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  ,שלום רב
             

  
  ותעדכון כשר: הנדון                   

  
' רח, " מהטבע באהבה–שפע תבלינים "י מפקח היחידה הארצית בחנות "בביקורת שנערכה ע .1

נתפסו בעלי העסק כשהם מציגים עצמם ככשרים בהשגחת הרב משה יהודא , רחובות, 54ו "ביל
לשכת ממנתונים שהתקבלו מלשכת הרבנות המקומית רחובות וכן .  ברק–ד דבני "אב, לייב לנדא

ועל כן הדבר  עולה כי בשום ואופן לא ניתנה כשרות למקום, א"הרב לנדא שליט
אין לקלוט תוצרת חברה זו . נגד בעלי המקום ננקטו אמצעים. מהווה זיוף חמור

 .על מנת לא להכשל
 

, 541194000191 :בר קוד, "קרוקו"נתפס המוצר קרקר  , בזכות עירנותו של משגיח! ת ו ר י ה ז .2
"  כשר פרווה"כשהוא נושא את ציון הכשרות " קרוקו"י "יוצר עמו, ומניהמר" רויאלטי"' י חב"המיובא ע

בעוד ") נאמן לאורך זמן("ג מדבקת השיווק "ר לישראל ע"בהשגחת הרבנות רומניה ובאישור הרה
התברר כי , י מחלקת היבוא"בבדיקה שנערכה ע. כי המוצר מכיל אבקת מי גבינה שברכיבים מצויין

ל ייבא גם מוצרים חלביים אשר " אך בפועל הנ,אך ורק מוצרי פרווה בלבדל אושר לייבא "ליבואן הנ
לכל סדרת המוצרים הכשרות הוחלט לבטל את אישור , לאור הממצאים". פרווה"הודבק עליהם הציון 

 !ועל כן יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן, יבואן זהשל  )02195' מס(" פרווה"ה
 

 –ראשון , 6יהודה הלוי ' רח, " עוגיות של אמא–עוגית ראשון "אפיית נתפסו בעלי מ, לאחרונה .3
כשהם משווקים את תוצרתם תוך הצגתה ככשרה בהשגחת , 03- 9691605: 'טל, לציון

בבדיקה שנערכה עם הרבנות המקומית נמצא כי למקום אין כשרות .  לציון–הרבנות ראשון 
ד בעלי המקום ננקטו  נג-בתוקף מטעמה ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור 

ידע .  יש להסיר מוצר זה מהמדפים על מנת להסיר מכשול.  אמצעים
 !הציבור ויזהר

  
נתפסה אחת החנויות , י מפקח היחידה הארצית"א ע"בפשיטה שהתבצעה בשוק הכרמל ת .4

: בר קוד, "טובלרון"לממכר ממתקים כשהיא מציעה למכירה שוקולד מסוג 
כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי "דבקה ציון כשרות ג המ"הנושא ע, 7614500010310

מינכן , "מ"לודוויג שוקולד בע: "יצרן, "ר לישראל"בהשגחת הרב הונוולד ובאישור הרה
נמצא כי , מבירור שנערך. רמלה, 10היצירה ' רח, "מ"יעד ממתקים בע"י "גרמניה ומיובא ע

בבדיקה . לילי מדבקות עם ציון כשרות זהבמקום נתפסו ס. כלל לא יבאה מוצר זה" יעד ממתקים"' חב
מיבנה המייבא מוצר זה ללא " בר אל"היבואן ג מדבקה מקורית של "מעמיקה נמצא כי מדבקות אלו הודבקו ע

הננו להודיע בשער בת  . המוצר ללא הכשרות הוצג ככשר תוך הכשלה חמורה של הציבור, כך שלמעשה, כשרות כלל
בהשגחת ועד " סידס"ו" דיפלומט מפיצים", "מ"פרימיום שיווק בע"י היבואנים " עכי כיום מיובא שוקולד זה, רבים

אין לאשר .ר לישראל בלבד וזאת בכפוף להימצאותה של תעודת כשרות ברת תוקף" ובאישור הרהO.Kהכשרות 
 !  ידע הציבור ויזהר.קליטת מוצר זה ללא ציון כשרות כחוק

