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הרבנות הראשית לישראל קוראת להמוני בית ישראל   .1
ועל כל  שמעון בר יוחאי זכותו תגן עלינו' ואתר לקיים את מנהג ההדלקה לכבוד התנא רבכל אתר  די

לבקשת . וחלילה ביום ראשון אחר הצהרים וזאת כדי להמנע מכל חשש של חילול שבת חס, ישראל
בישראל הוארכה ביום  ג בעומר במוסדות החינוך"חופשת ל, א"מרנן הרבנים הראשיים לישראל שליט

לקיים את ההדלקה ביום ראשון מבלי  על מנת שיוכלו (29.4.13) ג"ט אייר תשע"ם שני ינוסף גם ליו
רבני ישראל וגבאי בית הכנסת מתבקשים לעורר את הציבור  .ומבלי לפגוע בקדושת השבת, לפגוע בתכנית הלימודים

 והוא, ר יוחאי תגן עלינויהי רצון שזכותו של התנא האלוקי רבי שמעון ב. קדושת השבת בעניין זה על מנת שלא תפגע
שבות ' ונראה עין בעין בשוב ה שיתקבלו תפילותינו ותפילות כל עם ישראל באהבה וברצון ונזכה ונחיה, ימליץ טוב בעדינו

 .אמן עמו יגל יעקב ישמח ישראל במהרה בימינו
 

: בר קוד, "פלייש"המותג  תחת לא מוכשרים "לבבות פטם"שווקו , לאחרונה !זהירות .2
 6349800: 'טל, עמק חפר. ת.א ,הראשונים' רח, מ"הוד חפר בע"י "מיוצר ע, 7290002069584

 ג אריזת המוצר מצויין בטעות"כאשר ע ,O.U -א וכן ה"בהשגחת הרב דוד יחיאל ורנר שליט, 04-
כך שהציבור מוכשל באופן וודאי " ויאכלו ענווים וישבעו למהדרין מן המהדרין הודח ונמלח כדין"

בהזדמנות . עם חשיפת התקלה נערכה החברה לטפל בנושא  מיד .צג הכשרותיבשל הטעות במ
מ " חדרי הלב ע4בלבבות לא מוכשרים יש לפתוח את  נזכיר כי על מנת לעשות שימוש, זו

ולאחר מכן יש לצלותו ") עורלת הלב"יש להסיר אף את  א"ולשיטת הרמ(להוציא את הדם הכנוס 
צרת לחברה על מנת שהציבור לא יכשל ויבשל את המוצר התו יש להחזיר את. או למולחו כדין

  . יעשה שאלת רב כיצד לנהוג בכלים-ללא הכשרה  מי שבישל את המוצר. ללא הכשרה
 

, עולה, במשרדי היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ממידע שהתקבל .3
ים ביותר עם רכב המציע למכירה שמן זית במחירים נמוכ כי בשווקים מסתובב אדם

 12.06.12: תאריך ייוצור,  ליטר18בבקבוקים ומיכלים של  "שער ירושלים"תחת המותג 
ג "ע. שמן משובח אשר מיוצר באזור הגליל"מצויין  ג התויות"כאשר ע, 12.06.14 –

ג הבקבוקים מצויין חמיצות של "בעוד שע 0.4%  ליטר מצויין חמיצות של18מיכלים של 
: טלפון, קרית מלאכי, "מ.שלום: "התויות הינו ג"ווק כמופיע עזהות היצרן והמש . 0.8%

רבנות כל שהיא ואף נושא ציון כשרות מזוייף  השמן משווק ללא ציון .054- 2104914
להודיע ברבים כי השימוש בחותמת  אשר בקשה" העדה החרדית ירושלים"צ "של בד

 לדווח לנו בכל והמשגיחים מתבקשים הציבור .ההשגחה שלה נעשה תוך זיוף חמור
  !ויזהר ידע הציבור. מקום בו ימצא על מנת להסיר מכשול

  
חטיף דגנים עם "לפיה במוצר , פרסמה בעיתונות מודעה" מ"גבע תעשיות בע שקדיהה"חברת  .4

י חברת וטיליה "המיוצר ע,  חטיפים5הנמכר במארז של ,  גרם25" מריר חמוציות ושוקולד
נמצאו בבדיקה חלבוני , "פרווה"אשר סומן כ, מ"יווק וקלייה בעי דין ש"ומיובא ע ,ניקולא מקדוניה

