
  

  

  

 

 ברכת שנה טובה לכל בית ישראל

הרבנות הראשית לישראל מאחלת לכל בית ישראל שנה טובה ומבורכת, 
 .כתיבה וחתימה טובה

מדריכי כשרות מטעם  כמדי שנה, מתכבדת הרבנות הראשית להפיץ מגוון
המכונים השונים כיצד ניתן להימנע מאכילת חרקים בתוך הפירות והירקות 

  :של סימני החג

 מכון התורה והארץ 
 המכון למצוות התלויות בארץ 
 כושרות 
 הרב משה ויא 

 

 
 

הבשר הטרף של 
"פריים". שווק תוך 

הפרת כללי הרבנות 
 הראשית

 נמנעה חדירת בשר טרף למסעדה כשרה

 
שיפודי אילת" בטיילת " ,הרבנות אילת תפסה בשר טרף במסעדה בעיר

תעודת הכשרות נשללה מהמסעדה באופן מיידי, ולאחר מספר  .מוריה
שבועות ובדיקה מעמיקה של טענות בעל המסעדה, הוחלט להחזיר את 

 .הכשרות למקום
עם זאת, האירוע מעורר צורך לחדד כמה מנהלי הפצת הבשר הטרף של 

 .הרבנות הראשית לישראל
שר הטרף מותג הב ,"Prime" הבשר שנתפס במסעדה משווק תחת המותג

 ."של חברת "דאבח
חשוב לציין כי אופי עבודתם של בתי המטבחיים מחייב לעתים שיווק בשר 

מושגחים. אולם נהלי הרבנות הראשית כוללים כמה  טרף למקומות שאינם
אמצעי זהירות שנועדו להבדיל את הבשר הטרף מהבשר הכשר, ולשווקו 

  :מבלי להכשיל את שומרי הכשרות

 משווק כשהוא מחולק לרבעים, ולא בחלוקה  על בשר טרף להיות
  .לנתחים ואברים

 על בשר להיות מופץ במשאיות נפרדות מבשר כשר. 
 אין לשווק בשר טרף תחת מותג המשווק גם בשר כשר. 
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 על הבשר הטרף להיות מוחתם בחותמת ירוקה. 

מה שהוביל לקליטת בשר טרף  -הופרו  נהלים אלו במקרה המדובר
במסעדה כשרה. המשגיח מטעם רבנות אילת תפס את הבשר הטרף 

כשהוא באריזתו, וככל הנראה נמנעה מכשלה מהציבור. מקרה זה מבהיר הן 
את חשיבות נהלי הטיפול בבשר טרף, והן את חשיבות ביקורת המשגיחים 

 .במסעדות
נוהל הטיפול והשיווק במוצרי בשר הרבנות הראשית לישראל הוציאה רענון ל

 .בבתי המטבחיים
 

 
 רוג'ום. יין לא כשר

 זהירות: יין ב"הכשר" קונסרבטיבי

היקב "רוג'ום" ממצפה רמון החל לאחרונה לשווק את תוצרתו, תחת 
 ."השגחת" התנועה הקונסרבטיבית. בפרסומים שונים הוצג היין ככשר

כמובן שהתנועה הקונסרבטיבית איננה מוסמכת לתת הכשר על פי חוק. אין 
לאשר קליטת מוצרים הנושאים השגחה זו במקומות המושגחים על ידי 

 .ותהרבנויות המקומי
 .יידע הציבור וייזהר

 

 זהירות! זיוף חמור במסעדה בנתניה

מציגה עצמה ככשרה, ואף מציגה תעודה מזויפת  ,בנתניה 3פינת תמר מרחוב סמילנסקי  מסעדת
הנחזית להיות תעודה מטעם הרבנות נתניה. מדובר במקום מרכזי ויש להיזהר שלא להיכשל באכילה 

פעמים בהכשלת הציבור במאכלות אסורים, על בעל המקום הוטלו במקום. העסק עצמו נתפס מספר 
העסק נמצא בטיפול היחידה לאכיפת חוק איסור הונאה   .קנסות וננקטים נגדו צעדים פליליים נוספים

 .בכשרות
 !יידע הציבור וייזהר

  
 