  
: בר קוד, "שום כתוש קפוא"המוצר "  הכחול הריבועמגה"נמצא משווק ברשת , לאחרונה .5

הריבוע "נתיבות עבור . ת.א, "מ"גורמה מהכפר בע"' י חב"המיוצר כביכול ע, 7290104000652
". בית יוסף"צ "כשהוא נושא את ציוני הכשרות של רבנות נתיבות ובד" מ"הכחול ישראל בע

תעשיה שדרות אינה מקבלת ל אשר עברה לאזור "כי החברה הנ, בבדיקה עם נותן ההכשר עולה
, "תיבולים מהכפר"הכשר מטעמם כלל מזה למעלה מחצי שנה ועל אף המעבר ושינוי השם לחברת 

יש להסיר מוצר זה מהמדפים ואין לקלוט . טרם קבלו כשרות מהרבנות שדרות כפי דרישות החוק
 . רות שד–תוצרת מחברה זו עד להסדרת עניין הכשרות מטעם הרבנות המקומית המוסמכת 

  
:  בר קוד," עם שבבי שוקולד מריר57%טראפלס שוקולד מריר ": לאחרונה נמצאו מיובאים המוצרים .6

י "ומיוצר ע,  סבא– כפר 7ש "התע' רח, "מ"גורמה בע. א.ק: "שם היבואן,  9002859036866
". ם"צ חוג הרמב"כשר חלבי אבקת חלב נוכרי בהשגחת הבד"המוצג כ,  אוסטריה–מדר , "גונץ"
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' רח, "מ"גורמה בע. א.ק"י  "מיובא ע, 5906812006627: בר קוד, "יפ'וגיות שוקולד צע"
כשר חלבי לאכלי אבקת "המוצג כ, פולין, אנוש 'ג. ס.פ.ז: "שם היצרן,  סבא–כפר  7ש "התע

 –" דיפס"". ם צרפת"צ חוג הרמב"חלב נכרי אפיית ישראל ללא חשש חדש בהשגחת הבד
שם , 9243178620644:  בר קוד,"כר בטעם פטל כחולסוכריה דחוסה עם אבקת סו

. פקיסטן, מ"רנוולא פוד אינדסטריז בע'גוג"י "ומיוצר ע, כפר קאסם" מ"אטלנטה בע. ד: "היבואן
ר לישראל ליתן הכשר ועל כן אין "י מועצת הרה"ל אינם מאושרים ע"הננו להודיע בשער בת רבים כי הגופים הנ

 !מהמדפיםלקלוט מוצרים אלו ויש להסירם 
 

' י חב"המיובא ע,  KOSHERPHARMבאמצעות אתר האינטרנט  ) 3אומגה " (טריו גארד"המוצר משווק , לאחרונה .7
". ר לישראל" ובאישור הרהKכשר משולש "תוך הצגתו כ" ארומה לייף"י "ומשווק ע, מ" תוספי בריאות בע-"אומגל"

מנתונים שהתקבלו ממחלקת יבוא עולה כי מוצר זה לא קיבל בשום אופן אישור מטעמה ולכן אין לה כל אחריות לגבי 
 ! ידע הציבור ויזהר. כשרותו

  
גולד פרוסט "' י חב"המיוצרת באיטליה ומיובאת ע, "גבינת פרמזאנו"הננו להביא לידיעת המשגיחים כי המוצר  .8

ר לישראל "לא קיבלה את אישור הרה,  לאוכלי חלב נוכריKDיבנה ומוצגת ככשרה חלבית בהשגחת משולש , "מ"בע
ר לישראל איננה "כי הרה, בהזדמנות זו נחזור ונזכיר. ועל כן יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות

וט כל גבינה או מוצר חלבי מסוג זה אלא אם כן  ניגר ועל כן אין לקל–ם "מאשרת מוצרים מיובאים המכילים חלב עכו
  .ר לישראל"הוא נושא את אישור הרה

  
פתי בר "את המוצר " תה ויסוצקי"' כי לאחרונה החלה לשווק בארץ חב, הננו להבהיר, לאור פניות חוזרות ונשנות .9

 ם"בקת חלב עכוכשר חלבי לאוכלי א"כשהוא מוצג כ, מפורטוגל, VIEIRA DE CASTRO'י חב"המיוצר ע" עגול
לאור העובדה שהציבור מורגל לפתי בר מסוג פרווה בלבד ובהתחשב ". ר לישראל" ובאישור הרהKבהשגחת משולש 

הננו להבהיר , בכך שציון הכשרות סומן באותיות קטנות בצד האחורי של המוצר
באריזות הבאות תתבקש .  ועל כן יש להתייחס בהתאםל הינו חלבי"הסוג הנכי 

