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 עדכון כשרות: הנדון
 

נתפס ,    סבא–  כפר  24התעש  '  רח,  "בר'    לאנצ–מוסקט  "  הכשרות  הארצי  במסעדת  י  רבני  אגף"בביקורת  שנערכה  ע .1
דע  הדבר  הסירה  הרבנות ועם  היו.  שומן  טרףבלאחר  חקירה  ודרישה  נמצא  כי  מדובר  .  במקום  שומן  כבש  ללא  זיהוי

להסיר יש  לפרסם  את  דבר  המכשלה  ברבים  על  מנת  .  המקומית  כפר  סבא  את  תעודת  הכשרות  מהמקום  באופן  מיידי  
 . מכשול

 
 ,"מ"קשמש  בע'  חב"י  "המיובא  ע,  5906485301067:  בר  קוד,  )'  יחיXL)  "6"מארז  של  המשקה  נמצא  משווק  ,  לאחרונה .2

הנושא ,פולין,  תישניקל,    וויט–י  איקו  "ומיוצר  ע,  03–  9615778:  'טל,  צ"  ראשל1חיים  משה  שפירא  '  רח
צ  איגוד "ב  שלזינגר  משטרסבורג  וכן  בדהר,  O.Kועד  הכשרות  :    גופי  כשרות3ציוני  כשרות  של  על  גביו  
  בראשות  הרב  אשר  יעקב  וועסטהיים  על  אף  כי  הפחיות  בתוך  המארז  יוצרו  ללא  הכשר  KIRהרבנים  

אך לט  נקעל  המשגיחים  לוודא  כי  משקה  זה  המתקבל  במקומם  .  וללא  סימוני  כשרות  ובכך  הציבור  נכשל
כי כיום  ,יש לציין. קטים אמצעים על פי חוק נגד היבואן ננ–ורק  מיבוא  מאושר  ובשום  אופן  לא  מיבואן זה 

  על  ידי O.K  -  הכשרות  של  ה  ר  וועד"אישור  מחלקת  היבוא  של  הרהמשקה  זה  מיובא  ארצה  תחת  
 . בלבד וזאת על בסיס השגחה צמודה של משגיחים יראי שמים" סידס"היבואן 

 
 

עוגיות  במותג נתפסו  ,  יתי  מפקחי  היחידה  הארצ"בביקורת  שנערכה  במרכולים  שונים  באזור  גוש  דן  ע .3
הנושאים  את  ציוני  הכשרות ,    7290001459096:  בר  קוד  לדוגמא,  "  דברי  מאפה  ביתיים–נס  לקפה  "
מבירור  שנערך  עם ".    ברק–ס  בני  "צ  חוג  חת"כשר  למהדרין  בהשגחת  בד"ו"  בהשגחת  הרבנות  יבנה"

  הדבר  מהווה  זיוף נמצא  כי  מעולם  לא  העניקו  הכשר  לחברה  זו  ועל  כן,  הרבנות  נותנת  ההכשר
 . חמור

 
' י  חב"המיוצרים  ענמצאו  אריזות  של  עלי  ירק  ,  י  רבני  אגף  הכשרות  הארצי"בביקורת  שנערכה  ע .4

עשבי   ":הנושאים  את  הכיתוב,  050–8356863:  'טל,  מושב  פרזון,    משק  שרה  כהן  ,"תבלינים  ירוקים"
". מפעל  שומר  שבת"  –"  עיםירק  נקי  מחרקים  ותול,  תיבול  וירקות  מגידול  מיוחד  למניעת  חרקים  

אין .  י  רבנות  מוסמכת  ובכך  הציבור  מוטעה"זו  אינה  מושגחת  כלל  ע'  כי  חב,  מבדיקה  שנערכה  נמצא
 .לקלוט תוצרת זו במקומות המושגחים

 
 7663657:  'טל,    סבא–כפר  ,  י  היבואן  סיטי  ספורט"ע  ,"    וורלדוויד-"חטיפי  בריאות  "לאחרונה  מיובאים  ארצה   .5

: בטעמים  שונים,  ב"ארה,  פלורידה,  וורלדוויד  ספורט  נוטרישיונל  סופלימנטס'  י  חב"ים  או  מסופקים  ע  המיוצר03–
: בר  קוד,  "  גרם  חלבון  מי  גבינה  בתוספת  ויטמינים  ומינרלים  טעם  תות  מצופה  יוגורט29חטיף  חלבון  "

 ם  שוקולד  חמאת  גרם  חלבון  מי  גבינה  בתוספת  ויטמינים  ומינרלים  בטע31חטיף  חלבון  ",  749826000046
  חטיף  על  בסיס  חלבונים  עם  בוטנים  ושבבי  שוקולד  מצופה –"  מט  ריקס"  ,  49826125602:    בר  קוד,"בוטנים

