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עמוד מס' 1 מתוך 2 

þי"ד תמוז, תשס"ה  בס''ד
 21/07/2005þ
עדכון מספר : 025סה 

לכבוד 
הרב המקומי 

יו"ר המועצה הדתית  
מנהל מח' הכשרות 

 
שלום רב, 

הנדון: עדכון כשרות 
 

  1 . מתלונות שהתקבלו מאת הציבור הרחב עולה כי בתקופה האחרונה הונהג מנהג חדש 
בקרב מספר רשתות מלונות ובינהן "ישרוטל", לפנות אורחים מחדריהם בעיצומו של 
יום  השבת. מבירור שנערך נמצא כי בעלי המלונות החליטו לחייב את המבקשים לשהות 
בסוף שבוע עד שעה 12:00 בצהריים כדין יום חול ובמידה ומעוניינים לשהות עד סוף 
יציאת השבת על האורח לבקש זאת במפורש מראש במחלקת ההזמנות של בית המלון 

בתוספת תשלום נוסף. ציבור רחב וסוכני נסיעות אשר לא היו מודעים למהלך זה נותרו ללא חדרים עד ליציאת השבת או לחלופין העדיפו 
לשלם את התוספת מחסור ברירה. נא להעביר מידע זה לציבור ולסוכני הנסיעות ובכך להימנע מ "עשה שבתך חול"... בהזדמנות זו 
ברצוננו להמליץ בפני כל אורח המתארח בשבת במלונות ואכסניות לוודא מול המשגיח המקומי כי נערכו בהם כל ההכנות 
הדרושות לשמירה על קדושת השבת כדוגמת: נעילת החדר באופן מכני, ביטול כיבוי והדלקת המזגן אוטומטית, מעליות שבת 

וכו'. 
   

  2 . ברצוננו להתריע על תופעת השימוש בקרטונים ממוחזרים כפי שנעשה ע"י סוכני שיווק של דברי 
מאפה וקונדיטוריה כאשר הסוכנים הנ"ל הפועלים ללא כל פיקוח , רוכשים תוצרת ממפעלים לא 
כשרים במחיר נמוך ומניחים אותם בתוך קרטונים ממוחזרים ולעיתים אף מניילנים אותם הנושאים 
שמות של חברות אחרות אשר לעיתים מתהדרים בכשרויות מהודרות תוך הטעיית הציבור. לעיתים 
אף מדביקים מדבקות עם ציוני כשרות. על מנת להימנע מלהכשל ,על המשגיח המקומי לוודא כי 
הסוכנים הנ"ל מוכרים ע"י משגיחי המפעלים אשר משם לטענתם נרכשת התוצרת המקורית. בכל 
מקרה יש לדרוש לראות תעודת משלוח מהמפעל אשר תעיד על רכישות המתבצעות. בקיוסקים ללא 
השגחה אין כל ערובה כי התוצרת הנמכרת מקורה ממפעלים כשרים על אף שהיא נמכרת בקרטונים 

הנושאים ציוני כשרות של חברות ידועות.  
   

  3 . לאחרונה החלו להציג מספר בעלי עסקים באזור תל אביב 
תעודת השגחה על כשרות מאת גוף המתקרא "בית דין 
צדק - מר"ם - מועצת הרבנים המתקדמים בישראל" 
החתומה על ידי אדם המכנה עצמו הרב יהורם מזור . גוף 
זה משתייך לזרם הרפורמי. כמו"כ מוצגות מפעם לפעם 
תעודות השגחה של גוף נוסף המכנה עצמו "משמר הקודש 
- בד"ץ שמן המשחה" . הרינו לחזור ולהודיע כי גופים אלה 

אינם מוסמכים ליתן תעודות כשרות על פי חוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג - 1983 ושומר 
נפשו ירחק!  

   

  4 . מדיווח שהתקבל מאת הרבנות המקומית בנימינה - גבעת עדה עולה כי בשווקים משווקות 
צנצנות דבש תחת המותג "משק דבורים חיון שלום", רח' כלנית 5 , בנימינה, פלאפון: 
054-597822 ,כאשר ע"ג התויות מצויין "כשר בהשגחת הרבנות בנימינה". בבירור עם הרבנות 
המקומית הנ"ל, נמצא כי הרבנות בנימינה אינה מעניקה כשרות למוצר כלל ועל כן הדבר מהווה 

הטעייה חמורה. ידע הציבור ויזהר.  
   

  5 . מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות 
קרית אתא עולה כי הוסרה הכשרות מהמפעל 
"מעדני מ.ש. 2003 בע"מ", דרך חיפה 27, קרית 
אתא, וזאת לאחר שבביקורת פתע במקום נמצא כי השתמשו בדגים לא כשרים להכנת 

סלטי דגים במקום. ידע הציבור ויזהר! 
   

  6 . מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות פ"ת עולה כי כיום, לאחר שנערכו השינויים הנדרשים, ישנה 
תעודת כשרות בתוקף לחברת "פרו פלוס"  מרח' גיסין 2 פתח תקווה וניתן לקלוט תוצרת 

מחברה זו כבעבר. בהזדמנות זו נחזור ונזכיר כי על פי נהלי אגף הכשרות הארצית , גם ברמת כשרות רגילה יש צורך להשתמש בעלי 
ירק מפוקחים מפאת החשש להימצאות חרקים במוצר. נא ליידע את הנוגעים בדבר. 

