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תעודת כשרות שאינה בתוקף  
 למוצרי רולדין

, צורן-המחזיקה מפעל באזור התעשייה קדימה, חברת רולדין
. מקבלת כשרות בניגוד לחוק מרב שאינו מוסמך עוד ליתן כשרות

, כמו כן. בחלק ממוצרי החברה נעשה שימוש באבקת חלב נכרי
בבדיקה נמצא כי במפעל מופרות הוראות של הרבנות הראשית 

 בחלק, לדוגמה, כך. לישראל לעניין הרכב הבצקים
ובאופן , של המותג נעשה שימוש בבצק חלבי בניגוד לנוהל מאזני ההמן

 .שעלול להכשיל את הציבור
משגיחי כשרות נדרשים לוודא טרם קליטת תוצרת ממפעל רולדין 

כי קיימת במפעל תעודת הכשר בתוקף מטעם הרב אשר זמל 
יידע  .נותן ההכשר המוסמך במקום בו שוכן המפעל, א"שליט

.הציבור וייזהר

הונאת כשרות של יוסי בן  
 הרוש

יוסי בן הרוש החל לאחרונה לעסוק בתחום 
בבית . הכשרות בניגוד לחוק

בתל אביב נתפסה תעודת  ביפוד העסק
יובהר כי יוסי בן . כשרות בלתי חוקית מטעמו

אין לסמוך על . הרוש אינו נותן הכשר מוסמך
תעודות כשרות מטעמו ואין לקלוט במקומות 
.המושגחים תוצרת המוצגת ככשרה מטעמו

כך נימנע ממכשול באכילת אזני  
 המן

על  .משנכנס אדר מתמלאים השווקים במגוון רחב של אוזני המן
מנת להימנע ממכשול יש להקפיד לרכוש אזני המן אך ורק על פי 

 :ההוראות הבאות
אך ורק מיצרנים אשר ברשותם תעודת הכשר תקפה  יש לרכוש

 .מרבנות מוסמכת

קניה בתפזורת תיעשה אך ורק בחנויות אשר ברשותן תעודת הכשר 
 .בתוקף מרבנות מקומית

קניית תוצרת בקרטונים בלתי מזוהים עם סמלי השגחה ללא רבנות 
: עלולה לגרום למכשול, מספקים המציעים סחורה זולה, מקומית

מילוי לא , אי הפרשת חלה, קמח לא מנופה, מאפה חלבי, ם"אפיית עכו
 .כשר ועוד

על המשגיחים לוודא , בעת קליטת אזני המן בתפזורת בעסק מושגח
 .כי התוצרת הנקלטת מלווה בתעודת משלוח של היצרן המקורי

 .אין לאפשר ייצור אזני המן מבצק חלבי, לפי ההלכה
המעוניינים להגיש אזני , בתי אוכל המגישים אזני המן לאכילה במקום

הדבר יותר באופן חריג בתיאום עם הרבנות המקומית  –המן חלביים 
ובתנאי שהמאפה יהיה מוגדל מהרגיל ובתוכו יהיה נעוץ דגלון עליו יהיה 

י מדבקה המודבקת ישירות על גוף "או לחליפין ע; "חלבי"מסומן כי הוא 
 .שאינה ניתנת להסרה בקלות, הבצק

בשוקולד  קונדיטוריות המשתמשות באבקה או במוצקי חלב נוכרי כגון
ל שהם חלביים לאוכלי אבקת "על האריזות או השקיות הנ יציינו, מיובא

 .רכיבי חלב נוכרי

 כשרות משקאות חריפים 
, עקב תופעה רווחת של אי הקפדה על כשרות משקאות חריפים
מובהר בזה כי משקאות חריפים נדרשים לאישור כשרות חוקי 

הליך הייצור של משקאות חריפים מעורר . ותקף כמו כל מוצר אחר
  .חומרי גלם ועוד, כגון נסך, שאלות כשרותיות משמעותיות

על ציבור שומרי הכשרות להקפיד ולרכוש אך ורק משקאות 
או באישור , שעליהם סימון כשרות חוקי של רבנות מקומית

