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 עדכון כשרות: הנדון

 
123לוינסקי  '  השוכנת  ברח,  "קונדיטוריית  בוריס"ב  היחידה  הארצית  י  מפקחי"בפשיטה  שנערכה  ע .1

המיוחדים  של "  נתפסו  תויות  יצור  הנושאות  את  המותג  ,03–  6870485:  'טל,  א"ת,  
בבדיקה  עם .    יפו–א  "  הנושאים  את  ציון  הכשרות  של  הרבנות  ת,"המיוחדים  של  בוריס""ה'טובל

נגד  בעלי .  ור  ואין  להם  כל  השגחה  במקוםל  זיוף  חמ"נמצא  כי  הנ,  מחלקת  הרבנות  המקומית
 .אין לקלוט תוצרת חברה זו עד להודעה חדשה.  המקום ננקטו אמצעים

 
עולה  כי  תוצרת ,  א  אשכול"רב  המועה,  א"הרב  שמואל  שוקרון  שליטי  "מנתונים  שנמסרו  ע .2

, 052–  7275557:  פלאפון,    מרכז  מקס  אלימלך  אילת–"  ירוק  במדבר  למהדרין"חברת  
הנארזת  באישור ,  א  חבל  אשכול"ושגחת  לעניין  נקיות  מחרקים  ותולעים  בהשגחת  רבנים  ידועי  שם  המועההמוצגת  כמ
לא  קיבלה  כלל  את  כשרותו  של  הרב  שוקרון  ואף  יש  חשש  חמור  כי  השקיות  מכילות  סחורה  שאינה ,  רבנות  אילת

  .אין לאשר קליטת תוצרת זו עד להודעה חדשה, בהתאם לכך. כשרה
 

' י  חב"ב  ומיובאת  ע"  ארה–"  נוטרה"'  י  חב"המיוצר  ע"  GNC WOMENS ULTRA MEGA"  ק  המוצר  לאחרונה  משוו .3
על  אף  כי ,  "ר  לישראל"ב  ובאישור  הרה"  ארהKכשר  פרווה  בהשגחת  משולש  "ראש  העין  המוצג  כ"  מ"אילקס  ביוטק  בע"

 .  יר מכשולנא להפיץ ידיעה זו ברבים על מנת להס. מוצר זה לא קיבל אישור כלל מאת מחלקת היבוא
 

. פ.ר"'  י  חב"המיוצר  ע)  30%"  (3אומגה  "תוסף  המזון  עולה  כי  ,  מנתונים  שהתקבלו  במוקד  היחידה  הארצית .4
לא קיבל כשרות כלל , חיפה, 8פילמן ' רח, "מ"סופר  מדיק  לייט בע"'  י  חב"  אברבך  גרמניה  ומיובא  ע,"מ"שרר  בע

ינגר  באזל  שוויץ  ובאישור  הרבנות  הראשית לו.  מ.י  ציון  הכשרות  של  הרב  י"על  אף  שהוא  מוצג  ככשר  ע
 !ידע הציבור ויזהר. ישנו חשש לגבי מקור שמן הדגים ממנו מופק מוצר זה, כ" כמו. לישראל

 
ר  לישראל  בנושא "ברצוננו  להבהיר  כי  אחד  מהקריטריונים  עליו  עומדת  הרה:  אוב  יאשונבה  בוש  חהרהבה .5

  כי  תהיה  הקפדה  על  משגיח  צמוד  בשעת  היצור   הוא–ל  "דגים  מעובדים  המיוצרים  בחומוצרי  ההשגחה  על  
כי  קיימים  גופי ,  יש  לציין.  ם  ומניעת  חדירת  דגים  טמאים  למוצר"על  מנת  למנוע  בין  היתר  חשש  לבישול  עכו

ם  על  פי  שיקול  דעתם  לצורך "ל  אשר  אינם  מחייבים  השגחה  צמודה  ומקילים  בבישולי  עכו"כשרות  בחו
,   גושי  טונה  לבנה  אלבקור  בשמן–"  מקו'ג:  "  להבהיר  כי  המוצריםברצוננו,  בהתאם  לכך.  ל"האוכלוסיה  בחו

