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  שעג007: 'עדכון כשרות מס  

  לכבוד
  הרב המקומי

  מנהל מחלקת הכשרות
  ר המועצה הדתית"יו

  די בכל אתר ואתר
  
  

  ,שלום רב
  
  

  עדכון כשרות: הנדון                             

עופות "כי חנות המפעל , התקבלו מאת הרבנות המקומית אזור עולהמנתונים ש .1
איננה תחת , 03- 5596217: 'טל, אזור, 6הפרדס ' רח,  ) לשעבר"עופות גבריאלי" משחטת( "השלום

כי באתר  השגחתה יותר ובמקום נמכרת תוצרת ללא הכשר וזאת על אף
) http://www.bikur.co.il/2161/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%98%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99(אינטרנטה

 יעשה –כל מי שהשתמש בתוצרת חברה זו . תוך הכשלת הרבים, " יפו ואזור–א "כשר בהשגחת הרבנות ת"וצג כהמקום ממשיך להיות מ
 ! ידע הציבור ויזהר. שאלת רב כיצד להכשיר את הכלים

בר , "קמפאנריו"-" CAVA"מוסג " יין לבן חצי יבש מבעבע: "המשקהבשנית נמצא משווק , לאחרונה  .2
שם , 03- 7209000: 'טל, חבל מודיעין. ת.א, 9רימון ' רח, "מ"יורוסטנדרט בע ":שם היבואן, 7290012159503: קוד

ג "כאשר במקום אחר ע" באישור הרבנות הראשית לישראל"תוך הצגתו ככשר , ספרד, "ס'יי בנאג'אלאבורדור ג: "היצרן
 כן הדבר מהווה מכשלה ל לא קיבל כלל את אישורה ועל"היבוא נמסר כי הנ' מבירור עם מח". לא כשר"המדבקה מצויין 

לפרטים נוספים אודות המוצר ומוצרים מיובאים אחרים . ( יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות.חמורה
 ).02- 5313137/38: 'טל' מס' ר בטל"היבוא ברה' יש לפנות  למח

' י חב"המיובאות ע" פואותפרוסות טונה ק"כי המוצר , עולה, מנתונים שהתקבלו במוקד היחידה הארצית  .3
, 7290010679355:  בר קוד,  בוייטנאםים ומיוצר03- 9622179: 'טל, צ"לראש, 20 אליהו איתן' רח, "פוד .סי. ג.ד.מ"

נתפסה החברה כשהיא , בנוסף". ר לישראל" ובאישור הרהKג משולש "השגחת הרב אריה רלב"מוצגות ככשרות ב
,  בשער בת רביםהננו להודיע. ר" ללא אישור הרה"כשר ועד כשרות נורבגיה"המוצג כ, 7290010679812: בר קוד, משווקת פילה סלומון קפוא

. בהתאם לנוהלהמוצגת ככשרה בכל דרך שהיא אף אין לרכוש ממנה כל תוצרת  ים –חברה זו עוסקת בממכר שקצים ופירות לאור העובדה שכי 
 ).02- 5313137/38: 'טל' מס' ר בטל"היבוא ברה' ם יש לפנות  למחלפרטים נוספים אודות המוצר ומוצרים מיובאים אחרי (!ידע הציבור ויזהר

 
כשהוא משווק את המוצר , כפר קאסם, "מ"אטלנטה בע"נתפס היבואן , י מפקחי היחידה הארצית"בביקורת שנערכה ע .4

רין כשר פרווה למהד"תוך הצגתו כ, 8412957005601, 8412957004277: בר קוד, "סוכריות גומי בטעם פירות שונים"
התקבלה הודעה דחופה מהרב יהודה אלון , במקביל. ר לישראל"ללא אישור הרה" ם צרפת"צ חוג הרמב"בהשגחת הבד

במותג " בקבוקוני מיץ בטעם פירות" לגבי  המוצר ואף זייפה את כשרות" מ"אטלנטה בע"המבקשת להודיע כי חברת 
"ZUMROK "אף אלו המוצגים ככשרים " אטלנטה"' וצרי חבאין לקבל כל מ, בהתאם לכך. מספרד תוך הכשלת הרבים

לפרטים נוספים אודות המוצר . (יש להסיר מוצרי חברה זו מהמדפים ולהחזירם ליבואן בדחיפות. עד להודעה חדשה
  ).02- 5313137/38: 'טל' מס' ר בטל"היבוא ברה' ומוצרים מיובאים אחרים יש לפנות  למח

 
5. P נבל דוד"עולה כי לאולם ומסעדת , ושליםי הרבנות יר"מנתונים שנמסרו לנו ע "

תעודת הכשר בתוקף מטעמה , 057- 9426886: 'טל, ירושלים, השוכנים בהר ציון
ועל כן המקום מאושר לביצוע אירועים ככשרים ולעריכת חופות וקידושין בהתאם 

