
 

 כאן לחץ אם אינך רואה מייל זה

 

  

 

 

 

היעדר כשרות בחנויות 
 נוחות

 

בשנים האחרונות רווחת התופעה של חנויות 
נוחות בתחנות הדלק, רובן ללא השגחה 

מטעם רבנות מוסמכת. ברבנות הראשית 
התקבלו פניות ועדויות מהציבור על ליקויי 

כשרות במקומות מסוג זה. לדוגמה, לקוחות 
המזמינים במקום כריכים ומבקשים לחמם 
אותם בתנור או במיקרוגל במקום, עלולים 

יכשל, שכן אין כל גורם המפקח על לה
הפרדה בין בשר לחלב בתנורים, כנדרש על 

 פי ההלכה.
גם במוצרים ארוזים המסומנים ככשרים 

עלול להתברר שציוני הכשרות אינם חוקיים, 
בהיעדר משגיח במקום המפקח על הסחורה 

 הנכנסת.
בהיעדר  אנו מבקשים להבהיר ולהזהיר כי

תעודת הכשר תקפה מטעם הרבנות 

אין לסמוך על הכשרות בשום  תהמקומי
  עסק.

בתמונה: תנור שצולם בחנות נוחות 
 בדרום הארץ
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אטליז "סופר עוף" בקריית 
גת: חשד לטרפות וזיופי 

 תכשרו

בביקורת שבצעה הרבנות הראשית לישראל 
באטליז "סופר עוף" בקריית גת נתפס בשר 

לא מזוהה החשוד כטרף, שמקורו בשטחי 
הרשות הפלסטינית. הכשרות הוסרה 

מהמקום על ידי הרבנות קריית גת. הברחת 
של  הבשר טופלה על ידי יחידת הפיצו"ח
 משרד החקלאות והפיקוח הווטרינרי.

לאחר שלילת הכשרות צולמה במקום 
התמונה משמאל: העסק ממשיך להציג את 

העוף כ"מוכשר". על חלק מהמוצרים הדביק 
בעל העסק ציון כשרות של רבנות ירושלים. 
מרבנות ירושלים נמסר כי ציוני כשרות אלה 

 אינם מטעמם ואינם על דעתם.
 .קטים אמצעיםנגד בעל המקום ננ

 

 

 

 

 

 

 

 

זהירות: חישוקי גבינה 
 המסומנים כפרוו

חישוקי  לאחרונה נצפה בשוק המוצר
, כשהוא מאפה הבלקןשל חברת  גבינה

מסומן "כשר פרווה" על ידי הרבנות יבנה 
ובד"צ חוג חתם סופר פ"ת. מבדיקה עם היצרן 

עולה כי המוצר הוא בפועל חלבי. לטענת 
היצרן המוצר מזויף. העניין נבדק כעת מול 

 נותן ההכשר, הרבנות יבנה.
וסדי מתבקשים לשים משגיחים במטבח המ

לב להתאמה בין סימון הכשרות לתכולת 
האריזה בקליטת מוצרים מיצרן זה, ולדווח לנו 

 על כל חריגה.
 

 

 

 

 

 



 

 

 תקלה באריזת בלינצ'ס

לאחרונה דווח כי באריזה של 
מוצרי  של חברת בלינצ'ס פטריות המוצר

נמצאו יחידות של איכות אמריקאיים 
בלינצ'ס גבינה חלביות, למרות שהמוצר 

תויג כפרווה על ידי הרבנות קריית מלאכי 
 ובד"צ בעלזא.

מבדיקה שנערכה מול בעל המפעל עולה כי 
  מדובר בטעות אריזה חד פעמית.

אנו שבים ומזכירים למשגיחים במטבחים 
המוסדיים לבדוק את תכנו של כל מוצר ארוז 

 פרט מוצר זה.הנכנס למטבח, וב
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ליקויי כשרות בחברת 
 תאסת את אצלן

בעקבות תלונה של הרבנות לכשרות ארצית 
תאסת את  נערכה ביקורת במחסני המשווק

מקיבוץ נחשונים. במקום נתפסו  אצלן
מדבקות עם סימוני כשרות שונים אשר 
הונפקו על ידי בעל העסק, וכן אריזות 
מוצרים של יצרנים שונים, המסומנים 

 ככשרים.
זית שבור  נתפסה אי התאמה לגבי המוצר

ומסומן ככשר  ענק המיוצר על ידי פרי חן
בהשגחת הרבנות לכשרות ארצית. בבדיקה 

רן פרי חן אינו מייצר מוצר התברר כי היצ
 זה.