, יוניקורד:  שם  יצרן,  צ"ראשל,  17180.  ד.ת,  מ"יורופוד  שיווק  בע:  היבואן,  7290006884145:  בר  קוד
דג  אילתית ",    איחוד  הקהיליות  החרדיות  אמריקהO.Uכשר  ,  1800253545:  'טל,  תאילנד,  סמותסקון

, אושן  ביוטי:  יצרן,  צ"מ  ראשל"י  יורופוד  שיווק  בע"מיובא  ע,  7303010314:  בר  קוד,  ורוד)  סלמון(
תומר :  "היבואן,  7290012019388:  בר  קוד,  "אילתית  ורודה"  ,  O.Uכשר  בהשגחת  ,  ב"ארה,  וושינגטון  

כשר  פרווה ,  ב"ארה,  איסקיל  סיפודס  אינק:  היצרן,  קיבוץ  כפר  המכבי"  מ"בע)  1983(יבוא  ושיווק  מזון  
ר  לישראל  ועל  כן  אין  לקלוט  אותם  במקומות  המושגחים  ויש "י  הרה"אינם  מאושרים  ע,    O.Uבהשגחת  
 .נא ליידע את המשגיחים בנדון. להחזירם ליבואן בדחיפות

 
' רח,  "בית  השווארמה"עולה  כי  לאחרונה  נפתח  סניף  חדש  של  מסעדת  ,  מתלונה  שהתקבלה  מאת  הרבנות  המקומית  לוד .6

כשר בהשגחת "ג  דפי  המקומון כ"תוך  שהוא  מציג  את  עצמו  ע,  08–  9245648:  'טלפקס,  )רבנק  הפועלים  לשעב(  לוד  64הרצל  
כך  שהדבר  מהווה ,  בעוד  שבפועל  לסניף  זה  לא  ניתן  הכשר  כלל,  )"  משגיחים  צמודים2בהשגחת  (הרבנות  המקומית  לוד  
 !ידע הציבור ויזהר. מכשול חמור לציבור
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  טעם –טימין  "עולה  כי  הוסרה  הכשרות  מחברת  הקייטרינג  ,  עהרבנות  האזורית  גלבומנתונים  שהתקבלו  מאת   .7

נא  ליידע .  ומעתה  אין  לה  כל  אחריות  לגבי  הכשרות  במקום  יוסף  –קיבוץ  תל  ,  בהנהלת  מר  ירון  כהן  ,"חוויה  ופינוק
 . את רשמי הנשואין והמשגיחים בהתאם

 
דיקת  מעבדה  שנערכה  על  ידם המתריע  בפנינו  כי  מב,  תואירבהד  רשמ  -  ןוז  מתורישהתקבל  עדכון  מיוחד  מ .8

.   ת,ל"  מ630  ,100%  שמן  זית  כתית  .  ירושלים,08/2008יצור  .  ת,  ליטר4  ,100%שמן  זית  כתית  :  לשמנים  הבאים
ס "  כ   ד.מ  ת"י  טעם  זית  בע"  משווק  ע ,  ירושלים,  ליטר4  ,100%  וכן  שמן  זית  כתית  09/2008יצור  

את  נהלי   ם  שאינם  שמני  זית  דבר  הנוגדכי  שמנים  אלו  מכילים  שמנינמצא    .02/2009יצור  .  ת
 ! ידע הציבור ויזהר.ואת תו התקן הישראלי ר לישראל"הרה

 
באר .  ת.א,  "מ"פאר  הבשר  והעוף  בע"בל  במחלקת  היבוא  עולה  כי  היבואן  קתמעדכון  שה .9

המיוצר ,    דג-  80%ייבא  ארצה  דג  פילה  זהבנון  קפוא  בציפוי  קרח    ,  08–  8584142:  'טל,  טוביה
, בהשגחת  הרב  נתנאל  מעודד"  כשר  פרווה"תוך  הצגתו  כ.  בסט  פודסטף  דליאן  סין"'  י  חב"ע

