
  

 

  

  

 

 היערכות לעונת הסופגניות

עם התקרב חג החנוכה, נערכים סניפי רשתות המזון והקונדיטוריות ברחבי 
הארץ לקראת ייצור סופגניות בתוך הסניף המקומי. על המשגיחים לדאוג 
לכך שהמטגנות יעברו הכשרה והגעלה על מנת לוודא כי אינן בשריות או 

בלועות איסור. יש לוודא הדלקת המטגנת באופן שלא ייכשלו בבישול 
. יש לוודא כי מהעיסה המתקבלת הופרשה חלה כדין והקמח עבר עכו"ם

 ניפוי כנדרש על פי ההלכה.
יש לדאוג לכך שחלק מהממרח יהיה  -סופגניות עם מילוי ממרח חלבי 

בנוסף, גלוי על פני הסופגנייה על מנת שיהיה ניכר שהינן חלביות. 
 א יכשל.חובה לציין בגלוי על גבי שלט שהן חלביות על מנת שהציבור ל

יש להפריד את הסופגניות החלביות מסופגניות הפרווה המונחות על גבי 
 המגשים.

יש לוודא  אין לאפשר הכנת סופגניות כאשר העיסה מכילה רכיבי חלב.
כי סוג הסופניות הנמכרות בשקיות המכירה יתאימו לציון פרווה או חלבי 

 המסומן על גבי השקית או האריזה.

 

 

 זהירות! פחיות קריסטל ללא הכשר!

לאחרונה התגלו ברחבי הארץ פחיות משקה של המותג המוכר 
במגוון טעמים, כשהן ללא סימון הכשר כלשהו. מבירור עם  קריסטל

 החברה המייצרת התברר כי אכן ישנו פס ייצור הפועל ללא ציון כשרות.
הפחיות ללא ההכשר נראות זהות כמעט לחלוטין למוצר הכשר, ומודפסים 

 עליהן סימונים בעברית ובאנגלית.
עליו סימון רוצים לקנות או לשתות מוצר של קריסטל? ודאו שמודפס 

ההכשר של הרבנות רחובות כנדרש על פי חוק. אם נתקלתם במוצר ללא 
 סימון הכשר, דווחו לנו.

 



 

 בקבוקי מי עדן ללא סימון כשרות

עוד התגלו לאחרונה בשווקים בקבוקים אישים של מותג המים המינרליים 
"מי עדן", כשהם ללא סימון כשרות. לידיעת המשגיחים: אין לקלוט 

במקומות המושגחים מוצרים השייכים למותגים כשרים, כשהם ללא סימון 
 כשרות.

  
 

 

 דינו כדין יין-המשקה קאוה 

, יין נתזים (CAVAקאוה )בשנים האחרונות נפוץ בישראל המשקה 
מתוצרת ספרד. פניות שהגיעו לרבנות מעידות כי קיימת בציבור אמונה 

 רווחת לפי המשקה הוא ליקר ולא יין.
המשקה מיוצר מענבים, ולכן חלות עליו כל ההלכות הנוגעות  למעשה,

 ליין.
 לעובדה זו שתי השלכות מעשיות עיקריות:

ראשית, על הרוכשים והמשגיחים לוודא כי על הבקבוק ישנו סימון הכשר, 
 באישור מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל.

וך שנית, על המשגיחים לוודא כי פתיחת הבקבוק ומזיגתו נעשית ת
 הקפדה על האיסורים הנוגעים לנסך.

  
 

 

 בשר טרף בסניף כמעט חינם בנצרת

נמכר בשר טרף בלתי  כמעט חינם בסניף נצרת של רשת הסופרמרקטים
מנוקר לצד עופות המוצגים כ"עוף מוכשר". כך התברר בביקורת שערך 

 מפקח היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות.
מאחר שבמקום אין כל השגחה, אין תוקף להצגת העופות כמוכשרים ואין 

כל ידע בדבר מקור העופות וכשרותם. יידע הציבור וייזהר, נגד העסק 
 טו צעדים.יינק

 

 

 שמן בכשרות מזויפת -שער ירושלים 

ממשיך להיות משווק עם תווית מזויפת של  שער ירושליםמותג השמן 
העדה החרדית. מצאנו לנכון לשוב ולהזהיר את הציבור: מבד"צ העדה 

החרדית נמסר כי המוצר אינו מצוי תחת השגחתם ואין לסמוך על הכשרות 
 במוצר זה.

 יידע הציבור וייזהר.

  

 



 

 הטעיית כשרות בג'פניקה אשדוד

בסניף נכתב כי  ג'פניקה באתר האינטרנט של רשת המסעדות היפניות
"כל המוצרים כשרים", כאשר בפועל המקום ללא השגחה מטעם  אשדוד

 נותן הכשר מוסמך, ופועל בשבת.
 יידע הציבור וייזהר, נגד העסק יינקטו צעדים.

 
  

 

 לאונה"-הסרת כשרות מחברת "אלברטינו די

 מהרבנות המקומית חדרה נמסר: בית העסק "אלברטינו די לאונה", המייצר מאכלי בשר, ביקש להסיר
את הכשרות מהמפעל וממוצריו, ומשכך הרבנות חדרה והרבנות הראשית אינם אחראים עוד לכשרות 
 במקום. מצ"ב תמונה של כמה ממוצרי החנות.
  יידע הציבור ויזהר.