   

  7 . מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות עכו עולה כי הוסרה הכשרות ממחלבת "ארדן" השוכנת בפארק התעשיות אלרום 
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עמוד מס' 2 מתוך 2 

א.ת. עכו דרום וזאת לאחר שהתגלו בעיות כשרות חמורות . אין לקלוט יותר מוצרי חברה זו עד להודעה חדשה. 
   

  8 . מנתונים שנמסרו ע"י מחלקת הכשרות הרבנות חיפה עולה כי מפעל הבשר "מעדני הדר" (בן הרוש) השוכן בצ'ק פוסט ,נסגר בתאריך 
כ"ג באייר תשס"ה (1.6.05) והחל ממועד זה אין יותר השגחה על המקום. אין לקלוט יותר תוצרת חברה זו ובמידה ותימצא תוצרת בשר 
הנושאת תאריך ייצור מאוחר יותר יש לדווח לנו ולרבנות המקומית באופן מיידי. כמו"כ המקומות הבאים מוצגים ככשרים למרות שאין 

בידם תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית: 
  • "שווארמה" בתחנת אגד המרכזית - חוף כרמל - מסרב להחזיר את תעודת הכשרות. 

  • "חלבי'ה" רח' חסן שוקרי 8 חיפה, מוצג ככשר על גבי שלט. 
  • "CAFE" רח' הרצל 15 חיפה, מוצג ככשר על גבי התפריט וזאת ללא תעודה כלל. 

   

  9 . מנתונים שהתקבלו מאת מחלקת הכשרות הרבנות ת"א עולה כי המקומות הבאים מציגים עצמם ככשרים למרות שאין בידם תעודת 
כשרות מטעמם או שהוסרה ההשגחה מהם : 

 

    "מסעדת דונר", רח' אבן גבירול 92, ת"א. 
    "אלוף הפלאפל", רח' אלנבי 4, ת"א. 

    אטליז "שרעבי שלמה" - שד' ירושלים 75 יפו ת"א. 
    קונדיטוריה "גן עדן", רח' נתיך 6  ת"א - הנ"ל מפרסם שהוא כשר 

בהשגחת הרב  עמאר , מבלי שיש בידיו תעודה כלל. 
    "בייגל אמריקה" - רח' קרליבך 15 ת"א. 

    "מסעדת שניצה" - רח' יוחנן הסנדלר 8 , ת"א 
 

  9 .  בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית ב"איטליז יונתן" מרח' מרבד הקסמים 5 בחולון נמצא כי 
בעל העסק הציג תעודת כשרות מצולמת של רבנות חולון השייכת לבית אוכל אחר לחלוטין  תוך 

הטעיית הציבור. המכשול הוסר ועל בעל המקום הושת קנס כחוק. 
   

  10 .  מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות המקומית הרצליה עולה כי 
הוסרה הכשרות מקונדיטוריה "מיכליס'" מאפה בית מרח' 
שירת דבורה (טל': 052-3530305) הרצליה וזאת לאחר שנמצא כי בפסח האחרון שווקה 
תוצרת חמץ באריזה הנושאת ציון כשר לפסח. יתכן ותוצרת זו משווקת באזור נס ציונה , 

קרית אונו, קניון מרגלית הוד השרון.יש לדווח לנו בכל מקום בו תימצא. ידע הציבור ויזהר.  
   

  11 .  מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות כפר סבא ולאחר שנערכה ביקורת במקום עולה כי 
"מעדניית גורמה של השף אריק אשכנזי" השוכנת ברח' הכרמל 18 כ"ס איננה נמצאת כלל 

תחת השגחת הרבנות המקומית למרות שהמקום מפרסם עצמו כגלאט כשר. ידע הציבור ויזהר. כמו"כ נמצא כי באזור השרון משווקים 
כריכים של חב' "שיא הסנדביץ'" המוצגים ככשרים למרות שאין לרבנות המקומית כל השגחה על ייצרן זה. נא לידיעתכם.  

   
  12 .  בביקורת שנערכה בקונדיטוריית ובית קפה "נאורי" השוכן במשק 82 מושב חגור 
נמצא כי המקום מוצג ככשר בהשגחת הרב כנפו למרות שאין למקום כיום כשרות כלל 

מטעמו. אין לקלוט תוצרת החברה הנ"ל. ידע הציבור ויזהר! 
   

  13 .  ברצוננו להסב את תשומת לב הציבור לתופעה בה מזנונים רבים המוכרים כריכים תולים תעודת 
כשרות מצולמת של חברות המייצרות את הנקניק כגון של חברת טירת צבי למרות שבפועל המזנון לא נתון לפיקוח כלל מהרבנות 
המקומית. בביקורת שנערכה במזנון "דליקטיב" בקניון עזריאלי נמצא כי בעל העסק מציג עצמו ככשר למרות שאין בידיו תעודת 

כשרות כלל. לידיעתכם. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

העתקים:  
הרה"ג הרבנים הראשיים לישראל שליט"א 

מר עודד וינר - מנכ"ל הרה"ר לישראל 
מר שמעון אולמן, עו"ד - היועץ המשפטי לרה"ר 

רבני ומפקחי הרה"ר לישראל 

 

 

 

 
 

  


