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 עדכון כשרות :הנדון
 

ד  היחידה  הארצית  על  חשד   ממידע  שהתקבל  במוק!  ת  ו  ר  י  ה  ז .1
המשמש  כחומר  גלם ,  בעל  כשרות  מזוייפת,  "סודיום  ציקלומט"לשיווק  

י  מפקח  היחידה  במחסנו  של "נערכה  פשיטה  ע,  בתעשיית  המזון
, 1הכשרת  הישוב  '  רח,  "מ"  זכריה  מאור  בע–יוליוס  ברי  "היבואן  

סודיום "ל  מייבא  ארצה  "בה  נמצא  כי  היבואן  הנ,  מראשון  לציון
, כ"כמו.  תוך  הצגתו  ככשר  בהשגחת  בית  דין  לונדון,  "13  -טציקלומ

באמצעות  תעודת  כשרות  מזוייפת  של "  כשר  לפסח"המוצר  אף  שווק  כ
נמצא  כי  מאז ,  בבדיקה  שנערכה  מול  הנהלת  בית  הדין.  בית  דין  לונדון

K-LBD(חלוטין  כך  שציון  הכשרות  מזוייף  ל,  אינדונזיה"  GOLDEN SARY CO .LTD"  שלא  העניקו  הכשר  למפעל  2005
י  נציג  בית  הדין  ונציג "נגד  היבואן  הוגשה  תלונה  במשטרה  ע.  ר"מוצר  זה  לא  קיבל  את  אישור  מחלקת  היבוא  של  הרה).  

  בארץ  בשום  אופן  על  מנת הל  במפעלי  התעשיי"אין  לקלוט  את  המוצר  מהיבואן  הנ.  היחידה
 . לא להכשיל את הציבור בכלל וביצור לפסח בפרט

 
, מיובא  לתוך  שטחי  מדינת  ישראלקפוא  ל  על  חשד  לכניסת  בשר  טרף  בעקבות  מידע  שהתקב .2

ח  של "נערכה  פשיטה  על  ידי  רבני  אגף  הכשרות  הארצי  בשיתוף  עם  מפקחי  יחידת  הפיצו
במחסן  קירור  באזור  הצפון  שם  נתפסה  כמות  גדולה  של  בשר ,  משרד  החקלאות  ואנשי  המכס

הבשר  החרם  וגורמי  האכיפה .  1994  –ד  "טרף  אשר  אוחסן  בניגוד  לחוק  בשר  ומוצריו  התשנ
אנו  חוזרים  ומבקשים  מנותני ,  לאור  חומרת  העניין.  החלו  בנקיטת  אמצעים  כנדרש  על  פי  חוק

, משגיחים  להקפיד  ולוודא  קליטת  תוצרת  בשר  מחברות  בעלי  כשרות  מאושרתוהההכשר  
  משלוח  המוחתמים  על  ידי  חותמות  כשרות  כמתבקש  על  פי יתוך  הקפדה  על  קליטת  אישור

 . הנוהל
 

: בר  קוד',    גר400,  "עוגיות  מזרחיות  שלי"לאחרונה  משווק  באזור  הדרום  המוצר   .3
, מצרים,  "יגיפטיאן  קומפני  פור  אדבאנס"המיוצרות  כביכול  בחברת  ,  6223001856795

ובאישור )  רבנות  אוקראינה(ועד  הכשרות  אוקראינה  "תוך  הצגתם  ככשרים  בהשגחת  
מבדיקה  עם  מחלקת  היבוא .  ם  היבואן  כללג  האריזה  לא  מצויין  ש"ע".  ר  לישראל"הרה

נמצא  כי  מוצר  זה  כלל  לא  אושר  על  ידה  ואף  לא  יתכן  כי  יצור  שמתבצע  במצרים  יקבל 
יש  להסיר  מוצר  זה .  הכשר  מרבנות  אוקראינה

 . מהמדפים ולדווח לנו בכל מקום בו ימצא
 

, "בית  אורן"לאחרונה  מפרסם  מלון  !  זהירות .4
א    חוף "ההשוכן  במוע,    04–  8307444:  'טל

