
  

 

  

  

 

 גם בפדיון כפרות יש להקפיד על צער בעלי חיים

הננו פונים לכל המבצעים את מנהג "פדיון הכפרות" לפני יום הכיפורים על 
ידי תרנגולים, להקפיד על כך שבכל שלבי השינוע והאחזקה של העופות 

ולעתים אף  -טרם שחיטתם על ידי שוחט מוסמך, שלא לגרום צער מיותר 
 .חבלה העלולה להטריף את העופות

ורר הכולל מזון ומים, במתקן שלא יש להחזיק את העופות במקום מוצל ומאו
 .יגרום לחבלה מחמת צפיפות מוגזמת או חוסר יציבות וכדומה

מניעת סבל מיותר מהעופות היא מעשה מתבקש ובסיסי בבחינת "ורחמיו 
ובכך לא ייצא , '(דברים כ"ח ט)" והלכת בדרכיו, "'(תהלים, קמ"ה, ט)" על כל מעשיו

 .שכרו בהפסדו
 

המבקשים לאכול את העופות שנשחטו במסגרת  בהזדמנות זו נדגיש כי
שוחט מוסמך ומיומן,  פדיון הכפרות חייבים להקפיד כי השחיטה בוצעה בידי

המשתמש בסכינים בדוקות כדין, וכי לאחר השחיטה בוצעה בדיקת העוף 
 .לפי ההלכה

 

 כך תימנעו מאיסור שעטנז בחליפות

לאחרונה תועדו חליפות הנושאות תווית "ללא שעטנז", שאינן חתומות על ידי בודק שהוסמך לכך על ידי 
טוען  ",חברת "א.ג אסף, הרבנות הראשית לישראל. בבדיקה שנערכה התברר שהיבואן של אותן חליפות

רק, ואף כי כי הוא שולח מספר חליפות לבדיקה באופן מדגמי במעבדה העירונית לבדיקת שעטנז בבני ב
כל החלקים שמהם מיוצרות החליפות נבדקים באופן כוללני טרם הייצור במעבדה זו. בעקבות בדיקה 

 .על דעת עצמו וללא כל פיקוח", חלקית זו, הרשה לעצמו היבואן להצמיד לחליפות תווית "ללא שעטנז
שלוח חליפות בבדיקה מול המעבדה העירונית לשעטנז בבני ברק, התברר כי החברה אכן נוהגת ל

לבדיקה מדי פעם, אולם המעבדה בשום אופן אינה לוקחת אחריות על כלל הסחורה של יבואן זה, וביקשה 
 .להדגיש כי רק חליפות הנושאות את שם המעבדה, מעידות כי החליפה נבדקה ונמצאת באחריותה

 
יות השונות לאור הפרשה, מצאנו לנכון להזהיר את הציבור על מנת לחדד את ההבחנה בין התוו

 :לעניין שעטנז, כדי למנוע מכשלה
 

בתמונה מימין ניתן לראות סימון תקין לחליפה ללא חשש שעטנז, שניתן לחברת בגיר, על ידי בודק 
שהוסמך לכך על ידי הרבנות הראשית. הסימנים המעידים על תקינות התווית הם שמו של הבודק והכיתוב 

 "."באישור הרבנות הראשית לישראל
 



נה משמאל ניתן לראות תווית שהודבקה ללא כל פיקוח באופן פרטי ואקראי. אין לסמוך על האמור בתמו
 .בתווית שאין על גביה זהות נותן הכשר מוסמך

 
פה, וראוי לשלוח את -אין להסתמך על דברי המוכרנים הנאמרים בעל -בחליפות שאינן נושאות תווית כלל 

 .ימנע ממכשול אפשריהחליפה לבדיקה במעבדה מוכרת על מנת לה
 

  

 

 לקראת סוכות: סכך ללא חרקים

נקי מחרקים, מחשש  טרם הנחת הסכך על גבי הסוכה, מומלץ לוודא כי הוא
שייפלו או יזחלו למזון הנאכל בסוכה ויגרמו למכשול. לקראת סוכות פרסם 

 .הרב משה ויא מדריך כיצד לבדוק את נגיעות הסכך וכיצד לנקותו
 לחצו כאן לצפייה במדריך.

 

 

 מילוי לסיגריה אלקטרונית בכשרות מזויפת

 Pure  לאחרונה נמצא משווק נוזל למילוי בסיגריה אלקטרונית תחת המותג
E-Liquid ,ומסומן בחותמת הכשרות ג'וייטק ישראל המופץ על ידי חברת 

OK .ארגון הכשרות OK  ,ביקש למסור כי המוצר לא נמצא תחת השגחתם
 .ומדובר בזיוף כשרות

 .יידע הציבור וייזהר
 

 

 "הבשר "מרינדותקלות כשרות במותג 

בעקבות תקלות שהתרחשו לאחרונה, התעורר צורך להבהיר את מצב 
 .הכשרות בעסקים השונים הפועלים תחת המותג "מרינדו" מקיבוץ עין גב
למותג מסעדת בשרים כשרה אחת בלבד, הפועלת במתחם נמל עין גב 

ונקראת "מרינדו בנמל", וכן מספר מסעדות ואטליזים ברחבי הארץ, 
 .לים ללא כל פיקוח כשרותיהפוע

