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 עדכון כשרות :הנדון
 

, )  בראל–מ  "  (אטליז  צורי"ב,  יתוף  עם  משטרת  ישראלי  מפקחי  היחידה  הארצית  בש"בפשיטה  שנערכה  ע .1
נתפסו  מדבקות  יצור  הנושאות  את  ציוני  הכשרות  של ,  08–  9982033:  'טל,  מושב  פדויים,  46השוכן  במשק  

-8410648(י  משגיח  בשם  יובל  כהן  "כאשר  הן  מוחתמות  מראש  ע,    בני  שמעון–רבנות  מועצה  אזורית  מרחבים  
ללא  נוכחות  משגיח האטליז  היה  צאו  חלקי    בשר  ללא  זיהוי  ובחתימת  ידו  וזאת  כאשר  בפועל  במקום  נמ  )054
י  הרבנות  האזורית "ל  אינו  מושגח  כלל  ע"הרינו  להודיע  בזאת  כי  האטליז  הנ.  ל  תוך  הכשלת  הציבור"הנ

אין  לקלוט .  ל  אינו  מאושר  להעניק  הכשר  בכל  צורה  שהיא  בהתאם  לחוק  איסור  הונאה  בכשרות"והמשגיח  הנ
 . כחוקנגד הבעלים ננקטו אמצעים.  לטריפות ושומר נפשו ירחקתוצרת המוצגת ככשרה מאטליז זה מחשש

 
 -מטעמי  נורה  "י  מסעדת  "כאשר  המזון  במקום  הוגש  ע,  לאחרונה  נערכה  חתונה  ביום  שישי  באחד  מהבתים  הפרטיים  בקיסריה .2

 0527215199  נייד  04  -8393608טל    כרמל-דלית  אלמ"    מטבח  דרוזי  כשר–מהמטבח  של  נורה  
http://www.2all.co.il/Web/Sites/norahosiusy/PAGE2.asp  .  הרבנות  האזורית  חוף  הכרמל  אשר  לא  היתה  מודעת  כלל  לאירוע  זה ,
וך  הצגת  המזון  ככשר ת,  "סדן  הפקות  יהב"'  י  חב"מצא  כי  האירוע  הופק  ע,  שלחה  מפקח  מטעמה  אשר  הגיע  למקום  ובבדיקה  שערך

באירוע  נמצא .  באמצעות  תעודת  הכשר  שניתנה  במקור  למסעדה  השוכנת  בדלית  אל  כרמל  ובשום  אופן  לא  לאירוע  זה
, עם  חשיפת  המקרה.  וכך  אנשים  נכשלו  באופן  חמור"  אטליז  דלית  אל  כרמל"  אשר  הופיע  עליו  כיתוביות  בשר  טרף

 . לאלתר" המטבח של נורה"הוסרה תעודת הכשרות מה כי נערך שימוע לבעלת המסעדה ולאחריו התקבלה הודע
 

) בוטנים  מצופים"  (קבוקים"י  הרבנות  לכשרות  ארצית  עולה  כי  קיים  חשש  כבד  לכך  שהמוצר  "מנתונים  שנמסרו  ע .3
רבנות "הכשרות  של  ההנושאים  את  ציון  ,    050–  9444446,  077–  5377692:  'טל,  "טופ  סוויטס"'  י  חב"המשווקים  ע

 בזאת  כי  אין  לקלוט  תוצרת  ועל  כן  הננו  להודיע  מקורם  מיצרנים  ללא  כשרות,  ת"פ"  ס"צ  חוג  חת"בד"ו"  יתארצ  לכשרות
 .ידע הציבור ויזהר. עד להודעה חדשה" סוויטס"' חב

 
(ע  "ה  תשרי  תש"בהתאם  להודעתה  של  מחלקת  הכשרות  ברבנות  ירושלים  מיום  כ .4

ידע  הציבור .  פיקוח  מטעמהתעודת  הכשר  ו"  רשות  השידור"אין  למזנוני  ,  )13.10.09
 !ויזהר

 

מאפה "תחת  המותג  ,  ג"  ק1.75:  משקל,  7290008723121:  בר  קוד,  לאחרונה  שווק  ביסקויט  פתי  בר  בטעם  שוקו .5
ללא  ציון  שם  נותן "  כשר  פרווה"תוך  הצגתו  כ,  30091גת  .  ת.  אGT:  קוד  יצרן,  "כמעט  חינם"עבור  רשת  ,  "הטבע

