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  עדכון כשרות: הנדון                                           

במבצע לצרכן בשתוף עם אתר " זוגלובק"' יצאה חב,   לאחרונה .1
/Zoglovek/Minisites/il.co.ligdol.www://httpן את האפשרות לקבל כ המקנה לצר

ת מסעדות באתר זה קיימו". זוגלובק" מוצרי 2ארוחת ילדים במחיר מוזל עבור קניית 
כך שרבים המקבלים שובר זה עשויים ליפול בפח ולסעוד את ליבם , שאינן כשרות

הנתון להשגחת רבנות נהריה דאג להבטיח " זוגלובק"במקומות אלו בחושבם כי מפעל 
ל כשרות בהשגחת רבנות מקומית כמצופה מחברה המשווקת מוצרים "שהמסעדות הנ

  .  על מנת שלא יכשלודעה זונא להביא לידיעת הציבור תוכן ה. כשרים

השוכן בטירה " דעאס" הננו להודיע בשער בת רבים כי אטליז בית המטבחים 
אינו מושגח כלל ובמקום נמכרת תוצרת לא כשרה וזאת בניגוד לפליירים שהופצו באזור , שבמשולש

 אמצעים נגד הבעלים ינקטו. בהם צויין כי האטליז מוכר בשר משחיטה כשרה, כוכב יאיר והסביבה
 !ידע הציבור ויזהר. כדין

  
, 101הדקלים ' רח, "הגורן"י מפקח היחידה הארצית בקונדיטוריית "בביקורת שנערכה ע .2

נתפסו בעלי המקום כשהם מוכרים את תוצרתם ככשרה , 04- 6231581: 'טל,  חנה–פרדס 
נות למרות שבפועל אין למקום תעודת הכשר מכל רב, בהשגחת הרבנות מקומית פרדס חנה

. כי גם המפעל הראשי השוכן באזור התעשיה קיסריה אינו מושגח, בהזדמנות זו נציין. מוסמכת תוך הכשלת הציבור
 .נבקש להביא ידיעה זו לידיעת הציבור

  
בראשות " י התורה"המכון לחקלאות עפ"י "לאחרונה הוסרה ההשגחה מהמקומות הבאים בנסיבות חמורות ביותר ע .3

חנות פירות , בני ברק, 118המכבים ' רח, "שיווק פירות וירקות. ש.י"מחסן שיווק : הלן המקומותל, א"י אפרתי שליט"הגר
חנות , בני ברק, 7הרב קוק ' רח, "חסדי יהודה"חנות פירות וירקות , בני ברק, 118המכבים ' רח, "חסדי יהודה"וירקות 

י הרבנות "כי בשלב זה החנויות אינן מושגחות ע, להוי ידוע. בני ברק , 37סוקולוב ' רח, "חסדי יהודה"פירות וירקות 
   . המקומית או כל גורם מוסמך אחר ועל כן נבקש להזהיר את הציבור בדבר המכשלה

  
' רח, "מעורב ירושלמי"י מפקח היחידה הארצית במסעדת "בביקורת שנערכה ע .4

נתפס בעל העסק כשהוא מציג אישור בירושלים , הרובע היהודי, 5בית אל 
 מטעם הרב חיים שפירא ללא כל השגחה ותעודת הכשר מטעם הרבנות השגחה
ר לתת הכשר "י מועצת הרה"ל לא הוסמך ע"הננו להודיע כי הנ. ירושלים

 -ג "ובהצגת התעודה עובר בעל העסק על חוק איסור הונאה בכשרות התשמ
 !ידע הציבור ויזהר. נגד בעל העסק ינקטו אמצעים כדין. 1983

  
רבעי לבבות : "צית נמסר כי המוצרהיבוא האר' ממח .5

מיובא , 7296073191612: בר קוד, "ארטישוק
שמוטקין ' רח, "מ"שופרסל בע"י "ומשווק בלעדית ע

. סי.קונסרבס אל ראל אס "י "מיוצר ע, צ"ראשל, 30
כשר פרווה בהשגחת רבנות "המוצג כ, ספרד, "אל

לא קיבל את ר לישראל "מדריד ובאישור הרה
 הואיל ועל פי הנוהל הארציתהיבוא ' אישורמח

לבבות ארטישוק הינו מוצר המוחזק כנגוע ועל כן יש 
לפרטים נוספים אודות המוצר ומוצרים מיובאים אחרים יש (שול כלהסירו מהמדפים ולהחזירו ליבואן על מנת להמנע ממ

  ). 02- 5313137/38: 'טל' מס' ר בטל"היבוא ברה' לפנות  למח
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  : שחרור עובדים בערבי שבתות וחגים בתקופת שעון החורף-גני אירועים ורשתות שיווק , נוהל אולמות
  

ם כי על פי הנהלים יש לוודא כי שערי סניפי רשתות השיווק השונות ייסגרו ערבי שבת וחג שעתיים לפני אנו חוזרים ומזכירי •
על אחרון העובדים להשתחרר לא יאוחר משעה לפני כניסת השבת והחג על מנת שיוכל להספיק להגיע לביתו .כניסתם 