 .הרבנות הראשית לישראל
בתחום המשקאות החריפים רווחת תופעה של יבוא מקביל על ידי 

 .יבואנים שאינם מאושרים על ידי הרבנות הראשית לישראל

שבהם הייצור , לעתים ניתנים אישורי הרבנות לתאריכי ייצור מסוימים
קיים חשש כשרותי משמעותי . והאחסנה של המוצרים נמצאים בפיקוח

 .לגבי מוצרים שאין עליהם את אישור הרבנות הראשית לישראל
נדרשים שלא לקלוט משקאות , בפרט באולמות אירועים, משגיחים

גם אם המשקה מוכר בארץ , חריפים ללא אישור הרבנות הראשית
 . ככשר

 
לחצו כאן לצפייה ברשימת המשקאות החריפים המיובאים 

.המאושרים על ידי הרבנות הראשית לישראל

 כיה'הטעיית כשרות לעוף בצ 
מאושר על ידי "שעליו נכתב , בפראג נתפס משווק עוף ארוז

הגורם המתיימר לתת את ההכשר ". הרבנות הראשית לישראל
ל אמנם מכהן כרב מושב אך אינו מוסמך "הנ. הוא הרב דוד דהן

מאושר על ידי "הכיתוב . לתת הכשר מחוץ ליישוב שבו הוא מכהן
ואין הרבנות , אינו על דעת הרבנות" הרבנות הראשית לישראל

.יידע הציבור וייזהר. הראשית אחראית לכשרות המוצר

 מזנונים ללא כשרות בתחנות רכבת 
, בתחנות רכבת רבות בישראל פועלים מזנונים ללא תעודות הכשר
למרות שבבדיקה התברר כי הנהלת הרכבת מחייבת קיומה של 

הנהלת הרכבת אינה אוכפת דרישה זו ואנו . תעודת בתחנות
 .פועלים לתיקון המצב
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אנו קוראים לציבור דורשי הכשרות לדרוש ממפעילי
, המזנונים בתחנות הרכבת להציג תעודות כשרות חוקית בתוקף

הן על מנת להימנע ממכשול והן על מנת לעודד את הזכיינים 
.לפעול בעצמם להשגת תעודה כדין

 פתית חלבי: זהירות 
המיובא על ידי , Griessonלאחרונה נמצא בשוק פתית של חברת 

מוצר זה מוכר לצרכן הישראלי כפרווה  .ב מוצרי דגנים.ר חברת
אולם הפתית של גרייסון הוא , כשהוא מיוצר על ידי יצרנים אחרים

המוצר ללא אישור מחלקת . ויש מי שנכשל בעקבות זאת, חלבי
.יידע הציבור וייזהר. היבוא ברבנות הראשית

ל לעתים "גורמי כשרות בחו: בהזדמנות זו נבקש להבהיר לציבור
לעתים הסימון קטן . כדי לסמן מוצרים חלביים Dמשתמשים באות 

במיוחד וממוקם בצד האחורי של המוצר או בצבע המקשה 
יש להסתמך , בעת רכישת מוצר מיובא בישראל, לכן. להבחין בו

סימון זה נוסח בתיאום . על סימון הכשרות שעל מדבקת היבואן
עם מחלקת היבוא ברבנות הראשית ומצויין בו באופן ברור האם 

בעת . פרווה או חלבי וכן הבהרות כשרות נוספות, המוצר בשרי
רשומה בסמוך  Dיש לבדוק האם האות , ל"רכישת מזון כשר בחו

 .להתייחס למזון כאל חלבי -ואם כן , לסימון הכשרות
לאחרונה נצפו בשוק מוצרים חלביים רבים אשר הצרכן הישראלי 

.יידע הציבור וייזהר. קרקרים ועוד, כגון רטבים לסלט, מכירם כפרווה

 ירקות ללא אישור כשרות 
כרוב ניצנים  לאחרונה נמצאו משווקים ברשת שופרסל אריזות

המוצר מיובא ואינו מאושר על ידי . תחת המותג שופרסל קפוא
 .מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל

עליהן , טלפרוסט נמצאו בשוק אריזות כרובית של חברת, כמו כן
אישור כאמור לא ". כשר באישור הרבנות הראשית לישראל"נכתב 

נגד החברה יינקטו . ניתן ואין לסמוך על הכשרות של מוצר זה
.אמצעים

 תותים 
בשל רגישות הפרי . בעונת החורף מצויים בשווקים תותי שדה

לתנאי מזג האוויר קיימת תופעה שבה הפרי משווק ישירות 
לאור זאת . ולא דרך המרכזים הלוגיסטיים, מהשדה לקמעונאי

