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  שעב020: 'עדכון כשרות מס  
  לכבוד

  הרב המקומי
  מנהל מחלקת הכשרות

  ר המועצה הדתית"יו
  די בכל אתר ואתר

  
  ,שלום רב

  עדכון כשרות :הנדון
  
התכנסה ועדת הכשרות הארצית ) 30.06.08(ח "ז סיון תשס"אריך כבתהננו לחזור ולהזכיר כי  .1

מ לדון בסוגיית "ע, א"במעמד הרבנים הראשיים לישראל שליט, ר לישראל"י מועצת הרה"שע
מתן ההכשר לאוניות ולהפלגות המתקיימות בשבת וימים טובים וזאת לאור פרסומים 

דת הכשרות הוחלט שאין לתת על דעת חברי וע. בתקשורת המציגות את ההפלגות ככשרות
גם אם ההכשר הוא לימות החול בלבד ואין , הכשר להפלגות הכוללות הפלגה בשבתות וימים טובים

, "ונוס הפלגות"' מפרסמת חב, לאחרונה. י גורמים שונים"לסמוך על ההכשרים הניתנים להפלגות אלו ע
מפרסמת את " 1יק'מג"' כ חב"מוכ "רבני החברה"הפלגות המוצגות ככשרות בהשגחת  -" מנו ספנות"

הרינו להודיע בשער בת .  מנשה זליכה הרב -" רב האוניה"י " ע...כשרות ובעלות צביון דתיהפלגותיה כ
ר ובמעשיהם הם מפרים את הוראות "י מועצת הרה"ל לא הוסמכו בשום אופן ליתן הכשר ע"רבים כי הנ

בשר טרף במהלך משלוחי על קליטת בעבר לציין כי כבר התקבלו תלונות ש  י.הרבנות הראשית לישראל
 ! ידע הציבור ויזהר.י אורחי האוניה" עחניית ביניים של אוניות מסוג אלו

 
" סוכריות גומי בטעם פירות"כי המוצר , עולה, התקבלה במשרדי היחידהמתלונה ש .2

כשעל גביו מדבקה שקופה הנושאת את , משווק בארץ נמצא "CHIFLES"תחת המותג 
כשר פרווה ",  עמק חפר, צבי הנחל, "מ"גלובל קנדי בע"י "יובא עמ, ספרד " פרודוקטוס דאמל"י "מיוצר ע": הכיתוב

".  לונדון באישור הרבנות הראשיתKFצ "ד בד"ראב, )הטעות במקור (יעקב ליכטנשטוריידבהשגחת הרב ישראל 
, םל תחת שמ"המוצר הננתוני כי מאן דהוא זייף את , נמצא, גלובל קנדי"' חב לונדון וKFצ "בדעם מבדיקה שנערכה 

מ לא " נושא ציוני כשרות עאין לקלוט מוצר זה גם אם הוא. לטין'איננו כשר כלל ומבוסס על גזה הואיל ומוצר 
יש להסיר מוצר זה מהמדפים במקומות . לצורך המשך חקירה ויש לדווח לנו בכל מקום בו ימצא ללהיכש

במקביל לאיתור מיוזמתה  תמ פועל"גלובל קנדי בע' בזאת כי חבובהר  י.המושגחים לאלתר
  .פגיעה בשמהלהחשש  לאור הזייפן

  
של " ממרח טבעי"וכן " ממרח ירקות ים תיכוני": "עדן טבע מרקט"ברשת  שווקו הממרחים הבאים, לאחרונה .3

כשר "תוך הצגתם כ, 03- 9193157: 'טל, א"ת, 19י "רש' רח, ביאטריס"וא היב' י חב"מהולנד ע" הייניץ"' חב
נמצא כי , היבוא' בבדיקה שנערכה עם מח". ם צרפת"צ חוג הרמב"בהשגחת בד) אבקת חלב נוכרי(חלבי 

ועל כן יש להסיר  ואף קיים חשש גדול לכשרותםל "למוצרים הנלא קיבל את אישורה " ביאטריס"היבואן 
" דיפלומט"' י חב"ליבוא עמאושרים " היינץ"כי מוצרי , יש לציין. ם ליבואןמוצרים אלו מהמדפים ולהחזיר
 . היבוא' ג המוצר ותעודת הכשר בתוקף מאת מח"ר ע"וזאת בכפוף לציון אישור הרה

  
. אי. קופיסה אס"' המיוצר בחב, "נתחי טונה בהירה בשמן צמחי"נמצא משווק המוצר , במסגרת ביקורות שנערכו .4

תוך ציונו , 7290013055958: בר קוד, ראש העין, 2עמל ' רח, "מ" בעקמעונאותמגה "' י חב" עומיובא" פורטוגל
יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו . "ר לישראל"באישור הרה"ללא ציון  לונדון KFצ "בדככשר בהשגחת 
 . ליבואן בדחיפות

