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 עדכון כשרות: הנדון
 

י  מפקחי  אגף "                    בביקורת  שנערכה  ע                            .1
  בתוך  קרטונים  הנושאים לא  מנוקרכבש  שומן  נתפס  ,  הכשרות  הארצי

, חדש  ראשון  לציון.  ת.א,  פינסקר'  רח,  "בית  הבשר"'  מדבקת  יצור  של    חב
כשר  ומוכשר  כדין  בהשגחת  הרבנות "תוך  ציונו  כ,  050–76684444:  'טל

יה  מנוקר  התעורר  החשד  לגבי  מקור  הבשר מאחר  והשומן  לא  ה".  ראשון
מתשובה .  צ  לצורך  בירור  העניין"ועל  כן  נערכה  בדיקה  עם  הרבנות  ראשל

מעולם  לא  העניקו  הכשר  לחברה עולה  כי  ,  צ"רבנות  ראשלמהשהתקבלה  
כי  בשר  זה ,  מחקירה  ראשונית  עולה.    ועל  כן  הדבר  מהווה  זיוף  חמורזו

אנו .  050–3265634  ,054–7349374:  מספרי  הטלפונים  העונה  לאדם  בשם  איציק  מאירי  "משווק  ע
אין  לקלוט  תוצרת .  מבקשים  מכל  מי  שרכש  תוצרת  מאדם  זה  לעדכן  אותנו  בדחיפות  לצורכי  חקירה

בהזדמנות .    זה  בכל  המקומות  המושגחים  ויש  ליידע  את  הציבור  והמשגיחים  בדבר  המכשלהספקמ
ת  באישור  כשרות  וחותמת  משגיח יוזו  נחזור  ונזכיר  כי  אין  לקבל  תוצרת  בשר  אלא  אם  כן  היא  מלו

  עם  משגיח  המפעל  ממנו  נקלט  הבשר  כי  התוצרת  הנוכחית  אכן  יצאה יל  יש  לוודא  טלפוניתבובמק
    .ממנו

 
תעשיות  בשר .  ש.מעיין  ד"ית  במפעל  י  מפקח  היחידה  הארצ"  בפשיטה  שנערכה  ע:ת  ו  ר  י  ה  ז .2

נתפסו  בעלי  המקום  כאשר  ברשותם ,  08–9464427:  'טל,  רחובות.  ת.א,  12משה  יתום  '  רח,  "מ"בע
ל "מדבקות  יצור  הנושאות  את  ציון  הכשרות  של  הרבנות  רחובות  על  אף  כי  מהמפעל  הנ

ופן  ויש זו  במקומות  המושגחים  בשום  א'  אין  לקלוט  תוצרת  חב.  הוסרה  הכשרות  על  ידם
 !  ידע הציבור ויזהר .  לדווח לנו בכל מקום בו היא תמצא

 
ה  תוצרת ווטחינה  וחלעולה  כי    ,  מנתונים  שהתקבלו  לאחרונה  ממשגיחי  הרבנויות  המקומיות .3

09–2324642:  'טל,  השוכן  באזור  התעשיה  שכם,  בבעלות  מר  סמיח  דאווד  אל  תמאם  ובניו"  אןוו  קר-אל  "'חב
זו  לא  קיבלה  בשום  אופן  כשרות  משום  גורם '    להודיע  כי  תוצרת  חבנוהרי.  כשריםמוצגים  כ,  052–2555740,  

 !ידע הציבור ויזהר. כשרותי ועל כן אין לקלוט אותם במקומות המושגחים
 

בר ,  "נטו  קלאס"פטריות  שמפניון  חתוכות  הנושאת  את  המותג  לאחרונה  נמכרת  בשווקים  תוצרת   .4
  סין  והמיובאת -"קסיאמן  מונטן  אקס  אנד  אימפ  קומפני  "'י  חב"המיוצרת  ע,  8410799000136:  קוד
תוצרת  זו  מוצגת  ככשרה .  054–6799194:  פלאפון,אשדוד,  "  קונטקט  אינטרשיונל"היבואן  י  "ע

. ר  לישראל"ללא  אישור  הרהא  "  הרב  מאסקאויטש  שליט–  SKSלמהדרין  באמצעות  ציון  הכשרות  
ר  לישראל  ועל  כן "י  מועצת  הרה"להעניק  הכשר  עהרינו  להודיע  בשער  בת  רבים  כי  גוף  זה  לא  הוסמך  