בביקורת נמצאו מוצרים של יצרנים רבים 
בהשגחות שונות ובלתי מאומתות אשר 
 הונפקו במקום והודבקו ללא כל פיקוח.

אין לקלוט במקומות המושגחים תוצרת 
ממשווק זה המיוצרת בארץ, גם אם היא 

מסומנת ככשרה, וזאת עד להסדר 
ת השגחת כשרות במקום מטעם הרבנו

המקומית אשר תפקח על הייצור ואריזת 
הודעה זו אינה מתייחסת המוצרים. 

 למוצרים מיובאים.
  

 

 

 

 

 

 



 

 

הוסרה הכשרות ממלון 
 אורכידאה הריף באילת

הרבנות אילת מודיעה כי הוסרה הכשרות 
באילת, עקב אי הריף -אורכידאהממלון 

 עמידה בנהלי הכשרות.
 יידע הציבור וייזהר.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

תופעה: כשרות מזויפת 
 תביאכטות תיירותיות באיל

מהרבנות אילת נמסר כי לאחרונה נצפו 
מקרים שבהם יאכטות תיירותיות מציגות 

עצמן ככשרות מבלי שבידיהן תעודת הכשר 
 חוקית מאת הרבנות אילת.

יוזכר כי אין להתייחס לתעודות כשרות 
 .מצולמות. יידע הציבור וייזהר

 

 

 

 

 

 

 

 

 זהירות: חרקים בשום

הרב משה ויא שליט"א, מחבר הספר 
"בדיקת המזון כהלכה", מבקש להזכיר 

 לציבור כי קיים חשש לנגיעות חרקים בשום.
על מנת להימנע מאכילת חרקים המצויים 

בקליפת השום יש להפריד בין שיני השום, 
לקלפן ולשטוף אותן טרם הבישול. בישול 
ואפיית ראשי שום שלמים עלולים להביא 

 לאכילת חרקים.
 יידע הציבור וייזהר.

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 -בירה "סטלה ארטואה" 
כשרה רק ביבוא החברה 

 מרכזיתה
 

לאחרונה נתפסו בשווקים בקבוקי בירה 
כשהם  סטלה ארטואהמיובאים תחת המותג 

ללא סימוני כשרות. ניתן לזהות את המוצרים 
עילית ללא הכשרות באמצעות שם היבואן: 

חולון,  9מרחוב האורגים משקאות בע"מ, 
 ללא הכשר.

אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים 
  ויש להורידו מהמדפים.

בקבוקים המיובאים על ידי  יש לשים לב כי
החברה המרכזית להפצת משקאות קלים, 

עליהם נכתב כי הם כשרים באישור הרבנות 
הראשית לישראל, הינם כשרים כחוק וניתן 

 לשווקם ככשרים.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

חלב נכרי בקפה קר 
MARESI 

 

משקה קפה עם לאחרונה נתפס בשווקים 
. על גבי האריזה MARESI שמנת מתוקה

נכתב: "חלב נכרי בהשגחת הרב חיים 
 אייזנברג, וינה, כשר חלבי".

נהלי הרבנות הראשית לישראל אינם מתירים 
לשווק מוצרים המכילים חלב נכרי ככשרים 

 )להבדיל ממוצרים המכילים אבקת חלב נכרי(.
אין לקלוט מוצר  ו אמצעים.נגד היבואן יינקט

זה במקומות המושגחים, יידע הציבור 
 וייזהר.

 
 היצרן: מריסי אוסטריה ג'י אמ בי אייץ'

תל  19היבואן: טי.אי.איי.או אינטרנשיונל, גרונר דב 
 אביב

  90026386ברקוד: 
 

 

 

 

 

 



 

 

מזנון נהגי אגד בתחנה 
 מרכזית תל אביב

 

בביקורת פתע שנערכה על ידי מפקחי היחידה 
הארצית בחדר האוכל לנהגי אגד בתחנה 

המרכזית החדשה בתל אביב נמצא כי 
במתחם חדר האוכל מוצג שלט המתיימר 
להציג את המקום כאילו פעל לפי דרישת 

 "מחלקת הכשרות עיריית תל אביב".
עיריית תל אביב איננה נותן הכשר מוסמך ואין 

רות. בבדיקה התברר כי בה מחלקת כש
רבנות תל אביב אינה נותנת השגחה במקום 
 כלל, ואין לה כל אחריות לגבי כשרות המזון.

