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  עדכון כשרות: הנדון               
 

, "סוכריות בטעם פירות טרופיים ללא סוכר"נמכר המוצר ,  בתקופה האחרונה! ת ו ר י ה ז .1
, 6יבוק ' רח, "ה.נ.ח"' י חב"שוויץ ומיובא ע" הלטר בונבון"' י חב"עהמיוצר , 706159006589

". ר לישראל"נבה ובאישור הרה'צ מחזיקי הדת בג"כשר בהשגחת בד"תוך הצגתו כ, רמת השרון
שנים על ידה ועל כן יש להסירו מהמדפים '  מוצר זה לא אושר מזה מסממחלקת היבוא נמסר כי
 . ולהחזירו ליבואן בדחיפות

 
התקבלה פניה במחלקת היבוא הארצית מאת הרב דב לקסנר : ל"הודעה לתושבי חו .2

 כבד דג"המבקש להתריע כי מצא שהמוצר מסוג , ק קופנהגאן"רב ראשי לק, א"שליט
 ומשווק "Bornholm"' י חב"המיוצר ע, 57300443:  קודבר, "שיבוט מעושן בשמן דג

 NAUTILUS-FOOD SA - France 15, rue du Faubong Montmatre 75009'י חב"ע
Paris, France Seafood " , נמכר בארצות אירופה תוך שהוא נושא את ציון הכשרות

עים קודי עליו מוטב, "ר לישראל" כשר לפסח הרב לקסנר ובאישור הרה–כשר למהדרין "
 עם בשיתוףבשער בת רבים ועל כן ביקש להודיע יצור שמעולם לא הושגחו על ידו 

ל אינו מאושר על ידו  ושומר נפשו "ל הנמכר בחו"כי המוצר הנ ,מחלקת היבוא הארצית
י יבואנים "המיובאים ע דג שיבוט ל בלבד ולא למוצרי"להבהיר כי פרסומנו מתייחס לחוקש בנ !ירחק

 .המאושרים לפי קודי יצור כמצויין בגוף התעודהדיפלומט מפיצים ואלסקה 
  

גודל , באזור מזרח ירושלים נמכרים זיתים שחורים במלח, עולה כי, ממידע שהתקבל במשרדנו .3
משקל , י היבואן אימאם מוחמד אחמד" מרוקו ומיובאים ע–" קפרל"י "צרים עהמיו, 19-21ענק 

' מח". ר לישראל" והרהKכשר פרווה בהשגחת הסטאר "במחיר מוזל ביותר תוך ציונו כ, ג" ק5
 .ללהיכשל זיוף חמור ואין לרכוש מוצר זה על מנת לא "היבוא בקשה להודיע כי הנ

  
, נמצאו שמנים נוספים המוצגים כשמני זית, הארצית ברחבי הארץי מפקחי היחידה "בביקורת שנערכה ע .4

הנושא את ציון הכשרות רב , "תבל"שמן זית : הנושאים ציוני כשרות מזוייפים כלהלן
הנושא את ציון הכשרות , "מעיין השמן"שמן זית , "בית יוסף"צ "מושב טפחות ובד

כתית "זית וכן שמן , "ס בני ברק"חוג חתץ "בדהרבנות לכשרות ארצית ו"של 
יש להסיר שמנים אלו ". יורה דעה"צ "בהשגחת בד "בית בד גלילי"" מעולה

. מהמדפים ואין לעשות בהם שימוש  מחשש לכשרותם
Dלהודיע " רבנות לכשרות ארצית"בקשה ה ,בהזדמנות זו

בנוסף לציון כי רק בקבוקי שמן זית הנושאים הולוגרמה 
ב "כפי הדוגמא המצל גבי מדבקת הייצור עהמופיע הכשרות 

 .  בהתאםנבקש מהמשגיחים לפעול. מאושרים על ידה
  
  

כי , נמצא, י הרבנות המקומית"המושגחים ע" מק דונלדס "פיבביקורת שנערכה לאחרונה בסני .5

פירורי עוגיות "ב עבור יצור הגלידה המוגשת בסניף ברשת זו עושים שימוש
" קראפט פודס"' י חב"המיוצרים ע, 019320034718: בר קוד, "אוריאו

אך ללא אישור   O.U –גחת ה בהש, "מ"אלוניאל בע"' י חב"ומיובאים ע
ר אינה מאשרת מוצרי מאפה אלא אם כן הם "הרהכי , להבהירברצוננו . ר"היבוא של הרה' מח
 "מק דונלדס"ועל כן הרבנים נותני ההכשר מתבקשים להודיע לסניפי רשת " אפיית ישראל"מ

 ".  ת ישראלאפיי"מ" פרורי עוגיות"המפוקחים על ידם שאין להשתמש במוצר זה ויש להחליפו ב
  
 



  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  

חוג "צ "ובד" רבנות לכשרות ארצית"בהתאם להודעת ה .6
, "פרימה"הוסרה הכשרות מחברת , " ברק–ס בני "חת

 ועוגיות םביסקוויטיועל כן אין לקלוט בשום אופן , ת'כפר ג
והן תחת המותג " פרימה"הן תחת המותג (של חברה זו 

 . ללהיכשעל מנת לא ") מאפה הטבע"
 

 

 משווק המוצר נמצא, לאחרונה .7
שם , 8413295300205: בר קוד,  מבושל ומוכן לאכילה–" תורמוס דלקטס"

, כפר ריינה, "מ"זאמל דליקטס בע"י "ספרד ומיובא ע,  אל–הרמבאר אס : "היצרן
היבוא ' בהתאם לנתונים שהתקבלו מאת מח. Kי מגן דוד "עככשר תוך הצגתו כ

