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 עדכון כשרות :הנדון
 

לאור  ריבוי  תקלות   :שיווק  מטעה  אריזת  –זהירות   .1
, גליל  תחתון.  ת.א,  "פרי  ניר"חוזרות  ונשנות  מצד  חברת  

בהן  נארזה  תוצרת  בכשרות  רגילה  אשר  גודלה  בשנת 
בתוך  אריזות  המציגות "  היתר  מכירה"השמיטה  על  פי  

י  הרבנות  האזורית "את  התוצרת  כמהודרת  ומושגחת  ע
י  נותן "הוחלט  ע,  "אגודת  ישראל"צ  "גליל  תחתון  ובד

ההכשר  כי  מעתה  כל  תוצרת  העגבניות  היוצאת  ממפעל 
אין  לקלוט  תוצרת  זו  בבתי  אוכל  ומסעדות ,  בהתאם  לכך.  הינה  בכשרות  רגילה  בלבד  ובשום  אופן  לא  מהדרין  זה

 . על מנת לא להטעות את עין הצרכן" מהדרין"העומדות תחת כשרות 
 

 ,מ"היבוא  גולד  פרוסט  בע'  חב  -  ם"לגבינות  עכוחשש    –  !  ת  ו  ר  יה  ז   .2
 –היבוא  על  מנת  לאשר  יבוא  המוצר  גבינה  '  פנתה  לאחרונה  למחמיבנה  

קוליוס :  שם  היצרן,  7290011615406:  בר  קוד  "ריה  בשמן  ותבליניםבולג"
 –  Kתחת  השגחת  משולש  ,  מ"גולד  פרוסט  בע:  היבואן,  יוון,  גריק.  איי.  אס

 ,בביקורת  שגרתית  שנערכה.  ר  לישראל"ג  ובאישור  הרה"הרב  אריה  רלב
נמכרה בארץ  כירות  ג  מדפי  המ"ו  ולמרבה  הזעזוע  כי  ענ  להפתעתהתגלה

  דבר ל"  של  משגיח  המפעל  בחוללא  חתימת  ידוגבינה  זו  בתוך  קרטונים  
המעיד  על  כך  שהגבינה  הגיעה  לכאורה  מיצור  לא  מושגח  ויש  חשש  גדול 

ביקש  הרב ,  עם  היודע  הדבר.  ג  המוצר"ם  ללא  הכשר  כלל  למרות  ציוני  הכשרות  המופעים  ע"שמדובר  בגבינת  עכו
נבקש .    הקרטוןג"הנמכרת  ללא  חתימת  המשגיח  ע,  ל"ה  הנג  להודיע  כי  אין  לו  כל  אחריות  לגבי  הגבינ"אריה  רלב

לקנות   אין  .על  מנת  להסיר  מכשולל  "מהסוג  הנמהמשגיחים  להסיר  מהמדפים  גבינות  אשר  משווקות  בקרטונים  
  קיימת  חתימת  יד  המשגיח  אשר  השגיח ,גבינות'    המכיל  מס,גבינה  זו  אלא  אם  כן  קיימת  וודאות  שעל  כל  קרטון

 .ל"במפעל בחו
 

עולה  כי  מפעל ,    ל"בחו  "  BCK"  הרב  אלי  לנדאו  מועד  הכשרותמדיווח  שהתקבל  מאת   .3
' רח,  "מ"מנון  פארמציוטיכל  בע"ת  יצר  עבור  חבר)  "'  ויטה  הלת("המייצר  תרופות  בקנדה  

תוך  הצגתו  ככשר ,  ג"  מ500,    למציצהCאת  המוצר  ויטמין  ,  אזור,  20המצודה  
ל  כלל  לא  קיבל  הכשר  מטעמם "בעוד  שבפועל  הנ,  )ר  כלל"ללא  אישור  הרה(בהשגחתם  

להלן .  יש  ליידע  את  הציבור  בארץ  בדבר  המכשלה  .כשרים    לאםוהוא  אף  מכיל  מרכיבי
 KASHRUTH   ALERT” Please be advised that Natural“  :ההודעה  המקורית

Source Brand Vitamin C tablets manufactured by Vita 
Health Canada are currently being sold in Israel bearing an 

. This product contains non kosher ingredients. unauthorized BCK symbol
Consumers finding this product are asked to contact BC Kosher at (604) 731-1803 or 

by email org.info@bckosher  . 
 

 –פתח  ,  22ההסתדרות  '  רח,  "שווארמה  הכהנים"בי  מפקח  היחידה  הארצית  "בביקורת  שנערכה  ע .4
גלאט  כשר "נתפס  בעל  העסק  כשהוא  מחזיק  ברשותו  כרטיסי  ביקור  המציגים  את  המקום  כ,  תקוה

הרינו  להודיע  בשער  בת  רבים  כי  למקום  זה  אין  כלל  כשרות ".    תקוה–בהשגחת  הרבנות  פתח  
 . ית ושומר נפשו ירחקמטעם הרבנות המקומ
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תות   בתקופה  זו  משווק  ברשתות  השיווק  השונות  :ץרא  בתויולתה  תווצמל  רודמ  התעדוה .5
כ  ישירות  ממגדלים  או  מבתי  אריזה  שלא  דרך  המרכזים  הלוגיסטיים  של "אשר  מגיע  בד,  שדה