. על  אף  כי  לא  קיבל  תעודת  הכשר  למוצר  זה,  "ר  לישראל"הונג  קונג  ובאישור  הרה
 . אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים

 
, עין  יעקבהשוכנת  בכניסה  למושב  ,  "טעם  וריח"י  מפקח  היחידה  הארצית  במסעדת  "בביקורת  שנערכה  ע .10

תוך  הצגת  תעודה  מטעם  גוף ,  ג  שלט"ע"  כשר  למהדרין"נתפס  בעל  העסק  כשהוא  מוצג  כ,  04–  9574443:  'טל
הרינו  לחזור  ולהודיע  כי  הגוף .  ללא  רבנות  מקומית,  "ועד  הכשרות  מור  ולבונה"המכנה  את  עצמו  

 .נפשו ירחקר להעניק הכשר ושומר "לא הוסמך על ידי מועצת הרה" מור ולבונה"ועד הכשרות 
 

המסעדה "מטעם  הרבנות  המקומית  חיפה  המודיעה  על  הסרת  כשרות  מתקבלה  הודעה  ה .11
, 04–  8555258:  '  טל,חיפה,  1  קומה  –בניין  סיטי  סנטר  ,  6בן  גוריון  '  שד,  "המזרחית  הכשרה

וזאת  לאחר  שבמקום  הופרו  נהלי  הכשרות  ואף  אירעה  תקרית  חמורה  של  תקיפת  המשגיח  המקומי 
יש  לפרסם  ברבים  את  דבר  המכשלה  על .  ת  התערבות  המשטרה  בחקירת  הענייןאשר  הצריכה  א
 . מנת לא להכשל

 
  סיטונאות  מזון  ומשקאות –"  גדבאן"עולה  כי  הוסרה  הכשרות  מהמשווק  "  הרבנות  לכשרות  ארצית"ממעדכון  שהתקבל   .12

שונים  ועל  כן  אין  לקלוט  תוצרת   נהריה  ומעתה  אין  להם  יותר  השגחה  על  כל  מותגי  החברה  ה–  כביש  עכו  ,כפר  מזרעה,  מ"בע
 .חברה זו עד להודעה חדשה

 
את    בחנויות  ברחבי  הארץ  וזאת  בכפוף 'כפר  ג,  "עלי  השרון"הרינו  להודיע  בזאת  כי  ניתן  לקלוט  מחדש  תוצרת  חברת   .13

 . נא ליידע את המשגיחים בנדון. לקיומה של תעודת הכשר בתוקף מטעם הרבנות המקומית המוסמכת
 
 
כללי  כשרות  על  מנת  לא  להכשל '  במס,  נבקש  להאיר  את  עיני  הציבור,  "בין  הזמנים"  עם  היציאה  לחופשת  :םיליטימלו  םישפונל

 :תנאים' נא לוודא תחילה קיומם של מס, או מסעדה/בבואכם לחנות ו. ולאכול במקומות שאינם מושגחים כנדרש על פי חוק
 

 .במקום מוצגת תעודת הכשר מקורית ולא צילום העתק של תעודה .א
 . שם בית העסק המצויין בתעודה תואם את שם העסק כפי המוצג בגלוי . ב
 . כתובת בית העסק נכונה ומתאימה למציאות .ג
 .תאריך תוקף התעודה עדכני . ד
 .קומית של אותה עיר ולא עיר אחרתמהרבנות הי "תעודת ההכשר ניתנה ע .ה
ור  מצולם  המתייחס  לאחד או  איש/יש  לשים  לב  כי  לעיתים  מציגים  בתי  עסקים  ללא  השגחה  תעודת  הכשר  ו . ו

 . המוצרים הנמכרים במקום ולא לבית העסק וכך הציבור נכשל
 . מומלץ ליצור קשר טלפוני עם משגיח המקום כפי המצויין בתעודה .ז

                 
 !                         חופשה נעימה

 
 

 
 
 
 
 
 

 :העתקים
 ג הרבנים הראשיים לישראל"הרה

 ר לישראל"ל הרה" מנכ-מר עודד וינר 
 ר לישראל"ש לרה" היועמ–ד "עו, מר שמעון אולמן

  


