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, 23משק , "החלבן"במחלבת , י מפקחי היחידה הארצית במושב שפיר"בביקורת שנערכה ע .1

: בר קוד,  ליטר1,  מפוסטר הומוגני–" בקר טריחלב " נתפסו אריזות חלב מסוג 
: 'טל, דיר חנא, 1960יצרן ' מס, " באלאדי–לבן "י מחלבת "מיוצר ע, 7290012500909

התבצעה ביקורת , במקביל. "  בהשגחת הרבנות לכשרות ארציתכשר"המוצג כ, 052- 4446223
וגם שם נמצאו מוצרי חלב הנושאים את ציון "  באלאדי–לבן "בישוב דיר חנא שבצפון במחלבת 

נמצא כי בשום אופן לא העניקו הכשר , "רבנות לכשרות ארצית"מבדיקה עם ה.  ל"הכשרות הנ
לעת עתה אין תעודת הכשר בתוקף למחלבת , כ"כמו. למוצר זה ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור

אף הוסרה ההשגחה של הרב , במושב שפיר מטעם המועצה הדתית שפיר ובמקביל" החלבן"
 !ידע הציבור ויזהר. ד בני ברק"רב ואב, משה יהודה לייב לנדא

 

, "מישע עסיןיהי"מסעדת בביקורת פתע שנערכה ב .2
הנתונה להשגחת הרבנות , יםירושל, רחביה' שכ, 19קרן קיימת לישראל ' רח

 נתפסו בעלי המקום כשברשותם מדבקות כשרות , צ אגודת ישראל"ירושלים ובד
" עדה החרדית"צ ה"בד, המתייחסות לחברות שונות בהשגחת הרב לנדא בני ברק

לאחר בדיקה נמצא כי מלונות באזור ירושלים אשר בקשו ". יורה דעה"צ "ובד
היו פונים למסעדה ומקבלים , לאורחיהם וניםלהזמין מנות בודדות תחת הכשרים ש
מסעדת : " מודבקות מדבקות כגוןןשר עליהאמנות ארוזות עבור אורחי המלון כ

צ "בהשגחת בד" בית ישראל"וכן אולמי " ציפורי בני ברק בהשגחת הרב לנדא
כי על ידם נמסר , ציפורי ובית ישראל בבדיקה מול המסעדות. "עדה החרדית"ה

ל "דבקות הנוהשימוש במ" מישע עסיןיהי"מנות לבהקשר זה בשום אופן לא סיפקו 
 . נגד בעלי המקום ינקטו צעדים כדין. נעשה שלא ברשות תוך הכשלת הציבור

  

 –" מנדרין"נמצאה משווקת פחית מסוג ,  לאחרונה .3
: בר קוד, ל" מ330: תכולה, משקה קל תפוזים עם פולפה

- 5244637: 'טל,  ישראל IBBL:י"מיוצר ע, 7290010482016
ר בהשגחת הרב אליעזר כש"המוצג כ, 050- 5236337, 050

מבשלות בירה בין "בבדיקה מול ". ה"שמחה וויס כפר הרא
הדבר הופסק , ל ידםנמצא כי  על אף שמשקה זה מולא בעבר ע,  אשקלון–" לאומיות

 בשום 2012משנת הפחית על בפועל א צהנמג "תאריך הייצור ע שכך 2008 בשנת עוד
כלל  מעניק הכשר אינוא הודיע כי "הרב וייס שליט, כ"כמו. אופן לא ייוצר על ידם

 . ללהיכשמ שלא "עבדחיפות לחברה זו ועל כן יש להסיר מוצר זה מהמדפים 
  

פסטו בזיליקום עם גרנה "רוטב נמצא משווק המוצר , "שופרסל"במסגרת ביקורת שנערכה ברשת ה .4
, 10הסדנאות ' רח, "מ"סיימן סחר בע. א:"שם היבואן, 8001060019492: בר קוד, "פדנו ופקרינו

 – חלב ישראל משעת חליבה בהשגחת הרבנות פררה –ר חלבי כש"המוצג כ, הרצליה
 . יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן. ר לישראל"ללא אישור הרה" איטליה

  
: בר קוד, " שמנת–סוכריות ללא סוכר בטעם תות "נמצאו משווקים בארץ , לאחרונה .5

: בר קוד, "וינ'סוכריות ללא סוכר בטעם קפוצ"וכן '  גר80, 4003455340024
. ת.א, "קפה סעדי"' י חב"גרמניה ומיובאות  ע, GMBH" סולה"' י חב"המיוצרות ע,  גר80, 4003455340086

ר "כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת הרב הווכוולד גרמניה ובאישור הרה"תוך הצגתן כ, נצרת
א קיבל הכשר למוצרים אלו ועל כן הדבר בשום אופן ל" קפה סעדי"כי , היבוא נמצא' בבדיקה עם מח". לישראל

 . ללהיכשמ לא "יש להסיר מוצרים אלו מהמדפים ולהחזירו ליבואן ע. מהווה זיוף
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: בר קוד, "בורקס פילו אצבעות גבינה" שווק המוצר , תקלה  עקב   .6
' רח, "מ"נטו מלינדה  בע"י "משווק ע, "שלושת האופים"' חב, 7290002757535

