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באמצעות הצגת , "לרס חלומותימ"' י חב"נעשה ניסיון לשווק אירועים ככשרים ע, לאחרונה .1
תעודת הכשר לה כלל אין כי  חרף העובדה וזאת אחרתחברה למקור בשייכת התעודה מצולמת 

 .   חדשהאין לאשר עריכת אירועים באמצעות חברה זו עד הודעה. מטעם רבנות מקומית מוסמכת
 

רמת . ת.א, 2הדקל ' רח, "אייזן מוצרי בשר"כי חברת , עולה,  ישי–י לשכת הרבנות רמת "מנתונים שהתקבלו ע .2
חדשה ועל כן אין לה כל אחריות לגבי הבשר ה החדלה להיות תחת השגחתה לאור המעבר למתכונת,  ישי–

 עולה כי המקום ממשיך להיות http://www.aisen.co.il/?section=15 טהאינטרנמעיון באתר . הנמכר במקום
 .ידע הציבור ויזהר. נגד החנות ינקטו צעדים כדין. מוצג ככשר וזאת בניגוד לחוק איסור הונאה בכשרות

  
בבדיקה עם החברה ".  ך בניפויאין צור"ג האריזה  צויין כי "כאשר ע, "אסם"' י חב"ע" קמח שמרים"יוצר  , לאחרונה .3

 אשר מתפקידו להשמיד חרקים בכל דרגות –" אנטוליטור"נמסר כי בטחנות הקמח עושים שימוש במכשיר המכונה 
ר "ברה הכשרות הארצימאגף . ציינו כי המוצר אינו צריך ניפוי,  ועל כןההתפתחות כולל ביצים בקמח ומוצרים אחרים

הואיל והקמח עובר מספר שלבים עד הגיעו לידי הצרכן פטור מניפוי בהתאם להלכה קמח זה אינו כי , בקשו להבהיר
חברות ,  למחסנים ואחסון בטחנהההובלהשינוע והמערכות שהיה ב, ת הקמחובטחנאשר נפות בבצנרת ו: כגון
החברה התבקשה  . במוצרחרקיםנגיעות עשויה להתפתח צרכנים כך  שבכל שלב התם של יחנויות וב, שיווקה

 .  על מנת למנוע תקלה אפשרית מהציבור' שיווק מוצר זה כגון בואקום וכדולמצוא פתרונות ל
  

: בר קוד, "כרובית מוקפאת"ממחלקת היבוא הארצית בקשו להודיע כי המוצר  .4
, ירושלים, "האחים חמוי"י "ע" טלפרוסט"'  אשר יוצרה ונארזה עבור חב, 7290008447683

יש להסיר מוצר . ג האריזה"מצויין ער לישראל ה"רות של הרהסימון הכשלא קיבל את אישורה וזאת בניגוד ל
היבוא ' לפרטים נוספים אודות המוצר ומוצרים מיובאים אחרים יש לפנות  למח(זה מהמדפים ולהחזירו ליצרן 

 ).02- 5313137/38: 'טל' מס' ר בטל"ברה
  

, 50ו נורדא' רח, "קפה לינדוש" אין כשרות ל–בהתאם להודעתה של הרבנות הרצליה  .5
    טהאינטרנוזאת בניגוד לפרסומים באתר , 09- 9586221: 'טל, הרצליה

http://www.rol.co.il/sites/lindushידע הציבור ויזהר.  המציגים את המקום ככשר ! 

' י חב"המיובא ע, " ALICANTE"תחת המותג " תערובת שום ופטרוזילה"המיובא  נמצא משווק המוצר ,לאחרונה  .6
ג האריזה מודבקת "כאשר ע, 052- 3444053: 'טל,  אדר–הר , 122הגיא ' רח, " לוי כהן מיכל-יבוא לוס "

. ו תעודת הכשר כחוקאין לאשר שימוש במוצר זה הואיל ואין לגבי". כשר פרווה בהשגחת אחדות ישראל:"מדבקה
 . נא להביא לידיעת המשגיחים

  
נהריה וזאת לאחר ב, "מלונית הים"כי הוסרה תעודת הכשרות מ, מנתונים שהתקבלו מאת הרבנות נהריה עולה .7

