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 יוגורט בטעם פירות –עיית אקיטביה רבי"לאחרונה שווק ברשתות השונות המוצר  .1
, 7290011194833: בר קוד, " שטראוס–דנונה " תחת המותג  שומן1.5%, "מיובשים

 התקבלו תלונות על כך .אבקת רכיבי חלב נוכרילאוכלי חלבי רבנות נהריה כשר בה
, חשיפת המקרה ולאחר בדיקות מעבדהעם .  בפירות המיובשיםשבמוצר נמצאו תולעים

" שטראוס"' בנות נהריה להפסיק מיידית את יצור המוצר ואכן כך פעלה חבהורתה הר
י "יתכן כי תוצרת זו נקנתה ע, עם זאת. מ לא להכשילו"במסגרת אחריותה כלפי הצרכן וע

 ולהחזירו הצרכן טרם הפרסום ועל כן באנו בזאת להזהיר את הציבור שלא לרכוש מוצר זה
יובשים בלבד ובשום אופן לא לשאר מוצרי הודעתנו מתייחסת למוצר פירות מ. לספק

 . הסדרה
 

י מפקחי היחידה הארצית ונציג אגף הכשרות הארצי "מביקורת פתע שנערכה ע ! תוריהז .2
: 'טל, הישן לוד. ת.א, 7מודיעין ' רח," מיקס לפלאפל תעשיות מזון–סוזן "במפעל 

נתפסו בעלי , 7290012761003:  בר קודהעוסק בייצור תערובת לפלאפל, 1700701721
על אף כי על גבי , המפעל כשהם עושים שימוש בעלי ירק לא מפוקחים המוחזקים בנגיעות

ובכך הכשילו את , "צ וירק גוש קטיף"כשר למהדרין כל הרכיבים בד:" אריזות המוצר מצויין
הננו להודיע בזאת כי .  לודהציבור הרחב אשר ביקש לסמוך על כשרות הרבנות המקומית

" מגה"תוצרת זו משווקת בין היתר ברשת .  תוצרת חברה זו במקומות המושגחיםאין לרכוש
 !ידע הציבור ויזהר". קואופ ישראל"רשת 

  
אשר שווקה " עלי בייבי"נמנעה החדרת תוצרת עלי ירק מסג ,  עירנותו של משגיח רבנות מקומיתלאור .3

תוך ניסיון , )כביכול" לת יצחקנח"צ "בד (ב"בשקיות שקופות ללא כל זיהוי היצרן מלבד המדבקה המצ
כי אין לקלוט תוצרת עלי , הננו להודיע בזאת. י סוכני משנה כמפוקחת לעניין חרקים ותולעים"להציגה ע

 . ירק אלא אם כן מסומן במפורש שם היצרן ושם נותן ההכשר המוסמך על פי חוק על מנת לא להכשל
  

–" מנטה"ולה כי המוצר הע, י מפקחי היחידה הארצית"מנתונים שנמסרו לנו  ע .4
GERSA   ,בהשגחת רבנות טורקיה ללא שם היבואן" כשר פרווה"המוצג כ, טורקיה, 

ר לישראל ועל כן אין לקולטו "המשווק בחנויות השונות איננו נושא את אישור הרה
 . חיםינא להביא לידיעת המשג. במקומות המושגחים

  
הרחב מציעים לקהל קפה רשתות בתי ההתקבלה תלונה על כך שבחלק מסניפי  .5

אשר חלקם " רטאשוג"' י חב"המשווקים ע" ביסטרו תה"' מגוון מקלוני תה של חבמשקה תה על בסיס 
ארל "את התה מסוג שבמקור אישרה מחלקת היבוא הארצי אף על טעם וריח וחומרי מכילים תמציות 

. יס בדיקת מעבדהעל בס וזאת ללא תוספת תמציות וחומרי טעם  בלבד"אדום" ו"ירוק", "גריי
של אין לאשר שימוש במקלוני תה לאור העובדה שהיבואן לא חידש את התעודה ובהתאם לכך 
 נבקש .עד להסדרת נושא הכשרות של מכלול הטעמים בהתאם לדרישות ההלכהל "החברה הנ