 .  זה מהמדפים ולהביא את דבר המכשלה לידיעת הציבוריש להסיר מוצר. ההכשר בניגוד לחוק
 

מנתונים  שהתקבלו  מאת  הרבנות  האזורית  חוף  השרון  עולה  כי  הוסרה        הכשרות  .6
: 'טל,  השוכן  בגעש  /http://www.rol.co.il/sites/espada"  קייטרינג  אספדה"מ

ומעתה  אין  לאשר  ביצוע  אירועים  באמצעות  חברה ,    09–  9555480,  054–  2773377
 .נא ליידע את רשמי הנישואין בהתאם. זו

 
אינו י  בנימינה  "בוטינסקי  ע'השוכן  בפארק  ז"  השוני"  להבהיר  כי  גן  האירועים  הרינו  םיב  רתלאשל .7

מסעדת  טריפה  והמקום  אף  פתוח  בשבתות קיימת    הואיל  ובמקום  ידושיןקפה  ומאושר  לעריכת  חו
 .  להעביר לרשמי הנישואיןנא. וחגים

  
על  אף  כי ,  איננה  תחת  השגחתה,  מנתונים  שהתקבלו  מרבנות  חוף  הכרמל  עולה  כי  מסעדת  כפר  הנופש  חוף  דור  השוכנת  לחוף  דור .8

 .ידע הציבור ויזהר. התקבלו תלונות על כך שהמקום מוצג ככשר
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שרות  מזוייפים  של  רבנות  מטה  אשר נושאים  ציוני  כ"  המלך"בבדיקה  שנערכה  נמצא  כי  השמנים  הבאים  במותג   .9

צ  יורה  דעה  ועל  כן  אין  לקלוט  אותם  במקומות  המושגחים  בשום  פנים "צ  בית  יוסף  וכן  רבנות  מרום  הגליל  ובד"ובד
" כשר  לפסח",  050–  5453122:  פלאפון,  כפר  מגאר,  י  האחים  סולימאן"מיוצר  ומשווק  ע,  "שמן  זית  כתית.  "ואופן

י  האחים "יצור  ושיווק  ע,  "שמן  זית  טהור  כתית.  "  בית  יוסףצ"בהשגחת  הרבנות  מטה  אשר  ובד
 .  צ יורה דעה"בהשגחת הרב יוסף אלמשעלי מרום הגליל ובד,  ליטר4תכולה , סוליאמן כפר מאגר

 
פרדס '  רח,  "מקום  בלב"המציגה  את  מסעדת  "  רוסלם  פוסט'ג"לאחרונה  פורסמה  מודעה  בעיתון   .10

רבנות  רעננה  מבקשת  להודיע  בזאת ).  באנגלית(ככשרה  ,  09–  7714296:  'טל,  רעננה,  5משותף  
 .ידע הציבור ויזהר. כי מסעדה זו איננה נמצאת תחת השגחתה כלל

 
, "לה  פונדה"עולה  כי  הוסרה  הכשרות  ממפעל  ליצור  חטיפי  תירס  ,  מנתונים  שהתקבלו  מהרבנות  המקומית  כרמיאל .11

  לקלוט  תוצרת  מחברה  זו  עד  להודעה  חדשה  במקומות אין.  עקב  הפרת  נהלי  כשרות,  כרמיאל,  11הבנאי  '  השוכן  ברח
 ! ידע הציבור ויזהר–בניהול מר חיים פחימה , "פאסטה פיצה"כ הוסרה הכשרות מפיצריה "כמו. המושגחים

 
פרלינים "נמצא  כי  המוצר    ,  ר"הננו  להביא  לידיעתכם  כי  בבדיקה  שנערכה  במחלקת  היבוא  ברה .12

בהכשר  הרב ,  רמלה"  יעד  ממתקים"י  "  המיובא  ע,4000607403309:  בר  קוד,  "קוניאק  אמרטו
  ובכך ל  מכיל  רכיבי  חלב"בעוד  שבפועל  הנ  "פרווה"שווק  בטעות  כ,  ר  לישראל"הוכוולד  ובאישור  הרה

מיד  עם  היודע  הדבר  אסף  היבואן  את  התוצרת  אך  יתכן  כי  קיימת  עדין  תוצרת  בכמות .  הציבור  נכשל
 !ידע הציבור ויזהר. קטנה