כשר  לפסח "ואף  כ"  כשר"את  עצמו  כ,  הכרמל
בעוד  שבפועל  אין  למלון  זה ,  "ללא  השגחה

תעודת  הכשר  ופיקוח  מטעם  הרבנות  המוסמכת 
 . כלל תוך הכשלת הציבור הרחב

 
, 03–  5474446:  'טל,  "עונות  ישראל"'  בביקורת  פתע  שנערכה  בחב .5

יגה  את  עצמה נמצא  כי  היא  מצ,  רמת  השרון,  054–  7296264:  פלאפון
על  אף  כי  שאין  להם ,  ככשרה  בהשגחת  המועצה  הדתית  רמת  השרון  

כלל  משגיחים  במקום  בשל  ליקויים  חמורים  שנמצאו  בעבר  כך  שהמקום 
  חרקים ןאינו  מפקוח  לא  לעניין  תרומות  ומעשרות  ובוודאי  לא  לעניי

אין  לקלוט  תוצרת  מחברה  זו  המוצגת .  ותולעים  ועל  כן  הציבור  נכשל
 .מנת לא להכשלככשרה על 

 
" CHICKEN BROTH"  אורגני  בשרי  משקה  "סופר  דיל"לאחרונה  נמצא  משווק  ברשת  ה:  ב    ל  ו      מ  ש .6

ללא  שקיבל  את  אישור  מחלקת  היבוא    ,  071262042190:  בר  קוד,  ב"ארה"  ניק'טבאצ"'  י  חב"המיוצר  ע
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גל כי  הציבור  בארץ  אינו  מור,  יש  לציין.  לא  מצויין  שם  היבואןכ  "כמו.  ר  לישראל"של  הרה
ללא  אישורינו  עשוי )  Kכ(כך  שציון  הכשרות  באנגלית  ,  הינו  בשריאשר  ,  במשקה  מסוג  זה

 .אין לאשר שיווק מוצר זה במקומות המושגחים. להכשיל רבים בארץ
 

' רח,  "  מטעמי  גריל–פרגיות  "לאחרונה  התפרסמה  ידיעה  המציגה  את  מסעדת  !  זהירות .7
כשר  בהשגחת  הרבנות "  המסעדה    כהמציגה  את,  03–  5621007:  'טל,  א"  ת23קרליבך  

כך ,  בעוד  שבפועל  המקום  פתוח  בשבת  וכלל  אינו  נתון  להשגחת  הרבנות  המקומית  ,  "א"ת
 .ידע הציבור ויזהר. נגד בית העסק ננקטים צעדים.  באופן חמורללהיכששהציבור עשוי 

 
בר ,  "רות  יבשיםעם  פי  )  62%(    מדליוני  שוקולד  מריר-כרמל  "  לאחרונה  שווק  המוצר  :  בל  ו    מ  י  ש .8

תוך ,  עין  זיון  ישראל,  "מ"  תעשיות  מזון  בע–קרינה  ה  ד"'  י  חב"המיוצר  ע,  7290011163198:  קוד
צ  איגוד  רבנים "  ובד.O.K  –ה  ,  בהשגחת  הרבנות  האזורית  רמת  הגולןפרווה  ככשר  למהדרין  "הצגתו  

שנערכה  עם  נותן מבדיקה  .  מכיל  אבקת  חלב  מלאלאחר  עיון  ברכיבי  המוצר  נמצא  כי  הוא  ".  מנתשסטר
יש להחזיר מוצר   .חלבי  ולא  פרווהלמעשה  הוא  וההכשר  נמצא  כי  אכן  אירעה  תקלה  חמורה  בציון  המוצר  

 . זה ליצרן ולהזהיר את הציבור בדבר המכשלה
 

השוכן  במרכז ,  "גן  סיטי"הרבנות  הראשית  רחובות  מבקשת  להבהיר  כי  אולם  האירועים   .9
בלבד "  רגילה"נתון  להשגחתם  ברמת  כשרות  ,  רחובות,  1דרך  הים  '  רח,  "אמריקן  סיטי"

על  אף  כי  בפרסום  שנערך  לאחרונה  הוצג  המקום "  מהדרין  גלאט"ולא  בכשרות  ל
מבקשים  להודיע ,  כ"כמו.  נא  לידיעת  הציבור.  בניגוד  לדעתם"  גלאט  חלק  מהדרין"כ

