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 לכבוד
 הרב המקומי

 מנהל מחלקת הכשרות
 ר המועצה הדתית"יו

 די בכל אתר ואתר
 
 
 

 ,שלום רב
 
 

 עדכון כשרות :הנדון
 

י  מפקחי "ביקורת  שנערכה  לאחרונה  ע                     ב .1
היחידה  הארצית  לאכיפת  חוק  איסור  הונאה  בכשרות  בחנות 

השוכן  בשוק ,  בבעלות  מר  יהודה  אוחיון,  "יהודה  חמוצים"
, 050–  5527216:  פלאפון,  ירושלים,  8'  מחנה  יהודה  מס

נתפס  בעל  המקום  כאשר  הוא  מציג  את  תוצרת  החמוצים 
  הרב  משה  יהודה שלמזוייף  כשרות  ככשרה  באמצעות  ציון  

י  סמל "    ברק  וכן  ע-ד  דבני"  רב  אב–א  "ליב  לנדא  שליט
י  הרבנות "ג  שלט  וזאת  מבלי  שהמקום  מושגח  כלל  ע"ע"  שארית  ישראל"צ  "הכשרות  של  בד

בפשיטה .  במקום  נמכרים  אף  מוצרי  עוף.  תוך  הכשלת  הציבור  הרחב,  המקומית  ירושלים
, פקחי  יחידת  הפיצוח  של  משרד  החקלאותי  משטרת  ישראל  וכן  מ"שנערכה  בימים  האחרונים  ע

מעדות .  לא  מזוהה  ללא  קירור  בניגוד  לחוקממקור  נתפס  בעל  החנות  כשהוא  מוביל  בשר  
, השופט  שמעון  פיינברג'  י  נציג  המשטרה  בבית  משפט  השלום  בירושלים  בפני  כב"שנמסרה  ע

 החשוד  נתפס  כאשר  ברשותו  בתוך  הרכב  בשר  פיגולים  שעל  פי  החשד  הובא  מהעיר  רמאללה
כי  האטליז ,    הרינו  להודיע  בשער  בת  רבים.בעיצומהנמצאת  רגע  החקירה    .ולא  בפעם  הראשונה

 !ידע הציבור ויזהר! ל מכשיל את הציבור באופן חמור ביותר ושומר נפשו ירחק"הנ
 

: 'טלפקס,  ירושלים,  שוק  מחנה  יהודה,  16התפוח  '  רח,  "אטליז  כהן"  בביקורת  שנערכה  ב .2
צ  יורה "כשרה  בהשגחת  בד"תו  כנתפס  בעל  החנות  כאשר  הוא  מציג  את  חנו,  02-  6221784

מבירור  שנערך  עם .  י  הרבנות  המקומית  ירושלים"וזאת  מבלי  שהחנות  מושגחת  כלל  ע"  דעה
על  ידו  ואין  לו  כל כלל  ל  אף  אינה  מושגחת  "נמצא  כי  החנות  הנ,  א"ג  שלמה  מחפוד  שליט"הרה

אחריות  לגבי  התוצרת  הנמכרת  במקום  ועל  כן 
ר נא  להפיץ  את  דב.  הדבר  מהווה  זיוף  חמור

 . המכשלה ברבים על מנת למנוע מכשול
 
 

מעדכון  שהתקבל  ממחלקת  הכשרות  ברבנות  .3
כי  הוסרה  תעודת  ההכשר  ממפעל ,  רחובות  עולה

, 12משה  יתום  '  השוכן  ברח,  "בשר  מעיין  דש"הבשר  
  ומעתה  אין 08–  9464427:  'טל,  אזור  תעשיה  רחובות
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ט  תוצרת  מחברה  זו  עד  להודעה אין  לקלו.  להם  כל  אחריות  לגבי  התוצרת  המיוצרת  במקום
 .  חדשה

 
" מירב  קייטרינג"עולה  כי  הוסרה  הכשרות  מחברת    ,  מעדכון  שהתקבל  מרבנות  חדרה .4

אזור  תעשיה  חדרה  ומעתה  אין  להם  כל  אחריות   ,  20/8קומבה  '  רח,  מירב  שפילמן'  גבבבעלות  
 . י חברה זו"אין לאשר ביצוע אירועים ע. לגבי המזון הנמכר בחברה זו