ל כמתבקש ועל מנת להסיר "מהמשגיחים לפקוח עיניים ולוודא שלא עושים שימוש במקלונים הנ
 .מכשול

  

ויצמן יצחק שרותי . מ. י–סרדינים בשמן צמחי חריף מרוקו " לאחרונה נמצא משווק המוצר .6
, מרוקו" UPA: "שם היצרן',  גר125: תכולה, 6111049000051: בר קוד, "מ"מסחר בע

צ בית "בהשגחת בד, אשדוד, מ"ויצמן יצחק שרותי מחסר בע. מ.י: "שם היבואן, אספי
היבוא ' בבדיקה שנערכה עם מח". הרבנות הראשית לישראלבישול ישראל ובאישור , יוסף
ל אין אישור כשרות בתוקף המתייחס לקודים המופיעים על הקופסה "כי למוצר הנ, נמצא

 . ולהחזירו ליבואן מהמדפים לטו במקומות המושגחים ויש להסירו בדחיפות וועל כן אין לק
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כשר פרוה "כ המוצג , "ולוט מקסי מיניוודקה ס"על כך שהמשקה , התקבלה תלונה מרבנות חיפה .7

:  בר קוד,052- 5833887 :' טל,"מ"ל פרימיום משקאות בע.ש.א.ד.ט" :שם היצרן, "מהדרין לימות השנה
לא קיבל הכשר מטעמה ועל כן אין לקולטו במקומות , חיפה,73יוליוס סימון ' רח , 7290013670014

 . להחזירו ליצרןיש המושגחים ו
  

' נמצאו מדבקות אריזה של חב, רחובות, 15היצירה ' נערכה ברחבביקורת פתע ש .8
כשר : "הנושאות את ציון הכשרות, רחובות, 54ו "ביל' רח, "שפע תבלינים"

ואף מדבקות נוספות המציגות את התוצרת " למהדרין בהשגחת הרבנות רחובות
ל אין הכשר "הנ' כי לחב, הננו להודיע.  ברק–ככשרה בהשגחת הרב לנדא מבני 

אין לקלוט מוצר זה במקומות . מכל גוף שהוא ועל כן מדובר בהטעייה חמורה
 .  מ לא להכשל"המושגחים  ע

  
 –אטליינוס "'  חבל בתיה והסביבה המציע למכירה פיצה ש–מופץ פלייר באזור מזכרת , לאחרונה .9

שרה וזאת על אף כי המציג אותה ככ, 0779349500: ' טל, בתיה–מזכרת , 1הדובדבן ' רח, "פיצה
 ידע . בתיה-במקום אין כלל השגחה ותעודת הכשר מטעם הרבנות המקומית המוסמכת מזכרת 

  !הציבור ויזהר
  

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

  
  

  
  
  

  
  
  

  : העתקים
  א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' כבמרנן 

  ר לישראל"ל הרה" מנכ–מר עודד וינר 
  ר"הלשכה המשפטית ברה

, שוק עירוני,העבודה' רח, "אטליז בכור: "מית אשקלוןי הרבנות המקו"שהוסרה מהם ההשגחה עלהלן רשימת מקומות באשקלון   -  אשקלון
' שכ, "קייטרינג של נועה"ה,  נאוות אשקלון–הנמר ' רח, "בזיליקום"קייטרינג , 38יהודה הלוי ' רח, "מיכאל ונני"קייטרינג 
קריית (אלי כהן ' רח, "יוקו"מסעדת , קניון חוצות, "פיצה דומינו", )בבניין העירייה(הגבורה ' רח, "אסיה פוד"מסעדת , עתיקות

כ נמסר על ידם כי המקומות "כמו. 10/6הגדוד העברי ' רח, "קפה שבי", הצפוני. ת.צומת בנו א, "מפגש ארבל", )האקדמיה
' רח, "הקונדיטוריה של עופר", אייר' אלי כהן פינת רח' רח, "אצל מדי", ל"צה' רח, "טופ בורגר: "הבאים לא נתונים להשגחתה

   ).רבניין הד(הרצל 
      

  P  אשקלון ומעתה המקום נתון לפיקוחה של הרבנות, "דקלה אירועים"חודשה והוחזרה הכשרות ל .  
      

