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  מנהל מחלקת הכשרות
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בית האריזה והשיווק של במתחם יחידה הארצית בסיוע משטרת ישראל י מפקחי ה"עפשיטה שנערכה ב .1
 –נתפסו בעלי החברה , השוכן בישוב רהט שבדרום, " עלי עידית למהדרין–ירקות עליים למהדרין "' חב

חמיס ועלי קרינאוי כשהם ממשיכים  לשווק את תוצרת המפעל תוך הצגתה ככשרה באמצעות שקיות 
מחזיקי הדת "צ "א מרחבים ובד"רב המועה, א"ל הרב בנימין חן שליטהנושאות את ציון הכשרות ש

כך , י הרבנות המוסמכת"שבועות ע' בעוד שבפועל מהמקום הוסרה תעודת ההכשר לפני מס, "בעלזא
התוצרת הוחרמה תחת צו בית משפט ובמקביל נערכה בדיקת מעבדה . שהדבר מהווה זיוף חמור

.  תוך הכשלת הרבים אחריםחרקיםורים של מאות טריפסים וממצאים חמלתוצרת הארוזה ובה נמצאו 
ועד כשרות "להציג את עצמם ככשרים גם באמצעות הגוף המכנה את עצמו אף בעלי המקום ניסו 
ר כלל ועל "י מועצת הרה"ל לא הוסמך ע"הננו להודיע בשער בת רבים כי הגוף הנ. "למהדרין נתיבות

אין לקלוט תוצרת חברה זו . 1983 –ג "אה בכשרות התשמכן הדבר מהווה עבירה על חוק איסור הונ
  . במקומות המושגחים

 
- 288029: פלאפון, מר צפניה בכור, לאחרונה נתפס משווק הירקות .2

כשהוא משווק תוצרת חקלאית המלווה בתעודת משלוח , 0507
בהתאם .  יעקב–החתומה בחותמת כשרות של רבנות באר 

ל אינו " יעקב הספק הנ– להודעתה של הרבנות המקומית באר
 כך שהחותמת מזוייפת לחלוטין ומהווה מכשול המושגח כלל על יד

 .   במקומות המושגחיםמספק זהאין לקלוט תוצרת . חמור לציבור
  

כי , נמצא, "חצי חינם"י מפקחי היחידה הארצית בסניף "בביקורת שנערכה ע .3
, " שומן צמחיחלב כחוש מרוכז וממותק בתוספת"במקום מוכרים את המוצר 

המיוצר , 4770209042274: בר קוד, "ליטובסקי סלסטונה"תחת המותג 
וזאת ללא כל " כשר לאוכלי אבקת חלב נוכרי" תוך הצגתו כ,כפר טרומן" יורוסטנדרט"' י חב"ליטא ומיובא עב

 .  יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן. ר לישראל"הכשר מטעם הרה
  

 וופל מצופה קרם קקאו ממולא בקרם –" XLטריו "ף לאחרונה נמכר החטי .4
. ש"י "טורקיה ומיובא ע" קרין גידה"' י חב"המיוצר ע, 8690835000737: בר קוד, אגוזים

צ איגוד רבנים " בהשגחת בדפרווהכשר למהדרין " חולון תוך הצגתו כ–" בוטובסקי
 ולאוכלו לאחר לכשילולים להכך שאנשים עחלבי ג האריזה מופיע שהמוצר הינו "בעוד שע" מנשסטר

 . יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות. בשר
  

מאפה פילו "נבקש להביא לידיעת המשגיחים בסניפי רשתות השיווק כי אין לאפשר אפיה של המוצר  .5
ג תבניות " עהפרווההאפיה תתצבע אך ורק בתנור . ג תבניות חלביות"בתנור חלבי ע" במילוי טונה

נמצא כי אפו בורקס גבינה יחד עם מאפה פילו , לאחרונה. מ לא להכשיל את הציבור"רווה בלבד עפ
המשגיחים להקפיד על קיום מנבקש ועל כן , וזאת בניגוד לנוהלובמגשים חלביים טונה בתנור חלבי 

 .  לזיכוי הרביםהנוהל
  
  

חמי  דן נמכרים ל–כי באזור גוש , נמצא, י מפקחי היחידה הארצית"בביקורת שנערכה ע .6
תוך שהם מוצגים ככשרים בהשגחת הרבנות המקומית הוד " כיכר לחם"בריאות תחת המותג 

