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 לחץ כאןאם אינך רואה מייל זה 

 ל חוזר"יפנו בדוא PDFהמעוניינים לקבל מידעון זה בגרסת 

 

 באב' נוהל כשרות בט
ללא קשר , באב' החוק בישראל דורש סגירת בתי מזון בליל ט

אולם , אין איסור לפתוח עסקי מזון  אמנם  עצמו  באב' בט. לכשרות
 . קיים קושי במציאת משגיחים להשגחת הכשרות בעסקים אלו

בקישור זה ניתן למצוא את נוהל הרבנות הראשית להפעלת >> 
 .באב' עסקים כשרים בט

  .בבניין ירושלים ננוחם

הוסרה הכשרות ממלון מרקש   
 באילת 

מלון הרבנות המקומית אילת הודיעה כי הוסרה הכשרות מ
ולאחר , בעקבות הפרות נהלים חמורות, מרחוב שפיפון מרקש

 .התראות חוזרות ונשנות מצד הרבנות המקומית
לפני מספר שבועות הודיעה הרבנות אילת כי הוסרה , בתוך כך

אולם לאחר משא ומתן , הכשרות ממלון לאונרדו פלאזה בעיר
והמלון חזר , קיבלה על עצמה הנהלת המלון את נהלי הרבנות

 .למעגל הכשרות

קוואקר בסימון כשרות : זהירות
 בלתי מאושר
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לאחרונה נתפסו משווקות אריזות של שיבולת שועל מתוצרת  
ובכשרות בלתי מאושרת מטעם הגוף , קוואקר ביבוא מקביל

אינשטיין  כשהוא מיובא על ידי חברת, יהורם מזור הרפורמי של
 .צור יבוא

סופר , 2000מעיין , ויקטורי המוצר נצפה ברשתות השיווק
בעיקר במגזר , ובמרכולים קטנים נוספים פייסל, באבא
אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ואין לסמוך על  .הערבי
 .כשרותו

כאשר הוא מיובא על , מוצר זה משווק בארץ בגרסה כשרה
ניתן לסמוך על כשרותו של . KFובכשרות  חברת דיפלומט ידי

בתנאי שמופיע עליו , המוצר אך ורק בסימון זה ועל ידי יבואן זה
 ".באישור הרבנות הראשית לישראל"הכיתוב 

ל המיוצרים בישראל מקצים קו "יובהר כי לעתים מפעלים בחו
ומוצרים שאינם כשרים נארזים , ייצור ייעודי למוצרים כשרים

מוצרים אלו עלולים להכיל חומרי גלם . באריזה דומה או זהה
ולכן יש להקפיד ולרכוש אך ורק מוצרים , שאינם כשרים

  .ר"המאושרים על ידי הרה

בתי אבות בירושלים ללא 
 השגחה

הרבנות המקומית ירושלים מבקשת להזהיר את 
הציבור כי בתי האבות הבאים פועלים ללא כל 

 :השגחה מטעמה
 80בית לחם ' מרח, בית פרנקפורטר
 54/52בית לחם ' מרח, בית אבות מוזס

יידע . אין לסמוך על הכשרות במקומות אלה
 .הציבור וייזהר

בכשרות " מזרח מערב"פטריות  
 מזויפת

מזרח  תחת המותג פטריות נמקו לאחרונה נתפסו בשווקים
ברקוד (מסין  דאליאן מניו פוד המיוצרות על ידי, מערב

כשר בהשגחת משולש "כשעליהן הכיתוב , )6936647130012
K ג "מהרב רלב". ג ובאישור הרבנות הראשית לישראל"הרב רלב

 היבוא נמסר כי המוצר קתלוממח, נמסר כי סימון הכשרות מזויף
 .נגד היבואן יינקטו אמצעים. לא אושר על ידם

 ר"כרוב ניצנים ללא אישור מהרה
החל לאחרונה לייבא ירקות כבושים תחת  ביאטריס היבואן
בסדרה . הנתונים להשגחת הרבנות הולנד, מהולנד HAK המותג

לפי המדיניות ההלכתית של . קיים גם המוצר כרוב ניצנים
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הרבנות הראשית לישראל אין לשווק מוצר זה משום שהוא נגוע  
כשעליו , היבואן החליט לשווק מוצר זה. בתולעים ברמה גבוהה