חבל 
  מודיעין

למרות שיש לו תעודת כשרות רגילה מטעם הרבנות , "צ"כשר בד" מציג עצמו כ–מתחם האוכל באיירפורט סיטי , "ארמה נורישוו"  -
   מודיעין-חבל 

  כ של רבנות חיפה שפג תוקפה בחודשים האחרונים ואינו נתון להשגחתה"המקום מציג ת –חיפה , 92יפו ' רח, "לסי טי בר"  -  חיפה
מסעדת , 30יפו ' רח, "מסעדת חן: "המקומות הבאים מוצגים ככשרים באמצעות תעודות שאינן מטעם הרבנות המקומית ירושלים  -  ירושלים

  שמאי ירושלים' רח, "טעמי"מסעדת , 72יפו ' רח, "צדקיהו"
  י הרבנות המקומית מעלות" הוסרה הכשרות ע–שכונת יפה נוף מעלות , "תענעוגות"קונדיטוריית   -  מעלות
קרית 
  טבעון

כ ואינו נתון להשגחת " לא חידש את ת–קרית טבעון , 1148. ד.ת, 1כלנית ' רח, בבעלות מר ליאור בוחבוט, "דבש"קייטרינג   -
   טבעון-הרבנות קרית 

 17ירמיהו ' רח, "שווארמה חומוס נטו ":א"כ מטעם הרבנות ת"להלן רשימת מקומות שמציגים עצמם ככשרים מבלי שיש בידם ת  -  אביב –תל 
" כשר למהדרין" חנות המפעל כותב 48לוינסקי ' רח, 58לוינסקי ' רח, "שווארמה",  הוסרה ההשגחה וממשיך להציג עצמו ככשר–
, 83-99דיזינגוף ' רח, "בראשית"מסעדת , 14שוקן ' רח, "השוקניה"מסעדת , 30 טאגור 'רח, "קונדיטוריה שמו", ג שלט"ע
, 1מסילת ישרים ' רח, "קסם הירק"חנות , 5ה "פינת השל, "המטבח של גיל וגדי", 6תחנה מרכזית חדשה קומה , "פיצוציה"
, "מטבח יפני", ג שלט"יות מוצג ככשר עא וממשיך לה"י הרבנות ת" הוסרה מהם ההשגחה ע– 60המסגר ' רח, "מאפיית המסגר"

ל יש כשרות רגילה אך מציגים "לנ – 28אחד העם ' רח, "לאנטרקוט"מסעדת , 14מרכז ויצמן , "גלדריה", 111אבן גבירול ' רח
ם  מוצגי–הארבעה ' רח, "פאנץ ליין"מסעדת , 85אבן גבירול ' רח, "קונדיטוריית עידית ",ג פליירים"עצמם ככשרים למהדרין ע

א ומסרב להחזיר את "י הרבנות ת" הוסרה הכשרות ע– 50דרך יפו , "אלופן"מסעדת , ככשרים באינטרנט ללא רבנות מקומית
, פרישמן' דיזינגוף שפונה לרח' רח, "שווארמה שאולי",  מול בית המשפט2ויצמן ' רח, "קפה מאוד", תעודת הכשרות לרבנות

 הוסרה – 91החשמונים ' רח, "גאו"מסעדת , ל" אצ48'  מול מס7ל "אצ' רח, "וירק"רשת , 165דיזינגוף ' רח, "לחם צרפתי"
 הוסרה הכשרות – 90דיזינגוף ' רח, "כריש אנטריקוט"מסעדת , כ ישנה במקום"א וממשיך להציג ת"ההשגחה מטעם הרבנות ת

   !ידע הציבור ויזהר. א עקב חילול השבת במקום"י הרבנות ת"ע

  