כי  בעבר  נפסלה ,  ברצוננו  להעיר  .י  הרבנות  המקומית"אין  לקלוט  תוצרת  זו  במקומות  המושגחים  ע
 . תוצרת פטריות המיובאות מסין בגין חשש לנגיעות תולעים

 
: דבר  קו,    בטעם  אננס משקה:  משקה  אלוורה  בטעמים  שוניםלאחרונה  משווק  בארץ  :  זהירות .5

, משקה  בטעם  פסיפלורה,  8855192004204:  בר  קוד,  י'משקה  בטעם  ליצ,  8855192004181
המיוצר ,    8855192004174:  בר  קוד,  משקה  בטעם  מנגו,  8855192004198:  בר  קוד

המוצג  ככשר ,  03–  6484477:  'טל,  מ"מייד  אין  יורו  בע.  אי.  איי.  אמ'  י  חב"בתאילנד  ומיובא  ע
  מבדיקה .ב"ס    ב"צ  חוג  חת"בנות  הראשית  לישראל  ובהשגחת  הבדלמהדרין  פרווה  באישור  הר
ג "כי  מוצר  זה  לא  קיבל  כלל  אישור  מטעם  הכשרויות  המסומנות  עעם  מחלקת  היבוא  נמסר  

אין  לקלוט  מוצר  זה  במקומות  המושגחים  ויש  להסירו .  המוצר  ועל  כן  הדבר  מהווה  זיוף  חמור
 . הציבור ויזהרידע.לאלתר מהמדפים

 
, כי  אדם  בשם  פרדריקו  קונסטנטיןעולה  ,  א  גוש  עציון"מעדכון  שהתקבל  מאת  מחלקת  הכשרות  במועה!  שימו  לב .6

  תוך  הצגת  תעודת וים  שחוטיםושלניסה  לשווק    ,    050–  7880966:  'טל,      ירושלים,"  שליו–ליין    פרש"'  בעל  חב
נשללה  ממנו  לאלתר  תעודת  ההכשר ,  עם  היוודע  הדבר.  שיווק  ביצי  שליו  בלבדעבור    במקור  כשרות    שניתנה  לו  

 . ללהיכשעבור הביצים ומעתה אין לקלוט כל תוצרת בשר מאדם זה על מנת לא 
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איננו  נמצא ,  חיפה    ,  61הרצל  '  השוכן  ברח"  גלרי"מעדכון  שהתקבל  במחלקת  הכשרות  ברבנות  חיפה  עולה  כי  המלון   .7

 :  כי  באתר  האינטרנטתחת  השגחתם  כלל  על  אף
99%7D%97%7D%20%99%7D%8A%7D%C9%7D%92%7D%20%F9%7D%95%7D%C9%7D%E9%7D=%asp?Title.PriceProjectbar/il.co.u4hotel.www://http

402=&Id_Hotel94%7D%4A%7D%ידע הציבור ויזהר.  תוך הכשלת הרבים  ממשיך להציג עצמו ככשר מטעמם. 
 

.   היכן  תתבצע  החופה  הזוגבמהלך  הרישום  נשאל.  לאחרונה  נרשם  לנישואין  זוג  ברבנות  מקומית .8
ן מושב  ב,  20משק  ב,  תעודת  כשרות  מצולמת  וטענו  כי  החופה  תתקיים  בבית  פרטיהזוג  הציגו  בתשובה  

הפועל  בשבתות  ואינו  מושגח  כלל   -"הבית  של  איריס"מצא  כי  מקום  זה  מכונה  מבירור  שנערך  נ.  שמן
נא  ליידע  את .  ל"ק  במקום  הנ"בהתאם  לכך  אין  לאשר  כלל  עריכת  חו.  מטעם  הרבנות  המקומית  המוסמכת
 . רשמי הנישואין והמשגיחים בהתאם

 
, "מסעדת  אלימלך"בי  מפקח  היחידה  הארצית  "לאחרונה  נערכה  ביקורת  ע .9

וזאת  לאחר  שהמסעדה  מוצגת ,    03–  6813459:  'טל,  א"ת,  38פסון  וול'  רח
הרב  יהורם  מזור   -מ  "מרככשרה  באינטרנט  וכן  מציגה  תעודת  השגחה  מטעם  

י  הרבנות "ללא  שהמקום  מושגח    כחוק  ע"  תנועה  ליהדות  מתקדמת"מטעם  ה
 .ידע הציבור ויזהר.המקומית