  

 

 מלון "פירסט קלאב" באילת -החזרת כשרות 

בעיר, ממנו הוסרה הכשרות  מלון פירסט קלאב מהרבנות אילת נמסר כי
 לפני מספר חודשים, חזר לפעול תחת השגחת הרבנות אילת.

 "יאכלו ענוים וישבעו"

 



 

 מסעדת "גורילה בר" בהרצליה -הסרת כשרות 

מהרבנות הרצליה נמסר כי הוסרה הכשרות מהמסעדות "גורילה בר" 
בעיר, וזאת עקב הפרות חוזרות ונשנות של כללי  71ברחוב סוקולוב 

 הכשרות. המקום מוסיף להציג עצמו ככשר.
 שומר נפשו ירחק.

 

 

 

 זהירות טרפות: גן האירועים "חגיגה בכפר" בכפר הס

גן האירועים חגיגה בכפר שבכפר הס אינו נמצא תחת השגחה של רבנות 
כלשהי, לפי התפריט המתפרסם באתר הגן, הקייטרינג במקום מגיש גם 

 טרפות, שקצים ורמסים.
למרות זאת, ולמרות הנוהל האוסר קיום חופה וקידושין במקומות שאין 

 קום.בהם תעודת הכשר, התקבלו דיווחים על חופות המתקיימות במ
לידיעת הציבור והרבנים עורכי החופות: חל איסור לקיים חופות במקומות 

 שאינם נושאים תעודת כשרות של רבנות מקומית על פי חוק.
 על מנת למנוע תקלות הציבה הרבנות לב השרון ובני ציון מעקב במקום.

  שומר נפשו ירחק.

 

 הטעיה בבתי אבות "מרכז הורים" בנהריה

ה מודיע כי לפני כשישה חודשים הוסרה הכשרות משלושת הסניפים של רשת בתי האבות הרבנות נהרי
 בית פנורמה, בית פאלס ובית חוסן. -"מרכז הורים" בנהריה 

 למרות הסרת הכשרות, ממשיך בעל המקום להציג עצמו ככשר.
 יידע הציבור וייזהר.

 זהירות! הונאה בכשרות

 העסקים הבאים מציגים עצמם ככשרים בניגוד לחוק וללא השגחה מטעם רבנות מוכרת:

   

 מפרסמת עצמה ככשרה  בתל אביב 23החומה הסינית מרחוב מקוה ישראל   מסעדת
 ומציגה תעודה של גוף השגחה בלתי חוקי

 ממשיך להציג עצמו ככשר למרות בין בנימינה לזכרון יעקב טוסקנה, אולם האירועים ,
 שהכשרות הוסרה מהמקום לפני כחודש.

  משווק את תוצרתו ככשרה, ומציג תעודת  רמת גן 104אלירן מתוקים מרחוב בן גוריון
 הכשר ישנה שאינה בתוקף.

 מפרסם כי במקום פועלת "חאפלה בדואית  פארק אתגרים בטיילת נחל לכיש באשדוד
 בת ואינו נתון להשגחה של רבנות מקומית מוכרת.כשרה", כאשר המקום פועל בש

 כפר סבא, אזור התעשייה 11החרושת  , חנות ירקות מרחובאדום ירוק 

  כפר סבא 12פיצה מאסטר, ששת הימים 

 הסרת כשרות

  מהעסקים הבאים הוסרה הכשרות:

 הוסרה הכשרות, לאחר  שירת הברון מאזור התעשייה כרמי בבנימינה לאולם האירועים
 ליקויים רבים שהתגלו במקום

  1למסעדתX4  הוסרה הכשרות עקב אי ציות  , רמת רבין, כרמיאל10/1מרחוב הפלמ"ח



 לדרישות הכשרות

 מאזור התעשייה שילת הוסרה הכשרות לבקשת הבעלים דיוטי פרי למזון 

 הוסרה הכשרות לבקשת הבעלים רמת גן 22יוגורט מרחוב ביאליק  ממזנון 

 לא חודשה הכשרות עמק חפר-השמן בתחנת דלק "פז" בצומת רופין למסעדת 

 אינה נמצאת בהשגחת  מאפיית בייגה מרחוב שמואל רוזורוב בצ'ק פוסט בחיפה העסק
 הרבנות המקומית

 אשכי הודו בלתי מוכשרים

בעקבות פניות, הננו להודיע על מנת להסיר מכשול: בישראל משווק המוצר "אשכי הודו" ממגוון 
ומוכן לבישול, ואחרות משווקות  -משחטות, אשר חלקן משווקות את המוצר כשהוא כשר ומוכשר 

 את המוצר כאשר הוא כשר אך בלתי מוכשר, ויש צורך להכשירו בטרם הבישול.
ר לבדוק את המצב הכשרותי של המוצר בעת הרכישה, ולפעול ציבור שומרי הכשרות מוזה

 בהתאם. בכל שאלה ניתן לפנות לרב המקומי.
 

  
  
  

  

  

 
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 העדכני!הנ

 מומלץ לתלות על לוחות המודעות!
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