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  עדכון כשרות :הנדון         
 

בשיתוף השירות הוטרינארי וח של משרד החקלאות "י יחידת הפיצו"עבפשיטה שנערכה  .1
ר "היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות של הרה

רפי כהן " ,  נתפס בעל אטליז,א"לישראל בשכונת התקווה בת
, 050-7292380, 03-6883454'  טל,א"ת, 16המבשר ' רח ,"ובניו

כמות גדולה של ק ברשותו כשהוא מחזי,  בניהולו של מר יפתח כהן
, שומן כבש, צלעות: וכן בשר כבש כגון,  העוסקת במכירת טריפות–" קנקון"' חבמבשר תוצרת 

ל "לאור העובדה כי הנ, חמורה של הציבורוהכשלה תוך הטעיה , ממקור בלתי מזוהה, ראשי כבש
נגד בעלי המקום . הבשר הפסול הוחרם והושמד ומנהל האטליז נלקח לחקירה. מציג עצמו ככשר
ברצוננו להזהיר את הציבור לבל ירכוש תוצרת בשר אלא , בהזדמנות זו.  כדיןינקטו אמצעים
מחזיקות בתעודת הכשר הוחנויות הנתונות להשגחת הרבנות המקומית המוסמכת באטליזים ו

וודא כי קיימת תוצרת הארוזה בקרטונים יש לברכישת , כ "כמו. כשליעל מנת שלא להבתוקף 
 .התאמה בין תכולת הקרטון לבין מדבקת הכשרות על גבי האריזה

 
עוגיות "נמצא משווק המוצר , חולון, המרכבה' רח, "חצי חינם"בביקורת שנערכה בסניף  .2

. ק.ש: "שם היבואן, 8992760221035: ר קודב, "OREO –סנדוויץ ממולאות בטעם שוקולד 
, "מ"נביסקו איגריה בע" : שם היצרן, צ"ראשל, 3הכשרת הישוב ' רח, "מ"פרמה שיווק בע

 –חלל (תוך שהוא נושא את הסימון      , ללא ציון כשרות כלל, אינדונזיה
, על אף בקשת המפקח להסיר את המוצר מהמדף, )ארגון השגחה מוסלמי

נגד המקום ינקטו . ממשיך הסניף להכשיל את הרבים, כי המקום מושגח לאור העובדה 
 !ידע הציבור ויזהר. אמצעים

  
: בר קוד, " אביב–שמן זית כתית "נתפסו סלילי מדבקות אצל משווק המציגות את המוצר , לאחרונה .3

 בית צ"כשר בהשגחת בד"כ, ק" סמ4000משקל , "שמן הארץ שדה חמד"י "הארוז ומשווק ע, 1855935

ל כשרות מכל גוף "נמצא כי כיום אין למוצר הנ, מבדיקה שנערכה". ובהשגחת רבנות כפר סבא" יוסף
 . שהוא ועל כן אין לקלוטו במקומות המושגחים

  
י "המיוצר ע, "ר פפר"ד: "המכונה, "משקה מוגז בטעם קולה"עולה כי , מעדכון שהתקבל מבית דין לונדון .4

באמצעות סימון " כשר"מוצג כ, 17148: י קוד יבואן"ומיובא ע, נגליהא, "קוקה קולה אנטר פרייז"' חב
על אף , ר לישראל " ללא אישור הרהג מדבקה שהוספה למוצר"ע) KLBD(צ לונדון "הכשרות של בד

יש להסיר מוצר זה מהמדפים על מנת לא . שאינו תחת השגחתם כלל ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור
 . ללהיכש

  
על כך שקייטרינג ,  עציון–ת גוש התקבלה הודעת מחלקת הכשרות ברבנות  האזורי .5

, 054- 5620018: 'טל, בניהולו של מר יעקב אלירז ממושב תלמים, "טעמים בכפר"
על אף ,  עציון–בהשגחת הרבנות גוש ומפוקחים את אירועיו ככשרים לעיתים מציג 

אין לאשר ביצוע אירועים . ועל אירועים המופקים על ידכלל אין הם משגיחים כי 
נא ליידע את רשמי . עות חברה זו עד לבירור הענייןועריכת חופות וקידושין באמצ
 .הנישואין והמשגיחים בהתאם

  
  על גביו בה מצויין כשהוא נושא מדבקה, 8697422651310: בר קוד, " הופ–היפ "לאחרונה נמצא משווק המוצר  .6

