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  הרב המקומי

  מנהל מחלקת הכשרות
  ר המועצה הדתית"יו

  די בכל אתר ואתר
  
  

  ,שלום רב
  
  

  עדכון כשרות :הנדון       
  

  
 –י הרבנות האזורית כנרות "נים שנמסרו עמנתו !זהירות טריפות .1

המושגחת ,  קציר–קיבוץ תל , "עוף בעמק"' כי חב, עמק הירדן עולה
מיד . י משגיח המפעל כשבשטחה עופות טריפה"נתפסה ע, על ידה

 חברה וכנגד המהמפעל הוסרה תעודת הכשרות –עם היוודע הדבר 
נים ואופן וכל אין לקלוט תוצרת חברה זו בשום פ. ינקטו צעדים כחוק

ידע . בעניין כשרות הכליםרב רך תוצרת חברה זו יפנה בשאלת מי שצ
 !הציבור ויזהר

 
 המוצג נתפס בעל חנות כשהוא מוכר שמן ,  שבע–י מפקח היחידה הארצית בשוק באר "בביקורת שנערכה ע .2

הנושא ציון , 050- 6570352: פלאפון, ג.ר"י "מיוצר ושמווק ע, "נחל צלמון"תחת המותג אורגני זית כשמן 
. איכות למהדרין וזאת ללא ציון הכשר של רבנות מקומית כל שהיא מוצרי –" עטרת ישורון"צ "כשרות של בד

ר לישראל ושמן זה "י מועצת הרה"כי גוף זה אינו מוסמך ליתן תעודת הכשר ע, הננו להודיע בשער בת רבים
 . אינו מאושר לשימוש במקומות המושגחים בשום פנים ואופן

  
-050 לירןמר ספיר '  טל, "ארט - יוגי"' כי חב, במשרדנו עולהמדיווח שהתקבל  .3

המיוצר כביכול , "פרווהמקפיא יוגורט "שיווקה על פי החשד את המוצר  7441111
תוך ,  ים–בת , "ה נטורה'דולצ"' י חב"ע

, "כשר בהשגחת רבנות בת ים"הצגתו כ
ה 'ולצדבעוד שבפועל על פי דיווח היצרן 

ובוודאי על ידה מוצר זה לא מיוצר מזה למעלה משנתיים ,  ים– והרבנות בת "נטורה
 ועל כן הננו מודיעים בזאת לא במתכונת של המדבקה הנוכחית אשר נעשה בה זיוף

" ארט  - יוגי"' כי אין לקלוט באולמות ובשאר המקומות המושגחים כל תוצרת מחב
" ה נטורה'דולצ"' ין כל מניעה לקלוט תוצרת של חבכי א, למותר לציין. גם אם היא מסומנת ככשרה עד לתום החקירה

 .   ים–י רבנות מקומית בת "המושגחת ע
  

סודות "' כי הוסרה תעודת הכשרות מחב, מנתונים שהתקבלו מאת הרבנות המקומית חולון עולה   .4
. העוסקת בשיווק תה מסוגים שונים, 03- 5561565: 'טל, חולון, 10בר כוכבא ' רח, "תה ערבה/המזרח

ועל כן אין לקלוט תוצרת חברה " בית יוסף"צ "מעתה אין לחברה כשרות הן מהרבנות המקומית והן מבד
 . זו במקומות המושגחים

  
עלי "ו" עלי בייבי"עולה כי המוצרים , מנתונים שהתקבלו מאת הרבנות האזורית אשכול .5

נם מאושרים  אי–" שטראוס"' עבור חב,  מושב שדה ניצן–שביט ' י חב"המיוצרים ע, "תרד
 . המצויין על גביהם עד להודעה חדשההכיתוב למרות " מהדרין"כ

  

6. P מפעל לכי , עולה,  גת–מנתונים שהתקבלו מאת הרבנות והמועצה הדתית קרית
י הרבנות "ניתנה כשרות ע, קרית גת, 15הנתרן ' רח, "מ" רטבים מוצרי מזון בע-פודלי "

 . רה זו במקומות המושגחים גת ועל כן ניתן לקלוט תוצרת מחב–המקומית קרית 
  

" פרווה" יש לבצע שינוי צורה בין מאפים –ר לישראל "כי על פי נהלי הרההננו לחזור ולהזכיר  .7
מ שהציבור לא יכשל ויאכל "ע, )ואין להסתפק בשילוט חיצוני בלבד( המוצר בגוף "חלבי"ל

מדיווח . ' וכדומאכלי חלב אחרי בשר או לחלופין ישתמש בכלים בשריים עבור תוצרת חלבית
 אפו ומכרו בורקס חלבי בצורה , שאן–שבבית " יש"כי בסניף ,  שאן עולה–שהתקבל מרבנות בית 

 תוךאשר אכל את הבורקס החלבי יחד עם מאכלי בשר שאינה משולשת כנהוג ובכך נכשל ציבור רחב במקום 
 נוהל זה במקומות נבקש ליישם.  הכשלה חמורה ועוגמת נפש גדולה לציבור הצרכנים במקוםתמיגר

 . המושגחים
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: בר קוד, "טחינה יהלום"' כי הוסרה הכשרות מחב, מנתונים שהתקבלו מאת הרבנות אשדוד עולה .8

כשר פרווה בהשגחת הרבנות "המוצגת כ ,אשדוד, עד הלום. ת.א, ג" ק18, 7290011356002
י שיינין "הגר ותר אשדוד ברש"י הרה"צ אשדוד שע"ין בהשגחת בדרכשר למהד"ו" הראשית אשדוד