 ".יאכלו ענווים וישבעו"ו
 

6. Pתוקף תעודת כאשר  הנתונה להשגחת, א"ת, 125דרך מנחם בגין , "סמרקנד"כי מסעדת , א עולה"י הרבנות ת" מנתונים שנמסרו ע
 . ג"ג ניסן תשע"עד לתאריך ימטעמה הכשרות 

 
7. Pבקריית שדה התעופה איירפורט סיטי " טונטו"ו" וקה'צ"כי הוחזרה הכשרות ל,  מודיעין עולה–י הרבנות חבל " מנתונים שנמסרו ע

 .  ומעתה הם נתונים להשגחתה
  

: בר קוד, )Monday –" טוויסטר" ("בוקר טאז" מהציבור אשר רכש לאחרונה את המארז התקבלו תלונות .8
נושא כיתוב כשרותי בשל היותו , "טוויסטר דגנים במילוי קרם נוגט או נוגט עם חלב"המכיל חלב ו, 7290011758509

: יבואן(גנים בעוד שהד" החלב כשר למהדרין ללא חשש חילול שבת"ג האריזה כי "סותר לכאורה וזאת לאחר שצויין ע
כך שהדבר עשוי להטעות את עין הצרכן המקפיד על כשרות , הם לאוכלי אבקת חלב נוכרי) נתניה, "מ"מאנדיי בע"

ידע הציבור . המשווק התבקש לתקן את הכיתוב בהתאם לנוהל. מהודרת ואף נעשה בניגוד לנוהל
 ! ויזהר

 
 מרכז החמוצים –מלך כיד ה"י מפקח היחידה הארצית במעדניית "בביקורת שנערכה ע .9

נתפסו בעלי המקום כברשותם , 03- 9645186 : 'טל, צ"ראשל, 70רוטשילד ' רח, " והסלטים
כך שהציבור , צ"י  הרבנות המקומית ראשל"על אף כי המקום איננו מושגח ע" כשר"מדבקות הנושאות את הציון 

 !ידע הציבור ויזהר . נכשל

http://www.bikur.co.il/2161/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%98%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99
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ס ומעתה אין לה "כ, 34השקמה ' רח, "עידן הנבט"' חבעולה כי הוסרה הכשרות ממפעל , א סב–י הרבנות כפר "מנתונים שהתקבלו ע .10

ידע הציבור . ללהיכשעל מנת שלא אין לקלוט תוצרת חברה זו המוצגת ככשרה עד להודעה חדשה . כל אחריות לגבי הנעשה במקום
 ! ויזהר

  
 "מכללת גורדון"השוכנת ב" מאיה דוד"קייטרינג י הרבנות חיפה עולה כי הוסרה הכשרות מ"מנתונים שנמסרו ע .11

אין לאשר עריכת כ "כמו. ברה זוחיפה ועל כן אין לאשר ביצוע שירותי קייטרינג המוצגים ככשרים באמצעות חשב
התבקשנו , בהזדמנות זו. נא ליידע את רשמי הנישואין והמשגיחים בהתאם. חופות וקידושין באמצעות קייטרינג זה

 . מטעם הרבנות המקומית חיפה –" בית הלוחם"קפטריית להודיע כי אין כל פיקוח כשרותי ל
  

ג אין לאפשר " כי בפסח תשער לישראל"מחלקת רשתות שיווק ומסעדות ברהי הממונה על "התבקשנו להודיע ע .12
י זכיינים בסניפים השונים לקהל הרחב ואף אין לאפשר ללקוחות " בתפזורת המתבצעת עת תבלינים ופיצוחיםמכיר

לדאוג מבעוד מועד כי התוצרת הנמכרת בדוכנים תהיה יש . על מנת לאורזה בעצמוזו במרכול לבוא במגע עם תוצרת 
כי הוראה זו חלה אך ורק בסניפים המושגחים ונושאים תעודות הכשר מיוחדות , למותר לציין. ארוזה ומסומנת כדין

  . נא ליידע את הזכיין על מנת שיערך מבעוד מועד. לפסח המעידות על כשרות הסניף כנדרש על פי הנוהל
  

קידושין המעודכנת ה את רשימת הרבנים עורכי החופות ולמצואניתן :  ר לישראלר לישראלר לישראל"""אישות וגירות ברהאישות וגירות ברהאישות וגירות ברה' ' ' הודעה מטעם מחהודעה מטעם מחהודעה מטעם מח
  pdf.ArichatChupot/126/items_ib/vf/il.gov.rabanut.www://http :בקישור הבא

  ,02- 5377886: 'פקס, 02- 5313173: 'ים ניתן לפנות לרב איתמר טובול טללפרטים ובירורים נוספ
  . או בכתב לכתובת הרשומה מטהil.gov.rabbinate@tubul: מייל