הציבור מוזהר כי לרשת מרינדו אין אטליז כשר. כל הבשר הנמכר ברשת 
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הסמל של רשת מרינדו 
מסעדות  -הלא כשרה 

ואטליזים המשווקים 
 בשר טרף

 

 
הסמל של מסעדת 

מרינדו הכשרה, הפועלת 
רק בנמל עין גב ואינה 

 משווקת נתחי בשר

אינו כשר, למעט המאכלים המוכנים הנמכרים במסעדת "מרינדו בנמל" 
וזאת בכפוך להצגת תעודת הכשר בתוקף מרבנות  -שבתוך נמל עין גב 

 .עמק הירדן
בשר שהוצג ככשר על ידי הבהרה זו מתפרסמת לאחר מקרים שבהם שווק 

האטליז הטרף, ולאחר בירור שהעלה כי הרשת מצהירה שבאפשרותה 
 .לשווק גם בשר כשר

הרבנות עמק הירדן פועלת מול בית העסק לתיקון הליקויים, ולהסרת אי 
הבהירות הנובעת מהחזקת עסק כשר תחת מותג המשווק גם תוצרת 

ומית תישקל נקיטת טרפה. אם לא תיענה החברה לדרישות הרבנות המק
 .צעדים נוספים

 

 

 
מלון סביוני הגליל. ללא 

 .הכשר בתוקף

 "הסרת כשרות ממלון "סביוני הגליל

למרות  מלון "סביוני הגליל" בצומת יסוד המעלה מציג עצמו ככשר למהדרין
שאינו מושגח על ידי נותן הכשר מוסמך. לפני כשבוע הסתיימה השגחת 
הרבנות חצור הגלילת במלון ולא חודשה, אך המלון ממשיך להציג עצמו 

ככשר באתר האינטרנט. למבררים טלפונית מציג עצמו המלון ככשר 
בהשגחתו של נותן הכשר שלא הוסמך לכך על פי חוק, ולפיכך אין הרבנות 

 .לכשרות המזון במקום אחראית
לקראת תקופת הנופש בחגים מתבקש הציבור לשמור על ערנות ולוודא 

 .כי המזון מושגח על ידי הרבנות המקומית
המזמינים חופשה במקום מתבקשים לוודא כי למלון תעודת הכשר 

 .מטעם הרבנות המקומית יסוד המעלה בתוקף
 

 
הקונפיטורה בכשרות 

המזוייפת של חוות 
  הוד

מושב כרמי יוסף, רחוב 
-;8, טלפון= 33יסמין 

<3;9839 
-883הבעלים= יצחק, 

8933<39 

 זהירות! קונפיטורת "חוות הוד" בכשרות מזויפת

חוות הוד  של היצרן קונפיטורת תאנים לאחרונה נמצא משווק המוצר
על גבי האריזה סימני כשרות של רבנות ראשון לציון, אולם   מכרמי יוסף

התברר כי סימון הכשרות מזויף. על גבי האריזה גם סימון  מבדיקה מולה
 .כשרות של בד"צ בית יוסף, אשר בדיקתנו העלתה כי גם הוא מזויף

 .ם. יידע הציבור ויזהראין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחי
 



 

 משחטת עופות "אבוטבול" )אביטל( בכשרות מזויפת

הרב שמעון ועקנין שליט"א, הרב האזורי במבואות החרמון, ביקש למסור כי 
ממושב אליפלט פועלת ללא השגחה  (אבוטבול )אביטל משחטת העופות

בניגוד לפרסומים מטעם המשחטה. אין לקלוט תוצרת  מטעמו, וזאת
 .ממשחטה זו במקומות המושגחים עד להסדרת הכשרות במקום

 .בימים אלו של רכישת העופות לקיום פדיון כפרות  ערנות מיוחדת נדרשת
 

  
 

 

 יקב בן חיים ברמת השרון ללא השגחת רבנות מקומית

הפועל ברמת השרון ממשיך לפרסם עצמו " יקב "בן חיים הננו להודיע כי
ר למהדרין, על אף שבשנים האחרונות אין ביקב תעודת הכשר מטעם ככש

 .רמת השרון, כנדרש על פי חוק - הרבנות המקומית המוסמכת
 .יידע הציבור וייזהר

 

 הסרת כשרות

 הורידה הרבנות חבל מודיעין את רמת הכשרות  (סמוך לשוהם) במתחם איירפורט סיטי
 .ממהדרין לכשרות רגילה מאפה נאמן של

 ממושב רינתיה, המשווק קני  "קיינה" חבל מודיעין הסירה את הכשרות מהעסק הרבנות
 .סוכר ודבש קני סוכר

 יקב בוטיק -שימי אפרת הוסרה הכשרות מ בכפר תבור.  
 3מועדון טוסקטנה, רחוב היסמין הוסרה הכשרות מ בבנימינה 
 למהדרין, למרות  מפרסם עצמו ככשר, 81מרחוב החצב  קייטרינג טעמים ,במבשרת ציון

 .שבפועל למקום כשרות רגילה בלבד מטעם הרבנות המקומית

 

  
  
  

  

  



 
העתקים= הרה"ג דוד לאו שליט"א, הרב הראשי לישראל< הרה"ג יצחק יוסף שליט"א, הראשון לציון והרב הראשי לישראל, 

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

 !תונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב הכשרותי העדכניהנ
 

 !מומלץ לתלות על לוחות המודעות
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