, "נבט  החיטה"של  חברת  "  לחם  קל  דגנים  מחיטה  מלאה"בשער  בת  רבים  כי  המוצר  
  ועל  כן  הדבר  מהווה  זיוף כלל  לא  קיבל  את  כשרותה,  כשר  בהשגחת  הרבנות  רחובות"וצר  כהמציג  את  המ

 . חמור
 

נמצא ,    בירושלים"רמות"בביקורת  שנערכה  על  ידי  מפקח  היחידה  הארצית  באזור  שכונת  !  זהירות .10
כי  באחד  האטליזים    שאינו  מפוקח  על  ידי  הרבנות  המקומית  שווקו  עופות  לציבור  ככשרים  בהשגחת 

בעלי  המקום  חשודים  כי  חתכו   .  ים  שונים  על  אף  כי  הגיעו  ממשחטות  בכשרות  רגילה  בלבדצ"בד
.   על  מנת  להטעות  את  הצרכן  שיחשוב  שמדובר  בכשרות  מהודרת"צומת  הגידים"את  השוק  באזור  

להזהיר  את  הציבור  שלא  לרכוש  תוצרת  באטליזים  ללא  פיקוח  וכשרות בהזדמנות  זו  ברצוננו  
 . חלילהלים בריכוזים דתיים על מנת לא להיכשמוסמכת גם אם הם נמצא

 
של "  אוצר  בית  דין"    הרינו  להביא  לפניכם  רשימת  יקבים  אשר  יצרו  יין  בקדושת  שביעית  באמצעות  -  יין  מאוצר  בית  דין    -שימו  לב

שלא  משנת הואיל  ויתכן  כי  המדבקה  זהה  לעיתים  ליצור  הרגיל  .  ר  אשר  יתכן  שחלק  מהיין  מצוי  ברשתות  השיווק  השונות"הרה
הדבר  מסומן  בסמוך  לציון  הכשרות  של  נותן  ההכשר  על ,  כ"בד.  על  הצרכן  לוודא  לפני  רכישתו  את  היין  מהו  אופן  הכשרתו,  שמיטה

, "דלתון",  "בנימינה",  "תשבי",  "1870טפרברג  ",  "ברקן",  "כרמל"יקבי    :  שימת  היקביםלהלן  ר.מנת  להבהיר  כיצד  להשתמש  ביין  
 3מי  שצרך  יין  זה  יבער  אותו  בערב  פסח  לפני  ".הגולן-יקבי  רמת",  "רקנאטי",  "עציון-גוש",  "יתיר",  "פסגות",  "גבעות",  "ארז"

 ".כל הרוצה ליטול מהיין שבקדושת שביעית שברשותי יבוא ויטול ,  ישראלביתאחינו ": אנשים על פי הנוסח הבא
 
ר "ניתן  למצוא  מידע  בנושא  זה  אשר  הובא  בשם  ד,    מועדי  זמני  ביעור  פירות  שביעית  וכדומה  לשאלת  רבים  בדבר  :"הטימש  תוחול"

 http://www.daat.ac.il/daat/shmita/sikumim/kdusha.htm .זקס לזיכוי הרבים באתר הבא
 :וצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרותלהלן רשימת בתי אוכל אשר מ

  
 בנימינה - .נה יבנימ, 14האיכר '  רח–  גבינות השומרון–חנות המפעל .  בנימינה24העצמאות ' רח" יפן'קפה קרנצ"
 מעלה יוסף -  מושב חוסן–ר ' עוגיות מרוקאיות בבעלות ליאור נג–" פנטזיה מרוקאית"
ל  מסרב  להחזיר  את  תעודת "הנ.    ללא  השגחה–.  א"ת,  75אבן  גבירול  '  חר,    שווארמה  –"  ןפולרי"מסעדת  "

 . ההכשר הישנה
 תל אביב 

 
 
 

   
 

 
 

 
 :העתקים

 ג הרבנים הראשיים לישראל"הרה
 ר לישראל"ל הרה" מנכ-מר עודד וינר 

 ר לישראל"ש לרה" היועמ–ד "עו, מר שמעון אולמן

  