  גרם  חלבון  מי  גבינה  בתוספת  ויטמינים 32חטיף  חלבון    "786560149501:  בר  קוד,  "ויטמינים  ומינרלים  קרמל  בתוספת
  משושה  לאוכלי  אבקת Kל  מצורף  סימון  הכשרות  "החטיפים    הנ  ג"ע.749826125688:    בר  קוד,"ומינרלים  בטעם  שוקולד

עשויים  להכיל  רכיבים אף  המוצרים  ל  הכשר  כלל  ו"בבדיקה  שנערכה  עם  המפעל  נמסר  כי  אין  למפעלים  הנ.  לטין'ם  וג"עכו
מוצרים  אלו  נמכרים  בעיקר  בחנויות  טבע .  ממקור  בקר"  collagen  –ן  'קולוג:  "לא  כשרים  כגון

  בזאת  מרכישת  מוצרים  אלו  ללא  אישור  מחלקת  היבוא  על  מנת  שלא ועל  כן  הציבור  מוזהר
 . ללהיכש

 
עולה  כי  לאחרונה  שיווקה  את ממחלקת  הכשרות  ברבנות  חיפה  מעדכון  שהתקבל   .6

: נייד,  "מור  בק"באמצעות  אדם  המכונה  "  אבסרקט"קייטרינג  '  חבעצמה  
ככשרה  באמצעות  הצגת  תעודת  הכשר  מצולמת  של  הרבנות ,    052–  6402264

אף  על  פי  שמעולם  לא  העניקו  הכשר  לחברה  זו  ועל  כן  הדבר  מהווה  הכשלה ,  חיפה  שניתנה  במקור  לאולם  שמחות  בחיפה
נא .  תוצג  תעודה  זו  לצורך  המשך  החקירההוצגה  או  אין  לאשר  קייטרינג  זה  בשום  אופן  ויש  לעדכן  אותנו  בכל  מקום  בו  .  חמורה

 .ליידע את רשמי הנישואין בנדון
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ראש "מסעדת  ,  ההוצג  בהם  עולה  כי  על  אף  הפרסומים,    אשר–ות  האזורית  מטה  מעדכון  שהתקבל  מהרבנ .7
איננה  תחת  השגחתה  החל ככשרה  התבקשנו  להודיע  כי  המסעדה  ")  מבשלת  ראש  הנקרה  ("-"הנקרה

 .המזון המוגש באתר ואין לה כל אחריות לגבי 2009מינואר 
 

,  08–  9240896:  'טל,  רמלה,  11בוטינסקי  'ז'  רח,  "אטליז  דהן  חיים"לאחרונה  נמצא  כי   .8
השגחה  ותעודת  הכשר  מטעם  הרבנות כלל  על  אף  כי  למקום  אין  ,  וכשריםמשווק  את  מוצריו  כמ

 !ידע הציבור ויזהר. שנים' רמלה מזה מס
 

תחת  המותג ,  7290002854159:    בר  קוד,"זיתים  ירוקים  ללא  גלעין"המוצר  עולה  כי  ,  מתלונה  שהתקבלה  מאת  צרכנים .9
" ת"ס  פ"כשר  למהדרין  בהשגחת  חוג  חת"שווק  כ,  "מ"תאסת  את  אצלן  בע"עבור  "  פרי    צור"י  "  המיוצר  ע,"פרי  גולן"
לאחר   ".  על  פי  היתר  מכירה–מקור  התוצרת  כשרה  לפסח  ג  מכסה  הפח  מצויין  כי  "כאשר  ע,  "הרבנות  לכשרות  ארצית"ו

נא .  בלבד"  הרבנות  לכשרות  ארצית"מי  היתר  מכירה  "עפתעודת  כשרות  ברמת  כשרות  רגילה    בירור  נמצא  כי  למוצר  
 !לידיעתכם

 
  המיובאים   )שלמים  ללא  ראש(  "דגי  הבקלה  הצעיר"עולה  כי  ממומחי  דגים  מנתונים  שהתקבלו   .10

ולרכוש ועל  כן  יש  להקפיד  הינם  בעלי  רמת  נגיעות  גבוהה  באופן  מוחזק  בארץ  ומשווקים  בחנויות  
 . חלל הבטן לפני השימושתלנקות אבכל מקרה מומלץ . דגים רק מחנויות תחת השגחהתתוצר

 
' רח,  "  בשר  מוצרי–דני  דניאל  "חברת    לחזור  ולקלוט  תוצרת  ניתן  בזאת  כי  הרבנות  הראשית  לישראל  מודיעה .11

 הובלבד  שהתוצרת  מלוו,    במקומות  המושגחים09–  7488380:  'טל,  כפר  סבא  ,  7החרצית  
 . י משגיח מבית מטבחיים מאושר בהתאם לנהלים" עםחתוהואישור כשרות בתעודת משלוח 

 
 ,חולון.  ת.א,  19המרכבה  '  רח,  "מ"סיגלין  בע"'  חבמנתונים  שהתקבלו  ביחידה  הארצית  עולה  כי   .12

