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  עדכון כשרות: הנדון
  

, 8003407160447: בר קוד, "חומץ בלסמי מודנה" מסוג מיין נסךבו שווק חומץ , רה חמורבימים האחרונים ארע מק .1
חברת קייטרינג ל, אקטיפיקו אנדראה מילנו: "היצרן, רעננה, 19המחתרות , "מ"פלוטקין ובנו יזמים בע. י: "היבואן

י הוספת מדבקה הנושאת את "וזאת ע" תבליני חגית"' י חב"עכשרה 
 סבא מחלקת –גחת הרבנות הראשית כפר כשר בהש": הכיתוב
רעננה נמנעה בזכות ערנותו של משגיח הרבנות המקומית . "הכשרות

כי לאחר , נמצא,  סבא–המכשלה ומבירור שנערך עם הרבנות כפר 
חדלה מלהעניק כשרות , וליה'לג'לעיר ג" תבליני חגית"המעבר של 

" חגיתתבליני "אין לקלוט תוצרת מחברת . ל"הנוהמשווק למפעל 
 מוצר זה אין לקלוט, כ"כמו. במקומות המושגחים עד לבירור העניין

נא ליידע את המשגיחים . במקומות הנתונים להשגחת הרבנות המקומית
 . בנדון

 
',  גרCHAVROUX" ,150 בינת עיזיםג: " בשבועות האחרונים נמצא משווק המוצר:ל"וחי בשותל .2

 – NAOURI - במכולת , צרפת, "FROMARSAC: "היצרן ,3272770003148: בר קוד
CACHERכשר לפסח :  "ג אריזת המוצר הוספה מדבקה הנושאת את הכיתוב"כאשר ע, פאריז

מבדיקה שנערכה עם ".  ד גענף שוויץ"חלב ישראל משעת החליבה עד גמר העשיה בהשגחת אב
מזוייפת ) 03.11.11תאריך אחרון לשיווק (ל "עולה כי הגבינה הנ, "מחזיקי הדת גענף"צ "בד

 . א ושומר נפשו ירחק"לחלוטין ולא קיבלה את אישורו של הרב יפה שלזינגר שליט
 

 – "תרכיז תמר הינדי"נתפס המוצר , י מפקח היחידה הארצית באזור הצפון"בביקורת שנערכה ע .3
TAMICON ,צ העדה החרדית "בד"כשהוא נושא את ציון הכשרות של , 812664009356: בר קוד
נמצא כי המוצר מזוייף , ל"צ הנ"מזכירות הבדעם מבירור שנערך . ציון שם רבנות כללללא , "ירושלים

לחלוטין ובשום אופן לא קיבל את אישורם ובוודאי לא את כשרות הרבנות ועל כן יש להסיר מוצר זה 
 . מהמדפים בדחיפות על מנת לא להכשיל את הציבור

 
 בני –ורי מרחבים רב אז, א"בהתאם להודעתו של הרב בנימין חן שליט .4

בבעלות " ירקות עליים למהדרין"' הוסרה ההשגחה מחב, שמעון
אלקרנאווי חמיס מאזור טראבין ועל כן אין לאשר קליטת תוצרת זו 

 ! ידע הציבור ויזהר. במקומות המושגחים
  

ברצוננו להזהיר את הציבור על תופעה חמורה החוזרת על  .5
משלוחי מזון בה צרכנים מבצעים הזמנת , עצמה מעת לעת

ממסעדות שונות באמצעות אתר האינטרנט או שירות שליחים 
בעוד , טלפוני בחושבם כי התוצרת המתקבלת בביתם מתייחסת למסעדה כשרה

התקבלה , לאחרונה. שבפועל המזון הגיע ממסעדה ללא כשרות תחת אותה הרשת
סניף , "וןיינה טא'צ"' תלונה במשרדנו מאזרח אשר הזמין טלפונית מאכלי בשר מחב

אך בפועל המזון הגיע מהמסעדה ,  הנתון להשגחת הרבנות המקומית, גבעתיים
ניתן לזהות ברוב המקרים את מקור משלוח המזון . נכשל באופן חמורכך שהצרכן , א"הלא כשרה מסניף איכילוב בת

הסתמך על כך באופן אך אין ל, על פי החשבונית או תעודת המשלוח המלווה את המזון בה מצויינים פרטי המסעדה
 . מ לוודא מאיזה סניף הגיע המזון"גורף ויש ליצור קשר עם המסעדה ע
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כי הוסרה הכשרות , עולה, "המכון למצוות התלויות בארץ" יעקב ו–ד באר "מנתונים שהתקבלו מאת הרבנות והמועה .6

 . ל במקומות המושגחים"אין לרכוש תוצרת מהנ. בשוק הסיטונאי צריפין, 55' דוכן מס, "אב הדר"מהסיטונאי 
  

