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  עדכון כשרות: הנדון

כי הוסרה תעודת ההכשר , לשכת הרבנות אור יהודה עולה מנתונים שהתקבלו מ .1
נחשד כי , מר צביקה שוריצבורד, וזאת לאחר שבעל האטליז, אור יהודה, 4הסדנה ' רח, " אור–עוף "מאטליז 

 !ידע הציבור ויזהר.  נגד בעל המקום ינקטו אמצעים. קלט במרמה בשר טריפה תוך הכשלת הרבים
 

כי הוסרה ,  יהודה עולה–האזורית מטה מנתונים שהתקבלו מאת הרבנות  .2
- 5506345: 'טל,  אירועים יפה בטבע–" ום'רוג"תעודת הכשרות מחברת 

וזאת לאחר שהתגלה כי החברה קיימה אירועים ללא שדיווחה עליהם , 054
אין לאשר מעתה קיום אירועים באמצעות חברה זו על מנת . וללא השגחה כלל

 .לא להכשל ושומר נפשו ירחק
  

י "המיוצר ע" יין רימונים"נתפס המשקה , י מפקח היחידה הארצית"סגרת ביקורת שנערכה עבמ .3
כשר "כשהוא מוצג כ, 7290010720057:  בר קוד,  גת–קרית , 44ישראל פולק ' רח," הנגב–יקבי "

הרב ' מבדיקה שנערכה עם כב. " שבע–ד באר "גרא אבאיבאישור הרב  ולכל ימות השנה לפסח 
. מזויףנמצא כי בשום אופן לא העניק הכשר לחברה זו ועל כן ציון ההשגחה , א" שליטאליעזר איגרא

 . ולהחזירו ליבואן בדחיפותמהמדפים אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להסירו 
  

המרכז לתרבות שמן " –) Zaitoona(זיתונה "' כי חב" רבנות לכשרות ארצית"התבקשנו להודיע בשם ה .4
איננה מושגחת על ידה , השוכנת בצומת אום אל פאחם מול בית הבד המודרני, 04- 6311221: 'טל, "זית

ידע . ג בקבוקי החברה מהווה זיוף חמור תוך הכשלת הרבים"בשום אופן והשימוש בציון הכשרות שלה ע
 !הציבור ויזהר

  
,  ים–רית ק, 3ירושלים ' שד, "פלאפל השף"כי ,  ים עולה–י רבנות קרית "מנתונים שנמסרו ע .5

". משגיח צמוד"בתוספת " כשר למהדרין"הוא מציג עצמו כשעל אף , אינו מושגח על ידה כלל
במקום קיים מצג כשרותי של תעודה מטעם אדם בשם  ישי אליה אשר לא הוסמך לתת 

ידע הציבור . ואין לרבנות אחריות לגבי הכשרות במקום כלל, תעודת כשרות בשום אופן
 !ויזהר

  

' ברחהשוכן וכן הסניף , 8משה לוי ' רחהשוכן ב, " חינם–חצי "ון לציון מודיעה כי מרכול הרבנות ראש .6
ל מציגים עצמם ככשרים "על אף כי הסניפים הנ, בראשון לציון אינם מושגחים על ידה כלל, 12י "הלח

 !ידע הציבור ויזהר. בניגוד לחוק באופנים שונים
  

, 22המסילה ' רח, "ממלכת האופים" נתפס בעל החנות ,י מפקח היחידה הארצית"בביקורת שנערכה ע .7
כשהוא משווק את מוצריו באריזות שונות הנושאות ציון כשרות ללא , נשר

וזאת ללא כל השגחה מטעם הרבנות , ציון שם נותן ההכשר בניגוד לחוק
 !ידע הציבור ויזהר. המקומית המוסמכת נשר

  
  ,חלקת היבואמב שהתקבלו לאור פניות מצד הציבור והמשגיחים  .8
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כאשר בסמוך  , K – הנושא ציון מתומן ובתוכו האות יני לחם נבוט אורגני מאנגליהמלברר האם המבקשות 

' י חב"המיובאים ע "ם" ללא חשש אפיה ובישול עכו- בורא מיני מזונות: "מצויין ברכתועל גבי האריזה 
י " מוצרים אלו לא אושרו בשום אופן עהרינו להודיע כי. קבלו אישור כשרותאכן , גבעת חן, "נטורפוד"