 .הרגישים לחלבונים אלו, המהווה אלרגן הפוגע בחלקים מהאוכלוסייה ,חלב
היבוא ברבנות הראשית לישראל עולה כי המוצר לא קיבל את אישורה  מבדיקה במחלקת

 .הכשרותי
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בדחיפות  סיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירויש לה. הודיעה כי היא החלה בהסרת המוצר מהמדפים החברה
כל הרוכש מוצר , בהתאם להודעת החברה.הכשרותי  הן מהצד הבריאות והן מהצד–על מנת שלא להיכשל מניה וביה , ליבואן

  .ולקבל מוצר חליפי 03-9158888 :מוזמן להתקשר לשירות צרכנים בטלפון זה
  

: קוד בר ,"bell" תחת המותג, "בות ארטישוק שלמיםלב"נמצאו משווקים קופסאות שימורים של  ,לאחרונה .5
הנושאות ציון כשרות , איכות יבוא מוצרי – "import4u" 'י חב" המיוצרות באטליה ומיובאות ע ,8034023239326

כי על אף , היבוא הארצית עולה' שנערכה מול מח מבדיקה". בהשגחת הרב חזן ובאישור הרבנות הראשית לישראל"
הואיל ולבבות ארטישוק  הרי שלא קיבל בשום אופן אישור למוצר זה, מוצר זה קשה לאישור כשרות עבורשהיבואן הגיש ב

יש להסיר מוצר זה  !ר לישראל הינו זיוף חמור"השימוש בציון הכשרות של הרה, כנגועות בחרקים ועל כן מוחזקות
'  למח צר ומוצרים מיובאים אחרים יש לפנותהמו לפרטים נוספים אודות(מהמדפים ולהחזירו ליבואן על מנת שלא להיכשל 

 – 02) 5313137/38: 'טל' מס' ר בטל"היבוא ברה
  

ג מוצרי "של הרבנות קרית מלאכי ארעה תקלה במיתוג רמת הכשרות ע בהתאם להודעתה .6
כך , השוכן באזור התעשיה באר טוביה, "אנטריקוט"תחת המותג , "והעוף פאר הבשר"חברת 

חלק "ג האריזות מצויין "כאשר ע, "חלק"היינו שאינו " רגילה" כשרות ברמת שבטעות שווק בשר
" אושר עד"המוצר הגיע לסניפים שונים ובכלל זה ". בהשגחת הרבנות קרית מלאכי למהדרין
הרבנות  ,הסתבר שנעשה שימוש בסימון הלא נכון ועל כן, מבדיקה שערכה. אשדוד בסניף
 ג"ע" חלק למהדרין בהשגחת הרבנות קרית מלאכי"בזאת כי רק מוצרים הנושאים תוית  מודיעה

 הם אכן" חלק"ג האריזה אשר מצויין עליו "הולוגרמה בתוספת לציון הכשרות המקורי אשר ע
להחזירם  הרי שיש" חלק"ובמידה וקיימים מוצרים שאינם נושאים את ההולוגרמה  "חלק"בשר 

  .מ שהציבור לא יטעה"מיד ליצרן ע
  

, עולה, י היחידה הארצית"ת עהמתבצע במסגרת חקירה .7
 השוכן כביכול באזור התעשיה" שף אישי"כי קייטרינג 

משווק , 052- 4806001, 054- 6497933: 'טל, קיסריה
תעודת כשרות מזוייפת של הרבנות והמועצה  באמצעות הצגת אירועיו ככשרים את

 כי הננו להודיע בשער בת רבים .הדתית עמק חפר תוך הכשלה חמורה של הציבור
. ללהיכשמנת שלא  אין לבצע אירועים המוצגים ככשרים באמצעות חברה זו על

והמשגיחים  נא ליידע את רשמי הנישואין.  אמצעים כדיןננקטוכנגד הקייטרינג 
 .בנדון

  
 750תכולה , 40%כוהל בנפח  ,(grey goose) "גרייגוס תפוז"משווק משקה  לאחרונה נמצא .8

 .ללא ציון הכשר כלל" מ"אקרמן בע.מ"' י חב"ומיובא ע" פ צרפת.מ.ב"' חב י"המיוצר ע, ל"מ
אשר קיבל אישור כשרות ממחלקת " גרייגוס וודקה"דומה בחזותו החיצונית למשקה  משקה זה