 
צ  מהדרין  של  הרב  רובין "בהשגחת  בד,  "כשר  לפסח"המוצג  כ,  "  ארץ  הצבי–זית  הגולן  "המשטרה  דבש  במותג  י  "לאחרונה  נתפס  ע .13

 !ידע הציבור ויזהר.  ואין לו כשרות מכל גורם שהואל זיוף חמור"כי הנמבדיקה שנערכה נמצא . ללא ציון של רבנות כל שהיא
 

צ  מישקולץ "עסקים  הבאים  כמושגחים  בהשגחת  בדפורסמו  ה,  "ממלכת  התורה"בפרסום  מחודש  תשרי  של  ביטאון   .14
' רח,  "הגל  החדש"פירות  וירקות  ,  ת"ס  הגדול  פ"מאחורי  ביהכ'    בפסג35חובבי  ציון  '  רח,  "גלאט  טוסט:  "ת"פ

הרינו  להודיע  בשער  בת .  ת"חפץ  חיים  פ'    פינת  רח22ההסתדרות  '  רח,  "שווארמת  הכהנים"וכן  ,  ת"פ,  34הרצל  
ל  אינו  מוסמך  בשום  אופן  להעניק  הכשר "צ  הנ"ת  והבד"י  הרבנות  פ"נם  מושגחים  על  אי"רבים  כי  המקומות  הנ

 . בהתאם לחוק איסור הונאה בכשרות
 

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

 

 
 
 
 
 
 

 :העתקים
 ג הרבנים הראשיים לישראל"הרה

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

 מטה יהודה - בנות האזורית מטה יהודהי הר"הוסרה הכשרות ע, מושב נס הרים, רונה פולק' בניהול גב, "יוטב"גבינות עיזים  
 אלפי מנשה - י הרבנות אלפי מנשה"הוסרה הכשרות ע –אלפי מנשה   , " קונדיטורית רונית בן דרור"
 אור עקיבא -  עקיבא-י הרבנות אור "הוסרה הכשרות ע –אור עקיבא ,"קייטרינג שובע שמחות"
, "פלאפל  שלום  ",מציג  עצמו  ככשר  ללא  רבנות,  א"  ת10-8'  בוגרשוב  במדרכה  מול  מס'  רח,  "בורקס  בלי  הפסקה"

ללא  תעודה "  כשר"כותב  ,  א"  ת4ל  "ריב'  רח,  "כדור  הזהב",  מציג  עצמו  ככשר  ללא  רבנות,  א"  ת28יצחק  רבין  '  רח
כשר "ל  פתוח  בשבת  ומציג  עצמו  כ"הנ,  "גלידת  אלדו"בנמל  יפו  על  יד  ,  חדשה"  יוגורטיריה",  מאת  הרבנות  המקומית

א  מבלי  שיש "ג  פליירים  בהשגחת  הרבנות  ת"מציג  עצמו  ככשר  ע,  א"ת  ,  16בית  הלל  '  רח,  "קרייזי  שף"סעדת  מ,  "חלבי
באמצעות  תעודת "  כשר"ל  מציג  עצמו  כ"הנ,  א"  ת42פרישמן  '  רח,  "סביח  פרישמן  משלוחים",  כ  על  פי  חוק"בידו  ת

כשר "ל  מציג  עצמו  כ"הנ,  א"ת  ,  6  קויפמן'  רח,  "תענוגיות",  צ  שמן  המשחה  ללא  רבנות  מקומית"השגחה  של  בד
 ג שקיות אריזה מבלי שיש בידו כשרות מטעמם על פי חוק"ע" א"בהשגחת הרבנות ת

 תל אביב -

  שחרור עובדים בערבי שבתות וחגים בתקופת שעון החורף-נוהל רשתות שיווק 
 
 שעתיים לפני כניסתםות השיווק השונות ייסגרו ערבי שבת וחג אנו חוזרים ומזכירים כי על פי הנהלים יש לוודא כי שערי סניפי רשת

 מבלי על מנת שיוכל להספיק להגיע לביתו מבעוד מועדלפני כניסת השבת והחג '  ד45על אחרון העובדים להשתחרר לא יאוחר מ .
ע לנו על חריגות בנושא זה נא להודי. לעובד הגר בריחוק מקום יש לתת אפשרות ראויה להגיע  בעוד מועד לביתו. לחלל את השבת

    . מצאו על מנת שנוכל לטפל בהן יבמידה ו

 
 


