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 JSCלומיסי "י "המיוצר ע, 4860001121069: בר  קוד  ,  "קרם  סודה"המשקאות  לאחרונה  נמצאו  משווקים   .1
י "ומיוצר  ע,  8809041424491:  בר  קוד,  "משקה  אלוורה  בטעם  תות  על  בסיס  מים  מינרלים"וכן  "  יה'ורג'ג

OKF-COפלאפון,  צ"מראשל,    70רוטשילד  '  רח,  י  היבואן  טטיקשוילי  משה"    קוריאה  המיובאים  ע :
 SKSוכן בפיקוח הרב שם טוב " כשרים בהשגחת הרבנות הראשית לישראל" תוך ציונם כ,052– 3432763

  מטעם  הרבנות  הראשית  ועל  כן  הדבר  מהווה  זיוף שרותכעודת  ל  ת"וזאת  מבלי  שיש  בידי  היבואן  הנ
 . אין לקלוט משקאות אלו במקומות המושגחים ויש לדווח לנו בכל מקום בו ימצאו. חמור

 
שוק  ירושלים  ענק "נמצא  כי  בעליה  של  חנות  הירקות  ,  הרבנות  ירושליםח  שהתקבל  מאת      בהתאם  לדיוו!  ו  ת  ר  י  ה  ז .2

חשוד  כי  השיג  במרמה ,  02–  6526061:  'טל,  ירושלים,  69  בגבעת  שאול  נתהשוכ,  )בבעלות  מר  דרור  כהן(,"הפירות  והירקות
י "החנות  תעודת  הכשרות  עתעודת  הכשר  מקורית  של  רבנות  ירושלים  והציג  אותה  בגלוי  בבית  העסק  על  אף  כי  הוסרה  מ

ל  ממשיך  להציג  את  עצמו  ככשר  ללא "נמצא  כי  הנ,  י  מפקחי  היחידה  הארצית"בביקורת  שנערכה  ע.  הרבנות  המקומית  ירושלים
 !רההציבור ויזידע . יש לפרסם את דבר המכשלה ברבים על מנת להסיר מכשול. תעודת כשרות ובגין כך נקנס כחוק

 
סרה  הכשרות  מאולם עולה  כי  הו,  הרבנות  יהודמנתונים  שהתקבלו  מאת   .3

דני  שימורים "יהוד  וממפעל  השימורים  ,  9אלטלף  '  רח,  "בית  היין"האירועים  
  אין  לבצע  אירועים  במקום .בהנהלת  מר  דני  בוזי,  יהוד,  20המלאכה  '  רח,  "מ"בע
 .  בנדון עד להודעה חדשהיםנא ליידע את רשמי הנישואין והמשגיח. זה

 
'   ברחתנהשוכ,  "קונדיטוריית  תענוגיות"ב  י  מפקח  היחידה  הארצית"בביקורת  שנערכה  ע .4

נתפסו  בעלי  המקום  כאשר  ברשותם  מדבקות  הנושאות  ציון  כשרות ,  א"  ת6קויפמן  
כך  שהדבר ,  בעוד  שבפועל  למקום  אין  כלל  הכשר  מטעמה,  א"למהדרין  של  רבנות  ת

 !ידע הציבור ויזהר. נגד בעלי המקום ינקטו צעדים על פי חוק.  חמורמהווה זיוף
 

קאת "מסעדת    מוצגת  php?id.content/il.co.harochvim-havayat.www://http=5:    תר  האינטרנט  הבאבא  !בלו  מיש .5
חווית "  השוכנת  במתחם  ,"  מסעדה  וגן  ארועים–בלו  

ככשרה  ופתוחה  בכל  ימות  השבוע ,  שליד  בית  אורן"  הרוכבים
בבדיקה  שנערכה  מול  רבנות  חיפה  נמצא  כי .  לרבות  שבת

אלא  לקייטריג ,  בשום  אופן  אינה  מעניקה  הכשר  למסעדה  זו
 !ידע הציבור ויזהר. בלבד" אילן"

 
בהשגחת  הרבנות ,  "טוב  טעם"הנושא  את  המותג  ,  "לחם  אחיד"לשאלת  רבים  בדבר  תוקף  כשרותו  של   .6

