בית החולים אסף הרופא  -ללא
הכשר בתוקף
בית החולים אסף הרופא בצריפין פועל ללא הכשר בתוקף .מזה
כחודשיים לא מועסק באסף הרופא רב בית חולים .לפי שעה אין
תעודת הכשר במטבחי בית החולים וכן בעסקי המזון הפועלים
במתחם.
הרבנות הראשית לישראל עומדת בקשר עם משרד הבריאות
בנושא .עדכון מיוחד יתפרסם עם פיתרון הבעיה.

הכשר פיראטי חדש :הרב
גדליה משה פטרזיל
לאחרונה נתפסה בירושלים תעודת הכשר
מטעם גורם בלתי מוסמך לתת הכשר על פי
חוק ,הרב גדליה משה פטרזיל ,המציג עצמו
כרב ק"ק שורשים ירושלים .הציבור מתבקש
להודיע לנו על כל היתקלות בתעודת הכשר
או סימון כשרות עם שם זה .שימו לב :תעודת
הכשרות של גורם זה מעוצבת באופן דומה
לעיצובים של תעודות הכשר מרבנויות מקומיות
מוסמכות ,כולל הרבנות ירושלים.
אין לסמוך על כשרותם של גופים המפוקחים על
ידו ,ובכלל זה על הכשרות של קייטרינג אריאן
מקארון מרח' ריש לקיש  6ירושלים.

כשרות בלתי חוקית של העדה
הקראית
תעודת הכשר בלתי חוקית מטעם היהדות הקראית נתפסה
לאחרונה באטליז באשדוד ,במסגרת פעילות אכיפה של היחידה
הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות.
תוצרי השחיטה בשיטה הקראית אסורים באכילה על פי
ההלכה.
העדה הקראית ומוסדותיה אינם נותני הכשר מוסמכים .נגד בעל
העסק יינקטו אמצעים כחוק.

זיוף חמור :מוצרי אפייה של חברת "עמית כלים חד
פעמיים"
בשווקים נתפסו לאחרונה חומרי גלם לבישול ואפייה של חברת עמית כלים חד פעמיים מנתיבות,
שעליה סמלי כשרות מזויפים של גופי השגחה פרטיים שונים ,ביניהם הרב לנדאו והעדה
החרדית .העסק אינו נתון להשגחה של רבנות מקומית מוסמכת ,ומהגופים הפרטיים הנ"ל נמסר
כי הסימונים מזוייפים .אין לסמוך על הכשרות של מוצרי החברה .נגד בעלי החברה יינקטו צעדים
כחוק.

זיוף חמור :וודקה "קרמלין"

בשווקים נתפסו לאחרונה בקבוקי וודקה תחת המותג קרמלין,
הנושאים ציון כשרות של בד"צ בית יוסף .המוצר אינו נתון להשגחה
של רבנות מקומית מוסמכת ואינו מאושר על ידי מחלקת היבוא
ברבנות הראשית לישראל .מהבד"צ הנ"ל נמסר כי הסימון מזוייף.
נגד המשווק יינקטו אמצעים כחוק .יידע הציבור וייזהר.

וודקה "גריי גוס" ללא הכשר מיבוא
מקביל
רשת חצי חינם החלה לאחרונה לשווק וודקה גריי גוס ביבוא
חברת ש.ק .ספיריט ללא הכשר וללא אישור מחלקת היבוא
ברבנות הראשית לישראל .מוצר זה ,כאשר הוא מיובא על ידי חברת אקרמן הוא כשר ללא
חשש ,ובלבד שעל האריזה מצויין במפורש כי המוצר באישור הרבנות הראשית לישראל.
במשקאות אלכוהוליים ,לרבות וודקה ,עלולים לעורר חששות כשרותיים שונים כגון נסך ומקורות חומרי
הגלם .לעתים מפעלים גדולים מקצים פסי ייצור ייעודיים או ימי ייצור ייעודיים לייצור כשר ,ולכן אין לסמוך
על הכשרות של מוצר ללא אישור הרבנות הראשית ,גם אם מדובר במוצר מוכר.
אין לקלוט את המוצר הנ"ל במקומות המושגחים.

