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 עדכון כשרות :הנדון

 

כי  נעשה  שימוש  בשמן ,  נמצא,  נערכו  במספר  מסעדות  מושגחותמביקורות  ש  !ת  ו  ר  י  ה  ז .1
הנושא  את  ציוני ,  ל"  מ4000תכולה  ,  7290001855157:  בר  קוד,  "ירושלים"המוצג  כשמן  זית  

מבדיקה שנערכה נמצא כי כיום ). לעיתים רק אחד מהציונים(ס וכוכב יאיר "הכשרות של רבנות כ
מה , איסור להשתמש בשמן זה במקומות המושגחיםל ועל כן חל "אין כלל הכשר לשמן מהסוג הנ

 .נא להביא לידיעת המשגיחים.  שאין מדובר על שמן זית אלא שמן מעורב, עוד
 

 שמן קנולה בטעם –" ספריי פאם"המוצר לכך שם של הצרכנים הננו להביא לתשומת לב, לאור  פניות  הציבור  הרחב .2
ר  לישראל  לאוכלי  אבקת "י  הרה"המאושר  ע  "  ליימן  שליסל"'  חבי    "המיובא  ע,  טיגון  ואפיה,  המיועד  לבישול,  חמאה

 . מ להימנע ממכשול" ועל כן יש לשים לב שלא לאוכלו עם מאכלי בשר עהינו חלבי לחלוטין, חלב נוכרי בלבד
 

' י חב"המיוצר ע, 8711812917869: בר קוד, "חומץ תפוחים אורגני"לאחרונה נמצאו משווקים המוצרים  .3
בשם )  ברזל(  חן  וכן  תוספת  מזון  –גבעת  ,  "מ"נטור  פוד  בע"'  י  חב"ד  ומיובא  ע  הולנ–"  נטודיס"
כשהם , יקנעם, 5הכרמל ' רח, "גרמזה"' חבי "מיובא עגרמניה ה,  האוס–י סלוס "המיוצר ע" פלורידקס"

הננו להודיע בזאת כי מוצרים אלו לא ". עטרת ישורון"צ " בד– בתוך משושה  Kי סימון "מוצגים ככשרים ע
 . ואין לקלוט אותם במקומות המושגחים  את אישור מחלקת היבואקיבלו

 
נמצא כי במסעדות שונות , י  מפקחי  היחידה הארצית ברחבי הארץ"בביקורות  שנערכו  ע .4

תוצרת ,  6253017300029:  בר  קוד,  המיוצרת  בשכם,  "טחינת  היונה"נעשה  שימוש  ב
נותן שם  ללא  ציון  "  רכש"המוצגת  כ,  סמיח  דאוד  אלתמאם  ובניו,      קרואן-מפעל  אל  

הרינו להודיע בשער בת רבים כי אין לקלוט מוצר זה בשום . ההכשר כמתבקש על פי חוק
 .  צפוי להסרת כשרות, אופן במקומות המושגחים וכל מקום אשר ימצא מחזיק מוצר זה

 
 GOLD"במוצר  בטעות  בביקורת  שנערכה  בבית  אוכל  מושגח  נמצא  כי  נעשה  שימוש   .5

greatest – HOLLAND STYLE",חלבון  בנוסח  גבינה 7290006920270:  בר  קוד  
ברצוננו .    המוצג  ככשר  ללא  ציון  שם  נותן  ההכשר2349'  י  יצרן  מס"  מיוצר  עהולנדית

להבהיר כי אין לעשות שימוש במוצרים המוצגים ככשרים ללא שם נותן ההכשר הן על פי 
 .נא ליידע את המשגיחים והציבור בהתאם. חוק והן בשל חשש חמור לכשרות

 
, 29עזה ' רח, " שופ-אי  'גנדי צ"ירושלים וכן מסעדת , 28עזה ' רח, "זיגמוד"בביקורת  שנערכה במסעדת  .6

עטרת "בהשגחת גוף המכנה את עצמו " כשר למהדרין"נמצאה תלויה תעודה המעידה כי המקום , ירושלים
הרינו ".  ירושלים–ת ללא שיש בידי בעל העסק תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית המוסמכ" מהדרין