  
בחולון  המייצר קפה " קפה לנדוור" על ידה למפעל הניתנתהרבנות חולון בקשה להבהיר כי הכשרות  .5

" לנדוור קפה  "תחת המותגובשום אופן אין לה אחריות לגבי רשת בתי הקפה  אך ורק למפעל בחולון תמתייחס
 !ידע הציבור ויזהר. פועלים בשבת ללא תעודת כשרות כללוהפזורים ברחבי הארץ 

  

' י חב"המיובא ע, 8001356269: בר קוד, ספרסו פולי קפה קלוי וא-"  קפה דנסי"נמצא משווק המוצר , לאחרונה .6
כשר פרווה "תוך הצגתו כ, ג" ק1במשקל , 03- 5629937: 'טל, א"ת, נתן ילין' רח, מ"אופציות קפה בע. יו.דופ

כי מוצר זה לא קיבל ככל את , היבוא נמסר' ממח". ר לישראל"בהשגחת הרבנות הראשית לרומא ובאישור הרה
 . ו במקומות המושגחיםאישורה ועל כן אין לקולט

  
השוכנת מול קניון עין " מאהל' אגט"עולה כי מסעדת , "זמן ירושלים"מעיון במקומון  .7

על אף כי למסעדה , מציגה עצמה ככשרה,  המלח–ים , "לאונרדו אין"התכלת בחצר המלון 
ידע .  תמר תוך הכשלת הרבים–אין תעודת הכשר ופיקוח מטעם הרבנות האזורית מגילות 

 !ר ויזהרהציבו
 
כי המקום פועל ללא ,  עולה08- 9982033: 'טל, מושב פדויים , 46השוכן במשק " אטליז צורי"מביקורת שנערכה ב .8

אין לרבנות . המקום מוצג ככשר בלי תעודה) food.walla.co.il(על אף כי באתר האנטרנט , תעודת הכשר מטעם הרבנות האזורית
 . לזיכוי הרביםמקומות ציבוריים בזאת בבתי כנסיות ולפרסם  נא. םכל אחריות לגבי כשרות הבשר הנמכר במקו
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' המיוצר בחב, 7290003011315: בר קוד, "מקרל קטן בשמן סויה"נמצא משווק המוצר , לאחרונה .9

ללא  וזאת o.u -בהשגחת ה,  אזור–" מ"אלסקה מזון בע"' י חב"ומיובא ע" קונסרבס פורטוגל נורטה"
ן המוצר מודבקות מדבקות שיווק של חברות ג דופ"ע". ר לישראל"באישור הרה"ג המוצר "שמצויין ע

אור , "מ"סגל שירותי שיווק בע. ב.א"'  של חבאואור יהודה , 10בר לב ' רח, "מ"שיווק אמין בע. א.ש"
 יש להסיר מוצר זה .אור יהודה, 10בר לב ' רח ,"ניחוח טבעי בית טבע שלי"'  ולעיתים אף של חב "יהודה

 . מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות
  

הינה , 08- 6750184, 057- 9441902: 'טל, אשקלון, מרכז סילבר, "שיפודי האווז" כי רמת הכשרות במסעדת ,ברצוננו להבהיר .10
 טבאינטרנעל אף כי בפרסום . "מהדריןל"ובשום אופן לא ברמת כשרות רגילה בלבד של רבנות אשקלון 

)2067=txtRestID?asp.Default/sites/il.co.rest.www://tpht ( המסעדה מפרסמת את עצמה
 . נא להביא מידע זה לזיכוי הרבים. ככשרה למהדרין תוך הטעיית הרבים

  
משווק נארז ו ה7290006905147: בר קוד, )סוויט טיים("עדשים שוקולד"כי המוצר , נבקש להביא לידיעת הציבור .11

 י חב"כי העדשים מיוצרים ע: " תוך ציון, "הפרווכשר "מוצג כ, , כרמיאל,"מ" בונבון הצפון בערפי שי"' י חב"ע
י רבנות "אינו מושגח עבעוד שבפועל מקום האריזה והשיווק  "צ העדה החרדית"מ בהכשר בד"ממתקי עלה בע

 . מוסמכת ועל כן אין לקולטו במקומות המושגחים עד להסדרת הכשרות על פי חוק
  

עולה " עדה החרדית ירושלים"לה מאת ועד הכשרות של המתלונה שהתקב: ל"חומר גלם בחוכשרות חשד לזיוף  .12
, מזויפתו כביכול מטעמםשייה תוך הצגת תעודת כשרות על לשווק חומרי גלם לת"כי לאחרונה נעשה ניסיון בחו

לאור העובדה כי הספק . ROYAL INGREDIENTS GROUP B.V at Alkmaar, The Netherlandsג " חולספקהמתייחסת 
ל במקומות "נבקש שלא לרכוש תוצרת מהספק הנ, ק מידע באשר לממצאי הזיוףלא הצליח עד לרגע זה לספ
נא ליידע . לספק זה אין הכשר מהרבנות הראשית לישראל או מכל גורם מוסמך אחר. המושגחים מחשש לזיופים

