
הנמצא לאחרונה על המדפים ,לא יוצר תחת פיקוחם והשגחתם ומדובר בזיוף.
כמו כן ,מבד"ץ עד"ח ביקשו להודיע כי המוצר כהל אייפל המיוצר וממולא ע"י אי .די .גדי
בע"מ ונמצא לאחרונה על המדפים ,לא יוצר תחת פיקוחם והשגחתם ומדובר בזיוף.
לאחרונה היו פרסומים מטעם משרד הבריאות על הסכנה הבריאותית שבצריכת אלכוהול
מזויף  -חמירא סכנתא מאיסורא,
ידע הציבור וייזהר!

 | 7כהל אייפל מיוצר וממולא ע"י אי .די .גדי בע"מ –
חותמת כשרות מזוייפת
ההמשקה כהל אייפל המיוצר וממולא ע"י אי .די .גדי בע"מ אשר נמצא לאחרונה על המדפים
ומוצג ככשר על ידי ציון כשרות של העד"ח ,המשקה אינו נתון כלל תחת כשרות של רבנות
מקומית מוסמכת וכן נמסר לנו מבד"ץ העד"ח כי המשקה אינו נתון כלל תחת השגחתם ועל כן
מדובר בזיוף.
לאחרונה היו פירסומים מטעם משרד הבריאות על הסכנה הבריאותית שבצריכת אלכוהול מזויף.
חמירא סכנתא מאיסורא ,ידע הציבור וייזהר.

 | 8חמוצי השוק משווק ע"י אמר טבריה –
חותמת כשרות מזויפת
מרבנות טבריה נמסר כי 'חמוצי השוק' המשווק ע"י אמר אינם תחת השגחתם
מעל לשנתיים והכיתוב "בהשגחת הרבנות הראשית טבריה" הינו זיוף ואין לקלוט
את המוצרים מהיצרן הנ"ל במקומות המושגחים.
ידע הציבור ויזהר!
עמוד ' 2עדכון כשרות' ,מס'  // 2שבט תשע"ט
הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב הכשרותי העדכני
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 | 9שמן זית גן עדן – חותמת
כשרות מזויפת
מרבנות גליל תחתון נמסר כי מוצרי שמן גן עדן שבקדמת
גליל אינם תחת השגחתם והכיתוב "בהשגחת הרבנות גליל
תחתון" הינו זיוף ואין לקלוט את המוצרים מהיצרן הנ"ל
במקומות המושגחים.
בהזדמנות זו נציין כי ככל שמופיע על גבי תווית המוצר חובת הימצאותה של הולוגרמה ,אין לקלוט את המוצר אלא אם כן קיימת
ההולוגרמה בפועל על התוית ,אחרת ,אין לה כל אחריות כשרותית למוצר.
ידע הציבור ויזהר.

 | 10ערק ג'בלנא המיוצר ע"י ערק מצדה –
מושגח מחוץ לתחום השיפוט בניגוד לחוק
מפעל ערק מצדה אשר שוכן במעיליא מקבל כשרות מחוץ לתחום השיפוט
ובניגוד לחוק ,ולכן אין לקלוט את המוצרים מהיצרן הנ"ל במקומות המושגחים.

 | 11אצבעות שוקולד טווירל מאירלנד –
סמל הכשרות  KLBDמזויף

מגוף הכשרות  KLBDנמסר כי אצבעות שוקולד טווירל מאירלנד ,המיובאים על
ידי חברת "ניר איסט" ,המיוצר במפעל "קדבורי" אירלנד ,המוצג כחלבי ומופיע
ברשימת המוצרים המאושרים על ידי  KLBDאנגליה לא נמצא תחת השגחתם
וסימון המוצר ככשר בהשגחתם הינו זיוף.
אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להסירו מהמדפים.

 | 12דגני בוקר מחיטה מלאה גרוסה שרדד
וויט – ללא אישור ממחלקת היבוא
ממחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל נמסר כי 'דגני בוקר מחיטה מלאה
גרוסה  -שרדד וויט' ,המיובאות על ידי חברת "ר.ב .דגנים בע"מ" והמיוצרות
במפעל "פוסט קנסומר ברנדס" בליקוויל ,מיניסוטה ,המוצגות ככשר פרווה
בהשגחת  ,OUלא קיבלו את אישור מחלקת הייבוא של הרה"ר לישראל.
אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להסירו מהמדפים.