עולה כי כיום אין הם מעניקים כשרות המקומית י הרבנות "מנתונים שנמסרו ע.  השרון–
אין לאשר קליטת מוצר זה במקומות . כך שהדבר מהווה מכשול חמור, ל"למאפיה הנ
 . המושגחים

  
  

המיובא , 3083640000101: בר קוד, "דג פילה עם פירורי לחם קפוא"היבוא עולה כי המוצר ' י מח"מנתונים שנמסרו ע .7
היינן בריך אקווטיק "י "ומיוצר ע,  08- 6246000: 'טל,  טוביה–אזור התעשיה באר , )מעדני הדג" (מ"לאטי עזרא בע"י "ע

צ נבדק ונימצא נקי ללא חשש "גחת בד ייצור מיוחד בהש–כשר "המוצג כ, סין: ארץ יצור, 4600/02038קו " פרודקס
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מביקורת שנערכה . לא קיבל את אישורה כלל, "באישור הרבנות הראשית לישראל, ת"ס פ"צ חוג חת"בד, טפילים
מ לשווקם ללא "מ להסיר את פירורי הלחם ע"ל שטפה את הדגים ע"נמצא כי החברה הנבבאר טוביה לאחרונה במפעל 

חים ובוודאי שאין לשווקם ככשרים לפסח גם אם נשטפו משאריות פרורי אין לקלוט דגים אלו במקומות המושג. פירורים
 . הלחם

  
 תיירות -אופק  "הננו לחזור ולהזהיר כי חברת  ! ת ו ר י הז  .8

' רח, "מ" מעדנות בע–צנובר "בחסות חברת " והפקת אירועים
אסירי ' או רח, 09– 7676675: 'טל,  כפר סבא92ויצמן  / 10התעש 

 לאור  כשריםאינה מאושרת לעריכת אירועיםן  הוד השרו11ציון 
 !ידע הציבור ויזהר.העובדה שאין ברשותה תעודת הכשר כחוק 

 
 

 D  בשנים האחרונות הולך וגדל הביקוש להפעלת מטבחים וחדרי אוכל בתחום :קייטרינג  מושגחת'  של חב– "מטבח קצה"נוהל 
מטבח "כך שעיקר המאכלים מיוצרים ב, קייטרינג' גזר הפרטי באמצעות חבמבכן  ומוסדות חינוך וציבור, המלונאות, התעשיה

בחלק ממטבחים אלו ". בחי קצהמט"מטבחים אלו מכונים . ממנו נשלח המזון למטבחים שונים ברחבי הארץ, )מרכזיה" (האם
, ממידע שהתקבל במשרדנו". מטבח האם"טיגונים וחימומים וזאת מעבר למזון המתקבל מ,  הכנה של מזוןלעיתיםמתבצעת  

תחת הכל "זוכים למענה כי ?  כשר  הקצה וחדר האוכלמטבחבבירור האם " מטבחי הקצה"ים הפונים למנהלי כי עובדים רב, עולה
 תוך עבירה על חוק על אף שבפועל  אין כלל השגחה ופיקוח במטבח הקצה" מטבח האם" ואף מציגים תעודה מצולמת של "כשרה

מטבחי "על כל חברות הקייטרינג לדאוג לכך שהננו להודיע בשער בת רבים כי  . איסור הונאה בכשרות
ל כלים שמ לוודא כי במקום אין ערבוב "עהמוסמכת רבנות המקומית יהיו נתונים להשגחת ה" הקצה
 המזון יישלח מלווה בתעודת משלוח .'החדרת מזון לא כשר וכדו, ם"בישולי עכו, ים וחלביים בשרי

" מטבחי הקצה"הנשלחים לכלים ושאר  יש לזכור כי גסטרונומים .י משגיח המטבח המרכזי"מוחתמת ע
 נבקש מנותני ההכשר . כך שהדבר מהווה מכשול, "מטבח האם" ולחזור לף עשויים להיטר–ללא השגחה 

יעשו הבחנה בין מטבח " מטבחי קצה"רבנויות אשר בתחומן . ת את חברות הקייטרינג בהתאםלהנחו
 כאשר פעיל לבין מטבח שלא נערכת בו כל פעילות מלבד הגשת המזון לעניין מאפייני ההשגחה במקום