 הופרשה חלה כדין כשר פרווה"כ תוך ציונו , קרית מלאכי. ת.א, 5מאיר עזרא 
. "ד דבני ברק"רב אב,  שמש והרב משה יהודא לייב לנדא–בהשגחת הרבנות בית 

מי . ויש להחזירו בדחיפות ליצרןמוצר זה הינו חלבי לחלוטין כי , להווי ידוע
חלביים יעשה שאלת רב כיצד שהוטעה ואפה מוצר זה בכלים ובתנור שאינם 

 !ידע הציבור ויזהר. לנהוג
  
בני "התקבלה תלונה על היבואן , לאחרונה .7

, חיפה, 6המשביר ' רח, "מ"שוקחה בע' ורג'ג
אשר ניסה להטעות , נצרת, פאולוס ' רח

: בר קוד,  ליטר3, "שמן תירס מזוכך"ולשווק להם  כשרים מסעדות ומלונות
יש .  ויתכן אף מארצות נוספותמצרפתעל ידו  המיובא  כללללא הכשר, 729000254026

, אזמיר, וקב'קוג"' הכשר עבור שמן זה לייצור שהתבצע בחבאמנם ל קיבל "כי הנ, לציין
ל "אך בפועל הנ, בלבד " באישור הרבנות הראשית לישראלO.U  -בהשגחת ה, טורקיה

נבקש . אריזה ובאותו בר קוד לשמן הכשר והלא כשר במקבילסקיצת משתמש באותה 
מ לא להכשיל את "שלא לקלוט שמן זה ולהחזירו ליבואן ע

 . נא להביא לידיעת המשגיחים. הציבור עד להודעה חדשה
  

עולה , ד אילת"מעדכון שהתקבל ממחלקת הכשרות במועה .8
: טל חוף אלמוג אילת, " אילת–אורכידאה הריף "כי מלון 

 כל אחריות ם ואין להםאיננו תחת פיקוח, 08-6364444
 !ידע הציבור ויזהר.  המזון הנמכר במקוםלגבי

  
עולה כי הוסרה , ס בני ברק"צ חוג חת"ובד" רבנות לכשרות ארצית"מנתונים שהתקבלו מה .9

: קוד יצרן, " פרימה"' חב, מאפיית טבע"  בר–פתי "הכשרות מהמפעל לייצור ביסקוויטים  
GT ,משקל , 7290008723138: בטעם שוקו בר קוד, 7290008723121: בטעם וניל בר קוד

כי מוצר זה נמכר ,  יש לציין!את בשל ליקויי כשרות חמוריםזות 'השוכן בכפר ג, ג " ק1.75
.  ועל כן מעתה אין לקלוט מוצר זה ויש להסירו מהמדפים לאלתר" כמעט חינם"גם ברשת 

 !ידע הציבור ויזהר
  

ויות שונות נמצא משווק ובחנ" זול ובגדול"י מפקחי היחידה ברשת השיווק "בביקורת שנערכה ע .10
תוך , "מ"נאמן לאורך זמן בע"' י חב"המיובא ע, 7290011695651: בר קוד, "צנימים עגולים"המוצר 
. ר לישראל"ללא אישור הרה, א"הרב דוד מרגלית שליט, טריאסטהרבנות כשר בהשגחת "הצגתו כ

 ! פת ישראל בלבדתמאשרר "הרה. אין לאשר מוצר זה במקומות המושגחים ויש להחזירו ליבואן
  

עולה כי הוסרה , א"הרב גבריאל סוראני שליט, א חוף הכרמל"תקבל מאת רב המועהמעדכון שה .11
בבעלות מר אריק פלוטניק וזאת בשל ליקויים , מושב צרופה, "קייטרינג של אריק"תעודת הכשרות ה

אין . קיום אירועים ללא ידיעת המשגיחו שימוש במוצרי חלב באירוע בשרי: חמורים בכשרות כגון
 .עים כשרים באמצעות קייטרינג זה ויש להודיע למשגיחים ורשמי הנישואין בהתאםלאשר קיום אירו

  

נמנעה ,  קרית גת  של משגיח הרבנות המקומיתערנותובזכות  .12
במטבח " שרימפסים" דגים עם  וטיגוןתקלה חמורה של בישול

הקיטרינג עליו הוא השגיח וזאת לאחר שזיהה בתוך משלוח 
' של חב"  וזנבבטן,א ללא ראש בקלה קפו"קרטון הדגים מסוג 

בקש מכל נותני ההכשר להנחות להננו . סרטנים' פלדמן גם מס
 הדגים י כל סוגי משלוחאתיסודית משגיחים לבדוק בדיקה האת 

דה היום ובכחלק משגרת העוהבשר הקפוא של כלל היבואנים 
נא לדווח למשרדנו על כל . יומית ובכך למנוע תקלה אפשרית

    .הרביםתקלה מעין זאת לזיכוי 
  
  

  
  
  

  

  
  
   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 :עתקיםה

  


