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  לכבוד

  הרב המקומי
  מנהל מחלקת הכשרות

  ר המועצה הדתית"יו
  די בכל אתר ואתר

  
  

  ,שלום רב
  
  

  עדכון כשרות :הנדון
  

מנחם ' רח, "חזה התנופה"נמצא כי אטליז , תבמסגרת פעילות היחידה הארצי .1
כשר בהשגחת היהדות "מציג את עצמו כ, 08- 9250825: 'טל, רמלה, 5דניאל 

אינו מוסמך ל "כי הגוף הנ, הננו להודיע בשער בת רבים". הקראית רמלה
בשום אופן להעניק הכשר על פי חוק ועל כן המקום עובר על חוק איסור 

 !נא להביא לידיעת הציבור ושומר נפשו ירחק. 1983 –ג "הונאה בכשרות התשמ

 
 3 הננו להודיע כי ,  לציון–לשאלת רבים ולאחר בירור עם הרבנות המקומית ראשון  .2

' משה בלוי ורח' רח, י"הלח' השוכנים ברח,  לציון–בעיר ראשון " חצי חינם"סניפי רשת 
נות שהתקבלו אינם תחת כשרות הרבנות המקומית על אף כי מתלו, הכשרת הישוב

 !ידע הציבור ויזהר. ל מציגים עצמם ככשרים ללא תעודת כשרות בפועל"הנ
  

 כשהוא מר הישאם אבו רומי של משגיח בבית מטבחיים הנתון להשגחת הרבנות המקומית נתפס ערנותובזכות  .3
עם אותו הופסק הקשר , מיד עם חשיפת המקרה. מנסה לגנוב פלומבות כשרות מתיקו של משגיח הכשרות המקומי

נבקש מהמשגיחים , בהזדמנות זו. ל מחשש לטריפות"אין לקלוט תוצרת בשר מכל סוג שהיא מהסוחר הנ. סוחר
ולשמור את פלומבות וחותמות הכשרות בצמוד אליהם תוך הקפדה על נעילתם לפעול על פי נהלי הכשרות להקפיד 

 .לאחר השימוש
  

  
  
  
  

פרליני : כגוןמפולין " ומיישק"' נמצאה משווקת תוצרת חב, לאחרונה .4
ושאר הבר קודים ( 5900353616352: בר קוד לדוגמא, שוקולד

שוקולד בטעמים : כגוןמבלגיה " דלפאי"' וכן תוצרת חב )בכלל זה
י "המיובאת ע, ל" כנ– 5413202309317: שונים בר קוד לדוגמא

המוצגת , חיפה, 99745. ד.ת, מ"סלום יבוא ושיווק בע""' חב
. ר לישראל"ג ובאישור הרה" הרב רלבKמשולש ככשרה בהשגחת 

ל זיוף חמור ועל כן "מבדיקה שנערכה עם נותן ההכשר נמצא כי הנ
ידע הציבור . יש להסיר מוצרים אלו מהמדפים ולהחזירם ליבואן

 !יזהרו
  

מעדכון שהתקבל מאת הרבנות טבריה עולה כי הוסרה  .5
בגין חשיפת ,  בטבריה"חוף רון"ממלון תעודת הכשרות 

ומעתה אין להם כל , ליקויי כשרות חמורים חוזרים ונשנים
    !ושומר נפשו ירחק. אחריות לגבי מצב הכשרות במקום

  
לאפות : התקבלה הודעה ממחלקת הכשרות ברבנות נהריה על כך שבאזור הגליל המערבי מופצת תוצרת מאפה כגון .6

נות נהריה וזאת למרות שמעולם לא קבלו המוצגת ככשרה בהשגחת הרב, "מאפיית הטאבון"ולחמים תחת המותג 
 .נבקש לעדכן אותנו במידה ומוצאים תוצרת זו לצרכי חקירה. הכשר מטעמה ובכך הציבור נכשל

  
כך שכל סניפי , כי כל הרשת הפכה באופן רשמי לכשרה: באתר האינטרנט" עדן טבע מרקט"' לאחרונה מפרסמת חב .7

דרו תעודת הכשרות לסניפים השונים ועל כן הציבור מתבקש מבדיקה שערכנו נמצא כי טרם הוס. הרשת כשרים
  :  אתר האינטרנט הינולדרוש בכל סניף הצגת תעודת כשרות בתוקף מטעם הרבנות המקומית המוסמכת

                     170=artId?aspx.SelectedArticle/il.co.edenteva.www://http  

D מס, פלומבות(המשגיחים נדרשים מעבר לבדיקת זיהויי הכשרות השונים ,  לאור חשיפת המכשלה ,'
ליצור קשר טלפוני עם משגיח בית המטבחיים ) 'משקל וכו, תעודות כשרות, תעודות משלוח, חותמות

 E .ולאשר את נכונות המשלוח הכשראישור כשרות  בהמלווכשהיא  התוצרת תממנו נשלח
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תעודת כשרות מטעם הרבנות , השוכנת באזור התעשיה כפר נטר, "אליטה"למסעדת הננו לחזור ולהזהיר כי אין  .8