כי מזון הנשלח לאירועים , למותר לציין. המשגיח יהיה נוכח כל זמן פעילות ההכנה והייצור ככל שיהיה
   .תאם לנהלי אגף הכשרות הארצי ימשיך להיות מטופל בה–'  וכדואולמות, גני אירועיםלחיצוניים 

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

 

 
  
  

  
  

  
  

  לשכה משפטית, ר לישראל"רהל ה" מנכ–מר עודד וינר , א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' מרנן כב: העתקים

  ג כרטיסי ביקור "ע" כשר"ל אין כשרות ומציג עצמו כ" למסעדה הנ–אופקים , טוסט נקניק" פטוס'ג"מסעדת   -  אופקים
בנימינה 

  גבעת עדה
 הוסרה הכשרות מטעם הקצביה ואינה –ענת אסולין ' בבעלות גב, בנימינה, 21השעורה ' רח, "עוף טוב הכל טוב"קצביה   -

  נתונה להשגחת הרבנות המקומית
 בעל העסק ביקש להפסיק את הכשרות במקום ואינו נתון עוד להשגחת הרבנות –ם "מושב יד רמב, "סנביץ לי"היצרן   -  גזר

  האזורית
י הרבנות " הוסרה הכשרות ע–צומת המשטרה חדרה , "ביג בורגר"חדרה ומסעדת , 37א הנשי' רח, "טיים עוף"מסעדת   -  חדרה

  ל"חדרה מהמסעדות הנ
 כ "כמו. כפר נופך בכניסה לישוב חבל מודיעין, "טעם של פעם"י הרבנות האזורית חבל מודיעין ממסעדת "הוסרה הכשרות ע  -  חבל מודיעין

" מהדרין" רמת הכשרות הוחלפה מכשרות -חבל מודיעין , ארות יצחקב" פואר סנטר"הנמצאת במתחם ' מסעדת בורגרנץ
  "לרגילה

, ס"כ , 5דרך השרון ' רח, בבעלות מר יוסף לוזון, "טרבלסי"מסעדת : ס"י הרבנות כ"הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים ע  -  כפר סבא
  ס" כGמתחם , ות מר רן שיפרבבעל, "גרין וויט"מסעדת , ס" כGמתחם , בבעלות מר יצחק לוי, "וילי דוג"מסעדת 

   הוסרה הכשרות עקב הפרת נהלי הכשרות במקום–) מול עיריית מעלות(מעלות , 2בן גוריון ' רח, "פסטה בר"מסעדת   -  מעלות
  כבעבר" מהדרין"ולא " רגילה בלבד" עומדת בכשרות –צפת , "realtime -זמן אמיתי  "מסעדת   -  צפת

קניון , "יוגומיקס", קרית שמונה,  חי–תל ' שד, "יוגומיקס: "י הרבנות קרית שמונה" העסקים הבאים עהוסרה הכשרות משני  -  קרית שמונה
  קרית שמונה, נחמיה

 הוסרה הכשרות עקב הפרת נהלי כשרות –לה אלנתנוב 'בבעלות אנג, רחובות. ת.א, 15היצירה ' רח, "שפע תבלינים"מפעל   -  רחובות 
  י הרבנות רחובות"במקום ע

   אינה נתונה להשגחת הרבנות המקומית–רמת השרון , 1המלכים ' רח, "הוט קופי"מסעדת   -  השרוןרמת  
ג "ע" כשר למהדרין"ל אין כשרות מטעם הרבנות רעננה ומפרסם עצמו כ" לנ–רעננה , 2לוי אשכול ' רח, "פיצה מאסטרו"  -  רעננה

  פליירים
מועדון ,  פינת בוגרשוב42צומת בן יהודה , "המקור: "ם הרבנות המקומיתכ מטע"להלן בתי עסק המוצגים ככשרים ללא ת  -  תל אביב

ג שלט ללא "ע" כשר"  כותב 172ארלוזורוב פינת בן יהודה '  רח, הכשר " קפה קפה", 52-54קיבוץ גלויות ' רח, "בארבי"
  רבנות
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  הרב המקומי
  מנהל מחלקת הכשרות

  ר המועצה הדתית"יו
  די בכל אתר ואתר

  
  

  ,שלום רב
  
  