יצרה  כמות  גדולה "  ל'אנג"מאפיית  :    כדלקמןביקשה  להבהירנערכה  פניה  לרבנות  ירושלים  אשר  ,  ירושלים
תוצרת  זו  אוכסנה .  ל  ערב  פסח  על  מנת  שתהיה  בידם  תוצרת  זמינה  עם  צאת  החג"של  לחם  אחיד  מהסוג  הנ

ג  השקית "כי  ע,  יש  לציין  אומנם.  י  הרבנות  המקומית  ירושלים"וכדין  עבהקפאה  ונמכרה  לגוי  ערב  פסח  כדת  
אך  צרכנים  רבים  המקפידים  שלא  לאכול  חמץ  גמור  שנמכר  לגוי  לא  הבינו  כראוי "  נמכר  בחמץ  כדין"צויין  

הוחלט  כי  בשנים  הבאות  יציינו  את  הדבר  בצורה  ברורה  ובלתי ,  למען  גילוי  נאות,  בכל  מקרה.ונחרדו  מהעניין
בניגוד  למצויין "  למהדרין"בלבד  ולא  "  רגילה"לחם  זה  נמכר  ברמת  כשרות  ,  כ"כמו.  ת  לשני  פניםמשתמע

 . ג השקית"ע
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, "שופרסל"של  רשת  "  קטיף"בימים  האחרונים  נדהמה  רבנות  ראשון  לציון  לגלות  כי  חברת   .7

ניסן '    א–על  דעת  עצמה  להנפיק  אישורי  כשרות  חדשים  בתוקף  מ  והחליטה  באופן  חמור  
. א  וללא  רשותו"תוך  זיוף  חתימתו  של  הרב  משה  נחשוני  שליט,  ע"תשרי  תש'    ועד  גט"תשס

בהתאם .    המקומיים  בלבדיםכי  המוסמכים  לחתום  על  תעודות  הכשר  הינם  הרבנ,  להוי  ידוע
ל  באופן  מיידי  מהסניפים  השונים  ברחבי "נדרשים  המשגיחים  להסיר  את  התעודה  הנ,  לכך

 . הארץ
 

, "קלאב  זול"י  מפקח  היחידה  הארצית  בסופר  מרקט  "נערכה  עמביקורת  ש  !  ת  ו  ר    יהז   .8
ברמת "    תל  השומר–שיבא  "ח  "בביה"  גמרון"השוכן  במתחם  קניון  ,  057–  2200022:  פלאפון

כך  שכל  המוצרים ,  לא  ביצעה  מכירת  חמץ  לגוי  ערב  פסח,  נמצא  כי  חנות  זו  על  פי  דבריה,  גן
הואיל ,  המכשלה  חמורה  ביותר.  "חמץ  שעבר  עליו  הפסח"הנמכרים  בחנות  הינם  בחזקת  

ח  הממשלתי "  במתחם  ביהבשל  היותו  שוכןסבורים  כי  המקום  כשר  ,  ח"והבאים  בשערי  ביה
יש  לפרסם  את  דבר  המכשלה  ברבים  על  מנת  להסיר .  אשר  על  פי  הנוהל  חייב  להיות  כשר

 . מכשול
 

  עולה  כי  כיום  ישנם  שני  מפעלים ,ו  יפ–א  "המחלקה  לתשמישי  קדושה  ושעטנז  ברבנות  המקומית  תמעדכון  שהתקבל  מאת   .9
 03–  6821096:  'טל,  יפו,  20חבר  הלאומים  '  רח,  "דוידה"  שופרות  :א  העומדים  תחת  פיקוחה"העוסקים  ביצור  שופרות  בת

על  הציבור  לדעת  כי  בשווקים  קיימים .  03–  6821017:  'טל,  א"ת,  131נחלת  בנימין  '  רח,  "ריבק  בר  ששת"שופרות  ו
  ועל  כן  יש  להקפיד  ולרכוש  תשמישי  קדושה   וההלכהי  גויים  ללא  כל  פיקוח  על  כללי  הכשרות"ים  עשופרות  המיוצרים  לעית