  
  

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

  
  
  
  
  
  

  
, 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: העתקים

  רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי, ר לישראל"הרה דובר –מר זיו מאור 

  י חוק תעודת כשרות על פה מבלי שיש בידה ככשרת מוצג– עקיבא –אור , "טעים לי"מאפיית   -  ור עקיבאא

  גבעתיים ואינם נתונים להשגחת הרבנות, 63כצנלסון ' רח, "רולדין"הוסרה ההשגחה מבית קפה ומסעדה   -  גבעתיים
מושב כפר טרומן לבקשת בעל , בבעלות מר רן בן ארי, "  Catrenig co.il"הוסרה הכשרות מקייטרינג   -  חבל מודיעין

   .באמצעות חברה זוהמוצגים ככשרים לאשר אירועים ין  א.הקייטרינג
חיפה ואין , 46ההסתדרות ' שד, "אולד סקול"נמצא כי הוסרה הכשרות מ, חיפהי הרבנות "מנתונים שנמסרו ע  -  חיפה

' שד, "יבלי'ג"שווארמה ,  ")כשר"יתכן שבפליירים ובלוח התפריטים עדיין מוצג כ(הם נתונים  להשגחתה 
הסניף יש לציין כי (ל עקב החלפת בעלים במקום " הופסקה ההשגחה מסניף זכיין הנ–חיפה , 84ההסתדרות 

 פיקוח על ה כי אין לעל ידהנמסר , כמו כן, )חיפה כשר, 134יפו ' רח, "יבלי'שווארמה ג" שבבעלותו השני
 קרית 21האצטדיון ' מלבד על המיוצר במפעל ברח" בורקס בכר העגלה"זכיינים פרטיים של סניפי רשת 

בניגוד תעודה במקומות נוספים מציגים צילום .  חיפה בלבד35העצמאות ' חיפה ובסניף המפעל ברח, חיים
  ! ידע הציבור ויזהר –לחוק 

מפעל הגלידות גלידה : הוסרה ההשגחה מהמקומות הבאים ואין הם נתונים יותר להשגחת הרבנות  -  כפר סבא
 להלן עסקים אשר מוצגים ככשרים .ס"כ , 80ויצמן ' רח, "דליקטו"גלידה , ס"כ, 26ש "התע' רח, "דליקטו"

' רח, "אריכא"פלאפל , ס"שוק מרכזי כ, "אלי ובניו"רקות פירות וי: ס"ואין הם נתונים להשגחת הרבנות כ
  .ס"כ, 1יהודה כהן ' רח, "לחם"מאפיית , ס"כ, 1יהודה כהן 

מבשרת , רכס חלילים, "זול ובגדול: "להלן רשימת עסקים אשר אינם נתונים להשגחת הרבנות מבשרת ציון  -  מבשרת ציון
, "שלום פלאפל", מבשרת ציון,  פירות מעוצבים–" רינססהפ", מבשרת ציון, יסמין' רח, "יואב"אטליז , ציון

, "אבי בן משקאות", מבשרת ציון, היצירה מעוז ציון' רח, "ספידי דג", מבשרת ציון, מרכז מסחרי מעוז ציון
  מבשרת ציון, היצירה מעוז ציון' רח

אדומים על פי בקשתו של בעל מעלה , 06אזור , צמח השדה' רח, "בר באגט"הוסרה ההשגחה ממסעדת   -  מעלה  אדומים
  ל מפרסם עצמו ככשר בכניסה לחנות ובעיתון המקומי" הנ-) 03.12.12(ג "ז טבת תשע"העסק החל מתאריך י

ג פליירים מבלי "ל מפרסמים עצמם ככשרים הן בעיתונות והן ע" הנ–מעלות . ת.א, "קבב מבגדד"מסעדת ה  -  מעלות
  .כ מטעם הרבנות על פי חוק"שיש בידם ת

ראש העין עקב הפרת נהלי הכשרות ,  אפק–נווה , 1בזק ' רח, "מלך הפלאפל"הוסרה ההשגחה ממזנון   -  אש העיןר
  במקום ואין הוא נתון להשגחתם

מסעדת , כ מזוייפת בחנות ללא רבנות מקומית"ל מציג ת" הנ–א "ת, 98דרך סלמה , "תדמור"פלאפל   -  תל אביב
א אך מציג עצמו "ל יש כשרות רגילה מטעם הרבנות ת" לנ– א"ת, 99נחלת בנימין ' רח, "שימשירי"
, "כרמל"שווארמה , א" אינו נתון להשגחת הרבנות ת–א "ת, 73המסגר ' רח, "בוטיק הפלאפל", "גלאט"כ
  .כ על פי חוק"מבלי שיש בידו ת" כשר" מציג עצמו כ–א "ת, 38כרמל ' רח

  


