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 לחץ כאןאם אינך רואה מייל זה 

  

 

קינוחים חלביים או : זהירות
 לא כשרים באירועים

לאחרונה החלה תופעה במסגרתה בעלי שמחות מזמינים  
ואינן חלק , קינוחים ודברי מתיקה מחברות המתמחות בענף זה

מצב זה יוצר חשש להגשת . מהקייטרינג הכשר באולם עצמו
או אף קינוחים ללא הכשר , קינוחים חלביים לאחר אירוע בשרי

 .כלל
המשגיחים מתבקשים להקפיד ולוודא כי כל מזון המובא מחוץ 

המתאימה לכשרות המזון , לאולם נושא תעודת הכשר תקפה
ובפרט לוודא כי לא מוגשים קינוחים חלביים  -המוגש באירוע 

 .באירועים בשריים
בשום מקרה אין להחריג כשרות של חלק מהמזון המוגש 

 .מתעודת הכשרות

 היערכות לעונת הסופגניות
 

נערכים סניפי רשתות המזון , עם התקרב חג החנוכה
על . והקונדיטוריות ברחבי הארץ לקראת ייצור סופגניות

המשגיחים לדאוג שהמטגנות יעברו הכשרה והגעלה על מנת 
יש לוודא הדלקת . לוודא כי אינן בשריות או בלועות איסור
יש לוודא כי מהעיסה . ם"המטגנת באופן שלא ייכשלו בבישול עכו

המתקבלת הופרשה חלה כדין והקמח עבר ניפוי כנדרש על פי 
  .ההלכה

יש לדאוג לכך שחלק  -סופגניות עם מילוי ממרח חלבי 



מהממרח יהיה גלוי על פני הסופגנייה על מנת שיהיה ניכר 
חובה לציין בגלוי על גבי שלט שהן , בנוסף .שהינן חלביות

יש להפריד את הסופגניות החלביות מסופגניות הפרווה . חלביות
אין לאפשר הכנת סופגניות כאשר . המונחות על גבי המגשים
יש לוודא כי סוג הסופגניות הנמכרות  .העיסה מכילה רכיבי חלב

בשקיות המכירה יתאימו לציון פרווה או חלבי המסומן על גבי 
 .השקית או האריזה

פיתות ללא כשרות : זהירות
 במסווה כשרותי

מאפייה שאינה כשרה חשודה כי הפיצה פיתות באריזות של  
הפיתות הופצו בין השאר . שלהן תעודת כשרות, מאפיות אחרות

ונראה כי השימוש באריזות של מאפיות , למסעדות כשרות
 .אחרות נועד להטעות את הציבור והמשגיחים לגבי הכשרות

במסגרת פעילות מפקחי היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור 
ר "ד נערכה פשיטה במאפיית, הונאה בכשרות באזור המרכז

אשר המשיכה להציג עצמה , בבני ברק 31מרחוב הקישון פיתה 
ככשרה לאחר שהוסרה תעודת הכשרות על ידי הרבנות 

 .המקומית
בביקורת נתפסו שקיות של חברות שונות הנושאות ציוני כשרות 

בטות 'וכן מאפיית באגטים וג" גן-רמת"מאפיית פיתות : כגון
ג והרב "ג בהשגחת הרבנות ר"ר 7מרחוב בצלאל " שאשא"
וכן מאפיית ירושלים בהשגחת הרבנות לכשרות הארצית , לנדא 

לאור הממצאים החמורים חל איסור לקלוט . צ בית יוסף"ובד
על מנת למנוע . ר פיתה במקומות המושגחים"תוצרת ממאפיית ד

חשש להונאה מתבקשים המשגיחים להקפיד ולקלוט פיתות אך 
ורק כשהם בתוך שקיות הנושאות ציוני כשרות וליצור קשר עם 

  .ידע הציבור ויזהר. על מנת לוודא את מקור המוצר, המאפיה

הוסרה : הונאת שמיטה
הכשרות ממרכז הבלדי 

 במחנה יהודה

המפעילה מחסנים וחברות לשיווק תוצרת חקלאית , קבוצת סיאם
לשנת שמיטה נמצאה כחשודה בהלבנת תוצרת חקלאית תוך ניסיון 