העשוי להטעות את עין הציבור והמשגיחים אשר עשוי לחשוב כי שני המשקאות  היבוא דבר
ציבור המשגיחים מתבקש לוודא כי  .היבואשרק הוודקה קיבלה את אישור מחלקת  כשרים בעוד

בקבוק יצויין במפורש אישור הכשרות של מחלקת היבוא ובמקביל יטופל הנושא מול  על כל
 לפרטים נוספים אודות המוצר ומוצרים מיובאים! (ידע הציבור ויזהר. י מחלקת היבוא"ע היבואן

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

נתפסו משווקים , אכיפה של היחידה הארצית במסגרת פעילות .9
הדרום באמצעות  באזור" לחם אוקראיני מקמח שיפון"לחמים מסוג 

תוך הצגתם ככשרים , 050- 3875100: 'טל, "טעמי הכפר"' חב
על אף כי לחברה אין כלל כשרות מטעם הרבנות אשדוד ובכך " הרבנות אשדוד בהשגחת"

אין לקלוט תוצרת חברה זו מכל סוג שהיא ויש לדווח לנו על שיווק תוצרת זו  .כשלהציבור נ
  .היא תימצא בכל מקום בו

  
ממרח "כי המוצר , עולה, היבוא הארצית' שהתקבלו ממח מנתונים .10

: בר קוד, "שופרסל" תחת המותג, "קרם קקאו ואגוזים
, צ"ראשל, 30שמוטקין  ' רח,"מ"שופרסל בע"י "מיובא ומשווק בלעדית ע, 7296073132165

לאוכלי קטניות ולאוכלי אבקת  כשר לפסח חלבי"מוצג כ, אטליה, "אל.אר.נוטקאו אס"י "מיוצר ע
לא קיבל את אישורה ערב , "לישראל ובאישור הרבנות הראשית K בהשגחת משולש, חלב נוכרי

".  לפסחכשר"במהלך הפסח כ" שופרסל" על אף שהוא נמכר בסניפים השונים של רשת, פסח
הוחלט שלא לאשר  ,ר לישראל"הרה על אף שהיבואן ניסה להסדיר תעודת הכשר למוצר עם

לפרטים נוספים אודות ( מהמדפים ולהחזירו ליבואן יש להסירו, ועל כן אותו בשל חשש לכשרותו
-  5313137/38: 'טל' מס' ר בטל"היבוא ברה'  למח לפנות המוצר ומוצרים מיובאים אחרים יש

02(.  
  

, "עליים ש ירקות.י"במשרדי היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות מבעלי החברות  התקבלה הודעה .11
, בייצור ואריזה של עלי ירק מפוקחים מושב בית גמליאל אשר עוסקות, "מ"מ ירקות קטיף מהדרין בע.ק.י"וחברת  אלעד



  הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL  

  היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות 

  02– 5313169' פקס , 02– 5313187: 'טל, 91306 מיקוד 36016. ד.ת, ירושלים, 80ירמיהו , בית יהב
Beit Yahav,  80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313187, Fax. 02-5313169   

 

  !ם במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב הכשרותי העדכניהנתונים המופיעי*

3

זה כי חדלו מ המבקשות להבהיר לגורמי ההשגחה ברבנויות המקומיות
עלים   שיווק-" עלה ירוק" השיווק' תקופה ארוכה למכור את תוצרתם המוגמרת לחב

". מ.ק.י"ו "עלי השרון", "קטיף הטבע"תחת המותג  )בבעלותם של צביקה ואריק(ומיוחדים 
נא  .ירוק ולא באמצעות חברת עלה משווקת באמצעות משווקים אחרים בלבדתוצרת זו 

תוצרת מהסוג  וח לנו באופן מיידי בכל מקום בו תימצאלהביא לידיעת המשגיחים ויש לדו
" עלה ירוק" 'ההודעה כאמור מתייחסת אך ורק לחב.  י עלה ירוק"המצויין לעיל המשווקת ע

