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  שעב019: 'עדכון כשרות מס  
  לכבוד

  הרב המקומי
  מנהל מחלקת הכשרות

  ר המועצה הדתית"יו
  די בכל אתר ואתר

  
  ,שלום רב

  עדכון כשרות: הנדון                    
  

ה " כפר הרוא–א עמק חפר "א רב מו"הרב אליעזר שמחה וייס שליט' בהתאם להודעתו של כב .1
הכשרות רבים על הסרת הננו להודיע בשער בת  ,ממצאי חקירת היחידה הארציתקבלת ולאחר 

קיבוץ גבעת חיים באשר מטבחה שוכן ,י הרבנות האזורית "ע" פרי הארץ "גהקייטרינמחברת 
 ביום בו הוגש אירוע על ידם לרכישת בשר טרףחמור וזאת בשל חשד ) א"ומשרדיה בת(מאוחד 

ה זו בהתאם לכך אין לאשר אירועים של חבר. למאות אורחים תוך הכשלה המונית" בית הנשיא"ב
 ! ידע הציבור ויזהר.כנגד האחראים יינקטו אמצעים כדין. ויש ליידע את רשמי הנישואין בהתאם

  
י "התקבלו תלונות במשרדנו במהלך חג הפסח האחרון ע .2

הנדמה כיין מסוג אזרחים אשר נכשלו באיסור חמץ בפסח לאחר ששתו את המשקה 
בוסקה קאנלי ' י חב"המיוצר ע) 8002450001103: בר קוד " (ספומנטה וורדי"

המקור למכשלה לטענתם . מ "הכרם משקאות חריפים בע' י חב"איטליה ומיובא ע
 לא –כשר למהדרין "היה בשל העובדה שלמרות שעל גבי מדבקת המשקה מצויין 

דבר שהציבור אינו מורגל ) חמץ(הוא מכיל גם לתת "  ברכתו בורא פרי הגפן-לפסח 
" חמץ"יבוא לשנות את הכיתוב ולרשום במפורש י מחלקת ה"היבואן הונחה ע. בו 

  .על מנת למנוע תקלה נוספת בעתיד
  

 –עולה כי המשקה, א"הרב יוסף אלמשעלי שליט, א מרום הגליל"מהודעה שהתקבלה מרב המועה .3
- 5382653: 'טל, מושב ספסופה, "קי פירות'ג"י "המיוצר ע, "קי פירות'ג"   מיץ רימונים100%

א מרום הגליל וכשרות למהדרין "רב המועה, השגחת הרב אלמשעלי יוסףכשר ב" כוצגהמ, 050
יש להסיר מוצר זה .  לא קיבל הכשר מטעמו כלל או מכל גורם אחר– "בהשגחת הרב יוסף אפרתי

 .מהמדפים ולהחזירו ליצרן בדחיפות
  

 Les –מבחר ממתקי שוקולד ממולאים "נמצא משווק  המוצר , לאחרונה .4
Manons" ,שוקולטריה דודקו: "שם היצרן, 5411281718235: בר קוד "– 

הוד , נווה נאמן, 7המסגר ' רח, "מ"מידקו מזון בע: "שם היבואן, בלגיה
נ " כשר חלבי לאוכלי אחKDמשולש , א"כשר לפסח תשע"המוצג כ, השרון

) טעות במקור(ואוכלי קטניות בלבד בהשגחת הרב אריב  )אוכלי חלב נוכרי(
כי , ר נמסר"ממחלקת היבוא ברה". ר לישראל"רהבאישור ה, ב"ג ארה"רלב

ל הכשר מטעמם כיום ועל כן יש להסיר מוצר זה על שם היבואן "אין ליבואן הנ
 .ל מהמדפים"הנ

  

, על כך שלאחרונה, "יורה דעה"צ "התקבלה פניה מטעם ועד הכשרות בד .5
נעשה נסיון לשווק אירוע ככשר תוך הצגת תעודת הכשר מזוייפת על שם 

, 42טאגור ' רח, "המטבח של רחלי"עבור קייטרינג " יורה דעה"צ "בד
כי , א עולה"מבדיקה מול רבנות ת. הכולל גם את ימי הפסח, א"ת