כך מסרה יחידת . להסתיר את מקור התוצרת והצגתה ככשרה
. לרבנות הראשית) ח"פיצו(האכיפה והפיקוח של משרד החקלאות 

בעקבות המידע ערכו היחידה לאכיפת הונאה בכשרות והרבנות 
בשוק מחנה  מרכז הבלדיירושלים שימוע לחנות פירות וירקות 

בעקבות השימוע הוסרה . שהיא בעלת זיקה לקבוצת סיאם, יהודה
 .הכשרות מהעסק

לאור חומרת הממצאים אין לקלוט תוצרת במקומות המושגחים 
 :מהספקים הבאים
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 514657048. פ.פירות וירקות מישור אדומים ח. א
 515066017. פ.מ ח"קבוצת סיאם לפירות וירקות בע. ב
 081200644. פ.מרכז הבלדי מחנה יהודה ח. ג

אי התאמה בציון : ריס'ג& בן  
 הכשרות

מדיווח שהתקבל ביחידת הונאה בכשרות מתברר כי לאחרונה 
. מכיל א"כשעל האריזה הכיתוב  ריס'בן אנד ג משווקת גלידת

צים "וחותמות של בד" כשר למהדרין"ולצידה הכיתוב , "חלב נכרי
 .שונים

מוצר המכיל אבקת חלב נכרי ישווק , לפי נהלי הרבנות הראשית
 .בכשרות רגילה ולא מהודרת

מוצרי איכות "ריז המיוצרות על ידי חברת 'גלידות בן אנד ג
הן , הרבנות באר טוביההן כשרות בהשגחת " אמריקאיים

החברה התחייבה לתקן את . בכשרות מהדרין והן בכשרות רגילה
 .תקלת הדפוס

מוצרים מיובאים בכשרות 
 לא מאושרת

 Dr.Livsiפטל שחור 

 4607014360579: ברקוד
 .פולין, גריפיק, נוריס. יו.ה.פ: מיוצר על ידי
 .ר.א.מ.א: משווק על ידי

 מסומן ככשר ללא אישור הרבנות הראשית

 griessonפתית 

 .פולק גרמניה, גריסון: היצרן
 .נתניה, מ"ב מוצרי דגנים בע.ר: היבואן

 .הרבנות אינה מאשרת פת חלבית

שימורי פטריות כמהין 
 טראפס

camel balls 
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 7266754235016: ברקוד
 ויצמן שירותי מסחר אשדוד: יבואן
 .אל.אר.אר.ניו פפרסאס: יצרן

 .ר לישראל"מוצג ככשר ללא אישור הרה

 8410525184819: ברקוד
 .מ"טופ גאם תעשיות ממתקים בע: מיובא
 .ספרד, מורסיה) פיני(קנו ' סנצז: מיוצר

 .מסומן ככשר ללא אישור הרבנות הראשית

 זיוף כשרות בגבינה כפרית 
לאחרונה נתפסו משווקות גבינות שונות המיובאות על ידי חברת  

המוצגות ככשרות , חולון 4רחוב הלהב מ "שטרנמן מזון בע
בהשגחות הרבנות האזורית גלבוע וקהילת מעיין חי בבריסל 

 .וזאת תוך זיוף שם נותן ההכשר
ואין לקלוט מוצרים , אין לסמוך על כשרות מוצרי יבואן זה

 .המשווקים על ידו מכל סוג שהוא
 .יידע הציבור וייזהר

 סלק מבושל ללא הכשר
 ביכורי השדה צפוןלאחרונה נתפסה חברת  

ממושב צפריה כשהיא משווקת סלק מבושל 
אשר חלקו ללא הכשר כלל וחלקו , וקלוף מיובא

על אף  -ר לישראל "נושא אישור הרה
שממחלקת היבוא נמסר כי המוצר לא קיבל 
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 .כשרות כלל 
אין לקלוט את המוצר במקומות המושגחים ויש 