 . ר לישראל ושומר נפשו ירחק"ל מעולם לא קיבל את אישור מועצת הרה"כי הגוף הנ, להודיע בשער בת רבים
 

י "המיוצרת בהולנד ומיובאת ע,  "TRENTA –גודה "הננו להביא לידיעת הציבור כי הגבינה  .7
ה לאוכלי אבקת חלב תוך ציונה ככשר, "וילי פוד"תחת המותג , יבנה, "גולד פרוסט"' חב
השימוש לא  קיבלה  את  אישור  מחלקת  היבוא  בשל  ,  ל  בהשגחת  הרבנות  נעדרלנד"חו
ריבוע "ל ממשיכה להיות משווקת על פי הדיווח בסניפי רשת "על אף כי הנ, ם"חלב עכוב

אין לקלוט מוצרים מיובאים אלא . ר לישראל"ברחבי הארץ בניגוד להוראות הרה" הכחול
 .ל הרבנות הראשית לישראלהנושאים את ציון הכשרות ש לוא
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המיוצר  בדנמרק ,  5708776000044:  בר  קוד,  "סירופ  מייפל  אורגני"נמצא  משווק  המוצר  ,  לאחרונה .8
ללא " ד דנמרק"פרווה בהשגחת חב"תוך ציונו כ, ת"פ, 23הפרדסנות ' רח, "טוב טבע"' י חב"ומיובא ע

יש  להחזיר  מוצר זה ליבואן בהתאם אין  לקלוט  מוצר  זה  במקומות  המושגחים  ו.  ר  לישראל"אישור  הרה
 .לנהלים

 
כי  מר  אורן  אליהו  ממושב ,  עולה,  רב  אזורי  גלבוע,  א"מנתונים  שהתקבלו  מאת  הרב  אשר  גבאי  שליט .9

ניתן משכך תרומות ומעשרות והפרשת לעניין הסדיר את  נושא הכשרות עם הרבנות האזורית , אביטל
 .  במקומות המושגחיםלקולטו

 
עולה  כי  הופסקה הכשרות ליצור שמן הזית ,  האזורית  לב  השרוןי  הרבנות  "מנתונים  שנמסרו  ע .10

 . וזאת על פי בקשתו של בעל בית העסק050– 5539690: 'טל,  הס–למשק כפרי דוד כפר 
 
 

 . מבשרת ציון, "ו'קפה ג"עולה כי הוחזרה הכשרות ל,  ציוןתי הרבנות מבשר"מנתונים שנמסרו לנו ע .11
 

  מרכז –  עין  צורים  –הפסח  ברכת  "עולה  כי  מאפיית  המצות  ,    ארבע–קרית  המקומית    מאת  הרבנות  שהתקבלממידע   .12
 .לידיעת הציבור. א לפסח"קבלו את אישורו של הרב דוב ליאור שליט" שפירא

 
חודשה  , 2000סנטר מתחם עקרון  בילו – "גלאט גריל"מסעדת למנתונים שהתקבלו מאת הרבנות קרית עקרון עולה כי  .13

 .תעודת ההכשר 
 

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

 
ושאר  דברי  מאפה  בתפזורת  במחיר "  אזני  המן"ברצוננו  להסב  את  תשומת  לב  המשגיחים  לכך  שבשווקים  נמכרים    :לקראת  ימי  הפורים

. תוך הצגת תעודות כשרות מצולמות השייכות למפעלים שונים המעידות כביכול שהתוצרת כשרה, מוזל באמצעות ספקי משנה ומשווקים 
אפה ישירות מהמפעל אלא במידה ואין רוכשים את דברי המ.   שלנו נמצא כי לא אחת אין קשר בין התעודה לבין התוצרת הנמכרתמניסיון

באמצעות  ספקי  משנה  על  המשגיחים  בחנויות  לוודא  עם  משגיחי  מפעלי  הייצור  כי  הספק  אכן  עובד  עם  המפעל  ולדרוש  שעל  גבי  תעודת 
אין  הפרשת ,  ם"נציין  כי  החששות  השכיחות  במוצרים  אלה  הן  בעיית  אפיית  עכו.  המשלוח  תופיע  חותמת  המשגיח  המעודכן  ליום  המכירה