 הונאת כשרות חמורה בבאשר רסטו צ'יז בר בירושלים

ממשיכה להציג עצמה למבקרים במקום  ירושלים 32באשר רסטו צ'יז בר" ברחוב אגריפס " מסעדת
ולשואלים בעמוד הפייסבוק כ"כשרה למהדרין". בעל המקום אף מציג תעודה מגוף שאינו מוסמך לתת 

 .ייניםהכשר, המוסתרת בתוך קלסר ומוצגת רק למתענ
במקום אין כל השגחה מטעם נותן הכשר מוסמך כלשהו וקיים חשש לשיווק מוצרים שאינם כשרים. שומר 

 .נפשו ירחק
 



 :תעודת הכשרות הבלתי מוסמכת

 

 

 זהירות: קבב ובשר טחון בכשרות מזויפת

ממושב תל  ,עוף בעמק בצרכניה ברמת הגולן נתפסו מוצרי בשר של המותג
 ."קציר, כשהם מסומנים "כשר בהשגחת הרבנות עמק הירדן

בנסיבות חמורות. אין לקלוט תוצרת זו  ממפעל עוף בעמק נשללה הכשרות
 .במקומות המושגחים ויש להחזירה לספק

 .שומר נפשו ירחק
 

 "שקצים ורמשים בחנות דגים "כשרה למהדרין

 -מתהדרת בסמלי "כשרות" מזוייפים  ,בשוק הישן באשקלון 281סעדה דגים, מרחוב רמז  החנות
כשבפועל תוצרתה כוללת מיני שקצים, רמשים, ודגים טמאים. פרסומי החנות כוללים את סמלי הכשרות 

של "המכון למצוות התלויות בארץ", וכן של "חוג חתם סופר פתח תקוה", אולם לאחר גילוי המכשלה 
גחתם. מיותר לציין כי המקום אף אינו נתון להשגחת ביקשו הגופים הללו להבהיר כי המקום אינו נתון להש

 .הרבנות המקומית אשקלון
 .שומר נפשו ירחק



 

 

 

 זהירות! שמן זית בכשרות מזויפת

נתפס לאחרונה כשהוא משווק עם סימוני  "ירושלמי" שמן זית תחת המותג
כשרות של הרבנות לכשרות ארצית, וחוג חת"ם סופר ב"ב. מהרבנות 

אין לקלטו  ,לכשרות ארצית נמסר כי המוצר לא נמצא תחת השגחתם
 .במקומות המושגחים ויש להחזירו לספק

 
הבקבוק מסומן  .סורי בלדי מותג נוסף של שמן זית שנתפס לאחרונה הוא

 .במלים "כשר" ו"כשר לפסח", אולם ללא ציון שמו של נותן הכשר מוסמך
 

 זהירות: מי ורדים ללא הכשר מוכר

תל אביב  15לאחרונה נתפסו משווקים מי ורדים, המשווקים על ידי היבואן ג'לל דרבי, מרחוב מטלון 
א "הכשרות המהודרת", ובאישור (. המוצר מסומן בכשרות מטעם גוף הנקר010-1313335)טלפון6 

 .הרבנות הראשית לישראל
 .ממחלקת היבוא נמסר כי המוצר לא קיבל את אישורה, והגוף הנ"ל אינו מוסמך לתת הכשר



  
  

 ללא כיסוי -זהירות! בד"צ "המהר"ל" מצ'כיה 

אינו מוכר  "הבד"צ החרדי ע"ש המהר"ל" רבנות הרפובליקה הצ'כית ביקשה להודיע כי הגוף המתקרא
על ידה, ומדובר בעסק פרטי. ברבנות פראג מבהירים כי אין לסמוך על התעודות המונפקות מטעם גוף זה, 

 .הן על גבי מוצרים והן במסעדות בחו"ל
  

  

  

