
איסור קליטה מהמשווק"אבו רומי"
בעקבות תפיסת הבשר הטרף אשר הוצג ככשר, בבית המטבחים הפיראטי שנתפס בטמרה לפני

הפסח; ולאור אמצעים רבים שנתפסו במקום לזיוף סימוני כשרות, הרינו להודיע לכל נותני הכשרות

כי חל איסור לקלוט תוצרת שמקורה במשווקים עאטף אבו-רומי ו/או תופיק אבו-רומי, וזאת גם אם

התוצרת נושאת סימוני כשרות מוכרים. הודעה זו תקפה עד להודעה חדשה.

יובהר כי בבתי המטבחיים חיפה, דבאח דיר אל-אסד ובקרנה, אשר סמליהם מופיעים בסרטון, נושאים

תעודת הכשר כחוק. בכל קליטת תוצרת יש לוודא קיומה של תעודת משלוח חתומה על ידי המשגיח

בבית המטבחיים, וזאת בנוסף לסימוני הכשרות על גבי הבשר עצמו.

בסרטון: צילומים מפשיטת אגף הכשרות הארצי בטמרה.

שרצים באריזות דגים

מיובאים
לאחרונה נמצאו באריזות של דגים מיובאים

כשרים מיני שרצים, סרטנים ודגים טמאים אשר

השתרבבו בטעות במשלוח.

משגיחים הקולטים דגים בקרטונים סיטונאיים

מתבקשים להקפיד לבדוק שהתוצרת מכילה אך



ורק את הדג הכשר ושהתוצרת אינה נגועה

בטפילים. יובהר כי אין חשש לגבי תוצרת

המשווקת באריזות קמעוניות לצרכן הביתי

ומסומנת ככשרה על ידי רבנות מוסמכת.

זיוף כשרות - חטיפי

צ'יקצ'אק
לאחרונה נתפסו משווקים חטיפים תחת

,10bros המותג צ'יקצ'אק, המיוצרים על ידי

אזור התעשייה עילבון. החטיפים נושאים
חותמת כשרות של הרבנות טבריה, אולם

מהרבנות טבריה נמסר כי המוצר אינו נתון

להשגחתם וכי החותמת מזויפת. נותן ההכשר

החוקי בעילבון הוא הרבנות לכשרות ארצית.

אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים. נגד

היצרן יינקטו אמצעים, יידע הציבור וייזהר.

מפאת קדושת השבת - מדורות ל"ג

בעומר נדחות ליום ראשון בערב
מועצת הרבנות הראשית לישראל החליטה כי גם השנה תידחה

הדלקת המדורות בל"ג בעומר, ממוצאי שבת ליום ראשון בערב.

משרד החינוך דחה את חופשת ל"ג בעומר, והיא תתקיים ביום

שני. לפי החלטת מועצת הרבנות הראשית, כאשר ערב ל"ג בעומר

חל במוצאי שבת יידחו המדורות ליום ראשון על מנת למנוע חילול

שבת.

הדלקת המדורות תחול ביום ראשון הבא בערב, אור לי"ט אייר,

 .18/5/2014

עוד החליטה מועצת הרבנות הראשית כי מי שבכל זאת מדליק את

המדורות במוצאי שבת, הן במירון והן ברחבי הארץ, ידליקן לא לפני

22:30 על מנת לשמור על קדושת השבת.

הודעה | תקלה בייצור חסה מתוצרת י. יבולי קטיף
בעקבות נגיעות בחרקים מסוג כנימת עלה שהתגלתה בחסה מתוצרת י. יבולי קטיף הודיעה מעבדת

המכון למצוות התלויות בארץ כי יש להחזיר לספק את כל התוצרת מסוג זה שנקלטה לאחר יום ג', ו'

אייר תשע"ד, 6/5/2014. שיווק החסה הושעה מיידית עד לבירור מקור התקלה.



זיוף באצות סושי "סושי'לה"
חברת סושי'לה, המשווקת אצות לסושי, הדפיסה על אריזת

המוצר חותמת מזויפת של המכון למצוות התלויות בארץ, בליווי

הכיתוב "נבדק ללא חשש טפילים".

מהמכון נמסר כי המוצר אינו נתון לפיקוחם. כמו כן, המוצר אינו

מאושר על ידי מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל.

אין לסמוך על הכשרות במוצר זה ואין לקלוט את המוצר במקומות

המושגחים.

נגד המשווק יינקטו אמצעים.