בביקורת שנערכה התגלה כי במקום מוגשים 
מאכלי בשר וחלב ללא הפרדה, וכן ירקות 

 בגידול רגיל ללא פיקוח לעניין חרקים ותולעים.
ציבור הנהגים שומרי הכשרות מתבקש לדרוש 

ודת כשרות תקפה מאת הרבנות תע
המוסמכת ולא להסתפק בתעודות מצולמות 

  שהוענקו לקייטרינגים שונים.
 

 

 

 

 

 

 

 ציוני השגחה בלתי חוקיים ומטעים במוצרים מיובאים
לפי נהלי הכשרות, על מנת לשווק מוצר מיובא ככשר יש לקבל עבורו אישור כשרות מטעם 

מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל. תפקיד המחלקה הוא לוודא כי גוף הכשרות בחו"ל 
הוא מוכר ואמין, שקיימים דו"חות כשרות המעידים על תהליכי הייצור ומקורות חומרי הגלם, 

כשרות שנקבעו על ידי מועצת הרבנות הראשית לישראל. מדי פעם ומידת התאמתם לנהלי ה
 מתגלים בשוק מוצרים מיובאים ללא הכשר כחוק, ואנו מביאים כאן ריכוז שלהם.

 אין לקלוט מוצרים אלו במקומות המושגחים. יש להסירם מהמדפים ולהחזירם ליבואנים.
 

 

 חומץ תפוחים
FERTILIA 

 

 רכז רימונים
 מירי פאק

 

 טורטיה
AZTECA 

 

כשרות: "הרבנות הראשית 



 ,checKedכשרות 
 )סמל משושה(

 ללא אישור הרה"ר
 , הולנדיצרן: נטודיס

 יבואן: נטורופוד בע"מ

  

כשרות אגודת הרבנים רוסיא, 
 ללא אישור הרה"ר

 יצרן: "מירי פאק", אזרבייג'ן
 יבואן: רמין בשירזדה

  

למדריד, ספרד ובאישור 
 הרבנות",

 אישור הרה"ר ללא
יצרן: אזטקה פוד אירופה, טולדו, 

 ספרד
יבואן: תומר יבוא ושיווק מזון, 

 כפר המכבי
  

 

 

  מיונז
 הולנדי

 

 כשרות בד"צ חוג הרמב"ם,
 ללא אישור הרה"ר

 יצרן: ואן וארדח, הולנד
תל  19יבואן: ביאטריס, רש"י 

 אביב

  

 ממתק
 

LOLIPOP 

 

 ,SIKSכשרות 
 ללא אישור הרה"ר

 יצרן: פיאסטה, ספרד
 8411402141888ברקוד: 

  

 נוגט בוטנים
 

Al-Amad 

 

 , הרב משה סעדוןSIKSכשרות: 
ללא אישור הרה"ר או הרבנות 

 ירושלים
עמד מעדנים, ואדי ג'וז -יצרן: אל

 ירושלים 6
 7290015128056ברקוד: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

כשרות מזויפת בשמרים 
 הלביר

נושא סימון כשרות  אבקת שמרי בירה המוצר
מטעם בד"צ חתם סופר בני ברק וללא ציון 

המוצר אינו  הכשר מטעם רבנות מוסמכת.
באישור מחלקת היבוא ברבנות הראשית. 

מבד"צ זה נמסר כי המוצר אינו נמצא  בנוסף,
  כיום בהשגחתם.

יש להוריד מוצר זה מהמדפים במקומות 
 המושגחים ואין לקלוט אותו.