ֶלב בבשר כבש
שאריותֵח
הממונה על כשרות בשר מעובד ברבנות הראשית לישראל ,הרב
אברהם בוחבוט ,מודיע על שאריות חלב שהתגלו לאחרונה
באריזות בשר כבש מתוצרת מפעל
מונטה-קרלו בארגנטינה ,המיובאות על ידי מעדני הטלה .מדובר
בתקלה בפעילות צוות הכשרות שפעל במפעל.
הרבנים המקומיים ברחבי הארץ הונחו כיצד לטפל בבשר זה ולאפשר את שיווקו ככשר .לחצו כאן
לצפייה בהנחיות הרבנות הראשית.
המבקש לרכוש בשר זה מתבקש לוודא עם המשגיח בחנות כי הבשר הוכשר בהתאם להנחיות.

מוצרי יבוא ללא כשרות מאושרת
המוצרים שלהלן נתפסו לאחרונה משווקים ,ובבדיקה התברר כי הכשרות אינה מאושרת על ידי מחלקת
היבוא ברבנות הראשית לישראל  -למרות שהמוצרים נושאים ציוני כשרות .נגד היבואנים יינקטו
צעדים כחוק.

ממרח Delinut

מוצרי טוב טבע

מוצרי mars
ביבוא מקביל

סימון "חת"ם סופר ב"ב"
מזוייף .המוצרים :גרעיני
דלעת ואורז פראי.
ברקוד:
7290003098750
7290003098033

נתפסו מוצרים לא כשרים
מיבוא מקביל .יש לאשר רק
מוצרים הנושאים ציון כשרות
של הרה"ר

גבינות בהשגחת
PKD

עגבניות
La Palma

חטיף
popcorners

ביבוא חברת א .סיימן מחולון.
מכיל חלב נכרי למרות
הכיתוב "חלב ישראל"

ללא אישור הרה"ר.
יצרן :פרנציאסה איטליה.
יבואן :ארצות ירושלים.

ללא אישור מחלקת היבוא
ברבנות הראשית

כיתוב מזוייף "בהשגחת
הרבנות הראשית לישראל",
חלק מהטעמים מכילים חלב
נכרי .יבואן :פודס אנד סטאף

שוקולד  - Danshמחזור אריזות
וזיוף כשרות
האריזה שבתמונה שייכת לשוקולד שיוצר בחו"ל בהשגחת חוג
חת"ם סופר ב"ב ויובא באישור הרבנות הראשית לישראל .היבואן,
חברת דנשר ,מכרה את המוצר לספק משני אשר החליף את
אריזות המוצר והותיר עליהן את סימון הכשרות של חוג חת"ס
ב"ב ,לרבות ההולגרמה ,וזאת מבלי שבוצע מעקב על תכולת
האריזה והתאמתה לסימון הכשרות.
אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים.

מחלבת הכפר  -כפר טרומן ללא
הכשר חוקי
מחלבת הכפר מכפר טרומן משווקת את תוצרתה עם
החותמת בהשגחת הרב פנחס הכהן כפר טרומן .הרב פנחס
הכהן ז"ל נלב"ע לפני כחצי שנה .אין לסמוך על הכשרות של מוצרי
חברה זו.

סירופ רימונים ביבוא חברת
אלסקה  -ללא אישור מחלקת היבוא
לאחרונה נתפסו משווקים בקבוקי סירופ רימונים ביבוא חברת
אלסקה מזון מצריפין ,ובייצור אומרט אינסאאט מטורקיה .על
האריזות מופיע סמל של חוג חת"ם סופר פ"ת והכיתוב "באישור
הרה"ר לישראל".
ממחלקת היבוא נמסר כי המוצר אינו מאושר על ידם .אין לקלוט
מוצר זה במקומות המושגחים ,נגד היבואן יינקטו אמצעים.