כשר "כתוך הצגתו , כרמיאל, 1האורג ' רח, "בון הצפוןן ורפי שי ב"י "משווק בלעדית ע, "כפתורי שוקולד"
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ל "כי הנ, בבדיקה שנערכה נמצא". ר לישראל"צ איגוד רבנים ובאישור הרה" בד- ב אשר יעקב ועסטהייםבהשגחת הר
 .י הרבנות"אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ע. זיוף חמור וכלל לא קיבל הכשר מטעמם

  
אקו "' י חב"ומיובאים ע, גרמניה, "אנטון הובנר"נמצאו משווקים מוצרים המיוצרים בחברת , לאחרונה .7

ר "אישור הרהו  הרב הוכוולד,"בית יוסף"צ "כשהם נושאים את ציוני הכשרות של בד, "בלו טריידינג
, ל כלל לא קיבל הכשר מטעמם עד היום"עולה כי היבואן הנ, מבדיקה שנערכה עם נותן ההכשר. לישראל

 .יש להסיר מוצר זה מהמדפים. ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור
  

המבקש להודיע כי הוא , רב מקומי מושב שחר, א"שלום אלעזרא שליטהרב ' התקבלה הודעתו של כב .8
ש שיווק .ד"י "המשווקת ע,  העוסקת בשיווק עלי ירק–" ירוק במדבר למהדרין"' אינו נותן כשרות לחב

ועל כן אין לקלוט תוצרת המוצגת . לא באופן ישיר ולא באופן עקיף, מרכז אלימלך אילת, "מ"במדבר בע
 .ון הכשרות שלו מחברה זוככשרה באמצעות צי

  
נסגרה מסיבות אשר , קרית אתא, השוכנת בדרך רבין , "גרוס"רבנות קרית אתא מבקשת להודיע בזאת כי משחטת  .9

משחטה זו י "המסומנת כביכול עתוצרת כל ועל כן אין לקלוט איננה מושגחת על ידה  01.09.10תברואתיות החל מתאריך 
 . עד להודעה חדשה

  
אין יותר השגחה , א"ת, 58המסגר ' רח, "בישולה"מסעדת א מבקשת להודיע כי "רבנות ת .10

ל מפיצים פליירים המציגים עצמם ככשרים ללא שיש בידם תעודת הכשר "על אף כי הנ, מטעמה
אינה עומדת תחת , א"ת, 84יגאל אלון ' רח, "חומוס ראוס"נמסר כי מסעדת , כ"כמו. מטעמה

 ! ידע הציבור ויזהר–' בשר וכו: השגחתה ומציגה תעודות כשרות על מוצרים שונים כגון
  

אינה פעילה כיום , ממושב חצבה" פרסקו"' כי חב, ביקש להבהיר,  תיכונית רב אזורי ערבה, א"הרב משה בלוי שליט .11
ומיד לכשתכנס לפעילות מחודשת תוכל לחזור ולשווק תוצרתה , לאור שרפה שארעה במקום, מסיבות שאינן תלויות  בה

 .  בתוקף בלבדלאחר שהתחייבה לעמוד בנהלים וזאת בכפוף להימצאותה של תעודת כשרות
 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  :עתקיםה

   ג הרבנים הראשיים לישראל"הרה
   ר לישראל"ל הרה" מנכ-מר עודד וינר 

  ר" היועץ המשפטי לרה-ד "עו, מר שמעון אולמן
  

 :הודעת המדור למצוות התלויות בארץ
  

י ההלכה קיימת חובה "ועפ, י סדר השנים של שנות המעשר"מעשר עני עפט הינה שנת "א הבעל"שנת תשע
לגבי פירות האילן חובת המעשר עני תחול על פירות . מעשר עני לעניים מפירות וירקות טבל וודאישל נתינת 

' א ואילו לגבי ירקות תחול חובת המעשר עני על ירקות שיילקטו החל מד"ו בשבט תשע"שיחנטו החל מט
  . א"ה תשע"לגבי קטניות תחול חובת המעשר עני על תוצרת שתביא שליש לאחר ר. א"תשרי תשע

  
מוטלת עלינו החובה ליידע את בעלי בתי , מ"כרבנות הנותנת כשרות במקומות שמתבצעת בהם הפרשת תרו

על חובת נתינת המעשר עני מתוצרת שהינה טבל וודאי ולהציע להם ' מחסנים סיטונאיים וכדו, האריזה
  . רף להסדר לנתינת המעשר עני לענייםלהצט

  
'  טלר"לפרטים על ההסדר לנתינת מעשר עני ולקבלת טפסים ניתן לפנות למדור למצוות התלויות בארץ ברה

: 02-5313175.  
 