, 7290005833502: בר קוד, "פילה טונה לבנה בשמן חמניות"לאחרונה שווק בארץ המוצר  .7
, אזור, 7הצבר ' רח, מ"אלסקה מזון בע: היבואן, תאילנד, וטיוואט מניופקטרינג'צ: שם יצרן

ברשת , "O.Uב "כשר פרווה באישור איחוד הקהילות החרדיות ארה"המוצג כ
וזאת ללא ציון ויתכן אף במקומות אחרים  "חצי חינם"ו" כמעט חינם"החנויות 

ל אכן לא אושר על "כי הנ, ר נמצא"היבוא ברה' מבדיקה עם מח. ר לישראל"הרה
  . ידה ועל כן יש להסיר את המוצר מהמדפים ולהחזירו ליבואן

 
: היבואן',  גר400משקל , "שוקולד מרירפיצפוצי "כי המוצר , היבוא עולה' י מח"מנתונים שנמסרו ע .8

צ חוג "כשר פרווה בהשגחת הבד"המוצג כ, הולנד, "דה רווטר: "היצרן, א"ת, 19י "רש' רח, "ביאטריס"
".  מופיע ברשימת כשרות רבנות אמסטרדם הולנד- כשר לפסח לאוכלי קטניות בלבד, ם בצרפת"הרמב

 !ידע הציבור ויזהר. להחזירו ליבואן בדחיפותיש להסירו מהמדפים ו, לא קיבל את אישורה ועל כן
  

"  דר–אחוזת לי "אשר הציגה את , פורסמה מודעה בעיתון המקומי באזור רמת השרון, לאחרונה .9
י רבנות "כמושגחת ע, 03- 5402272: 'טל,  השרון–רמת , 8טרומפלדור ' רח, )אחוזת הזהב(

כי המקום כלל אינו מושגח על , לה השרון עו–מבירור שנערך עם הרבנות רמת .  השרון–רמת 
נא להביא . כך שהציבור נכשל באופן חמור, ידם ואין להם כל אחריות לגבי הנעשה במקום

 . לידיעת הציבור
  

 תעודת על הסרת,  עמק הירדן–רב אזורי כנרות , א"בהתאם להודעת הרב שלמה דידי שליט .10
ף המזרחי לכנרת ובמקביל השוכן לחו, במזרח הכנרת" עין גב"הכשרות ממסעדת הדגים 

רב חצור הגלילית על שהוסרה הכשרות , א"התקבלה הודעתו של הרב מרדכי דיעי שליט
 . מ להסיר מכשול"נא ליידע את הציבור בהתאם ע. ברפטינג נהר הירדן" איסקנדר"ממסעדת 

  
מוצעים , כי באזור פקיעין הישנה, הננו להזהיר את הציבור .11

ך הצגתם ככשרים בהשגחות שונות למכירה דברי מזון ואפיה תו
מסעדת חומוס :"כך שהציבור נכשל , ללא רבנות כל שהיא

כ "המקומות אינם מאושרים כל עוד לא תהיה ברשותם ת. "פיתות רעיה ואילן", "פקיעין העתיקה
  . בתוקף מטעם הרבנות המקומית המוסמכת

  
איננה , בשדה התעופה" דיוטי פרי" הננו להבהיר כי חנות ה:םיב רתלאשל .12

נתונה כלל להשגחת הרבנות המוסמכת ועל כן אין לנו כל אחריות לגבי המוצרים 
. 'וכדו" יין נסך"הנמכרים במקום אשר בחלקם  אסורים באכילה ושתיה מחשש ל

 !ידע הציבור ויזהר
  

, סי בונןבבעלות מר יו, "פיצה בלה"עולה כי הוסרה הכשרות ל, שהתקבלו מאת הרבנות המקומית כפר יונהמנתונים  .13
 !ידע הציבור ויזהר.  יונה–השוכנת במרכז המסחרי המערבי בשדרות רבין בכפר 

  
 –צפוני אור . ת.א, "פרלין" עקיבא על הסרת כשרות מקונדיטוריית ובית מאפה –רבנות אור מהתקבלה הודעה  .14

  . נא ליידע את הציבור בנדון. עקיבא
  
  

אין לאשר הוצאת חלקי בשר מבתי המטבחיים  ,ר לישראל" כי על פי נוהלי הרההננו לחזור ולהזכיר :  נוהל בית מטבחייםתזכורת
 ובמידה והמשגיחים באטליזים יתקלו רגלים וראש , ובכלל זה חלקי פנים, נוקרו והוכשרו תחילההמושגחים והמפוקחים ללא ש

   . בהתאםטבחייםל ולהחזירה לבית המ"עליהם למנוע את השימוש בתוצרת הנ, במשלוחי בשר שלא על פי הנוהל
  
  
  
  
 
 
 
 

  
  : עתקיםה

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

  הלשכה המשפטית