 להסירו מהמדפים ולהחזירו מוצר זה לא קיבל את אישורם ועל כן יש, ר"ברה
 . ליבואן בדחיפות

 
 
 
 

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

 
  

 ! חנוכה שמחבברכת לברך את כל בית ישראל הננו  ,זובהזדמנות 
 

  
 
  
  

  
  
  משפטיתהלשכה ה, ר לישראל"ל הרה" מנכ–מר עודד וינר , א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' מרנן כב: עתקיםה

  ! בניגוד לחוקאשדודהמקומית י גוף כשרות אחר ללא הרבנות "ל מפקוח ע" הנ–עורף הנמל אשדוד ,  שוק מקומי–" אגרסקו"  -  אשדוד
י "ל מוצג ככשר למרות שהוסרה ממנו הכשרות ע" הנ–בית שאן , מרכז שווקים, ירושלים הבירה' רח, "שניצל בנדה"מסעדת   -  בית שאן

   שאן-הרבנות בית 
  י הרבנות טבריה ואין לה כל אחריות לגבי הנעשה במקום"ע) לשעבר" אריסטון" ("מצודה"הוסרה הכשרות ממלון   -  טבריה 
  י הרבנות יהוד" ע–קניון יהוד , יף יהודסנ, "בורגר ראנץ"הוסרה הכשרות ממסעדת   -  יהוד

מסעדת , ס"קניון ערים כ, בבעלות מר ברוך בדש, "שניצל איילה: "ס"י הרבנות כ"הוסרה ההשגחה מבתי העסק הבאים ע  -  כפר סבא
' רח, ענת מסיקה' בבעלות גב, "וואבסבי סושי בר"מסעדת , ס"כ, 160ויצמן ' רח, בבעלות מר חיים קשאני, "טוסט נקניק"

  ס"קניון ערים כ, בבעלות מר עודד צביקל, "מסעדת סושי טו גו, ס"כ, 43ויצמן 
מעלה 
  אדומים

החל מתאריך , מישור אדומים, תלמי יוסף' רח,  מפעל למילוי פחיות שתיה חריפה–" דופיו בלאנקו"הוסרה ההשגחה ממפעל   -
  ל אינם תחת השגחתם"מאושרים ולאחר התאריך הנל "כל המוצרים שיוצרו לפני התאריך הנ) . 03.07.11(א "תמוז תשע' א

  ל נתפס כשהוא מכניס עופות מאטליז לא כשר"י הרבנות עכו לאחר שהנ" הוסרה הכשרות ע–עכו , "שף חביב אילוז"  -  עכו
  י הרבנות האזורית" הוסרה ההשגחה ע– חפר –עמק , אלישיב, "המקום של דגנית"מסעדת   -  עמק חפר

פרדס חנה 
  כרכור

  ד פרדס חנה כרכור"י המועה" הוסרה הכשרות ע–פרדס חנה , הדקלים' רח, "מאפיית הגורן"רה ההשגחה מהוס  -

, צפת, שכונת איביקור, "ס'מנצ"מסעדת : להלן בתי עסק המוצגים ככשרים ואין להם כשרות על פי חוק מטעם הרבנות צפת  -  צפת
קפה ", צפת, "קייטרינג בן לולו", צפת" לאפה של רפי",  צפת,העליה ליד בית מימון' רח, בר בשרי) בר מסי(אחוזת עטרה "

  צפת, מתחם דובק ליד מס הכנסה, "רפאל
  ל ממשיך להציג עצמו ככשר בניגוד לחוק" הנ– 37שלמה המלך ' רח, בקניון קרית אונו, "לוקה טוני"הוסרה הכשרות מפיצה   -  קרית אונו
' רח, "מומי מלך הקציצות", א"ק, 71העצמאות ' רח, "פיצה מאמא: "ות קרית אתאהמקומות הבאים אינם תחת השגחת הרבנ  -  קרית אתא

, עיר גנים, שלמה בן יוסף' רח, "שניצלים מסעדה וקייטרינג", א"ק, 27אנילביץ ' רח, "שיפודי מורדי הגדול", א"ק, 18יוספטל 
  א"ק

 13.12.11 אינו נתון להשגחת הרבנות החל מתאריך –ש " רמה, סינמה סיטי צומת גלילות–" שף איתן שמבן"מטבח קייטרינג   -  רמת השרון
  ואין להם פיקוח לגבי הנעשה בו

, א"ת, 51' ורג'המלך ג' רח, "הטבאון":  ומוצגים ככשריםכ מטעם הרבנות המקומית"להלן בתי עסק המוצגים ככשרים ללא ת  -  תל אביב
מסעדת , א"ת, 50דרך יפו , "פלאפל השף", א"ת, 10הרצל ' רח, "מעדני מלך", א"ת, 126יגאל אלון ' רח, "מאפיית הכהנים"
, 85אבן גבירול ' רח, "עידית"קונדיטוריית , א"ת, 79אבן גבירול ' רח, "פלאפל הכיכר שניצל", א"ת , 9ריבל ' רח, "טיים עוף"
תחנה , " שלמהאצל"מסעדת , א"ת, 78ל "האצ' רח, "סופרנוס גלאט"פיצה , א"ת, 41ישראל בר ' רח, "פוד סטפס", א"ת

' רח, "שמו"קונדיטוריה , א"ת, 178דיזינגוף ' רח, "קיוקטוש", א"ת, 2ם "רמב' רח, דוכן פלאפל, א"ת, 4קומה , מרכזית חדשה
  א"ת, 10השרון ' רח, "מסי"אולם , א"ת, בדינינגוף סנטר, "רולדין", א"ת, 32טאגור 

  