ללא אישור הרבנות סימון הכשרות של רבנות הולנד בלבד 
יש להורידו , אין לסמוך על הכשרות של מוצר זה. הראשית

  .נגד היבואן יינקטו אמצעים. מהמדפים ולהחזירו לספק

משקה קל דנונה בכשרות לא  
 מאושרת

DANONEבקבוקי משקה קל לאחרונה נתפסו בשווקים 
פאחם -מאום אל גרייטליין וביבוא חברת, מתוצרת טורקיה 
הרב יצחק "כשעליהן ציון הכשרות , )8693593118263: ברקוד(

נותן הכשר זה אינו מוכר על ידי מחלקת ". דוד שינקאפף פלורידה
 .ואין לסמוך על כשרות מוצר זה, היבוא ברבנות הראשית

: כשרות לא מאושרת 
 GOMAXממתק גומי 

ל ממתקי /לאחרונה נתפסו בשווקים אריזות ש
י "המיוצרים ע, שבתמונה GOMAXגומי 

מ "י אטלנטה בע"בורמאר מספרד ומיובאים ע
, )412957004741ברקוד (מכפר קאסם 

כשר פרווה למהדרין "כשעליהן הכיתוב 
  ".ם צרפת"צ חוג רמב"בהשגחת בד

י מחלקת היבוא "גוף כשרות זה אינו מוכר ע
ברבנות הראשית לישראל והמוצר לא קיבל את 

אין לסמוך על הכשרות של מוצר  .אישור המחלקה
 .זה ואין לקלטו במקומות המושגחים

: כשרות לא מאושרת 
 shockersמסטיק 

לאחרונה נתפסו בשווקים אריזות מסטיק 
shockers י סאן רייז אקספורס "המיוצרים ע

מ מכפר "י אטלנטה בע"מפקיסטאן ומיובאים ע
שעליהן ) 657872213092ברקוד (קאסם 

, כשר בהשגחת הרב דב חסדן"הכיתוב 
 ".ב"ארה
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ממחלקת היבוא נמסר כי גוף זה אינו מוכר על ידם 
אין לקלוט מוצר . וכי המוצר לא קיבל את אישורם

  .זה במקומות המושגחים ולסמוך על כשרותו
  

-בירה לה: זיוף כשרות 
  שופ

-בירה לה לאחרונה נתפסו בשווקים בקבוקי
 SBSבייבוא חברת , )LA-CHOUFFEׂ(שופ 

-י בר דה"המיוצרים ע, מ מירושלים"שבש בע
כשר : "כשעליהן הכיתוב, בלגיה 6666 אשוף 

בהשגחת הרב ירמיהו , פרווה ללא חשש חדש
הכהן בלגיה ובאישור הרבנות הראשית 

  ".לישראל
ממחלקת היבוא נמסר כי המוצר לא קיבל את 

משגיחים הנתקלים במוצר זה . אישורה
להשיבו , מתבקשים להסירו מיידית מהמדפים

אין לסמוך על הכשרות במוצר  .לספק ולדווח
  .נגד הייבואן יינקטו אמצעים כחוק, זה

  

  
  

  חותמות על תוצרת חקלאית: ריענון
המדור למצוות התלויות בארץ מבקש לרענן את הנהלים לגבי 

קליטה של כל תוצרת ממקום המחוייב : חותמות על תוצרת חקלאית
בחותמת הרבנות המקומית יש לבצע רק לאחר שהמשגיח מוודא 

הכלל תקף לגבי תוצרת המגיעה משווקים . את קיומה של החותמת
יש להקפיד ולוודא . סיטונאיים וממחסנים סיטונאיים וכן מבתי אריזה

התאמה בין הרבנות המקומית החתומה על הסחורה לבין המקום 
כלל זה תקף גם לגבי מגדלים ובתי אריזה  .שממנו יצאה הסחורה
תוצרת המגיעה ישירות מחקלאים פרטיים  .דרוזיים מרמת הגולן

קטנים תיקלט רק לאחר שהמשגיח וידא כי המגדל המוסר את 
  .ר"הסחורה מופיע ברשימות הרה

בכל בעיה ביישום הנוהל נא לפנות למחלקה למצוות התלויות בארץ 
   02-5313175בטלפון , ברבנות הראשית