  .ות ראויה להגיע  בעוד מועד לביתולעובד הגר בריחוק מקום יש לתת אפשר. מבעוד מועד מבלי לחלל את השבת
  

 ובשעון חורף עד השעה בקיץ בצהריים 13:00כ אין לקיים חופות ביום שישי וערבי חג אלא אם כן תתקיימנה עד לשעה "כמו •
או החג על /בכל מקרה המנה האחרונה באירועים  אלה  תוגש לא יאוחר משלוש שעות לפני כניסת השבת ו.  בצהרים12:00

 מספיק לאורחים וצוות העובדים לפנות את המקום ולהגיע לביתם זמן ראוי לפני כניסת השבת ובכך תימנע מנת לתת זמן
  .   עוגמת נפש מצד העובדים וחילול שבת הכרוך בעניין

  

 
י "מיוצר ע, 7296073141150: בר קוד, "שוקולד מריר שוויצרי"מוצר הבא ג ה"עקב תקלה צויין ע .6

משווק בלעדית , נצרת, פאולוס השישי' רח, "קפה סעדי"י "מיובא ע, שוויץ, "מ"שוקולד פריי בע"
נו יבעוד שבצד האחורי של האריזה צויין כי ה, בחזית המוצר" כשר פרווה"נו יכי ה, "י שופרסל"ע
מבדיקה שנערכה ". ר לישראל" ובאישור הרהKת חלב נוכרי בהשגחת משולש לאוכלי אבק -חלבי "

 ועל כן הציבור מתבקש תעודת הכשר חלביתבמקור המוצר קיבל כי , נמצא
לפרטים נוספים אודות המוצר ומוצרים (להחזיר את התוצרת ליבואן 

: 'טל' מס' ר בטל"היבוא ברה' מיובאים אחרים יש לפנות  למח
5313137/38 -02 .(  

 
: בר קוד',  גר300, "בייגלה וניל קטן"נתפס המוצר , לאחרונה .7

משווק , אופקים, 12המסגר ' רח, "מוסקבה"י "מיוצר ע, 729001862367
כשהוא נושא את ציון , "מ"ארנה יבוא ושיווק מוצרי מזון בע"בלעדי 

הכשרות של הרבנות אופקים על אף כי המפעל כבר אינו מושגח על ידה 
נגד הבעלים . יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו לייצרן. ועל כן הדבר מהווה מכשול לציבור

 . ינקטו אמצעים כדין
  

,  יזרעאל–עמק , מושב היוגב, "כרמל יבולים"' חבכי , הננו להבהיר, ות ציבורבמענה לפני .8
עניין א לל ולעניין הפרשת תרומות ומעשרות בלבד יזרעאל –הרבנות האזורית עמק י "מפוקחת ע

 . מניעת חרקים ותולעים
  

 עולה כי לאחרונה בית דין לונדון  -ץ "בדמאת מעדכון שהתקבל  .9
 QINGDAO' יכול מטעמם המתייחסת לחבמופצת תעודת ההכשר כב

QUEENSWIG HAIR PRODUCTS CO LTD CHINA 266100 אשר 
 . ידע הציבור ויזהר. הינה מזוייפת לחלוטין וכלל לא ניתנה על ידם

  
 מאשדוד איננה מושגחת על ידי רבנות 08-8567370: 'הננו לחזור ולהתריע כי מאפיית דואט טל .10

ידע . יג את עצמה ככשרה על גבי האריזות  בניגוד לחוקאשדוד אך למרות זאת ממשיכה להצ
 !הציבור ויזהר

  
  : או הפועלים ללא השגחה מוסמכת שהוסרה מהם תעודת הכשרות, הלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק ל

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
רבני ומפקחי אגף הכשרות , ר לישראל" יועץ משפטי הרה–ד "עו, מר ירון קטן, ר לישראל"ל הרה" מנכ–מר עודד וינר , א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' מרנן כב :עתקיםה

 הארצי

 אזור התעשיה אילת –מסעדת עזרא עבודי  , 134/5 חטיבת הנגב –ביג באגט , ארגמן'  רח–הקבב של גבריאל   -  אילת 
  מוצגים ככשרים ללא תעודת הכשר מטעמם תוך הכשלת הציבור

  בבינימינה " טארטין"עדה ובית הקפה הוסרה הכשרות מקונדיטוריה מס  -  בנימינה
  חיפה" גרנד קניון"הפועלות במתחם " ייניס'צ" וכן מסעדה סינית " שווארמה ופלאפל גרנד"הוסרה ההשגחה מ  -  חיפה

המוציא ", א " מוצג ככשר ללא השגחת הרבנות ת03-5173132א " ת46הכרמל ' רח" אחים נחום"אטליז   -   אביב-תל 
רבנות הללא הכשר ממוצגים ככשרים א "ת , 12בוגרשוב ' רח" קפה פוליס"א וכן "ת , 5ט "תרס' רח" לחם
  .א" תמקומיתה