  עדכון כשרות: הנדון
  

בית האריזה והשיווק של במתחם יחידה הארצית בסיוע משטרת ישראל י מפקחי ה"עפשיטה שנערכה ב .1
 –נתפסו בעלי החברה , השוכן בישוב רהט שבדרום, " עלי עידית למהדרין–ירקות עליים למהדרין "' חב

חמיס ועלי קרינאוי כשהם ממשיכים  לשווק את תוצרת המפעל תוך הצגתה ככשרה באמצעות שקיות 
מחזיקי הדת "צ "א מרחבים ובד"רב המועה, א"ל הרב בנימין חן שליטהנושאות את ציון הכשרות ש

כך , י הרבנות המוסמכת"שבועות ע' בעוד שבפועל מהמקום הוסרה תעודת ההכשר לפני מס, "בעלזא
התוצרת הוחרמה תחת צו בית משפט ובמקביל נערכה בדיקת מעבדה . שהדבר מהווה זיוף חמור

.  תוך הכשלת הרבים אחריםחרקיםורים של מאות טריפסים וממצאים חמלתוצרת הארוזה ובה נמצאו 
ועד כשרות "להציג את עצמם ככשרים גם באמצעות הגוף המכנה את עצמו אף בעלי המקום ניסו 
ר כלל ועל "י מועצת הרה"ל לא הוסמך ע"הננו להודיע בשער בת רבים כי הגוף הנ. "למהדרין נתיבות

אין לקלוט תוצרת חברה זו . 1983 –ג "אה בכשרות התשמכן הדבר מהווה עבירה על חוק איסור הונ
  . במקומות המושגחים

 
- 288029: פלאפון, מר צפניה בכור, לאחרונה נתפס משווק הירקות .2

כשהוא משווק תוצרת חקלאית המלווה בתעודת משלוח , 0507
בהתאם .  יעקב–החתומה בחותמת כשרות של רבנות באר 

ל אינו " יעקב הספק הנ– להודעתה של הרבנות המקומית באר
 כך שהחותמת מזוייפת לחלוטין ומהווה מכשול המושגח כלל על יד

 .   במקומות המושגחיםמספק זהאין לקלוט תוצרת . חמור לציבור
  

כי , נמצא, "חצי חינם"י מפקחי היחידה הארצית בסניף "בביקורת שנערכה ע .3
, " שומן צמחיחלב כחוש מרוכז וממותק בתוספת"במקום מוכרים את המוצר 

המיוצר , 4770209042274: בר קוד, "ליטובסקי סלסטונה"תחת המותג 
וזאת ללא כל " כשר לאוכלי אבקת חלב נוכרי" תוך הצגתו כ,כפר טרומן" יורוסטנדרט"' י חב"ליטא ומיובא עב

 .  יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן. ר לישראל"הכשר מטעם הרה
  

 וופל מצופה קרם קקאו ממולא בקרם –" XLטריו "ף לאחרונה נמכר החטי .4
. ש"י "טורקיה ומיובא ע" קרין גידה"' י חב"המיוצר ע, 8690835000737: בר קוד, אגוזים

צ איגוד רבנים " בהשגחת בדפרווהכשר למהדרין " חולון תוך הצגתו כ–" בוטובסקי
 ולאוכלו לאחר לכשילולים להכך שאנשים עחלבי ג האריזה מופיע שהמוצר הינו "בעוד שע" מנשסטר

 . יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות. בשר
  

מאפה פילו "נבקש להביא לידיעת המשגיחים בסניפי רשתות השיווק כי אין לאפשר אפיה של המוצר  .5
ג תבניות " עהפרווההאפיה תתצבע אך ורק בתנור . ג תבניות חלביות"בתנור חלבי ע" במילוי טונה

נמצא כי אפו בורקס גבינה יחד עם מאפה פילו , לאחרונה. מ לא להכשיל את הציבור"רווה בלבד עפ
המשגיחים להקפיד על קיום מנבקש ועל כן , וזאת בניגוד לנוהלובמגשים חלביים טונה בתנור חלבי 

 .  לזיכוי הרביםהנוהל
  
  

חמי  דן נמכרים ל–כי באזור גוש , נמצא, י מפקחי היחידה הארצית"בביקורת שנערכה ע .6
תוך שהם מוצגים ככשרים בהשגחת הרבנות המקומית הוד " כיכר לחם"בריאות תחת המותג 