 .יידע הציבור וייזהר
 היצרן: שפרינגר מלסונס אלפורט, צרפת

 היבואן: טוב טבע בע"מ, פתח תקוה
 7290003098606ברקוד: 

 

 



 

 

 

 

 

 החזרת כשרות

  הרבנות חיפה מודיעה כי הוחזרה הכשרות לידיעת רושמי הנישואין והציבור הרחב:
 , מרחוב חלוצי התעשייה בחיפה.אולמי נוביהל

 

 

 

 

 זיופי כשרות
 

  בתל אביב:

 מציגה תעודה מטעם  53מרחוב המלך ג'ורג'  בטאבון החנות
גורם בלתי מוסמך. אין לסמוך על ההשגחה במקום ללא תעודת 

 כשרות מהרבנות המקומית.
 בדיזנגוף סנטר אינה כשרה, ומציגה בניגוד לחוק  רולדין החנות

תעודה מצולמת של רבנות לב השרון. מרבנות לב השרון נמסר 
 כי המקום אינו נמצא בהשגחתם.

 6בתחנה המרכזית החדשה תל אביב, קומה  ית אלאדיןמאפי ,
אינה מושגחת על ידי רבנות תל אביב ומציגה תעודת כשרות 

של רבנות בני ברק. מהרבנות בני ברק נמסר כי  מצולמת
 המקום אינו נמצא בהשגחתם.

 
נס ציונה ורוטשילד  6, בסניפים ברחוב השייטת פאנס העסק

ציג עצמו ככזה. גם מפעל בראשון לציון אינו כשר אך מ 117
המאפים של המותג אינו כשר, ואין לקלוט תוצרת מהמפעל 

  במקומות המושגחים.
 

לפירות וירקות, מרחוב השקדים  אתרוג בקריית טבעון, חנות
קריית טבעון, ממשיכה להציג עצמה ככשרה למרות הסרת  35

 הכשרות מהמקום על ידי הרבנות המקומית.
 

 

 

 הסרות כשרות
 

, ברחוב מזנון הסוכנות היהודיתבתל אביב הוסרה הכשרות מ
. מהרבנות תל אביב נמסר כי בעל המקום ממשיך 12קפלן 

 להציג עצמו ככשר. יידע הציבור וייזהר.
 

הרבנות קריית גת הודיעה על הסרת הכשרות מהעסקים 
  הבאים:

 קריית גת 7, שדרות לכיש קפה ללה 
 ,קריית גת 187מלכי ישראל  גרינגוס מקסיקאן בר 

מסעדת דניס, רחוב קאמפן  הוסרה הכשרות ממתחם באילת
ממסעדת תרנגול  הכשרות הוסרה גם בלגונה הצפונית. 21

 השוכנים במתחם. ואולם הרה



 

 
במתחם בילו  קורנן דוג בקריית עקרון הוסרה הכשרות מהעסק

 סנטר.
 

 

 

 

 

 

 

 הבהרה לגבי שיווק ביצים ממפעל ביצי הכפר, ברקן

מאזור התעשייה ברקן מושגח על ידי רבנות אזורית שומרון. בעקבות חשד  ביצי הכפרמפעל 
לזיוף כשרות של המותג "ביצי הכפר" עם רבנות שומרון ע"י אחד המשווקים, ובכדי למנוע 

חששות אלו בעתיד, מבקשת הרבנות שומרון להבהיר כי קבלת סחורה ממותג זה תתאפשר 
ון אינה אחראית על מוצרים הנושאים את עם תעודת משלוח מהיצרן בלבד. הרבנות שומר

חותמת הרבנות שומרון על סחורה של מותג "ביצי הכפר" המסופקים או משווקים שלא ישירות 
 מהיצרן.

 

 

 

 

 

 

 

 כשרות סרדינים "יונה" -הודעת מחלקת היבוא 

, הונפקה תעודת כשרות 10/12/2013ממחלקת היבוא נמסר כי בתאריך ז' טבת התשע"ד, 
סרדין סטאר תחת המותג  למוצרים מיובאים לחברת סטאר קיסט פודור בע"מ, עבור המוצר

, בשמן זית, ברוטב עגבניות, מרוקאי עם פלפל חריף ובשמן סויה. על המשגיחים להתעדכן יונה
 בהתאם.
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הרב הראשי  הרה"ג דוד לאו שליט"א, הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרה"ג יצחק יוסף שליט"א, העתקים:

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

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

 כאן לחצו אם אינכם מצליחים לצפות במידעון
 כאן לחצו להדפסת המידעון

 מומלץ לתלות על לוחות המודעות!
 

  

 

 כאן להסרה מרשימת התפוצה לחץ
 Israel ,02-5313187, 91360, ירושלים, 80ירמיהו , היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות 

 כל הזכויות שמורות© 
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