 | 13טופי בטעם תות שדה  – FIZZERללא
אישור ממחלקת היבוא
ממחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל נמסר כי 'טופי בטעם תות שדה
–  ,'FIZZERהמיובא על ידי חברת "בראל אלון בע"מ" והמיוצרות במפעל
"טייגר קונסוימר ברנדס לימיטד" ,סנדטון ,דרום אפריקה ,המוצגות ככשר פרווה
בהשגחת בית דין יוהנסבורג לא קיבלו את אישור מחלקת הייבוא של הרה"ר
לישראל.
אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להסירו מהמדפים.
עמוד ' 3עדכון כשרות' ,מס'  // 2שבט תשע"ט
הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב הכשרותי העדכני
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 | 14פטריות שמפיניון בשימורים אריזות
ירושלים – ללא אישור ממחלקת היבוא
ממחלקת היבוא נמסר כי פטריות שמפיניון ,המיובאות על ידי חברת "אריזות
ירושלים ()1987בע"מ" ,והמיוצרות ע"י "גריניארד בי.וי" ,פרפרד ,הולנד ,המוצגות
ככשר פרווה בהשגחת בד"ץ העדה החרדית וכשרות לפסח של בד"ץ בית יוסף
לא קיבלו את אישור מחלקת הייבוא של הרה"ר לישראל.
אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להסירו מהמדפים.

 | 15גבינת קממבר דה נורמנדי המיובאת
ע"י 'באשר זכיינויות בע"מ' – ללא אישור
ממחלקת היבוא
גבינת קממבר דה נורמנדי המיובאת ע"י "באשר זכיינויות בע"מ" ,המיוצרות ע"י
"פרומז'רי דה באויוס בלאריי מרטין" שורמאיין ,צרפת ,והמוצגות בהשגחת הבד"ץ
חוג הרמב"ם בצרפת ,לא קיבלו את אישור מחלקת הייבוא של הרה"ר לישראל.
אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להסירו מהמדפים.

 | 16מוצרים המיובאים ע"י "ילרון רעננה" – ללא אישור ממחלקת היבוא
ברחבי הארץ ישנם מספר מוצרים המיובאים ע"י חברת "ילרון רעננה" אשר מופעים עליהם ניסוחים שונים היכולים להעיד על
כשרות כגון" :חלבי"" ,חלבי – לאוכלי אבקת חלב נוכרי ,מופיע ברשימת הב"ד של פריז" ו"פרווה מופיע ברשימת הב"ד של פריז" -
לא קיבלו את אישור מחלקת הייבוא של הרה"ר לישראל.
אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להסירו מהמדפים.

 | 17בעקבות פניות הציבור
בעקבות פניות לאגף הכשרות אנו קוראים לציבור לשים לב כי ישנם משקאות מרטיני המיובאים
לארץ והינם כשרים ומאושרים לייבוא ולעומתם יישנם שאינם כשרים והינם יין נסך!
אנו מסבים את תשומת לב הציבור לכך על מנת למנוע מכשול.
ידע הציבור וייזהר!

עמוד ' 4עדכון כשרות' ,מס'  // 2שבט תשע"ט
הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב הכשרותי העדכני
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 | 18בירות עם חשש חדש

במחלקת היבוא התקבלה הודעת בד"צ  KFמלונדון כי במוצרי בירה
המיוצרים בבלגיה על ידי החברות :ליפמנס אודנרד ,דובל מורטגט,
מבשלת אשוף ,ישנו השנה חשש להימצאות תבואה "חדש" עד לאחר
הפסח .זאת למעט בירות מסוג:
| duvel barrel aged | duvel beer
duvel single/green | duvel triple hop
בהם אין חשש "חדש" גם השנה

עסקים שהוסרו ממערך הכשרות
כתובת

עיר

שם העסק

אור יהודה
אזור
אזור
אשקלון
אשקלון
אשקלון

קייטרינג שי ורוני
ממתקי השלום
פיצוחי ויטורי
איטליז שלמה הקצב
התבשילים של ויטו
מאיליס