עולה כי כיום אין הם מעניקים כשרות המקומית י הרבנות "מנתונים שנמסרו ע.  השרון–
אין לאשר קליטת מוצר זה במקומות . כך שהדבר מהווה מכשול חמור, ל"למאפיה הנ
 . המושגחים

  
  

המיובא , 3083640000101: בר קוד, "דג פילה עם פירורי לחם קפוא"היבוא עולה כי המוצר ' י מח"מנתונים שנמסרו ע .7
היינן בריך אקווטיק "י "ומיוצר ע,  08- 6246000: 'טל,  טוביה–אזור התעשיה באר , )מעדני הדג" (מ"לאטי עזרא בע"י "ע

צ נבדק ונימצא נקי ללא חשש "גחת בד ייצור מיוחד בהש–כשר "המוצג כ, סין: ארץ יצור, 4600/02038קו " פרודקס



  הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL  

  

   היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

  02– 5313169' פקס , 02– 5313187: 'טל, 91306 מיקוד 36016. ד.ת, ירושלים, 80ירמיהו , בית יהב
Beit Yahav,  80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313187, Fax. 02-5313169  

מביקורת שנערכה . לא קיבל את אישורה כלל, "באישור הרבנות הראשית לישראל, ת"ס פ"צ חוג חת"בד, טפילים
מ לשווקם ללא "מ להסיר את פירורי הלחם ע"ל שטפה את הדגים ע"נמצא כי החברה הנבבאר טוביה לאחרונה במפעל 

חים ובוודאי שאין לשווקם ככשרים לפסח גם אם נשטפו משאריות פרורי אין לקלוט דגים אלו במקומות המושג. פירורים
 . הלחם

  
 תיירות -אופק  "הננו לחזור ולהזהיר כי חברת  ! ת ו ר י הז  .8

' רח, "מ" מעדנות בע–צנובר "בחסות חברת " והפקת אירועים
אסירי ' או רח, 09– 7676675: 'טל,  כפר סבא92ויצמן  / 10התעש 

 לאור  כשריםאינה מאושרת לעריכת אירועיםן  הוד השרו11ציון 
 !ידע הציבור ויזהר.העובדה שאין ברשותה תעודת הכשר כחוק 

 
 

 D  בשנים האחרונות הולך וגדל הביקוש להפעלת מטבחים וחדרי אוכל בתחום :קייטרינג  מושגחת'  של חב– "מטבח קצה"נוהל 
מטבח "כך שעיקר המאכלים מיוצרים ב, קייטרינג' גזר הפרטי באמצעות חבמבכן  ומוסדות חינוך וציבור, המלונאות, התעשיה

בחלק ממטבחים אלו ". בחי קצהמט"מטבחים אלו מכונים . ממנו נשלח המזון למטבחים שונים ברחבי הארץ, )מרכזיה" (האם
, ממידע שהתקבל במשרדנו". מטבח האם"טיגונים וחימומים וזאת מעבר למזון המתקבל מ,  הכנה של מזוןלעיתיםמתבצעת  

תחת הכל "זוכים למענה כי ?  כשר  הקצה וחדר האוכלמטבחבבירור האם " מטבחי הקצה"ים הפונים למנהלי כי עובדים רב, עולה
 תוך עבירה על חוק על אף שבפועל  אין כלל השגחה ופיקוח במטבח הקצה" מטבח האם" ואף מציגים תעודה מצולמת של "כשרה

מטבחי "על כל חברות הקייטרינג לדאוג לכך שהננו להודיע בשער בת רבים כי  . איסור הונאה בכשרות
ל כלים שמ לוודא כי במקום אין ערבוב "עהמוסמכת רבנות המקומית יהיו נתונים להשגחת ה" הקצה
 המזון יישלח מלווה בתעודת משלוח .'החדרת מזון לא כשר וכדו, ם"בישולי עכו, ים וחלביים בשרי

" מטבחי הקצה"הנשלחים לכלים ושאר  יש לזכור כי גסטרונומים .י משגיח המטבח המרכזי"מוחתמת ע
 נבקש מנותני ההכשר . כך שהדבר מהווה מכשול, "מטבח האם" ולחזור לף עשויים להיטר–ללא השגחה 

יעשו הבחנה בין מטבח " מטבחי קצה"רבנויות אשר בתחומן . ת את חברות הקייטרינג בהתאםלהנחו
 כאשר פעיל לבין מטבח שלא נערכת בו כל פעילות מלבד הגשת המזון לעניין מאפייני ההשגחה במקום