מתבקשים המשגיחים הפועלים במרכולים לוודא עם קליטת תותי 
.שדה כי בוצעה הפרשת תרומות ומעשרות כדין

לאור זאת יש לבדוק את . ייתכן שיימצאו חרקים בתות השדה, כמו כן
  .התות לפני האכילה

לחצו כאן לצפייה בסרטון המדגים נגיעות בתותים ומסביר כיצד 
.באדיבות מכון כושרות .יש לבדוק את הירק

גבינות עיזי הר : הטעיית כשרות 
 איתן

ממשיכה להציג את מוצגיה ככשרים  סטף, איתן-חוות עיזי הר
יובהר כי גוף זה איננו ". צ מכון הכשרות כהלכה"בד"בהשגחת 

ואין לסמוך על כשרות מוצרים בהכשר זה עד , מוסמך לתת הכשר
.להסדרת הכשרות מול הרבנות האזורית מטה יהודה

 Lifeהטעיית כשרות בתה ירוק של  
תה ירוק תחת  Life חברת סופר פארם משווקת באמצעות המותג

צ "כשר פרווה בהשגחת בד"על המוצר נכתב . wellnessהשם 
בבדיקה מול מחלקת מחלקת היבוא ברבנות הראשית ". סטר'מנצ

לישראל נמצא כי המוצר לא קיבל את אישורה ואין הרבנות אחראית 
יידע הציבור , אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים. לכשרותו

.וייזהר

 ל"נהלים חדשים לשחיטה בחו 
בחודשים האחרונים פועלת ברבנות הראשית ועדה שהוקמה על 

הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת , א"הרב דוד לאו שליט' ידי כב
במטרה לבחון הסדרים שונים הנוגעים , הרבנות הראשית

הוועדה פרסמה את הנוהל הצפוי להיקבע . ל"שחיטת חו לתחום
 .לצורך קבלת הערות מהציבור

.לעיון בנוהל לחצו כאן

 החזרות כשרות
 .בטייל מסעדת ויסטהבאשקלון הוחזרה הכשרות ל

על ידי  עוף בעמק בתל קציר הוחזרה הכשרות למפעל הבשר
 .הרבנות עמק הירדן

על  ל"מרכז המבקרים של קקבנס הרים ניתנה תעודת הכשר כדין ל
 .ידי הרבנות האזורית מטה יהודה

  
החזרת הכשרות תלויה בקיום תעודת כשרות בתוקף מטעם 

 הרבנות המקומית המוסמכת

 הטעיות והסרות כשרות 
בפארק גני יהושע בתל ) La Boheme(בוהם -להגן האירועים 

למרות שאינו נתון , "כשרות מהודרת"מפרסם עצמו כבעל אביב 
 .להשגחת הרבנות המקומית בתל אביב

 
 כותב בתל אביב 11מלך הבשר והעוף מרחוב כרמל  המשווק

למרות שאינו נתון להשגחת , על תעודות המשלוח כי העסק כשר
לתשומת לב המשגיחים הקולטים בשר  .הרבנות תל אביב

 .במסעדות
 

 הסרות כשרות
 

 .על ידי הרבנות עמק הירדן פיצה הוםבצומת צמח הוסרה הכשרות מ
 

על ידי הרבנות מטה  פיצה דומינו באבו גוש הוסרה הכשרות מהעסק
 .יהודה

 
על ידי הרבנות מטה  פיצה ברביישוב שריגים הוסרה הכשרות מ

 .יהודה
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שווארמה בצומת ופיצה  ברמת ישי הוסרה הכשרות מבתי העסק
 .ביישוב" סטריט מול"השוכנות ב, בצומת

 
 

 

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

 
 !מומלץ לתלות על לוחות המודעות

הרב הראשי , א"ג דוד לאו שליט"הרה, הראשון לציון והרב הראשי לישראל, א"ג יצחק יוסף שליט"הרה :העתקים
מר זיו , ר לישראל"היועץ המשפטי לרה, ד הראל גולדברג"עו, ר לישראל"ל הרה"מנכ –מר עודד וינר ; לישראל

רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי, דובר הרבנות הראשית לישראל, מאור

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