, על כן יש להזהיר את הציבור הרחב, קייטרינג זה אינו מושגח אף על ידם
 ורשמי הנישואין בדבר המכשלה והאיסור לערוך אירועים כשרים יםהמשגיח

  . תחת מותג זה
  

המסתובב " שיווק. ב.ע"למשווק מטעמם עולה כי אין כשרות ,  יעקב–י הרבנות באר "מנתונים שנמסרו ע .6
 בכל דרך שהיא עד להסדרת תעודת האין לאשר קליטת תוצרת ממשווק זה המוצגת ככשר. בשוק צריפין
 .נבקש מהמשגיחים לפעול בהתאם.  באר יעקבי הרבנות המקומית המוסמכת"הכשר כחוק ע

  
כי הוסרה , עולה, מנתונים שהתקבלו מרבנות כפר סבא .7

" זירו גלוטן"מוצרים  הנושאים את המותג ההשגחה מעל 
מוצרים , ס"כ, 34השקמה ' רח, "סיטרלה "שיוצרו במפעל 

אלו משווקים בחלק מרשתות השיווק וחנויות הטבע 
ס לגבי "ומעתה אין לרבנות כ" חצי חינם"ובכללם ברשת 

ן לקלוט יותר מוצרים  הנושאים את אי.  כדלעילכשרותה
 . סיטרלה במקומות המושגחים עד להודעה חדשה"שיוצרו במפעל " זירו גלוטן"המותג 
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בשל " חוף התכלת"כי הוסרה תעודת הכשרות מאולמי , מעדכון שהתקבל מאת רבנות טבריה עולה .8

נא ליידע . ל"אולם הנק ב"הפרת נהלי כשרות וליקויים חמורים שהתגלו במטבח ועל כן אין לאשר חו
 . המשגיחים והציבור בהתאם, את רשמי הנישואין

  
, "מאפיית דואט"לכי הופסקה הכשרות , מעדכון שהתקבל מהרבנות אשדוד עולה .9

ככשרה המוצגת התוצרת  וקליטת בהתאם לבקשתה ומעתה אין לאשר שיווק, אשדוד, 1הנחושת ' רח
 ! ויזהרידע הציבור . בכל דרך שהיא במקומות המושגחים

  
י " עה באטליה ויובאהאשר יוצר, 7290010237685: בר קוד, "היינקן" מסוג ה בירהשווק, לאחרונה .10

אין לאשר . ג תוית המוצר" עללא ציון שם נותן ההכשר כלל, נתניה, "מ"משקאות בע' טמפו חב"' חב
.  ליבואן בדחיפותםבשום אופן ויש להחזיר" טמפו"מחברת  )ללא ציון ההכשר (בירה זובקבוקי קליטת 

 . נא ליידע את המשגיחים והציבור בהתאם
  

  :הלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם תעודת הכשרותל
  

P  אתא ומעתה הם נתונים להשגחתה–קרית , 2התעשיה ' רח, " שירותי הסעדה–שניצלים "הוחזרה ההשגחה לבית העסק  .  
  

, לדאוג לכך,  ויצרניםיםהננו מבקשים בזאת מהרבנים המקומיים המעניקים הכשר למפעל: נוהל עדכון תעודת הכשר* 
מ שיהיה " ע של המפעלים המושגחים תחתם)במספר או אותיות(גם קוד היצרן יהיה רשום משרדי הרבנות והמועצה הדתית שב

שקיימים מוצרים רבים אשר זהות , וזאת לאור העובדהי גורמי ההשגחה "עניתן לזהות את מקור המוצרים המשווקים בחנויות 
במקביל את ניתן לציין . ך שהדבר מקשה על בירור כשרות המוצרים ומקורם כ)לרוב מסיבות מסחריות(היצרן רשומה כקוד בלבד 

  .נבקש את שיתוף הפעולה וביצוע ההנחיה כדלעיל". הערות"ג תעודת ההכשר בסעיף ה"קוד היצרן בתיאום עם המפעל עושם 
  

  
  

  
  
  

  
  :העתקים
  אגף הרבני ומפקחי ,–ר "הרה) בפועל( היועץ המשפטי –ד "עו, מר ירון קטן,שראל ר לי"ל הרה" מנכ–מר עודד וינר , א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' מרנן כב