עולם הממתקים בתחנה מרכזית

ירושלים - הכשרות הוסרה,

התעודה לא הוחזרה
רבנות ירושלים מבקש להזהיר את הציבור  כי העסק עולם

הממתקים בתחנה המרכזית ירושלים לא נתון עוד להשגחתה.
מהרבנות ירושלים נמסר כי בעל העסק סירב להחזיר את תעודת

הכשרות לאחר הסרת הכשרות. לכן אין לסמוך על כל סוג של

אישור כשרות המוצג במקום.

יידע הציבור וייזהר.

"סנדויץ' טון" בכשרות מזויפת
חברת סנדויץ' טון מאלפי מנשה, אשר הייתה בעבר תחת

השגחת הרבנות המקומית, ממשיכה לשווק את תוצרתה תחת

סימון כשרות מזויף של הרבנות אלפי מנשה.

אין לסמוך על הכשרות של מוצר זה ואין לקלוט את מוצרי החברה

במקומות המושגחים.

יידע הציבור וייזהר.

ריענון נהלים: רמת הכשרות מטעם הרבנות המקומית

היא הקובעת
בעקבות עניינים שהתבררו לאחרונה במועצת הרבנות הראשית לישראל ובבית המשפט, מצאנו לנכון

לחזור ולרענן את ההוראות הנוגעות לרמת הכשרות בבית העסק. בית עסק המבקש להציג את עצמו

כמהדרין חייב לעמוד בקריטריונים שנקבעו על ידי הרבנות המקומית לכשרות מהדרין. אין להציג בית

עסק ככשר למהדרין ללא עמידה בנהלים אלו.

בית עסק המציג עצמו ככשר למהדרין מבלי לעמוד בקריטריונים הנ"ל, תוך הכשלת הציבור, צפוי

להסרת תעודת הכשרות ולנקיטת הליכים בכפוף לנהלי הכשרות. יובהר כי אין הבדל לעניין זה אם
פועל במקום גוף השגחה פרטי כלשהו.

כמו כן יובהר כי אין להציג בית עסק ככשר שלא על סמך תעודת כשרות בתוקף מטעם הרבנות



המקומית המוסמכת. הצגת עסק ככשר על סמך תעודה שאיננה מטעם הרבנות המקומית הינה עבירה

פלילית ותגרור נקיטת אמצעים.

הסרת כשרות: אטליז נתח קצבים

בקריית שמונה
בעקבות טרפות שנתפסו בעסק אטליז נתח קצבים באזור

התעשייה הדרומי בקריית שמונה, הסירה הרבנות המקומית את

הכשרות במקום.

מי שרכש תוצרת במקום מתבקש לפנות לרבנות המקומית בקריית

שמונה על מנת לברר כיצד להכשיר את כליו.

כריספי צ'יפס - ללא כשרות מאושרת
בפשיטת מפקחי היחידה הארצית התגלה כי חברת כריספי צ'יפס ממושב אלישמע, משק 5, מציגה

את תוצרתה ככשרה בהשגחת הרב משה אדמון. הנ"ל אינו מוסמך ליתן תעודת הכשר למקום, ועל כן

אין לקלוט תוצרת חברה זו עד להסדר נושא הכשרות כחוק, באמצעות הרבנות האזורית דרום השרון.

נגד בעל העסק ננקטו אמצעים.

הבהרה: אין כשרות לאטליזים

במרכולי "סלאח דבאח ובניו"
בעקבות פרסומים העלולים להטעות את הציבור מהתקופה

האחרונה, הננו להבהיר כי האטליזים הפועלים בתוך מרכולי סלאח

דבאח ובניו אינם כשרים ומוכרים טרפות. לצד המרכולים
במתחמים המסחריים בדיר אל-אסד ומגדל פועלים אטליזים

כשרים בשם מקור הבשר גלאט, בהשגחת הרבנות מגדל

והרבנות לכשרות ארצית. ציבור שומרי הכשרות מתבקש לוודא כי

רכישת הבשר מתבצעת אך ורק באטליזים הכשרים ובכפוף

להימצאות תעודת הכשר בתוקף בלבד.

עוגיות "ננטאקט" ללא אישור

מחלקת היבוא
לאחרונה נתפסו משווקות עוגיות המיוצרות על ידי חברת פפרידג'

פארם ומיובאות על ידי מור-ים מרקטינג בע"מ מקיבוץ צרעה. על
גבי האריזה ציון כשרות של OU, אולם המוצר לא אושר על ידי

מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל.