 . ידע הציבור ויזהר. מחלקת היבוא ואין לקלוט אותם במקומות המושגחים על אף שהם מוצגים ככשרים
  
 
  :הלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם תעודת הכשרותל
 

   

Pליהא למבנסמיטל"י חברת  "המיוצרים  ע" קצפת מוכנה חלבית"כי המוצרים , היבוא עולה' מנתונים שהתקבלו מאת מח" ,
 אישור מחלקת היבוא קבלומאותו מפעל , "מוכנה מתוקהקצפת צימחית "וכן המוצר , "גולד פרוסט"' י חב"ומיובאים ע, גרמניה
  . 14.10.11 תאריך אחרון לשיווק: קוד הכשרות  לגבי

  
P גן נר. ת.א, "מדגן"חודשה והוחזרה הכשרות למפעל עולה כי , רב אזורי גלבוע, א" הרב אשר גבאי שליטמאתמעדכון שהתקבל ,

  . נות המקומיתי הרב"בהנהלת מר חיים אלהורן ומעתה ניתן לקלוט תוצרת מפעל זו במקומות המושגחים ע
  
לייצר המבקשות מאפיות קיימות בימים אלו ש, התקבל מידע מאת הרבנויות המקומיות על כך  :הרהזא

לאוכלי (ם אשר חלק מהציבור נוהג לאוכלן בפסח שקדי ,אגוזים ,קוקוס ,בוטנים עוגיות: כגוןמיני עוגיות 
אין . ם לכך ביקוש לכך גם לפני הפסחכי קיי, חמץ בטענהג "ם וכן חוכלי, םתנוריתוך וזאת ב, )קטניות

 כל.  גם במהלך הפסחןמ שהציבור לא יכשל ויאכל"לאשר בשום אופן אפיית עוגיות אלו כשהן חמץ ע
 בהשגחת  "לפסח כשר " במפורש מסומן כי תחילה יוודא בפסח שימוש עבור אלו עוגיות לרכוש המבקש

  .החג במהלך להיכשל לא מנת עלהרבנות המקומית המוסמכת 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  :העתקים
  א" שליטג הרבנים הראשיים לישראל"הרהמרנן 

  לר לישרא"ל הרה" מנכ-מר עודד וינר 
  ר לישראל"רבני ומפקחי הרה

    הוסרה הכשרות ועדיין ממשיך להציג עצמו ככשר–אור יהודה , 10העבודה ' רח, בבעלות אבי ביקר, "אמיגוס"מסעדת   -  אור יהודה
כ "י צילום של תעודת כשרות מבלי שיש בידו ת" מציג עצמו ככשר ע–הרצליה , 10הסדנאות ' רח, "דסקלידס"חנות שוקולד בשם   -  הרצליה

ל מציג בעסק צילום "הנ, כ"כמו.  מפרסם עצמו ככשר בעיתונים–הרצליה , 21סוקולוב '  רח,"מהיום למחר"בית העסק . על פי חוק
  . כ כחוק"כ ומראה אותה לקונים וזאת מבלי שיש בידו ת"ת

, 11שפירא ' רח, "בטטה"מסעדת :  לציון–כ מטעם הרבנות ראשון "העסקים הבאים מוצגים ככשרים וזאת מבלי שיש בידם ת  -  ראשון לציון
' רח, "פרי הדמיון"חנות , צ"ראשל, 13עין הקורא ' רח, "בית הפלאפל"מסעדה , צ"ראשל, 2הרצל ' רח, "פיצה פלוס", צ"ראשל

, 63הרצל ' רח, "שווארמת העיר"מסעדת , צ"ראשל, 52הגדוד העברי ' רח, "דג לי דג"חנות , צ"ראשל, 7הכשרת הישוב 
  . צ"אשלר , 6ברשבסקי ' רח, "שיפודי התקוה"מסעדת , צ"ראשל

  רחובות עקב הפרת נהלי הכשרות במקום, 168הרצל ' רח, בבעלות אלמקיס ויטל וניסים, "קפה ויטל"הוסרה ההשגחה מ  -  רחובות
, "פלאפל גבאי", א"ת, 53' ורג'המלך ג' רח, "הטאבון: "א"כ מטעם הרבנות ת"העסקים הבאים מוצגים ככשרים מבלי שיש להם ת  -   אביב-תל 

  . א"ת, 4קומה , תחנה מרכזית החדשה, "שווארמה בומבה", א"ת, 279דיזינגוף ' רח

  
  