אין  לקבל  לסניפים  תות ,  י  הסיכום  שהיה  בזמנו  עם  ההנהלות  של  רשתות  השיווק"עפ.  הרשתות
בעלי  תעודת ,  אלא  מבתי  אריזה  או  משווקים  מסודרים,  ה  או  כל  תוצרת  חקלאית  טרייה  אחרתשד

י "כאשר  תעודת  המשלוח  שתלווה  את  התוצרת  תהיה  חתומה  ע,  כשרות  מהרבנות  המקומית
נבקשכם  לעקוב  בסניפים  שבהשגחתכם ,  עקב  תקלות  שנתגלו  לאחרונה  בנושא  זה.  משגיח

 .שנהולדווח לנו על כל חריגה במידה וי
 

כאשר  ישנו  מגוון  גדול  של "  אוזן    המן"עומדים  השווקים  להיות  מוצפים  במאפה  ,  עם  התקרב  חודש  אדר  !שימו  לב .6
. יצרנים  אשר  ברשותם  תעודת  הכשר  מרבנות  מוסמכתיש  להקפיד  ולרכוש  אך  ורק  מי.  ייצרנים  בתחום  זה

  תוצרת תקני.  קניה  בתפזורת  תיעשה  אך  ורק  בחנויות  אשר  יש  ברשותן  תעודת  הכשר  מרבנות  מקומית
, מספקים  המציעים  תוצרת  זו  במחיר  מוזל,בקרטונים  בלתי  מזוהים  עם  סמלי  השגחה  ללא  רבנות  מקומית  

חוסר  הפרשת ,  קמח  לא  מנופה,  פה  חלבימא,  ם"אפיית  עכו  -תוצרת  לא  כשרה  עשויה  להיות  כרוכה  בחשש  
על  מנת  להימנע  ממכשול  על  המשגיחים  לוודא  כי  התוצרת  הנקלטת  מלווה .  מילוי  לא  כשר  וכדומה,  חלה

  .מקוריהבתעודת משלוח של הייצרן 
 

 :להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרות
  

י  הרבנות  המקומית  מתאריך "    הוסרה  הכשרות  ע–הרצליה      ,  56בן  גוריון  '  רח,  "סיים  סיים  תאי  ביקס"מסעדת  

01.02.09 

 הרצליה -

 נצרת עילית - רבנות המקומית  י ה" הוסרה ההשגחה ע–נצרת עילית   , השושנים' רח,"לה קוצינה"פיצה 
   י הרבנות המקומית " הוסרה ההשגחה  ע-נצרת עילית , השושנים' רח, "גרעין תבלין"פיצוחי 

 נהריה -  אינם נתונים להשגחת הרבנות נהריה– נהריה  "סול מרין"ו" פארק פלאזה"בתי המלון 
הרבנות  - "כשרות ארצית"ל לא נתון להשגחת הרבנות –ריינה , " זאהי–בית הקליה " מפעל 

 לכשרות ארצית
 ראשון לציון - ג מדבקות מבלי שיש בידו כשרות על פי חוק"ל מפרסם עצמו כשר ע" הנ–צ "ראשל , 8רוטשילד ' רח, " הכל דבש"
ג  שלט  וכרטיסי  ביקור  מבלי  שיש  בידו  כשרות "ל  מפרסם  עצמו  כשר  ע"  הנ–צ  "ראשל,  4  רוטשילד  'רח"  שביל  הדגים"

 פ חוק"ע

  

ג  קרטונים  מבלי  שיש  בידו  כשרות  מטעם  הרבנות "  כשר  ע–יהוד  ,  11סעדיה  חתוכה  '  רח"  מאפיית  בית  הלחם"

 המקומית

 יהוד -

, ג  שלט  ומציג  תעודות  שונות  ללא  רבנות"צמו  ככשר  עא  מפרסם  ע"  ת54  פינת  לוינסקי  15עליה  '      רח-"  טייק  טזי"
א  וטוען  כי  יש  לו "אינו  נתון  להשגחת  הרבנות  ת"  קייטרינג"  ישנה  מסעדה  בשם  53מנחם  בגין  '  בבית  מעריב  רח

בר "קונדיטוריית  ,  א"י  הרבנות  ת"א  הוסרה  הכשרות  ע"  ת23קרליבך  '    רח–"  פרגיות  מטעמי  גריל"מסעדת  ,  כ"ת
השרון  ישנו '    רח–"  טעמי"על  יד  מסעדת  ,    א"י  הרבנות  ת"א  הוסרה  הכשרות  ע"  ת31רית  ישראל  שא'    רח-"    קוקיס

המציג  צילום  תעודת  כשרות  של  רבנות  פתח  תקוה  על  המאפים  שבמקום ,  בית  עסק  ללא  שם  בדלת  הצמודה
 א "ל אין כל השגחה מטעם הרבנות ת"לנ" גידרון"מתוצרת קונדיטוריה 

  אביב–תל  -

***************************************************************************************************************************************** 
הרבנות ל  נתון  להשגחתו  ו"להבהיר  כי  הנביקש  א  "שליטהרב  צורי  נעמן      –"  משק  הילמן"'  בנוגע  לחב  הבהרה

 ברנרהאזורית 

 גן רוה -

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :העתקים
 ג הרבנים הראשיים לישראל"הרה

 ר לישראל"ל הרה" מנכ-מר עודד וינר 
 ר לישראל"ש לרה" היועמ–ד "עו, מר שמעון אולמן

 
 