ריענון :אבקת חלב נכרי במעדניות
לפי נהלי הרבנות הראשית לישראל ניתן לשווק מוצרים המכילים אבקת חלב נכרי בכשרות רגילה ,אולם
יש ליידע את הצרכן על כך על גבי תווית המוצר .לאחרונה אנו עדים לפרצה העלולה להכשיל רבים
בעניין זה  -מזון הנמכר במעדניות ובמאפיות ,המופרד במקום מאריזות גדולות יותר.
הבעיה נוגעת בעיקר למוצרי מאפית  -הנמכרים ללקוח בנפרד; וכן בגבינות הנמכרות במעדניות לפי
משקל ,כאשר על גבי תווית המוצר אין מידע כשרותי.
אנו מבקשים לרענן כי על פי הנוהל יש לציין על גבי מדבקת השקילה של מוצרים המכילים אבקת
חלב נכרי כי הם אכן מכילים רכיב זה.

הותר לשיווק  -ערק מברוקה בהשגחת הרבנות ק .גת
המשך לפרסום בעדכון כשרות קודם ,ובעקבות בדיקה מעמיקה שנערכה על ידי הרבנות קריית גת ,אנו
שמחים לעדכן כי כשרות הרבנות קריית גת למוצרי ערק מברוקה הינה בתוקף עבור מוצרים המשווקים
על ידי חברת ש.ע.ל רובין.
לגבי כשרות לפסח :רק סימון כשרות לפסח המוטבע על גבי התווית המקורית ,ולא על גבי המדבקה
הוא בתוקף.
בכפוף לאמור ניתן לשוב ולקלוט משקה זה במקומות המושגחים.

החזרות כשרות
ברמת גן הוחזרה הכשרות לעסקים הבאים:
מפגש השובבים ,הירדן 94
מסעדת המאכלים של אמא ,בן גוריון 34
מזנון לוקו סנדויץ' משדרות ירושלים 9
בקיבוץ האון החזירה הרבנות כנרות-עמק הירדן את הכשרות לכפר הנופש האון
באילת הוחזרה הכשרות למלון ריף אורכידאה

הטעיות כשרות
בתל אביב:

סביח פרישמן מרח' פרישמן  42תל אביב ,מציג תעודה מטעם גוף בלתי מוסמך .אין
לסמוך על הכשרות במקום זה .נגד בעל העסק יינקטו אמצעים.
קבביטר מרח' החשמונאים  87מציג כיתוב "כשר" על השלט ובאתר האינטרנט של
המסעדה ,אולם למקום אין כשרות בפועל.
רד מיט מרחוב נחלת בנימין  75בתל אביב מציג עצמו ככשר .נמסר כי בעל העסק מציג
תעודה פגת תוקף או תעודה מגוף בלתי מוסמך ,וכן טוען באתר האינטרנט כי הוא נתון
להשגחת הרבנות תל-אביב יפו .מהרבנות המקומית נמסר כי העסק אינו נתון
להשגחתה .נגד בעל העסק יינקטו אמצעים כחוק.
מסעדת דינמו מרחוב השלושה  7מציגה תעודה מטעם גוף בלתי מוסמך .אין לסמוך על
הכשרות במקום זה .נגד בעל העסק יינקטו אמצעים.

הסרת כשרות
ברמת גן הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
פלאפל עדני מרח' נגבה  ,28עקב סגירת העסק
באשקלון הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
מזנון אורט ,אורט 19
קצבית ,הנשיא 4
פלאפל הלוי ,הגבורה 16
באלפי מנשה הוסרה הכשרות מהעסק סופר סופר במרכז המסחרי
בנהריה הוסר ההכשרות ממלונית הים ברח' המעפילים 14
ברמת ישי הוסרה הכשרות ממסעדת שניצליה ,באזור התעשייה
בקיבוץ כינרת הסירה הרבנות כנרות-עמק הירדן את הכשרות ממסעדת מן ,מתחם ירדנית
במושב אביטל הסירה הרבנות האזורית גלבוע את הכשרות מחברת אורן אליהו

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