 כן .ע שינויים באריזה על מנת להבהיר ולהדגיש כי המוצר חלביהחברה לבצ
רויאלטי טסה המכיל אף הוא אבקת מי גבינה ' י חב"משווק ביסקויט המיובא ע

כך שהציבור עשוי בלבד  באותיות קטנות "חלבי"המוצר כמספרד תוך ציון 
ג מדפי המכירות "נבקש מהמשגיחים לתלות ע, לזיכוי הרבים,עד אז . להיכשל

  .ים חלבייםשלטים המעידים על היות המוצר
  
D י " רבים ע"םמרכזי מבקרי"נפתחו , בשנים האחרונות : ערב שבת וצאת שבת"מרכזי מבקרים"פתיחת וסגירת נוהל

חלק לא מבוטל מהפעילות . 'מצגות וכדו, חברות יצור ומפעלים בהם מוזמן הציבור לבקר באתרי המפעל והיצור תוך קיום הפעלות
 לוחללידי חלילה לבוא אלצו יאורחים והעובדים  הל ידי כןוע, סמוך לכניסת השבתשהיא עשויה להסתיים כך ,  שישיבימי תמתרכז

 כי מרכזים אלו יוכלו לפעול ביום שישי עד כשעה וחצי לפני ,הננו להבהיר, בהתאם לכך.  מבעוד יוםמ להגיע למחוז חפצם" עשבתה
לעובד הגר בריחוק .  בכפוף לאישור הרבנות המקומיתכחצי שעה לאחר צאתהו להיפתח יוכלכניסת שבת וחג ובמוצאי שבת קדש 

  .להגיע לביתו ללא חשש חילול שבתומספקת מקום תינתן אפשרות נאותה 
  

Dחברות העוסקות בהשכרת ציוד , ר לישראל" הננו לחזור ולהזכיר כי על פי נהלי הרה:תזכורת לנוהל השכרת ציוד וכלים
אלא אך , אינן רשאיות להשכיר ציוד לאנשים פרטיים מחשש להטרפת הכלים, ג המקבלות כשרות מרבנויות מוסמכותוכלים לקייטרינ

זוגות  .מ לוודא שהמזון המוגש בכלים אלו אינו ממקור טרף"ורק לחברות קייטרינג והסעדה המושגחות על ידי רבנות מקומית ע
עושה שימוש בציוד מקורי משלו או לחלופין מחברות השכרת ציוד תחת יוודאו תחילה כי הקייטרינג הכשר , אלהינשהמבקשים 

  . הלהנולוודא כי נושא זה מוסדר על פי במקביל מתבקשים ומשגיחי הכשרות רשמי הנישואין . השגחה
 

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

  
  
  
  
  
  
  

  ר לישראל"ל הרה" מנכ- מר עודד וינר ,א" שליטג הרבנים הראשיים לישראל"הרה:העתקים

  א גזר"המועה" 443גריל "ת ממסעדת תזכורת על כך שהוסרה הכשרו  -  גזר
   עקב החלטת המפעיל לעבוד בשבת" פיצה פביוס"הוסרה הכשרות מ  -  מודיעין

  ת ועדיין מציג עצמו ככשר"פ, 11מודיעין ' רח, " מסעדות מעדני מלך–. ד.נ.ב"הוסרה הכשרות מ    פתח תקוה

  עשיה קצרין וממשיך להציג עצמו ככשרבאזור הת" ף בורגר"המסט"ו" ף"פיצה המסט"הוסרה הכשרות מ  -  קצרין
, 42פרישמן ' רח, "סביח"מסעדת ":שמן המשחה"כ של "א ומציגות ת" מסעדות הבאות אין כשרות מטעם הרבנות ת4 –ל   -   אביב-תל 

 79 אבן גבירול' רח, "ליה סנדביץ בר", א" ת79אבן גבירול , "פלאפל הכיכר", א" ת79אבן גבירול ' רח, שניצל הכיכר",  א"ת
, א"ת, 60רוטשילד ' שד,"סופר בשצירה", כ כחוק"מציג עצמו ככשר ללא ת, 296הירקון ' רח, "ביס בר בנמל"מסעדת . א"ת
  ת  ללא הרבנות המקומית"ס פ"ל מדביקים על מוצרים שונים מדבקות כשרות של חוג חת"הנ

  