 זהירות! הונאה בכשרות

  :בתל אביב

  הוסרה הכשרות מהמסעדה ואולם
 .26יד חרוצים  ,(EVE) איב oהאירועי

 .המקום ממשיך להציג תעודת כשרות
 מלך העופות מרחוב בעלי מלאכה  מסעדת

הכשר מטעם גורם שאינו  מציגה תעודה 5
 .מוכר. המקום אינו כשר

 תל  218פיצה דומינו מרחוב הירקון  גם
מחזיקה תעודה מטעם גורם שאינו  אביב
 .מוכר

 הנשיקה הצרפתית מרחוב  קונדיטוריית
פועלת מזה תקופה  42שארית ישראל 

ללא הכשר, אך הבעלים נוהג להציג  ארוכה
אריזות של מוצרים כשרים, ובכך להטעות 

  .את הציבור

 הסרת כשרות

  :הוסרה הכשרות מבתי העסק הבאים בירושלים

 555יפו  ,קונדיטוריית שטרודל 
 22כנפי נשרים  ,פיצה לארי 

 ,אטליז צמח משההוסרה הכשרות מ בתל אביב
 ., שוק הכרמל00מרחוב תרמ"ב 

 
 ,פיצה שמש הוסרה הכשרות מבית העסק בצפת
 .550ירושלים  מרחוב

 
נפתחה מסעדה חדשה במקום שבו  בקריית טבעון

שכנה בעבר מסעדת ברונו, שהייתה כשרה. לשכת 
הרבנות קרית טבעון מבהירה כי המסעדה 

 ., אינה כשרה5מכיכר בן גוריון  ,ארקיז ,החדשה

 

  

 כשרות החזרת

בית  הודיעה המועצה הדתית כי לאחר תיקון הליקויים הוחזרה הכשרות לשני סניפים של העסק גן  ברמת
 236ומרחוב ז'בוטינסקי  81המאפה, מרחוב ז'בוטינסקי 



 

 נוהל כשרות במחלבות כשראש השנה סמוך לשבת

בעקבות סמיכות ראש השנה לשבת, נדרשה הרבנות הראשית לישראל 
בישראל ערוכות לאחסן חלב למשך  לקבוע נוהל לטיפול בחלב. רוב הרפתות

שעות בלבד, והתארכות ימי המנוחה יוצרת צורך להוביל את החלב  04
 .בתוך החג

הרבנות הראשית מבהירה כי אין היתר להוביל במהלך החג חלב בהכשר 
. חלב בהכשר רגיל ניתן להוביל בשעת הדחק ביום שישי בלבד,על מהדרין

 .ההכשר ידי שאינו יהודי, ויש למעט בכך ככל הניתן ולפעול לפי הנחיות נותן
 לחצו כאן לקריאת הנוהל המלא

 

 

 מצוות התלויות בארץ: שנת מעשר עני

שנת תשע"ד הבעל"ט היא שנת מעשר עני, לפי סדר השנים של שנות 
המעשר. כפי שפרסמנו בשנים עברו, לפי ההלכה יש לתת לעניים מעשר 

  :עני, מפירות וירקות שהם טבל וודאי

 מט"ו בשבט תשע"ד פירות שיחנטו החל :פירות האילן 
 שיילקטו החל מד' תשרי תשע"ד :ירקות 
 לאחר ראש השנה תשע"ד תוצרת שתביא שליש :קטניות 

על הרבנויות המקומיות ונותני ההכשר מוטלת אחריות ליידע את בעלי בתי 
האריזה, המחסנים וכדומה, לגבי מצוות מעשר עני על תוצרת טבל וודאי. יש 
להציע למושגחים להצטרף להסדר לנתינת מעשר עני לעניים המוצע על ידי 

 .הרבנות הראשית לישראל
ולקבלת טפסים ניתן לפנות למדור  נתינת מעשר ענילפרטים על ההסדר ל

 ,למצוות התלויות בארץ ברבנות הראשית לישראל
 05-1353531בטלפון6 

 

 
העתקים6 הרה"ג דוד לאו שליט"א, הרב הראשי לישראל7 הרה"ג יצחק יוסף שליט"א, הראשון לציון והרב הראשי לישראל, 

ר זיו מאור, דובר הרבנות מנכ"ל הרה"ר לישראל, עו"ד הראל גולדברג, היועץ המשפטי לרה"ר לישראל, מ –מר עודד וינר 
 הראשית לישראל, רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי

 !הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב הכשרותי העדכני
 

 !מומלץ לתלות על לוחות המודעות
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