סניפים לא כשרים לבורקס : זהירות
 העגלה בחיפה ובקריות

המפעילה מספר סניפים בחיפה ובקריות  בורקס העגלה רשת
מאחר . מחזיקה סניפים כשרים ולא כשרים תחת אותו מותג
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וגם , שהרשת משתמשת באותן עטיפות למוצריה מכלל הסניפים
קיים , בסניפים הלא כשרים מצוינת כשרותם של הסניפים הכשרים

יש לוודא הימצאות תעודת הכשר בתוקף מטעם רבנות   .להטעיהחשש 
 .יידע הציבור וייזהר  מוסמכת

מעבר מכשרות מהדרין : גוש עציון
 לכשרות רגילה

, נותן ההכשר ברבנות האזורית גוש עציון, הרב אליהו אבא שאול
הודיע כי בעסקים הבאים ירדה רמת הכשרות מרמת מהדרין לרמת 

קייטרינג ; צומת הגוש ליד רמי לוי, בורגר השקמה :כשרות רגילה
  .ביישוב נוקדים, נוקדים

הרב אבא שאול הוסיף כי רמת הכשרות הורדה לבקשת בעלי 
וכי שומרי כשרות ברמת כשרות רגילה יכולים לסמוך על , העסקים

 .רמת הכשרות הניתנת במקום

 החזרת כשרות
lחטיבת הנגב ' מרח מלון סיאסטההוחזרה הכשרות ל באילת

3  
lהרצל' מרח מקסיקני הוחזרה הכשרות למסעדת באופקים  
lבמתחם  קפה קפה הוחזרה הכשרות לעסק בקריית עקרון

  בילו סנטר

 הטעיות כשרות
lבתל אביב:  

. בדיזנגוף סנטר מציג תעודה ממקור לא ידוע רולדין¡
. המקום אינו נתון להשגחת הרבנות המקומית כחוק

  .נגד בעל העסק יינקטו אמצעים
מציגה תעודה של  7יהודית ' משד קונדיטוריה עוזי¡

  נגד בעל העסק יינקטו אמצעים, גוף בלתי חוקי
מציגה תעודות , 24הרצוג ' מרח מעדניית קוקיס¡

שונות בניגוד לחוק ואינה נתונה להשגחת הרבנות 
  .המקומית

lמציג עצמו  18מרחוב נגבה  שניצל נגבה/ברמת גן המבורגר
  ככשר למרות שאינו נתון להשגחת הרבנות המקומית כחוק

lמרחוב היצירה ספידי דג חנות דגים בשם במבשרת ציון ,
מעוז ציון מציגה עצמה ככשרה בניגוד לחוק בתליית אישור 

  .כשרות שאינו תקף

 הסרת כשרות
lמרח מפלאפל בן יקרהוסרה הכשרות מ ברמת גן '

  לבקשת בעל העסק 54בוטינסקי 'ז
lהסירה הרבנות האזורית כינרות עמק הירדן את  בצומת צמח
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  מאפה נאמןהכשרות מ
lמסעדת  הוסרה הכשרות מהעסק בקריית ביאליק

  בעקבות סגירת העסק 20החרושת ' מרח בראשית
lהסירה המועצה הדתית בקעת הירדן את  בים המלח

  בעקבות הפרת כשרות חמורה חוף ביאנקיניהכשרות מ
lבקניון  ווק אנד רולהוסרה הכשרות ממסעדת  באור עקיבא

  מקס אורות
lהסירה הרבנות תל אביב את הכשרות  ד"בכפר חב

(ד "א אב תשע"החל מתאריך כ ,משחטת ברכת העוףמ
17/8/2014(  

lהסירה הרבנות האזורית מעלה יוסף את  במושב אבן מנחם
  פיצריקה הכשרות מפיצריית

lהחרושת ' מרח טליה הוסרה הכשרות מקונדיטוריית במעלות
  .בעקבות סגירת העסק, באזור התעשייה 29

 

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
דובר , מר זיו מאור, ר לישראל"היועץ המשפטי לרה, ד הראל גולדברג"עו, ר לישראל"ל הרה"מנכ –מר אלחנן גלט ; לישראל

רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי, הרבנות הראשית לישראל
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 Israel, 02-5313187, 91360, ירושלים, 80ירמיהו , היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות 

 כל הזכויות שמורות© 
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