  ללא  אישור  מחלקת  היבוא ם  הינםאשר  בחלק,  צרפת"  ם"רמב"  חוג  –משווקת  ממתקים  בהשגחת  הרב  משה  אלון  
 . ר לישראל כחוק"ללא שהיא מסומנת באישור הרהבשום אופן אין לקלוט תוצרת מחברה זו . ר לישראל"של הרה

 
שיווק (  וניםבמרכולים  ש"  המותג"מסדרת  "    תפוחי  אדמה–בורקס  ביס  "לאחרונה  משווק  המוצר  :  שימו  לב .13

מה  עוד  שהבורקס  בצורה   )אלא  רק  בצד  אחורי(  אין  כל  אזכור  לכך  שהוא  חלביכאשר  בחזית  המוצר    )השיקמה
דבר  העשוי  להטעות  את  עין  הצרכן  אשר  עשוי    לחשוב  כי  מדובר  במוצר  פרווה ,    בניגוד  לנהלים    פרווהמלבנית  המאפיין  מוצרי

ו  להפסיק  לייצר בעלי  המפעל  התחייב.  ללא  ציון  שם  הרבנות  המקומית"  יורה  דעה"ץ  "בדשבפועל  הוא  חלבי  בהשגחת  בעוד  
 .באופן זה ולתקן את התקלה בדחיפות הנדרשת

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

 
פו  להסב  את  תשומת  לב  הציבור  לכך  שלאחרונה   י–א  "י  מחלקת  תשמישי  קדושה  ברבנות  הראשית  ת"התבקשנו  ע •

כאשר  על  פי  מידע ,  י  אינו  יהודי  וללא  כל  השגחה"אשר  יוצרו  ע,  ל  ובפרט  ממרוקו"נמכרים  בארץ  שופרות  המיובאים  מחו
היצרן  במהלך  עיבוד  השופר  גורם  לעיתים  לסדקים  ופגמים  הפוסלים  את  השופר  על  פי  ההלכה  ועל  כן  הוא ,  הקיים  ברשותם

אף  פורסמה ,  לאחרונה.  מ  למלא  ולהסתיר  את  הסדקים  ללא  שהצרכן  מודע  לכך"ע,  פוליאסטר:  מרים  שונים  כגוןנעזר  בחו
השתמש  בשוגג  בשופר "  בעל  תוקע  "-ידיעה  על  כך  שקהל  גדול  נכשל  בימים  נוראים  בשל  העובדה  כי  ה

אנו ,  ורלאור  האמ.  אשר  הגיע  ממרוקו  ללא  השגחה  כשהוא  פסול  מבחינה  הלכתית  תוך  הכשלת  הרבים
מבקשים  מהצבור  לרכוש  שופרות  רק  מחברות  המייצרות  בארץ  תחת  השגחה  קבועה  או  לחלופין  יבוא 

י  גורם  מוסמך  ובשום  אופן  אין  להסתמך  על  יבואנים  ומוכרים  המבטיחים "המושגח  משעת  הייצור  ע
תפתות הרבנים  המקומיים  יהיו  זהירים  לא  לה,  כ"כמו.  הבטחות  שונות  בדבר  כשרות  השופר  ללא  כיסוי

לפרטים  ניתן  לפנות  לרב  אריה  לויו .  להעניק  כשרות  על  השופרות  המיובאים  שאין  עליהם  פיקוח
 .03– 6938928: טלפון, א"מנהל מחלקת תשמישי קדושה ושעטנז ברבנות ת, א"שליט

 
 
 
 
 
 :עתקיםה
 א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' בכ

 ר לישראל"רהל ה" מנכ-מר עודד וינר 
 ר" היועץ המשפטי לרה-ד שמעון אולמן "עו

 מעלה יוסף - י הרבנות האזורית מעלה יוסף" הוסרה הכשרות  ע–  מושב עין יעקב" טעם וריח"מסעדת 
 חבל מודיעין -  מודיעין-י הרבנות האזורית חבל "הוסרה הכשרות ע –  78מושב בית עריף משק " שמן בר יוחאי"

(ט  "תמוז  תשס'  הוסרה  ההשגחה  החל  מתאריך  ז  –א    "ת,  105דיזינגוף  '  רח,  "שווארמה  שאולי"מסעדת  
ל  ממשיך  להציג "א  והנ"י  הרבנות  ת"הוסרה  ההשגחה  ע  –א  "ת,  14יד  חרוצים  '  רח,  "אייבי"מסעדת  ,)29.06.09

י "הוסרה  ההשגחה  ע  –א  "ת,  123לוינסקי  '  רח,  "בוריס"קונדיטוריה  ,  וקף  ובכך  אנשים  נכשליםכ  ברת  ת"ת
ג  שלט  ללא  כשרות "כותב  כשר  ע  –א  "ת,  53'  ורג'המלך  ג'  רח"  'ורג'טאבון  קינג  ג"מסעדת  ,  א"הרבנות  ת
 א כחוק"מהרבנות ת

 תל אביב -

 
 


