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 עדכון כשרות :הנדון
 

" מושיקו"נמצא  משווק  המשקה  ,  ברשתות  השיווק  השונותי  מפקח  היחידה  הארצית  "בביקורת  שנערכה  ע .1
טעמן  שיווק  מזון "י  "המשווק  ע,  .ת.א:  קוד  יצרן,  7290011977795:  בר  קוד,    משקה  קל  בטעם  ענבים–
". כשר  בהשגחת  הרבנות  הראשית  שומרון"כשהוא  מוצג  כ,  מישור  אדומים.  ת.א,  9עצמונה  '  רח,  "מ"בע

נמצא  כי  בשום  אופן  לא  העניקו  הכשר  למוצר  זה  ועל ,  שומרוןבבדיקה  שנערכה  עם  הרבנות  האזורית  
 אין  לקלוט  משקה  זה  במקומות  המושגחים  ויש  להחזיר  את          .  כן  הדבר  מהווה  זיוף  חמור  מבחינתם

 .      התוצרת למשווק
 

מטעם  גוף ,    ירושלים–לאחרונה  נמצאה  תעודת  השגחה  באזור  העיר  העתיקה                         .2
אשר  הציגה  את  בית ,    ירושלים"עטרת  מהדרין"י  בית  דין  צדק  "ועד  הכשרות  עהמכנה  את  עצמו  

י "ל  לא  הוסמך  ע"הרינו  להודיע  בשער  בת  רבים  כי  הגוף  הנ".    צ"כשר  גלאט  בהכשר  הבד"האוכל    כ
, מועצת  הרבנות  הראשית  לישראל  להעניק  הכשר  ועל  כן  בית  אוכל  אשר  יציג  תעודה  זו  שלא  כחוק

 !ידע הציבור ויזהר. קיטת אמצעים והטלת קנסות בהתאם להגדרות החוקצפוי לנ
 

 ,א  ערבה  תיכונה"רב  המועה,  א"הרב  משה  בלוי  שליטמנתונים  שהתקבלו  מאת   .3
' י  חב"המיוצר  ע,  7296073108344:  בר  קוד,  "לקט  קלאסי"עולה  כי  המוצר  

' י  חב"המשווק  בלעדית  ע,    ממושב  חצבה–"  מ"  בע2006פרסקו  חצבה  "
היתר  מכירה  מהדרין ("  כשר  בהשגחת  הרבנות  האזורית  ערבה  תיכונה"המוצג  כ,  "מ"פרסל  בעשו"

  מוכנים  לאכילה  ללא  חשש  טבל –ירקות  טריים  ומצוננים  ללא  תולעים  וחרקים  שטופים  ומחוטאים  
כלל  לא  מפוקח  על  ידו  לעניין  נקיות  מחרקים  ותולעים  ועל  כן  המצג  הכשרותי  מכשיל  את )  ושביעית

מאושרת  ברמת  כשרות "  היתר  מכירה"כ  ברצוננו  להזכיר  כי  תוצרת  על  פי  "כמו.  חבהציבור  הר
 .אין לקלוט מוצר זה עד לתיקון האריזה. רגילה בלבד ולא למהדרין

 
. ת.א,  לשיווק  מזרנים  ומערכות  שינה'    חב–"  עמינח"'  חבנטרנט  של  יתשומת  לבנו  הוסבה  לפרסום    בא .4

המציגה את  http://www.aminach.co.il/HTML/matris_base_2.htm ,  08–  9274777:  'טל,  ניר  צבי
ר לישראל לא העניקה אישור "כי הרההרינו  להודיע בשער בת רבים .  ר  לישראל"באישור  הרה"  שעטנזחשש  ללא  "מוצריה  

 !  ידע הציבור ויזהר. כל אחריות על הנעשה במקוםלעניין פיקוח על שעטנז ואין לה " עמינח"' לחב
 

נמצא  משווק ,  י  מפקחי  היחידה  בחנויות  לממכר  מזון  טבעי  ברחבי  הארץ"בביקורת  שנערכה  ע .5
שם ',    גר300:  משקל  נקי,  3098095:  בר  קוד,  תחליף  קפה  שחור"  משקה  דגנים"המוצר  
, שוויץ,  מולטי  אקסטרקט:  שם  היצרן,  ת"פ,  23הפרדסנות  .  ח,  "מ"טוב  טבע  בע:  "היבואן