 . נא ליידע את הציבור הרחב בדבר המכשלה. שהפרו את נהלי הכשרות באופן חמור
  

,  שבע–באר ב, 7ח "הפלמ' רח, ")אומי" ("הפיקוד"דיטוריית קוני מפקחי היחידה הארצית ב"מביקורות שנערכו ע .8
של הרב " יראים"צ "איננה עומדת תחת השגחתה של רבנות באר שבע כלל ובהצגת תעודה מטעם בדנמצא כי , 08- 627665: 'טל

 עיד. נגד המקום ינקטו אמצעים כדין . 1983 –ג "יהודה לנדא עובר המקום על חוק איסור הונאה בכשרות התשמ
 !הציבור ויזהר

 

כי תוצרת עלי ירק ובכלל זה בצל ירוק המשווקת ,  הננו להבהיר .9
בהכשר רבנות אזורית אשכול לעניין , ")שופרסל"' של חב" (מ"קטיף בע"' י חב"ע

דרך "על ידי  " תוצרת בדוקה ומבוקרת"תוך ציונה כ, הפרשת תרומות ומעשרות
 ובשום אופן לא חומרי הדברה בלבדשאריות פיוח על  הכוונה היא לעניין -"המעבדה

נא . יון זאת במפורשו צא אם כן אללעניין פיקוח על נושא של מניעת חרקים ותולעים
 . לידיעתכם

 

http://www.aisen.co.il/?section=15
http://www.rol.co.il/sites/lindush
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: בר קוד , 33% גבינה לבנה רכה –" 'קרם ציז' ריטאגה"גבינת נמצא משווק המוצר , צית  הארי מפקחי היחידה"מביקורת שנערכה ע .10
. 03- 9773814: 'טל, 40 כפר טרומן משק ,מ" יבוא ושיווק בעוסטנדרטיור": היבואןשם , 030900111308

ל לא קיבל את אישור מחלקת היבוא ועל כן יש להסירו מהמדפים ולהחזירו "כי המוצר הנ, מבדיקה שנערכה עולה
: 'טל' מס' ר בטל"היבוא ברה' לפרטים נוספים אודות המוצר ומוצרים מיובאים אחרים יש לפנות  למח(ליבואן 

5313137/38 -02.( 
 

מסוג " אפרטיף" המשקה משווקלהביא לידיעת המשגיחים כי בתקופה האחרונה נבקש  .11
ללא ") פרלל("י יבוא מקביל "ע, המיוצר באטליה, 8000040000802: בר קוד, "קמפרי"

. הכשר ועל כן נבקש לשים לב ולרכוש מוצר זה אך ורק אם הוא נושא ציון כשרות כחוק
תחת השגחת הרב , יבנה, 2הירמוך ' רח, "מ" בע”IBBLS' י חב"עכיום משקה זה מיובא 

נא לטיפולכם ותשומת לבכם . ר לישראל"א מילאנו ובאישור הרה"גרליק שליט. ג
ר "היבוא ברה' לפרטים נוספים אודות המוצר ומוצרים מיובאים אחרים יש לפנות  למח(

 ).02- 5313137/38: 'טל' מס' בטל

 ומסוג "קווה"כי משקה השמפניה מסוג , התבקשנו להבהיר .12
הינו בחזקת יין שאינו מבושל ועל כן יש לוודא כי במהלך הגשת  "י' די לואיג- למברסקו"

 עלהימנמ "י יהודי ע"אירועים וארוחות יעשה בו שימוש בהתאם להנחיות בהתייחס לפתיחתו ומזיגתו ע
 .שמפניהה בכלל זה מותר למזוג בבר יין מבושל בלבד ו–בהתאם לנוהל ". יין נסך"מחשש 

נערכו סניפי הרשתות השונות וכן הקונדיטוריות ברחבי הארץ לקראת , עם התקרב חג החנוכה  .13
על המשגיחים לדאוג לכך שהמטגנות המתקבלות יעברו הכשרה . ייצור סופגניות המיוצרות בתוך הסניף המקומי

טגנת באופן שלא ייכשלו כ יש לוודא נושא הדלקת המ"כמו. והגעלה על מנת לוודא כי אינן בשריות או בלועות איסור
ם ובמקביל יש לוודא כי מהעיסה המתקבלת הופרשה חלה כדין והקמח עבר ניפוי כנדרש על פי "בבישול עכו