  .ולא למוצרים עצמם
  

ל אשר לא קיבלו "מוצרים המיובאים מחו' נתפסו מס, אנשי היחידה הארצית במסגרת פעילות .12
  :ן יש להסירם מהמדפים כלהלןלישראל ועל כ ר"את אישור הרה

 
q "קליפורניה , "ברוס פודס: "שם היצרן, 017600088123: בר קוד, "שעועית פינטו שימורי- 

מוצג , צ"ראשל, 18מורשת ישראל ' רח, "מ"סנלנד שיווק מזון בע"י "מיובא ומשווק ע ,ב"רהא
  . STAR K פרווה בהשגחת כשר"כ
q "קיבוץ , "מ"מור ים מרקטינג בע: "היבואן, 011182700916: בר קוד, "לבנה צפונית שעועית

  ."O.U כשר פרווה"מוצג כ, ב" ארה -פנסילבניה , "הנאובר פודס: "שם היצרן ,צרעה
q "מור : "היבואן, ב" ארה-פרינסטון , "סנק פקאורי: "י"משוווק ע, "בטעם שום פרמזן בייגל דק

הרבנות  כי, בהזדמנות זו נציין . ."O.U D כשר חלבי"מוצג כ, קיבוץ צרעה, "מ"מרקטינג בע ים
שנותני  בעוד, הראשית לישראל מקפידה על כך שהמוצרים המיוביאם יהיו תחת בישול ישראל

מיובא יופיע  ל מקילים בעניין זה ועל כן הציבור מתבקש ולהקפיד כי על כל מוצר"ההכשר בחו
 .אישור הרבנות הראשית לישראל

 
תעודת השגחה של הרב תחת בקוביות של אלף ליטר זית שמן , ערטול מבית שמש אן ובי הי"על "מחונה יובא ורלאח. 14

 ועל מלווה בסימון כשרות כחוקמאושרת ואף אינה אינה התוצרת  .ר לישראל" טפחות ללא אישור הרהאביטן חנניה ממושב
   .לקלוט שמן זית זה במקומות המושגחיםין אכן 

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :קיםהעת

  א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' רנן כבמ
  ר לישראל"ל הרה" מנכ–מר עודד וינר 
  ר לישראל" יועץ משפטי הרה–ד "עו, מר ירון קטן

  ר לישראל" דובר הרה– מאור  מר זיו
   ר לישראל"ומפקחי הרהרבני 

ואינו נתון יותר  בבעלות מר דוד כהן, גן יבנה, "דהרי"נות גן יבנה מבית המאפה הצרפתי י הרב"הכשרות ע הוסרה  -  גן יבנה
  להשגחת הרבנות

  ואין הם נתונים להשגחת הרבנות שוק חדרה, רוטשילד' רח, "מעדניית השוק"מחנות  הוסרה הכשרות  -  חדרה
  ם כפר סבא ואין לרבנות אחריות על הנעשה במקו,131ויצמן ' רח, "פאזל של טעמים" הוסרה ההשגחה מבית העסק  -  סבאפר כ

משק , מושב משמרת, מר גידי מגן, דבש דבורים הוסרה ההשגחה מיצרן) 08.04.13(ג "ח ניסן תשע"החל מתאריך כ  -  לב השרון
  ).נעשתה לבקשת מר גידי מגן שטוען כי העסק נסגר הסרת הכשרות (052- 5630005: 'טל, 10

תרשיחא ומעתה אין להם , 8השוק ' רח, ")ימי'אבו ג" לשעבר מאפיות" (הבקלאווה"הוסרה הכשרות ממאפיית   -  מעלות
  אחריות על המקום

 וםבבעלות מר מרדכי אסטרוטי עקב הפרת נהלי הכשרות במק, עפולה, "השווארמה"מבית העסק  הוסרה הכשרות  -  עפולה
  ומעתה אין לו השגחה מטעמם

  צפת ואין הוא נתון יותר להשגחתם ,"י"פיצה רשב"הוסרה ההשגחת מטעם הרבנות צפת מבית העסק     צפת
ג חלון הראווה ובפועל אין לו כשרות "ע" כשר"ל מציג עצמו כ"הנ - א"ת, 14יד חרוצים ' רח, "קבירט האפו"מסעדת   -  תל אביב

  . על פי חוקכמתבקש א"מטעם הרבנות ת