היוזמים 11
הפרדס
השקמה 2
העבודה 4
החרש 16
גלובוס  -סנטר מבקיעים

אשקלון

פושטק

הרצל 8

אשקלון

פלאפל רץ

העבודה 14

אשקלון

פרלינו

רחבעם זאבי 4

אשקלון

שובל של מטעמים

הרצל 58

באר יעקב

ד"ר ג'ויס

קניון אסף הרופא

באר שבע

בית הקליה לנדאו

רח' יעקב אבינו שכונה ד

באר שבע
באר שבע

ג'וני קריספי
מסעדת שגב

מרכז הנגב
מתחם ישפרו פלאנט

באר שבע

פיצוחי איתם

שכונת רמות

באר שבע

פלאפל רוניס

שכונת נווה זאב

באר שבע

פלאפל שווארמה S

תחנה מרכזית

באר שבע

קפה קפה

מתחם ישפרו פלאנט

באר שבע

שווארמה ג'רוסוס

תחנה מרכזית

בית שמש

מסעדת האלה

השבעה

גבעתיים

רי באר

קניון גבעתיים

עמוד ' 5עדכון כשרות' ,מס'  // 2שבט תשע"ט
הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב הכשרותי העדכני

סיבת הסרה
עקב מעבר לא.ת ברקן
עקב סגירת העסק

עקב הפרה בוטה של נהלי
הכשרות
עקב אי תשלום שכר משגיח
מזה מס' חודשים
עקב אי עמידה בנהלי כשרות
עקב החלפת נותן כשרות ואי
חידוש תעודה
עקב אי עמידה בנהלי כשרות
ואי הגעה לשימוע

עקב אי עמידה בנהלי כשרות
ואי הגעה לשימוע
עקב הפרה בוטה של נהלי
הכשרות
עקב הפרה בוטה של נהלי
הכשרות
עקב אי עמידה בנהלי כשרות
ואי הגעה לשימוע
עקב אי עמידה בנהלי כשרות
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עסקים שהוסרו ממערך הכשרות  /המשך
גן יבנה
גן יבנה
זכרון יעקב
זכרון יעקב

קייטרינג הנסיכים
ריבאר מילק שייקים
דונה גרסיה
לה דולצ'ה בר

הר ציון 31
קניון המגינים
המייסדים 58
צור 16

זכרון יעקב

פלאפל המושבה

הנדיב 16

זכרון יעקב
זכרון יעקב
חולון
חולון
חיפה

קפה קפה
שניצ\ואביסאבי
בר בורגר אנטריקוט
ג'ט לק
מוזס

המייסדים 50
הנדיב 13
המשביר 1
סוקולוב 54
חלוצי התעשייה 96

טבריה

באזל

טיילת טבריה

ירושלים
ירושלים

איטליז אחים בטאט
איטליז אנוקשוילי דוד

מחנה יהודה 18
מחנה יהודה

ירושלים

איטליז דוד און

מחנה יהודה 8

ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים

ארומה
הבחירה הטבעית
לה קורנרי
סבתא סנדוויץ
פיצה בפארק

ירושלים

פרנג'ליקו

ירושלים
ירושלים
נתיבות
נתיבות
ראש העין
רחובות
רחובות
רמלה
רמלה

קפה עץ ציון
שוקולטה  -בר נייד
מסעדת קוסקוס ביתי
קופיקס
אלברט קונדטוריה
גרעיני עפולה
טוסטי בר
דר' לימון לימונרו
עוף אנש

קניון מלחה
אגריפס 111
עץ חיים  40מחנה יהודה
בית הדפוס  11גבעת שאול
דהומי  3קרית מנחם
אביזוהר  8מרכז מסחרי בית
הכרם
כפר עציון  30ארנונה
התעשייה 10
ירושלים 1
שד' ירושלים 17
מצדה 2
מוטי קינד 10
הרצל 124
רש"י 5
היצירה 21

רמת גן

שיפודי השכונה

אצ"ל 40

רמת הגולן
שדרות
תל אביב

חוות הג'ילבון
מסעדת חזן יהודה
מאמא מיה

כביש  91ליד מחנה ברק
יוספטל
הרצל 20
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עקב מעבר מיקום
עקב אי עמידה בנהלי כשרות
עקב סגירת העסק
עקב סגירת העסק
עקב אי תשלום שכר משגיח
מזה מס' חודשים
עקב סגירת העסק
עקב סגירת העסק
לבקשת בעל העסק
עקב החלפת בעלים
לבקשת בעל העסק
עקב הפרה בוטה של נהלי
הכשרות פתיחה בשבת
לבקשת בעל העסק
לבקשת בעל העסק
עקב הפרה בוטה של נהלי
הכשרות פתיחה בשבת
עקב אי עמידה בנהלי כשרות