 .  על אף כי נמסר כי הבעלים ממשיכים להציג עצמם ככשרים תוך הכשלת הציבור, המקומית
  

" הגן דאז"' וקים בארץ השייכים לחבהרינו להבהיר כי מוצרי גלידה המשו: םיבר תלאשל .9
ר לישראל בשל העובדה כי הם מכילים "י מחלקת היבוא הארצית של הרה"לא אושרו ע, ל"מחו

 !ידע הציבור ויזהר. ם ועל כן אין לאשר קליטתם במקומות המושגחים"חלב ניגר עכו
  

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

  

  
  

  :בתקופת שעון החורף שחרור עובדים בערבי שבתות וחגים -גני אירועים ורשתות שיווק , נוהל אולמות
  

רי סניפי רשתות השיווק השונות ייסגרו ערבי שבת וחג שעתיים לפני אנו חוזרים ומזכירים כי על פי הנהלים יש לוודא כי שע •
לפני כניסת השבת והחג על מנת שיוכל להספיק להגיע לביתו '  ד45על אחרון העובדים להשתחרר לא יאוחר מ .כניסתם 

  .תולעובד הגר בריחוק מקום יש לתת אפשרות ראויה להגיע  בעוד מועד לבי. מבעוד מועד מבלי לחלל את השבת
  

ובשעון חורף עד השעה  בקיץ בצהריים 13:00כ אין לקיים חופות ביום שישי וערבי חג אלא אם כן תתקיימנה עד לשעה "כמו •
או החג על /בכל מקרה המנה האחרונה באירועים  אלה  תוגש לא יאוחר משלוש שעות לפני כניסת השבת ו.  בצהרים12:00

לפנות את המקום ולהגיע לביתם זמן ראוי לפני כניסת השבת ובכך תימנע מנת לתת זמן מספיק לאורחים וצוות העובדים 
     .עוגמת נפש מצד העובדים וחילול שבת הכרוך בעניין

  
  

  
  
  

  :העתקים
  א"ליטש ג הרבנים הראשיים לישראל"הרה

 ר לישראל"ל הרה" מנכ-מר עודד וינר 
  ר לישראל"יועץ הרה

והחל מתאריך זה אין להם כל ) 05.09.10(ע  "ו אלול תש" המפעל נסגר בתאריך כ–אשדוד " טעם הבשר פיניש"מפעל   -  דודאש
  .אחריות על התוצרת והנעשה במקום

-  אשקלון
   

 למקום אין  –אשקלון , הדרומי. ת.א, 1העמל ' רח, 08- 6846666: 'טל,  טוינה טוביהבבעלות, "אריזונה"מפעל לגלידות 
    .תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית ועל כן אין לקלוט את התוצרת במקומות המושגחים

על נסגר ועל כן המפ –אשקלון , הדרומי. ת.א, 9הצורף ' רח, 08- 6738913: 'טל, בבעלות מר יוסף נצר, "מעדני חי עדן"מפעל     
   אין לקלוט תוצרת חדשה תחת מותג זה עד להודעה חדשה

  י הרבנות המקומית" לא חודשה תעודת הכשרות ע–המכבים במרכז המסחרי גבעת זאב ' רח, "מיסטר זול"  -  גבעת זאב 
תו וזאת מבלי שיש בידו תעודת מציג תעודות משלוח של ספקים מהם הוא רוכש את תוצר, מטבח חניון אגד מושב אחיסמך  -  חבל מודיעין

  כשרות על פי חוק מהרבנות האזורית חבל מודיעין  
ל ממשיך להיות מוצג "הנ, י הרבנות ירושלים"הכשרות ע הוסרהעל אף ש –ירושלים , הר חוצבים , "ניחוח הקפה"מסעדת   -  ירושלים

  ככשר
  .   ג מדבקות ותויות"ל ממשיך להציג עצמו ככשר ע"אך הנ, מקום הוסרה הכשרות ב–השוכן בקניון הראל " מעדני אליהו"  -  מבשרת ציון

הרבנות 
  לכשרות ארצית

  השוכן בדלית אל כרמל" יש" הוסרה תעודת הכשרות מסופר   -

י תעודה "ל ממשיך להציג עצמו ככשר ע"אך הנ, א"ת, 13הרצל ' רח, "בשר לאפל" הוסרה תעודת הכשרות ממסעדת   -   אביב–תל 
ל מסרב להחזיר את תעודת הכשרות תוך "אך הנ, א"ת , 7פלך ' רח, "פינוקי זהב"ההשגחה ממסעדת הוסרה , מושעית

, 7דרך השלום , "מאפיית הטאבון: "להלן מקומות המוצגים ככשרים ללא תעודת כשרות מהרבנות המקומית. הכשלת הרבים
 רמת אביב 30טאגור ' רח" שמו"קונדיטוריית , א"ת, התקווה' רח, "טעם גן עדן", א"ת, 14עליית הנוער ' רח, " הקסטר", א"ת
  א  " ת13חנות בכיכר דיזינגוף , א"ת, 12בוגרשוב ' רח, "קפה ביסטרו", א"ת

    