צ "ובהשגחת  בד,  ק  באזעל  שוויץ"צ  ק"מנהל  מחלקת  הכשרות  בד,  לוינגר.  מ.בהשגחת  הרב  י
היבוא  נמצא  כי  המוצר  לא  קיבל  את  אישורה  ועל  כן  אין '  בבדיקה  מול  מח.  ב"ס  ב"חוג  חת

 . לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים עד להודעה חדשה
 

-http://bihari.biz/kosherholidays/Details_HE.aspx?vacationID=Magic%201א  לאחרונה  פורסם  באתר  האנטרנט  הב .6
general  הרינו .  תקווה  י  הרב  שלמה  צדוק  מגני  "מושגחות  ע"  1יק  'מג"  כי  הפלגות  המתבצעות  באמצעות  ספנית  ההפלגה

ר  לישראל  להעניק  הכשר "י  מועצת  הרה"ל  לא  הוסמך  ע"להודיע  בשער  בת  רבים  כי  הרב  הנ
 .ידע הציבור ויזהר.  ואין לנו כל אחריות לגבי כשרות המזון ושמירת השבת בשייט זה

 
קיבל  אישור  עריכת  חופות  וקידושין  מאת ,  בכפר  נטר"  ואלי"גן  אירועים  הרינו  להודיע  כי   .7

נא  ליידע  את  רשמי .  ק  "  ועל  כן  המקום  מאושר  לעריכת  חואזורית  חוף  השרוןהרבנות  ה
 . הנישואין
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 נמצא  כי  אולם  http://www.e-tzofit.co.il/sup_veiw.php?dealer_id=865  "צופית"מבדיקה  שנערכה  באתר  האנטרנט   .8

". כשר  בהשגחת  הרבנות  המקומית"מוצג  כ,  03–  6396668'  טל,  אביב–תל  ,  10השרון  '  רח,  "MESSI  -  10מסי  "
נמצא  כי  לא  העניקו  הכשר  לאולם  זה  ועל  כן ,  א"בבדיקה  שנערכה  עם  הרבנות  המקומית  ת

 .נא ליידע את רשמי הנישואין וציבור המשגיחים בנדון. הדבר מהווה הטעיה חמורה
 

בי ש .י"השיווק '  חבתקבלו  תלונות  מרחבי  הארץ  על  ה  !  ב  ל  ו    מ  י  ש .9
, שווק  מזון  וחומרי  ניקוי  למוסדות,  ליבוא'  חב,  מ"  שיווק  מזון  בע–

אשר  משווקת ,  ראשון  לציון,  50שמוטקין  '  רח  ,  "מסעדות  ובתי  קפה
מטעם במקום  האריזה  ל  "בין  היתר  קטניות  במארז  קימעונאי  תוך  הצגתם  ככשרים  על  אף  כי  אין  כל  פיקוח  לחברה  הנ

הותרתה  החברה  ופנתה ,  לפני  כחצי  שנה.  החברה  משווקת  אף  מוצרים  ללא  הכשר  כלל.  צ"נות  המקומית  ראשלהרב
כך ,  אך  עד  לרגע  זה  לא  הוסדרה  הכשרות  במקום,    הכשרתקבלבדוק  את  האפשרות  לצ  על  מנת  ל"לרבנות  ראשל

לוט הרינו  להודיע  בזאת  כי  אין  לק.  י  הרבנות  המקומית  למרות  היותה  מוצגת  ככשרה"שהתוצרת  איננה  מפוקחת  ע
 . תוצרת המוצגת ככשרה מחברה זו עד להודעה חדשה

 
כשהם ,  המיוצרים  בנהריה,    מושב  אדירים,"מ"בוסתן  אברהם  בע"ל  מוצרים  של  חברת  "שווקו  בארץ  ובחו,  לאחרונה .10

ל  כי  מוצר  זה  מעולם  לא  קיבל  הכשר "התקבלה  תלונה  מועד  הכשרות  הנ.    O.Kנושאים  ציון  כשרות  לפסח  של  ועד  הכשרות  
רבנות  נהריה .  בעל  המקום  התחייב  לחדול  מלהציג  את  המוצר  ככשר  מטעמם.  ועל  כן  הדבר  מהווה  זיוף  חמורמטעמו  

 . מציינת כי מוצרי החברה נמצאים בכשרות רגילה בלבד מטעמה
 

אטליז "מעדכון  שהתקבל  ממחלקת  הכשרות  ברבנות  חולון  עולה  כי  הוסרה  תעודת  ההכשר  מ  :  חשש  לטריפות .11
וזאת  לאחר  שבמקום  נתפס  בשר  לא  מזוהה  ויש  חשש ,  03–  6520695:  'טל,  וןחול  ,  45שנקר  '  השוכן  ברח,  "פרדייס

