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 שע007: 'עדכון כשרות מס 
 

 לכבוד
 הרב המקומי

 מנהל מחלקת הכשרות
 ר המועצה הדתית"יו

 די בכל אתר ואתר
 
 

 ,שלום רב
 
 

 עדכון כשרות :הנדון
 

כי בזאת  מודיעה  "  ארציתרבנות  לכשרות  "ה  :תוירהז .1
י בן מעוטים "לאחר שנתגלה חשד מבוסס ומהימן כי נגנבו ע

 ,פלומבות  של  מערכת  הכשרות  בבית  המטבחיים  בשפרעם
  כסלו ג"  יום  חמישי  כ-  הוחלט  באופן  מיידי  כי  החל  מהיום

 זהב :צבעם[כל  הפלומבות הישנות   -]  10/12/2009  [ע"תש
  ואין  לאשר   בטלות  לחלוטין-"]  כשר"וכסף  ל".  חלק"לבשר  

כחול : רק בפלומבות החדשות שצבעםאך ותוצרת בשר יהיה מותר לקלוט  ,חל מהיוםה.   המסומנת באמצעותןתוצרתקליטת 
הרבנות לכשרות ארצית מבקשת את עזרת .  "שפרעם" אשר מצויין עליהם בית מטבחיים "כשר" בשר –ירוק . "חלק" בשר –

לאטליזים המושגחים  הגיעתכל תוצרת שעל באופן מיידי לדווח ו, הרבנים ומנהלי מחלקות הכשרות לסייע לה בחקירת המקרה
 .460-700-700-1: למשרדי הרבנות בטלפון, ל"מהסוג הישן הנפלומבות  עם  והלאה'עם תאריך הנזעל ידם 

ללא כשרות בשוק צריפין השוכן " אמא אדמה"כי המשווק נמצא , משגיח כשרות מטעם רבנות באר יעקב של  ערנותובזכות  .2
תעודת הוסרה ממנו לאחר ש וזאת  )"ברק"החותמת מופיע השם משני צידי ( זייף חותמת כשרות של הרבנות באר יעקב -כלל 

אין לקלוט תוצרת . הרבנות מודיעה בזאת כי הדבר הוא זיוף גמור ויטופל מול הגורמים החוקיים. לפני שלשה חדשים הכשרות 
: באם תגיע סחורה למקומות כשרים מסיטונאי זה הרבנות מבקשת לדווח מיידית למפקח הרב ציון עצמון בטלפון. ממשווק זה

 .יהדדמשני צ "ברק"השם מופיע עליה אשר כשרות החותמת  כליל את ל הוחלט לבטל"לאור הזיוף הנ. 052/6005588

  ירושלמי מקומון  –"  חדשות  שלנו  "במקומוןפורסמה  מודעה  )  24.11.09(ע  "כסלו  תש'    בתאריך  ז:תוריהז .3
, "אחוזת כינורות"ה  חרבה  הוזמן  הציבור  לחופשה  בבית  הא,  "חומת  הכשרות  "צ  "לציבור  החרדי  בפיקוח  בד

תוך  הצגת  המקום  כנושא  תעודת  כשרות  למהדרין  מטעם ,  050–  2080678:  'טל,  ריהטב,  2ח  "הפלמ'  רח
 . ל זיוף חמור ושומר נפשו ירחק"בבדיקה שנערכה עם רבנות ירושלים נמצא כי הנ. הרבנות ירושלים

: ר קודב,  שמן זית כתית–" אלישמן יזר" של שמן הנושא את המותג לאחרונה נתפס בקבוק .4
רבנות "כשר בהשגחת התוך הצגתו כ, מ אלעד"בע"  עד–לי "מיוצר עבור , 7290001773086
בבדיקה  עם  נותן ההכשר נמצא כי .  ס  בני  ברק"צ  חוג  חת"וכן  בהשגחת  בד"  לכשרות  ארצית

מן זה במקומות המושגחים ויש להביא את דבר המכשלה ל זיוף חמור ועל כן אין לקלוט ש"הנ
 .לידיעת הציבור

נמצא כי , א יואב"המועה, א"מנתונים שהתקבלו מאת הרב משה עמאר שליט .5
: 'טל"  האירוח  הכפרי"וכן  מ"  חמי  יואב"הוסרה  תעודת  הכשרות  ממסעדת  

יש .  וזאת בשל הפרה חמורה של נהלי הכשרות ושמירת השבת6721273-08
 .בר המכשלהכי המקום משרת גם אוכלוסיה דתית ועל כן יש ליידע את הציבור בד, לציין

, 3כנפי  נשרים  '  רח,  "הדרדסיה"בשבועיים  האחרונים  הוסרה  תעודת  הכשרות  מהמסעדה  החלבית   .6
אך  בעל  העסק  סרב  בתוקף  להסיר  את  תעודת  הכשרות  ולהחזירה  למשרדי  הרבנות  המקומית ,  ירושלים

וזאת  ללא  כל  פיקוח "  כשר  למהדרין"תוך  הכשלת  הציבור  הסובר  כי  המקום  ירושלים  
י  מפקח  היחידה  הארצית  במקום  נתפסה "בפשיטה  שנערכה  ע.  והשגחה  מטעם  הרבנות

 !ידע הציבור ויזהר. התעודה וכנגד הבעלים ננקטו אמצעים
 
' המיוצר בחב, "עלי גפן ממולאים באורז"המוצר "  הריבוע הכחול–קואופ "לאחרונה נמצא משווק ברשת  .7

, ראש העין, אזור תעשיה אפק, 2עמל ' רח, מ"י ריבוע כחול ישראל בע" מבולגריה ומיובא עטיבה -סקקונ



 הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL 

 

 היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות 

 02– 5313169' פקס , 02– 5313187: 'טל, 91306 מיקוד 36016. ד.ת, ירושלים, 80ירמיהו , בית יהב
Beit Yahav,  80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313187, Fax. 02-5313169  

אין לקלוט מוצר זה . אלר לישר" בלבד ללא ציון אישור הרהO.U –כשהוא  נושא  את  ציון  הכשרות של ה 
 . ויש להסירו מהמדפים עד להודעה חדשהבסניפים המושגחים 

 ,03– 9773814: 'טל, ת"פ, 41גאליס ' רח, השוכנת  בכפר  טרומן,  "מחלבת  הכפר"בביקורת  שנערכה  ב .8
. המסומנת  ככשרה  בהשגחת  הרב  פנחס הכהן מכפר טרומן  נתפסה  תוצרת  י  מפקח  היחידה  הארצית"ע

ר לישראל ואין "י מועצת הרה"על אינו מוסמך להעניק הכשר "הרינו  להודיע  בשער  בת  רבים כי הרב הנ
 . לקלוט תוצרת חברה זו עד להודעה חדשה

מציעה  אירועי השוכנת  ביער  אשתאול  "  חוות  התבלין"ש,  על  כךהתקבלה  תלונה  .  9
  – הרב חנניה שפירא באמצעות , "מ"קייטרינג טבע אשתאול  בע"ש "קייטרינג   ככשרים ע

תון להשגחת כי מקום זה כלל לא נ, יש לציין. א מטה יהודה"המציג עצמו כרב אזורי במועה
מה עוד שבמהלך השבוע המקום פועל ללא כשרות ואף , הרבנות  האזורית  מטה  יהודה

נמצא , מ"בבדיקה שנערכה עם נציגי מחלקת הרבנות במשרד רוה. כך שהציבור עשוי להכשל, פתוח בשבתות
ידע הציבור . יםל אינו משמש כלל כרב אזורי ואין כל תוקף לתעודה זו מחוץ לתחום מושב גבעת יער"הנכי הרב 
 !ויזהר

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 :העתקים

 א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' בכ
 ר לישראל"ל הרה" מנכ-מר עודד וינר 

 ר" היועץ המשפטי לרה-ד שמעון אולמן "עו

 ראש העין - י הרבנות"הופסק מתן הכשרות לעסק ע  -ראש העין, 62המלך דוד ' רח, בבעלות מר יניב אשואל , "ברמן אפ סייד בר"
י "לעסק  ע  הופסק  מתן  הכשרות  –פארק  סיבל    ראש  העין    ,  6/8המלאכה  '  רח,  בבעלות  מר  יוסף  קאסיס  ,  "קסיס  בופה"מסעדת  
 הרבנות

-  

 חוף השרון - שרון ועל כן אין לאשר אירועים תחת תעודה זוי הרבנות האזורית חוף ה"אינו מושגח יותר ע –מתחם חמי געש , "זיגוטה"קייטרינג 
ג  פליירים  על  אף  שאין  לו כשרות מטעם הרבנות "ע"  כשר  למהדרין"מוצג  כ  –צ  "ראשל,  50מורדי  הגיטאות  '  רח,  "אטליז  בן  טובים"

 כלל 
 ראשון לציון -

י הרבנות המקומית עקב חילול " הוסרה הכשרות ע–מעלה אדומים  , 50האוגדה ' רח, בבלעות מר יוסי אזרזר, "סודה קלאב"מפעל 
 שבת במקום

 מעלה אדומים -

י  הרבנות  המקומית  עקב "הוסרה  הכשרות  ע  –בת  ים  ,  8מצודת  ביתר  '  רח,  בבעלות  מר  בוריס  טראנסקי,  "דל  פיש"בית  העסק  
 הפרת נהלי הכשרות במקום

 בת ים -

 עכו - הרבנות המקומית עכוי "הוסרה הכשרות ע –עכו ', א19העמל' רח, "מאי מרקט"

 חיפה - מוצגת ככשרה ללא תעודת הכשר מטעם הרבנות המקומית חיפה -חיפה  , 19יפו '  רח"קונדיטורית ספירא"

 ירושלים - י הרבנות ירושלים עקב חילול שבת במקום"הוסרה הכשרות ע –ירושלים , 12עין כרם ' רח, "כרם"מסעדת 

  - י הרבנות ירושלים עקב חילול שבת במקום"הוסרה הכשרות ע –ירושלים , 12שמאי ' רח, "בלונז"מסעדת 

  - י הרבנות ירושלים עקב חילול שבת במקום"הוסרה הכשרות ע -ירושלים  28' ורג' קינג ג' רח– "רונימק"מסעדת 

  - ירושלים ה ללא תעודת הכשר מטעם הרבנות המקומיתככשר תמוצג –פסגת זאב  -הפסגה  קניון "הנריס"מסעדת 

 אביבתל  - ל מסרב להחזיר את התעודה"תעודת ההכשר אך הנהוסרה  –א " ת60המסגר '  רח"האחים מזרחי"מאפיית 

  -  תעודת הכשר מטעם הרבנות המקומיתמוצגת ככשרה ללא  -א" ת152 אבן גבירול ' רח– "פנבלה"מסעדת 

  - ככשרה ללא תעוד הכשר כחוק מטעם הרבנות המקומיתמוצגת  –א "ת 3לילנבלום '  רח"קורסול"מסעדת 

  - א למרות שאין לה כלל כשרות מטעמה"מוצגת ככשרה תחת הרבנות ת -א " ת5נחלת יצחק '  רח"חם אש"מסעדת 

 יהוד - י הרבנות המקומית"הכשרות ע הוסרה –בצל ,גזר, א"מפעל לקילוף תפו "מ"א שיווק בע.א.א"מפעל 

 
 