 
 :ימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרותלהלן רש

  
י  הרבנות "ות  ע  הוסרה  הכשר–השוכן  במושב  גן  חיים  "  ר'ינג'  דרך  הג–ר  לק  "ד"בשרי  /קייטרינג  חלבי

 האזורית דרום השרון
 דרום השרון -

ת  נהלי י  הרבנות  נשר  עקב  הפר"  הוסרה  הכשרות  ע–מתחם  נשר  "    מסעדה  מרוקאית–מדינה  "
 )הוסרה ההשגחה(ל " כנ–מתחם נשר פאוור סנטר " מאפיית המתחם", הכשרות במקום 

 נשר -

  עקיבא-אור  - י הרבנות המקומית" הוסרה הכשרות ע– עקיבא –אור , קניון אורות" קפה רומא"
 י"  הוסרה  ההשגחה  ע–  מונד  –תל  ,  מרכז  מסחרי  וולפסון,  בבעלות  מר  אליחי  כחלון"  אמריקן  פיצה"

 .הרבנות המקומית מהמקום
  מונד-תל  -

 י הרבנות המקומית מהמקום  " הוסרה כשרות ע–תחנה מרכזית חדרה " מסעדת אגד"
 חדרה -

כ "כמו,  א"  סופר  זה  לא  עומד  תחת  השגחת  הרבנות  ת–א  "ת,  62המסגר  '  רח,  "סופרסל  אקספרס"
  . א" ת23אבן גבירול ' רח, "מסעדת תרנגולת"הוסרה ההשגחה מ

 תל אביב -

 
המבקש ,  א"הרב  מנחם  גליצנשטיין  שליט,  ד  בקעת  הירדן"התקבלה  הודעה  מרב  המועה .5

מיט אילה מהישוב חמרה ס' ל גב  בניהו,"גניקהרזו"'  י  חב"התמרים  המשווקים  עלהבהיר  כי  
על  אף  כי  הדבר  לא  מצויין "  היתר  המכירה"נגדדו  בשנת  השמיטה  תחת  ,  050-7467583

 . במפורש על גבי אריזות המוצר
 

 נוהל סימון מוצרים המכילים אבקת רכיבי חלב נוכרי :בנושאתזכורת 
 

 :ר לישראל"י מועצת הרה"כשרים בהתאם להחלטת ועדת הכשרות הארצית שעלהלן הנחיות לסימון מוצרי חלב 
 

השימוש  בחלב  מחליבת  נוכרי  למוצרים  מיובאים  או  לייצור  מקומי  אינו  מאושר  הן  כחלב  ניגר  בפני  עצמו  והן  כאחד ,  ככלל .1
 .ממרכיבי המוצר

 

אשר  יוצרו  תחת '  ,מחמצות  וכד,  סוכר  חלב,  חלבוני  חלב:  השימוש  באבקת  חלב  נוכרי  או  ברכיבים  אבקתיים  מחלב  נוכרי  כגון   .2
מכיל  אבקת  רכיבי ,  כשר  חלבי":    מותר  ובלבד  שיסומנו  על  פי  הנוסח  הבא,  י  הרבנות  הראשית  לישראל  "כשרות  המאושרת  ע

  ."חלב נוכרי
 

 .ציון הכשרות יהיה בסמוך לשם נותן ההכשר המופיע על גבי אריזת המוצר וכן במקום פירוט רכיבי המוצר .3
 

 .לסימון מוצרים) 2000 (1145י "פ תקן ישראלי ת" האותיות יהיה בהתאם למקובל עגודל .4
 

) 'פיצה  בורקס  וכדו(קפואים  ,  שימורים,  ל  חלה  במידה  שווה  על  כל  סוגי  המוצרים  החלביים  לרבות  דברי  מאפה"חובת  הסימון  הנ .5
 . וכדומה

 
שר  לו  לבחור  את  רמת  הכשרות  הרצויה  לו  בכפוף נועדו  לטובת  הצרכן  על  מנת  לאפ,  כבעבר,ברצוננו  להבהיר  כי  הוראות  סימון  אלו  

 .לנוהל

 
 :העתקים

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

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

  