,   ים–בת  ,  חולון,  אשדוד,    גן–רמת  ,  א"ל  מוכר  תוצרת  למסעדות  ואטליזים  באזור  ת"הואיל  והנ.  לנבלות  וטריפות
על  מנת  לא  להכשיל  את במקומם  ל  לוודא  כי  לא  נקלטת  תוצרת  מחברה  זו  "נבקש  מהרבנויות  הנ,  ראשון  לציון  ועוד

 !ידע הציבור ויזהר. הציבור הרחב
 

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

 
 : ר לישראל" הרה,א"ג יונה מצגר שליט" הרהתלשכראש  א"הרב חיים המדינגר שליטהודעה למנהלי מחלקות הנישואין מאת . 12

 
 

טרם  מסירתם )  לבד  התאריךמ(הנכם  מתבקשים  למלא  את  העתקי  הכתובות  ,  ר  לישראל"לפי  הוראת  הרה .א
 .כדי למנוע מכשולים בעת מילוי הכתובה בסמוך לחופה, כל זאת. ק"לרבנים עורכי חו

 
כולל  כתובתם (אבקשכם  לשלוח  אלינו  את  רשימת  הרבנים  שערכו  חופות  באישורכם  במהלך  השנה  האחרונה   . ב

 ). ומספרי הטלפונים שלהם
 
 
 
 
 
 
 

 :העתקים
 בנים הראשיים לישראלג הר"הרה

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

  תקוה–פתח  - ת"י הרבנות  פ" הוסרה הכשרות  ע–ת " פסגולה . ת.א, 32דוד מרכוס ' רח, "מאפיית לרמן חי"
   ת"י הרבנות פ"הכשרות עהוסרה  –ת   "פ,  קרית מטלון9הסיבים ' רח" פיצה פרגו"
 גזר - עזריה מושב 66 משק , "מאפיית עטרת"
הרבנות לכשרות  - י הרבנות לכשרות ארצית" הוסרה הכשרות ע–ליצור גבינות השוכנת בכפר מועאויה "  מחלבת אלרוחה"

 ארצית
,   שוק  מחנה  יהודה,עץ  חיים  '  רח"  פרחו"שולחן  ירקות  ,  )באסטה(שוק  מחנה  יהודה  ,  עץ  חיים  '  שולחן  ירקות  ברח

" פיצוחי  ספץ",    ליד  סטקיית  השמן160משה  דיין  '  שד,  "פיצוחים  זה  מזרחי",    חנות  ירקות–מרכז  מסחרי  נווה  יעקב  
, "  טובהכי  "מסעדת  .  כ  שלא  כחוק"כ  מטעם  הרבנות  ירושלים  ומציגים  ת"ל  אין  ת"לכל  החנויות  הנ  –  צומת  פת  –
, 35דרך  בית  לחם  ,  "מטבח  שושנה",    ירושלים68הנביאים  '  רח,  "קובבר"מסעדת  ",    ירושלים48הנביאים  '  רח

 ל מציגים עצמם ככשרים ללא תעודה מאת הרבנות המקומית" הנ–ירושלים  

 ירושלים -

' רח,  "אוכל  של  פעם"מסעדת  ,  א"ג  שלט  ללא  רבנות  ת"  כותב  כשר  ע–א  "  ת4ריבל  '  רח,  "כדור  הזהב"מסעדת  
  כותב  כשר –א  "  ת111אלנבי  '  מול  רח"  פיצה  בוטיק",  א"ללא  רבנות  תג  שלט  "  כותב  כשר  ע–א  "ת  ,  103הרצל  

י  הרבנות "  הוסרה  ההשגחה  ע–א  "  ת105דיזינגוף  '  רח,  "שווארמה  שאולי"מסעדת  ,  א"ג  שלט  ללא  רבנות  ת"ע
,   מציגים  עצמם  ככשרים  באתר  האינטרנט  ללא  רבנות  כחוק–א  "ת,  17הירקון  '  רח,  "ון'באבא  ג"מסעדת  ,  א"ת

 צ שמן המשחה ללא רבנות" מוצג כמהדרין עם תעודה  של בד–א "יהודית ת' שד, "עוזי"ית קונדיטור

  אביב–תל  -

 
 