כי מזון הנשלח לאירועים , למותר לציין. המשגיח יהיה נוכח כל זמן פעילות ההכנה והייצור ככל שיהיה
   .תאם לנהלי אגף הכשרות הארצי ימשיך להיות מטופל בה–'  וכדואולמות, גני אירועיםלחיצוניים 

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

 

 
  
  

  
  

  
  

  לשכה משפטית, ר לישראל"רהל ה" מנכ–מר עודד וינר , א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' מרנן כב: העתקים

  ג כרטיסי ביקור "ע" כשר"ל אין כשרות ומציג עצמו כ" למסעדה הנ–אופקים , טוסט נקניק" פטוס'ג"מסעדת   -  אופקים
בנימינה 

  גבעת עדה
 הוסרה הכשרות מטעם הקצביה ואינה –ענת אסולין ' בבעלות גב, בנימינה, 21השעורה ' רח, "עוף טוב הכל טוב"קצביה   -

  נתונה להשגחת הרבנות המקומית
 בעל העסק ביקש להפסיק את הכשרות במקום ואינו נתון עוד להשגחת הרבנות –ם "מושב יד רמב, "סנביץ לי"היצרן   -  גזר

  האזורית
י הרבנות " הוסרה הכשרות ע–צומת המשטרה חדרה , "ביג בורגר"חדרה ומסעדת , 37א הנשי' רח, "טיים עוף"מסעדת   -  חדרה

  ל"חדרה מהמסעדות הנ
 כ "כמו. כפר נופך בכניסה לישוב חבל מודיעין, "טעם של פעם"י הרבנות האזורית חבל מודיעין ממסעדת "הוסרה הכשרות ע  -  חבל מודיעין

" מהדרין" רמת הכשרות הוחלפה מכשרות -חבל מודיעין , ארות יצחקב" פואר סנטר"הנמצאת במתחם ' מסעדת בורגרנץ
  "לרגילה

, ס"כ , 5דרך השרון ' רח, בבעלות מר יוסף לוזון, "טרבלסי"מסעדת : ס"י הרבנות כ"הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים ע  -  כפר סבא
  ס" כGמתחם , ות מר רן שיפרבבעל, "גרין וויט"מסעדת , ס" כGמתחם , בבעלות מר יצחק לוי, "וילי דוג"מסעדת 

   הוסרה הכשרות עקב הפרת נהלי הכשרות במקום–) מול עיריית מעלות(מעלות , 2בן גוריון ' רח, "פסטה בר"מסעדת   -  מעלות
  כבעבר" מהדרין"ולא " רגילה בלבד" עומדת בכשרות –צפת , "realtime -זמן אמיתי  "מסעדת   -  צפת

קניון , "יוגומיקס", קרית שמונה,  חי–תל ' שד, "יוגומיקס: "י הרבנות קרית שמונה" העסקים הבאים עהוסרה הכשרות משני  -  קרית שמונה
  קרית שמונה, נחמיה

 הוסרה הכשרות עקב הפרת נהלי כשרות –לה אלנתנוב 'בבעלות אנג, רחובות. ת.א, 15היצירה ' רח, "שפע תבלינים"מפעל   -  רחובות 
  י הרבנות רחובות"במקום ע

   אינה נתונה להשגחת הרבנות המקומית–רמת השרון , 1המלכים ' רח, "הוט קופי"מסעדת   -  השרוןרמת  
ג "ע" כשר למהדרין"ל אין כשרות מטעם הרבנות רעננה ומפרסם עצמו כ" לנ–רעננה , 2לוי אשכול ' רח, "פיצה מאסטרו"  -  רעננה

  פליירים
מועדון ,  פינת בוגרשוב42צומת בן יהודה , "המקור: "ם הרבנות המקומיתכ מטע"להלן בתי עסק המוצגים ככשרים ללא ת  -  תל אביב

ג שלט ללא "ע" כשר"  כותב 172ארלוזורוב פינת בן יהודה '  רח, הכשר " קפה קפה", 52-54קיבוץ גלויות ' רח, "בארבי"
  .להחזיר את תעודת ההכשר לנותנה מסרבת – דיזינגוף סנטר "בלקר"מסעדת . רבנות

  