סופגניות עם מילוי ממרח חלבי יש לדאוג לכך שחלק מהממרח יהיה גלוי על פני הסופגנייה על מנת . ההלכה
יש . לוי על גבי שלט שהן חלביות על מנת שהציבור לא יכשלשיהיה הכר שהינן חלביות ובמקביל חלה חובה לציין בג

במגזר הציבורי אין לאפשר הכנת סופגניות כאשר . להפריד את הסופגניות החלביות מסופגניות הפרווה המונחות על גבי המגשים
 יתאימו לציון פרווה או יש לוודא כי סוג הסופניות הנמכרות בשקיות המכירה. העיסה מכילה רכיבי חלב על מנת שהציבור לא יכשל

  . חלבי המסומן על גבי השקית או האריזה 
  

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

  
  
   

  
  
  

  
   :העתקים
  , א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' מרנן כב

  , ר לישראל"ל הרה" מנכ–מר עודד וינר 
  , ר לישראל" יועץ משפטי הרה–ד "עו, טןמר ירון ק

  רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי

ב של הקב: "להלן בתי עסק המפרסמים עצמם ככשרים למרות שאין להם השגחה בפועל מטעם הרבנות אילת  -  אילת
  אילת. ת.א, "עזרא עבודי"מסעדת , 134/5חטיבת הנגב ' רח, "ביג באגט", אילת, ארגמן' רח, "גבריאל

מסעדת , אשדוד, 17העמל ' רח, "ליקר לחיים"י הרבנות אשדוד מהמקומות הבאים מפעל "הוסרה הכשרות ע  -  אשדוד
  )עקב העברת בעלות(אשדוד , 11הראשונים ' רח,  "מפגש הבנים"

ט "החל מתאריך י, אשקלון, 8ע "הגדנ' רח, בבעלות יאיר ארביב, "חומוסיה שייך סעיד"הוסרה ההשגחה ממסעדת   -  ןאשקלו
  ) 01.11.12(ג "חשון תשע

העמל ' רח, "בשארה בית בשרים עיבוד בשר" אין פיקוח מטעם הרבנות בת ים על מפעל 29.10.12החל מתאריך   -  בת ים
  בת ים , 10

כפר , משק יונאי, "כרמי זית"זבולון עולה כי הוסרה הכשרות ממסעדת האזורית י הרבנות "שנמסרו עמנתונים   -  זבולון
  םי בקשת"נאי עפוישושי ' בבעלות גב, חסידים

  מושב כוכב מיכאל, בבעלות יהודית ורביצקי, "אלפחורס של יהודית"הוסרה הכשרות מקונדיטוריית   -  חוף אשקלון
 האזורית  יוסף ואינם נתונים להשגחת הרבנות–מעלה , מושב מנות, "פרחי הגליל"מכוורת הוסרה ההשגחה מ  -  מעלה יוסף

  מעלה יוסף. ת.א, "גורן"הוסרה ההשגחה מאטליז הבשר והדגים , כ"כמו. מעלה יוסף
, א"ת, 15דרך יפו , "פלאפל השף: "א"או מוצגים ככשרים ללא רבנות ת/להלן בתי עסקים שהוסרה מהם ההשגחה ו  -   אביב –תל 

אטליז , כ של רבנות אזורית חבל מודיעין"מציגים ת, א"ת, 41ישראל בק ' רח, "2פוד סט ", מוצג ככר ללא רבנות
א מוצג "ת, 55ל "אצ' רח, "מרכז הלאפות"מאפיית ", מציג עצמו ככשר ללא רבנות, 12מבשר ' רח, "בית שמאי"

, ג פליירים"פתוח בשבת ומפרסם עצמו ככשר ע, א"ת, 4עין הקורע ' רח, "ישראלית"מסעדה , ככשר ללא רבנות
ג שקיות "ל מפרסם עצמו ככשר ע"א הנ"ת, 31שארית ישראל ' רח, "הנשיקה הצרפתית"הוסרה ההשגחה ממאפיית 

ופן שמציג את העסק ק מקבלים האינטרנטבאמצעות , א"ת, 12בוגרשוב ' רח, "קפה פוליס", ג שלט"ומדבקות וע
, פינת בן יהודה מוצג ככשר ללא רבנות, "שלמיה ובניו נורדאו"פלאפל , על פי חוקככשר מבלי שיש להם כשרות 

  סם עצמו ככשר ללא רבנותרמפ, א"ת, 105הירקון ' רח, )מלון אסטור" (שנרגילה"מסעדת 

  