 !ידע הציבור ויזהר. 'אין הפרדה בין פרווה וחלבי וכו, חוסר ניפוי קמח, חלה
 

 
 
 
 
 
 
 

 :עתקיםה
 ג הרבנים הראשיים לישראל"הרה

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

את מבלי ו, ל  מוכר בשר טרי ומודיע ללקוחות שהבשר כשר"הנ  –חבל  מודיעין    -קרית  שדה  העופה  ,  "חנאוי  משקאות"חנות  
 !רהזיו רוביצה עדי .םוקמב םירכבמנה םירצומה לע ללכשיש פיקוח מצד הרבנות האזורית חבל מודיעין 

 חבל מודיעין -

, "סשיוקוהמקומות , כ"כמו. ע"ח שבט תש"י הרבנות מתאריך י"הכשרות ע הוסרה –אשדוד , 1הרצל ' רח, "טוסטרדה"מסעדת 
 אינם נתונים להשגחת הרבנות המקומית אשדוד –העבודה אזור התעשיה , "אלוף החומוס והפול"קניון לב אשדוד ו

 אשדוד -

י "הוסרה הכשרות ע –מרכז רסקו הקטן נצרת עילית , "שליטא"צרת עילית ומסעדת נ', ג. ת.א, מתחם רוזנפלד, "השניצליה"
 . הרבנות נצרת עילית

 נצרת עילית -

 חדרה - י רבנות המקומית חדרה"הוסרה הכשרות ע –קניון חדרה , "ופסטיק'צ"מסעדה סינית 
מבלי שיש בידיו תעודת " כשר בהשגחת הרבנות"ל מציג עצמו כ"הנ – ים  -בת , 3העבודה ' רח, 8מצודת ביתר , "מלוחי הזהב"

  ים על פי חוק –כשרות מטעם הרבנות בת 
  ים-בת  -

י הרבנות חצור הגלילית עקב רצון "הוסרה הכשרות ע  -חצור הגלילית , צומת מחניים, בבעלות פאד עדוי, "גריל בר"מסעדת 
 הבעלים לפתוח את החנות בשבת

חצור  -
 הגלילית

אין יותר פיקוח כשרותי על חנות זו מטעם הרבנות  –רמלה , 5אסתר המלכה ' רח, בעלות מר שלמה עוזריב, "אחלה סנדביץ"
 על פי בקשתו של בעל העסק להפסקת הכשרות במקום, רמלה

-
  

 רמלה

 ואין לה יותר 18.01.2010י הרבנות האזורית מטה אשר החל מתאריך "הוסרה הכשרות ע –" פיצוחי אלמנאר בגדידה"מפעל 
 ל פיקוח על המקוםכ

 מטה אשר -

, )2פינת מקווה ישראל  (119אלנבי ' רח, "שווארמה", א"י הרבנות ת" הוסרה הכשרות ע–א "ת, הרצל' רח, "תאתא"מסעדת 
המגדל העגול , 44קומה ,  " Deloitteקפה ", ג פליירים"ע" כשר"א ומפרסם עצמו כ"ל אין כשרות מטעם הרבנות ת"לנ –א "ת
, ג  פליירים  מבלי  שיש  בידם  כשרות  מטעמם"א  ע"ל  מפרסמים  עצמם  ככשרים  בהשגחת  הרבנות  ת"  הנ–א  "ת)  יקניון  עזריאל(

, "גלאט"ל  מפרסמים  עצמם  כ"ל  יש  כשרות  רגילה  בלבד  והנ"למסעדה  הנ  –א  "ת,  8בת  עמי  '  רח,  "  יפה'לה  בלה  ג"מסעדת  
, א"כ  מטעם  הרבנות  ת"מבלי  שיש  בידו  ת"  כשר"ל  מפרסם  עצמו  כ"הנ  –א  "ת,  63בן  יהודה  '  רח,  "מאמא  ציפורה"מסעדת  

 מבלי שיש בידו כשרות על פי חוק" כשר"ל פרסם עצמו כ"הנ –א "ת, 53' ורג'המלך ג' רח, "מאפיית הטאבון"

  אביב–תל  -

 
 