" רב מחלקת הכשרות, א:בהשגחת הרב אליהו סוסיה שליט, א"שליט
ומעתה אין " ד בבני ברק"רב ואב, בהשגחת הרב משה יהודא לייב לנדא"ו

 . לקלוט טחינה זו במקומות המושגחים עד להודעה חדשה
  

',  גר250 ,בוטנים קלויים, " חטיף אנרגיה- ”Barה של רבנות מודיעין המוצר תבהתאם להודע .9
לא קיבל " כשר למהדרין פרווה בהשגחת הרבנות מודיעין"המוצג כ, י משפחת קורן"המיוצר ע
אין לקלוט מוצר זה הנמכר לרוב בחנויות הטבע .  מטעמה ועל כן הדבר מהווה זיוףהשגחה

 .  מכשולמ הימנעמ ל"ובמקומות המושגחים ע
  

10. P ת.א, 3בעלי המלאכה ' רח, "אלברטינו דה לאונה"מפעל העניקה תעודת הכשר ל כי בקשה להודיע חדרה הרבנות .
  .  וציון נותן ההכשרהיצרן, ועל כן ניתן לרכוש תוצרת חברה זו ובלבד שעל כל אריזה יופיע שם המוצרחדרה 

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

  

  
P שניצל " נמסר כי הוחזרה תעודת ההכשר ממסעדת אופקים  רבנות:י הרבנות המקומית"בתי עסק שהוחזרה הכשרות עלהלן

: שרות לבתי העסק הבאים עולה כי הוחזרה הכ אתא–קרית על פי נתונים שנמסרו מרבנות . בניהולו של מר רואי כהן" הכיכר
' רח, "שיפודי מורדי הגדול", קרית אתא, 18יוספטל ' רח, "מומי מלך הקציצות", קרית אתא, 71העצמאות ' רח, "פיצה מאמא"

קרית גת וכי מעתה היא נתונה , "1מסעדת האגוז " נמסר כי הוחזרה הכשרות לקרית גתמרבנות . קרית אתא, 27אנילביץ 
  .להשגחתם

  
  
  
  
  
  

  
   :תקיםעה

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

  ר לישראל" הרה–הלשכה המשפטית 
  רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי

י הרבנות " הוסרה הכשרות ע–העבודה אשדוד ' רח, בבעלות מר יום טוב לוי, "תות יום טוב פי–מאפה טוב ומוצריו "  -  אשדוד
  המקומית אשדוד

נובי : "י הרבנות אשקלון ואינם עומדים תחת השגחתה"להלן רשימת בתי עסקים אשר הוסרה מהם הכשרות ע  -  אשקלון
אטליז , אשקלון, 11העבודה ' רח, "ברדה"אטליז , אשקלון, 10 צפניה כיכר , בבעלות מר מלוקה שרון, "שווארמה

, אשקלון, צומת בנו, "ארבל"מפגש , אשקלון, 8העבודה ' רח, "חדד"אטליז , אשקלון, 132העבודה ' רח, "סעדה"
' רח, "מיתוס"שווארמה , אשקלון, 1חוצות היוצר ' רח, "סימפטיה"מסעדת , , אשקלון, קניון חוצות, "דומינו"פיצה 

ה השווארמ", אשקלון, הצפוני. ת.א, "מפגש הטיל ", אשקלון, 101הנשיא ' רח, "אנו'ז"פיצה , אשקלון, 7/4הגבורה 
   .אשקלון, 29הרצל ' רח, "של עמוס

  י הרבנות המקומית"ב ע"החל מראש חדש שבט תשע, הצפוני בית שאן. ת.א, "שווארמה שון"כשרות מהוסרה ה  -  בית שאן
  חדרה ואין עומדים תחת השגחתם, 38רוטשילד ' רח, "בסט בורגר"י הרבנות חדרה ממסעדת "הוסרה הכשרות ע  -  חדרה

 מציגים עצמם ככשרים ל"י הרבנות המקומית והנ" הוסרה הכשרות ע–ירושלים , אגריפס' רח, "מסעדת סימה"  -  ירושלים
  למהדרין

  נתיבות אינו תחת השגחתם, ירושלים' רח, "נתיב החסד"פ הודעתה של הרבנות נתיבות נמסר כי חנות "ע  -  נתיבות
, שכונת הכרם, 5הפשוש ' רח, "שף חביב אילוז"קייטרינג : י הרבנות עכו מבתי העסק הבאים" הוסרה הכשרות ע  -  עכו 

, עכו, שוק עירוני באסטה באמצע השוק, "פיצוחי באסם", עכו, 44בן עמי ' רח, "ברכת הארץ"מאפיית , עכו
 פיצוחים –" הילולה", עכו, שוק עירוני מרכז שווקים, "קפה הגליל", עכו, 16בן עמי ' רח, "שווארמה פרימי"

  עכו, מרכז רסקו, 18הרצל ' רח, תבליני דוד כהן, עכו, 55בן עמי ' רח, וממתקים
ל מציגים תעודה של " הנ–א "ת, 2עולי ציון ' רח, "פלאפל בר: "א"סקים הבאים מוצגים ככשרים ללא רבנות תהע  -  תל  אביב

ל מציג " הנ–א "ת, 178דיזינגוף ' רח, "קריטוס. "הרבנות מבלי שיש השגחה בפועל במקום וכך אנשים נכשלים
 מציגת תעודת כשרות מבלי –א "ת, 118סלמה  ' רח, "מ"אופים בע. א.א", א"ג שלט ללא רבנות ת"עצמו ככשר ע

  א"י הרבנות ת"שיש לו כשרות כחוק ע

  