לבקשת הבעל העסק
עקב סגירת העסק
עקב סגירת העסק
עקב החלפת בעלים
עקב החלפת בעלים
עקב סגירת העסק
עקב סגירת העסק
עקב אי תשלום שכר משגיח
מזה מס' חודשים
לבקשת בעל העסק
עקב אי עמידה בנהלי כשרות
לבקשת בעל העסק
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עסקים שהוחזרו למערך הכשרות
עיר
אשקלון
גבעת שמואל
גבעתיים
גן יבנה
חולון
חיפה
ירושלים
מ.א חבל מודיעין

שם העסק
קופיקס
דרימרי DREAMERI
נאו סושי בר
מאפיית דהרי
פלאפל בטעם של פעם
קייטרינג שפירא 6
שלום פלאפל
יקב טיטורה

כתובת
שד' בן גוריון 21
מתחם סיב  SIVהערבה 1
כצנלסון 55
הרצל  40מרכז מסחרי ישן
סוקולוב 98
שפירא 6
דהומי  3קרית מנחם
כפר רות

עסקים שהתווספו למערך הכשרות
עיר
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
כרמיאל
כרמיאל
עפולה
עפולה
עפולה
עפולה
קריית טבעון
קריית טבעון
תל אביב
תל אביב

שם העסק
אלוף הפלאפל והפול
בייקרי בר
גוואטוס
דוניא
הפינה של תמרה
מילקייק
פיצה ריבועים
פלאנצ'ה אקספרס
אצל אמנוני
שיבס בייגל מאפים
בגט להתענג
המקום של שניר
הפיצריה
פיצה שמש
לחם ארז
פלאפל חן
ארומה
ארומה

כתובת
הרצל 12
אייר 6
גלובוס סנטר
מתחם המרינה
הפנינים 31
שימחה  5ניצן
מתחם בית ימין
הגבורה 7
החרושת 11
העמק 1
יהושוע חנקין 1
השוק החדש
שרת 6
שרת 6
כיכר בן גוריון 1
אלכסנדר זייד 1
דיזינגוף 55
מנחם בגין 48
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הבהרה

בעדכון כשרות הקודם (מס'  1ע"ט) הופיע כי 'ממעדניית דון לאון' בחולון הוסרה הכשרות ,אולם ישנו עסק סמוך
בשם דומה ובאותה הבעלות 'מאפיית דון לאון' שהכשרות שם ברמת כשרות למהדרין ,הטעות נגרמה בעקבות איחוד
של שני העסקים לעסק אחד (ובשל כך סגירת השני) וכיום ישנו עסק אחד הנקרא 'מאפיית דון לאון'
וברמת כשרות למהדרין של הרבנות חולון העומד בכל הדרישות.

יאכלו ענווים וישבעו.

אנו שמחים להודיע כי במקביל ליציאת עדכוני הכשרות במייל ,נפתחה קבוצת וואטסאפ לעדכוני
כשרות בלבד אשר בנוסף לעדכונים התקופתיים ,יופצו גם עדכונים מיוחדים.

הקישור יופץ דרך המשגיחים ,מפקחים ומנהלי מחלקות הכשרות

ברצוננו להדגיש שהחוק מתיר לעסק להציג את עצמו ככשר אך ורק אם יש בידיו תעודת כשרות מהרבנות המקומית
הרשאית ליתן לו תעודת כשרות על פי החוק.
כל תעודה מגוף אחר שאינו מטעם הרבנות המקומית אינו מפוקח על ידינו כלל וכלל ואין אנו אחראים על רמת הכשרות
בעסקים אלו .לאחרונה אנו עדים לעסקים אשר הוסרה מהם ההשגחה עקב הפרת נהלי כשרות ואף חשד להימצאות
טרפות במקום ולאחר מכן העסק קיבל תעודה מטעם גוף פרטי.

ידע הציבור וייזהר!

לדיווח על הונאה או תקלת כשרות
היכנסו לטופס הדיווח באתר הרבנות הראשית לישראל

הרב רפי יוחאי

הרב יעקב סבג

מנהל תחום אכיפת חוק איסור
הונאה בכשרות

ראש אגף הכשרות הארצי
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