 . ממקורות מהיימנים בלבד
 

על ט  "ערב  פסח  תשסהשונות  המקומיות  לרבנויות  פנו  עלי  עסקים  רבים  לממכר  מזון  ומשקאות  ב  :חשובה  אחר  הפסחהודעה  
יש  לשים  לב  כי .  כר  את  חמצו  לפסח  כדיןונפקו  תעודות  המאשרות  כי  בעל  העסק  מה  במעמד  זה  .מנת  למכור  את  חמצם  לנוכרי  

אף לעיתים  ניתנות    על  הציבור  לדעת  כי  התעודות  המונפקות.  אינן  משמשות  בשום  אופן  כתעודת  הכשר  או  כתחליף  להתעודות  אלו  
ולכן  בהצגת  אישור ר  "בניגוד  להחלטת  מועצת  הרהלמרכולים  ובתי  אוכל  אשר  במהלך  השנה  אינם  נושאים  תעודות  הכשר  כלל  

כ  יש  לזכור  כי  העובדה "כמו.    ולחשוב  כי  המקום  אף  מפוקח  לעניין  כשרות  יש  מקום  לטעות  מטעם  הרבנות  המקומיתמכירת  החמץ
אכן ,  מכרו  את  חמצן  האישי  לפסח  עדיין  אין  זה  אומר  שמוצרי  החמץ  שנקנו    מיד  לאחר  הפסח)  הבלתי  מפוקחות(שצרכניות  אלו  

כן  יש  עדיין  חשש  לחמץ  שעבר  עליו  הפסח  לגבי הגיעו  מספקי  ביניים  או  יבואנים  אשר  דאגו  בעצמם  למכור  את  סחורתם  לגוי  ול
העולה  מהאמור  הוא  כי  בתקופה  זו  יותר  מתמיד  חשוב  לרכוש  מצרכי  מזון  במקומות  המושגחים .  התוצרת  המונחת  על  המדפים

לא  תגיע  חלילה  ממשווקים  או  ספקי  ביניים  אשר ,על  המשגיחים  במקומות  המפוקחים  לוודא  כי  התוצרת  הנקלטת  במקומם  .  בלבד
 .פסנו את תוצרת החמץ במחסנם במהלך הפסח ללא שמכרוהו לנוכרי על מנת להסיר מכשול מהרביםאי
 
 
 

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

 עקרית ארב -  הוסרה ההשגחה עקב הפרת נהלי הכשרות במקום–) צמוד לספריה(בניהול מר יעקב אילוז " פיצת העמק"
 פתח תקוה - י עקב הפרת נהלי הכשרות במקום " הוסרה ההשגחה ע–) הגדול(קניון אבנת , דוכן מיצים" סחוט"
    הוסרה השגחה עקב הפרת נהלי הכשרות במקום–) הגדול(קניון אבנת  , "ILANקפה "
א "  ת4לסקוב  '    רח,"דומינופיצה  "מסעדת  ,  כ  שאינה  ברת  תוקף"ל  תולה  ת"  הנ–א    "  ת64אבן  גבירול  '  רח,  "בורג  קינג"
ליד )  3הברזל  '  מול  רח(הרצל  '  א    רח"רמת  החיל  ת,  כ  לרבנות"ל  מסרב  להחזיר  את  ת"  הוסרה  ההשגחה  מהמקום  והנ–

  מציג –א  "  ת30לבנון  '  רח,    הנדסאים–  "שנקר"ס  "קפטריה  ביה,  י  הרבנות"  המקום  אינו  מושגח  ע–כפר  השעשועים  
 כ שפג תוקפה " מציג ת–סמוך לרמת גן , י"רש' רח, "קונדיטורית לינצנר", בנותכ מצולמת ולא עומד תחת השגחת הר"ת

 תל אביב -

 מטה אשר - 01/09 -ל אין כשרות החל מה" לנ–השוכנת באתר ראש הנקרה ליד הקיבוץ " מבושלת"מסעדת 
 חצור הגלילית - הרבנות הוסרה הכשרות מהמסעדה עקב פתיחת המקום בשבת ללא ידיעת –צומת מחניים , "אמריקנה"מסעדת 

 
 
 

   
 

 
 

 
 :העתקים

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

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

  