יש להסיר את המוצר מהמדפים ואין לקלטו במקומות המושגחים.

יידע הציבור וייזהר.



כשרות מגורמים שאינם מוסמכים
לאחרונה נמצאו אישורים המתיימרים להעיד על כשרות מטעמם

של גורמים שאינם מוסמכים לכך על ידי מועצת הרבנות הראשית

לישראל:

הרב חננאל הכהן, המציג עצמו כרב מקומי כפר טרומן, אינו מכהן

בפועל בתקן רב היישוב ועל כן אינו מוסמך לתת כשרות כחוק. כמו

כן, אדם המכנה עצמו בשם הרב זוהר שהבזי נתפס כשהוא מעניק

tellier - diplomatic אישור המעיד על כשרות לחברת הקייטרינג

catering. אין לאשר עסקים ומוצרים המוצגים ככשרים על ידם.

החזרות כשרות
ברמת גן הוחזרה הכשרות לעסקים הבאים:

תבשילים טעם החיים מרח' הבונים 3

תבשילים גריל עוף מרח' ארלוזרוב 2
מטעמי הבית מרח' היצירה 17

הטעיות כשרות
בתל אביב, אטליז אשת הקצב נוריאל משדרות ירושלים 66 מציג על שלט כי המקום כשר,

ובפנים מציג תעודת כשרות מזויפת. נגד בעל העסק יינקטו אמצעים.

בתל אביב מציגים העסקים הבאים תעודה מטעם גוף בלתי מוסמך:
מסעדת כורש, יד חרוצים 14

פלאפל מבורך, דיזנגוף 70
בטבריה פועלת מסעדת שרי מרחוב הבנים 4, המציגה תעודה מטעם גוף פרטי שאינו מוסמך

ליתן כשרות. אין לסמוך על הכשרות במקום.

בטבריה פועלת מסעדת מרכז הפיצה מרחוב אלחדיף 37, המציגה תעודה מטעם גוף פרטי
שאינו מוסמך ליתן כשרות. אין לסמוך על הכשרות במקום.

בראשון לציון העסק רולדין - הולנד קריספי בקניון הזהב מציג עצמו ככשר באמצעות שלט,

אך אינו מחזיק תעודת כשרות כחוק. נגד בעל העסק ננקטו אמצעים.

הסרות כשרות
בתל אביב הוסרה הכשרות מאולם האירועים איב (EVE) ברח' יד חרוצים 15. אין לאשר חופות

במקום.

ברמת גן הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים, עקב בעיות כשרות חמורות:
עוגלה, של מר טוויג מיכה, מרח' היצירה 20 

המאכלים של אמא של מר קורן אלכסנדר ומר מירון יהודה, מרח' בן גוריון 34
מפגש השובבים של מר דרורי סער מרח' הירדן 94

קפה הבית, של דבי ליאור אליהו מרח' לנדאו 7 - מרום נווה 34 ר"ג
ברמת גן הוסרה מהעסקים הבאים הכשרות על פי בקשת בית העסק:

פלאפל עדני מרח' נגבה 28
מזנון לוקו סנדוויץ' משדרות ירושלים 9

בפתח תקוה הוסרה תעודת הכשרות ממאפיית לרמן, רח' דוד מרכוס
בחיפה ממזנון אספרסו בר סקוואלה בקניון חיפה, בעקבות פתיחת העסק בפסח ללא השגחה

באור עקיבא הוסרה הכשרות ממסעדת רוטשילד מרח' רוטשילד 3, עקב בקשתו של בעל
העסק

באילת הוסרה הכשרות מבתי המלון ארקדיה ספא ומלוני וילאז', לאחר שהפרו את נהלי
הכשרות לפסח.

במושב מחסיה הסירה הרבנות מטה יהודה את תעודת הכשרות מקייטרינג ברכת הארץ,
בבעלות אייל שמש, בעקבות הפרת נהלי הכשרות לפסח



במושב בצת הסירה הרבנות מטה אשר את תעודת הכשרות מהצימרים פרח של מקום

העתקים: הרה"ג יצחק יוסף שליט"א, הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרה"ג דוד לאו שליט"א, הרב הראשי לישראל; מר

עודד וינר – מנכ"ל הרה"ר לישראל, עו"ד הראל גולדברג, היועץ המשפטי לרה"ר לישראל, מר זיו מאור, דובר הרבנות

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!