 ). שזויפו התעודות 2 עם ב אזהרה בנפרד"מצ(ל "את נותני ההכשר בארץ ובחו
 
  :  או הפועלים ללא השגחה מוסמכתשהוסרה מהם תעודת הכשרות,  הלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוקל
  

Pומעתה ניתן " חוף התכלת"ואולמי " כינור דוד"אולמי  :הוחזרה הכשרות לבתי העסק הבאים,  הודעתה של הרבנות טבריהל בהתאם
  . נא ליידע את רשמי הנישואין והמשגיחים בנדון. לערוך שם אירועים

Pולה כי הוחזרה הכשרות לבתי העסק ע, הכשרות ברבנות קרית טבעון' מנהל מח, א"י הרב נסים אחיטוב שליט"כ ממידע שנמסר ע"כמו
  . קרית טבעון, 1ככר בן גוריון , "ארבעס"חמוסיה ", מרכז מסחרי קרית טבעון, "פיצלוק"פיצריה : הבאים

  
  
  
  
  

  

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

  יותרי הרבנות ואין הוא נתון להשגחתה "באלפי מנשה ע" Gבורגר "הוסרה ההשגחה מבית העסק   -  אלפי מנשה 
 ואינם נתונים עוד פ בקשת בעלי בית העסק"י הרבנות אשדוד ע"להלן רשימת עסקים שהוסרה מהם ההשגחה ע  -  אשדוד

  קניון לב אשדוד, "זוהרה פלוס" , אשדוד, 1הבנים ' רח, "ה מלודי'דולצ: "להשגחתה
, "בית עורב"השוכן ב" פלמנט"קייטרינג :  ללא תעודת הכשר מטעם הרבנות האזוריתיםלהלן מקומות הסעדה הפועל  -  חבל מודיעין

" פונדק הורדים", 1ברקת ' רח, "בית שטראוס"השוכן ב" נורקייט"קייטרינג , קריית שדה התעופה, 12כנרת ' רח
. ת.א" אסם"' חדר האוכל בחב, בית נחמיה המוצג ככשר בהשגחת הרב פנחס כהן כפר טרומן שלא כחוקמושב 

  מושב בן שמן " הבית של איריס", חבל מודיעין
בניהול ניר זיתון עקב הפרת נהלי , יהוד, 10שבזי ' רח, "באבא חומוס"י הרבנות יהוד ממסעדת "הוסרה הכשרות ע  -  יהוד

  הכשרות במקום
ל משתמשים בשמה של הרבנות מטה " הנ– 052- 5503070: פלאפון, צור הדסה, ש רונה פולק"ע" יוטב"מחלבת   -  הודהמטה י

מושב תעוז , בבעלות מר יוסף באטוט, במצפה הראל" אורחן מצפה הראל"בית העסק , כ"כמו. שלא כחוקיהודה 
  אינו נתון להשגחת הרבנות מטה יהודה050- 5269723: פלאפון, 89

עסק זה משווק את סחורתו .  עכו3שלום הגליל ' רח, "מ" בע91ניקוי הגליל "הוסרה ההשגחה ממפעל לחומרי ניקוי   -  עכו
  באופן מוסדי ובנוסף משווק גם שימורי מזון לסוגיהם 

  בכפר הנשיא ואינם נתונים יותר להשגחת הרבנות צפת" פתפותים"הוסרה ההשגחה מקונדיטוריית   -  צפת
  קרית אתא מציגה עצמה ככשרה מגוף אשר אינו מוסמך להעניק כשרות על פי חוק , "יצה כמעט חינםפ"  -  קרית אתא
סניף , "כמעט חינם"מרכל : י הרבנות קרית טבעון עולה כי הוסרה ההשגחה מהמקומות הבאים"ממידע שנמסר ע  -  קרית טבעון

, מסחרי ככר בן גוריוןמרכז , "מלאטו"גלידריה , קרית טבעון, 16ל "קק' רח, שכונת קרית עמל, קרית טבעון
  קרית טבעון, בבעלות מר שמעון אסייג

עקב הפרת נהלי הכשרות במקום ואינם , קרית מלאכי. ת.א, "שלמה שיווק והפצת בשר"הוסרה ההשגחה מאטליז   -  קרית מלאכי
  נתונים יותר להשגחתה

מבית מאפה : ובות עקב הפרת נהלי כשרות במקוםי הרבנות רח"להלן רשימת בתי עסק שהוסרה מהם הכשרות ע  -  רחובות
' רח, בבעלות רן מלכה, "מילשטין"מסעדת , רחובות, 192הרצל ' רח, בבעלות אבי קאופמן, "מרכז הבייגלה"

  רחובות , 213הרצל 
  רמת ישי אינה עומדת תחת השגחתם. ת.א, "השניצליה"י הודעתה של הרבנות רמת ישי מסעדת "עפ  -  רמת ישי

  