בבעלות מר גבי לוי ואין להם , אור יהודה, נווה סביון, 12בר לב ' רח, "פלאפל בריבוע"מי הרבנות "הוסרה הכשרות ע  -  אור יהודה
   על הנעשה במקוםכל אחריות

, "קזבלנקה"מסעדת : פ בקשת בעלי בית העסק"י הרבנות אשדוד ע"להלן רשימת עסקים שהוסרה מהם ההשגחה ע  -  אשדוד
  אשדוד , 1מרטין בובר ' רח, "אי קיו"מסעדת , אשדוד , 35כנרת ' רח

בעל העסק ממשיך להציג עצמו ככשר . תי הרבנו"ע, בת ים, בלפור פינת יוספטל' רח, "שיפודי אגם"הוסרה הכשרות מ  -  בת ים
  !באמצעות שלט פרסום בחזית המסעדה למרות הסרת הכשרות 

עקב פתיחת העסק בחול המועד , מרכז מסחרי שמורת זכרון יעקב, "תבשילי הקדרה"הוסרה הכשרות מבית העסק   -  זכרון יעקב
  פסח מבלי שיש בידו כשרות לפסח מטעם הרבנות ומציג עצמו ככשר 

חתוכה . ס' במדרחוב רח, "פיצוחי גל: "להלן רשימת עסקים שהוסרה מהם ההשגחה עקב הפרת נהלי הכשרות במקום  -  יהוד
  יהוד, 44ויצמן ' רח, כיכר אלפרט, "המקום של טוליק"מסעדת , בהנהלת מר שאול לוי, יהוד, 27

: זאת מבלי שיש להם השגחה מטעמה כחוקס ו"להלן רשימת קייטרינ אשר מציגים עצמם ככשרים בהשגחת רבנות כ  -  כפר סבא
מציג , ס" כ76תל חי ' רח, "עלי בזיליקום"קייטרינג , כ"כמו. ס"כ, "זיגוטה קייטרינג ואומנות", ס"כ, "ילי'צ"קייטרינג 

  !עצמו ככשר ללא ציון שם נותן הכשרות ומצהיר כי הינו פתוח בשבת
מעלה 
  אדומים

 מפעל למילוי –" דופיו בלאנקו"ממפעל ) 03.07.11(א "תמוז תשע'  אהוסרה ההשגחה  מטעם הרבנות החל מתאריך  -
ל ממשיך לייצר ללא השגחה ועל כן אין לקלוט את תוצרת "הנ.  מישור אדומים , תלמי יוסף' רח, פחיות שתייה חריפה

  . שיוצרה לאחר תאריך זה גם אם היא מוצגת ככשרה
  ב ואין הוא נתון להשגחתם"ניסן תשע' החל מתאריך ט,  מושב מעונה,"אושתק"הוסרה ההשגחה ממפעל פטריות   -  מעלה יוסף
  א מרום הגליל ואין הם נתונים להשגחת הרבנות"י רב המועה"ע, מושב דלתון, "צלע כנען"הוסרה ההשגחה ממפעל   -  מרום הגליל
  ין להם אחריות על הנעשה במקוםנצרת עילית וא' אזור תעשיה  ג, "כמעט חינם"הוסרה השגחת הרבנות מסופרמרקט   -  נצרת עילית

איציק מלך ", "מפגש שער הנגב: "להלן עסקים המציגים עצמם ככשרים ללא תעודה מוסמכת מטעם הרבנות שדרות  -  שדרות
  " הפלאפל

י גוף שאינו מוסמך להעניק כשרות של פי חוק ואינם נתונים "או אשר מוצגים ע/להלן בתי עסק המוצגים ככשרים ו  -  תל אביב
' רח, "אייל פידלו", )תעודת השגחה שמן המשחה(א "ת , 50דרך יפו , "פלאפל השף:  "א"גחת הרבנות תלהש

, "פיצה דומינו ",א"ת , 15יד חרוצים ' רח, "פלאפל בריבוע", א"ת, 178דיזנגוף ' רח, "קבייטוס", א"ת, 123דיזינגוף 
מציג עצמו ככשר , א"ת, 13מבשר ' רח, "יאטליז שמא", א" הוסרה ההשגחה מטעם הרבנות ת–א "ת, 4לסקוב ' רח

  ללא רבנות

  