 
, 7290008328050:    בר  קוד,"טיף  אורז  יפניח:  היבוא  הארצית  עולה  כי  המוצרים'  מחמאת  מנתונים  שהתקבלו   .10

פסטה  אורגנית  מקומח  מלא  מחיטת ",  ראשון  לציון,  מ"יורופוד  שיווק  בע:  היבואן,    תאילנד–הסקופודס  :  שם  היצרן
 ,הרצל  ביבי:  היבואן,    איטליה–לה  טרה  :  שם  היצרן)  אנגליה,  סטר'בהשגחת  בית  דין  מנצ(,  8013034:  בר  קוד,  "דורום

אין  לקלוט  תוצרת  זו .  ר  לישראל"השגחתה  על  אף  כי  לא  קיבלו  בשום  אופן  תעודת  הכשר  מאת  הרההוצגו  ככשרים  ב
 .ויש להסירם מהמדפים בדחיפותמ לא להיכשל "עבמקומות המושגחים 

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

 
לאחרונה  פורסם  באתר  האנטרנט  הבא .  11

general-201%Magic=aspx?vacationID.Details_HE/kosherholidays/biz.bihari://ttph כי  הפלגות  
הרינו  להודיע .    מגני  תקווה  י  הרב  שלמה  צדוק"מושגחות  ע"  1יק  'מג  "ההפלגההמתבצעות  באמצעות  ספנית  
  לגבי ר  לישראל  להעניק  הכשר  ואין  לנו  כל  אחריות"י  מועצת  הרה"ל  לא  הוסמך  ע"בשער  בת  רבים  כי  הרב  הנ

 .ידע הציבור ויזהר.  כשרות המזון ושמירת השבת בשייט זה
 
 

 
 
 
 
 

 
 :עתקיםה
 א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' בכ

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

  הוסרה  ההשגחה  עקב  הפרת  נהלי –ן    בבעלות  חן  כהן  קרית  טבעוB&C  או  BE  &SEEאקטיבי  בר  משקאות  
 הכשרות

 קרית טבעון -

 יהוד - י הרבנות המקומית במקום" הוסרה ההשגחה ע–יהוד , בניהול איתי ופרח פריזנט" פרח"קונדיטוריה 
 ירושלים - מפרסמים עצמם ככשרים ללא רבנות מקומית –" קובבר"ם ומסעדת "י, 48הנביאים ' רח, "הכי טוב"מסעדת 

י  הרבנות  המקומית  עקב  הפרת  נהלי "  הוסרה  ההשגחה  ע–מושב  בית  עריף  "  מעופףהסלט  ה"
 הכשרות במקום

 מודיעיןחבל  -

 נתיבות - י הרבנות המקומית" הוסרה ההשגחה ע–נתיבות , סמילו' רח, "פלאפל הכיכר"
' ך  אאינה  תחת  השגחת  הרבנות  המקומית  מתארי  –מושב  ערוגות  ,  בהנהלת  צפריר  לוי"  קרמלי"קונדיטוריה  
 ט"אייר תשס

 באר טוביה -

" בלי  הפסקה"בורקס  ,  א"  מפרסם  גלאט  כשר  ללא  רבנות  ת–א  "  ת6אנטיכונוס  '  רח,  "יפה  מטעמים"מסעדת  
  הוסרה –  4לסקוב  '  רח"  פיצה  דומינו",    מוצג  ככשר  ללא  רבנות  מקומית–בוגרשוב  פינת  בן  יהודה  '  רח

 –  15שפרינצק  '  ח  מאוחדת  רח"מזנון  קופ,  רה  ההשגחה  הוס–א  "  ת2יוניצמן  '  רח"  איצטרובל"אולם  ,  הכשרות
  מוצג  כמהדרין –א  "  ת13לוינסקי  פינת  מרחביה  '  רח"  השווארמה",  מציג  תעודה  מצולמת  ללא  רבנות  מקומית

י  תעודה "  בימי  חמישי  ושישי  דוכן  מוצג  ככשר  ע–א  "דיזינגוף  סנטר  ת"  מטעמי  שהראזאד",  א"ללא  רבנות  ת
 מצולמת ללא פיקוח מטעמם

 תל אביב -

 : הבהרה   נמצאת כיום תחת השגחתם 62יהודה המכבי ' רח, "ארנון וענת"א מבקשת להבהיר כי קונדיטורית "רבנות ת

 
 