החברה התחייבה לאסוף . להסירם מהמדפים
 .את המוצרים מהמשווקים

  8413567021159: ברקוד
 וניוניו'לאס לגחס דה סנצ: מיוצר על ידי

טבעי "הוסרה הכשרות מחברת  
 "מהגליל

הרבנות האזורית מעלה יוסף מודיעה על הסרת כשרות מחברת 
מפעל ליצור סלטים השוכן במושב מעונה  -" טבעי מהגליל"

אין לאשר קליטת תוצרת חברה זו מכל סוג שהוא עד . במועצה
  .להודעה חדשה

 תבליני ענבל: זיוף כשרות 
מפעילות שנערכה על ידי מפקחי היחידה הארצית נתפסו אריזות 

הנושאים " תבליני ענבל ישר מהטבע"תבלינים תחת המותג 
מבדיקה מול הרבנות . ציוני כשרות של הרבנות האזורית גזר

אין לקלוט תוצרת זו . האזורית התברר כי סימון הכשרות מזויף
 .נגד בעלי החברה יינקטו אמצעים. במקומות המושגחים

 בירה היינקן ביבוא מקביל
המיובאים על ידי  בירה היינקן בשווקים נתפסו לאחרונה בקבוקי

 .כשהם ללא ציון כשרות, מנתניה דבי גרופ חברת
 .למוצר זה כשרות מאושרת כשהוא מיובא על ידי חברת טמפו

ל נוהגים לעתים להקצות פסי ייצור או ימי ייצור "יצרני מזון בחו
ועל כן אין לסמוך על , ייעודיים למוצרים כשרים המיוצאים לישראל

הכשרות של מוצר ללא סימון כשרות מאושר על ידי הרבנות 
 .הראשית לישראל

מבלי לוודא קיומו של , אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים
 .ציון כשרות כחוק

 .יידע הציבור וייזהר
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משקה פרוטאין בכשרות לא 
 חוקית

 
משקה  -בעקבות פניית צרכנים התגלה כי המוצר שבתמונה 

משווק כשעליו ציון הכשרות  - scitecפרוטאין של חברת 
 ".פקיעין החדשה, בהשגחת הרב דוד פרץ"

אין לסמוך על הכשרות של . ציון כשרות זה אינו חוקי ואינו בתוקף
 .מוצר זה ואין לקלטו במקומות המושגחים

אנו מבקשים להבהיר ליבואנים ולרבנויות המקומיות כי רק 
מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל מוסמכת לתת הכשר 

 .ל"למוצרים המיובאים מחו

תעודות כשרות : זהירות
 מגופים לא מוסמכים

מדיווח שהתקבל ביחידת הונאה בכשרות מתברר כי 
משווק מוצרים תחת , בהנהלת הילה מוזס  פינוק של בית העסק

המציג עצמו כמשגיח מטעם , הרב יניב שרעבי השגחה של
ל אינו מוכר להם "מהרבנות רחובות נמסר כי הנ. הרבנות רחובות
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 .כלל 
ואין לקולטם , אין לסמוך על כשרות מוצרים המושגחים על ידו

בפרט יש לשים לב שלא לקלוט את מוצרי . במקומות המושגחים
 .החברה באולמות אירועים

 .יידע הציבור וייזהר

 10שיפודי : הונאת כשרות
 בתל אביב

בעקבות דיווח מהציבור פשטה יחידת הונאה בכשרות על 
המקום מציג . בתל אביב 118ירושלים ' משד 10שיפודי  מסעדת

יובהר כי במסעדות בשריות שאינן . עצמו ככשר ללא תעודה כחוק
 .שומר נפשו ירחק. כשרות קיים חשש ממשי למכירת בשר טרף

ריענון נהלים בעקבות 
 החלפת השעון

על פי נהלי הכשרות יש לוודא כי שערי סניפי רשתות השיווק ייסגרו 
על אחרון העובדים . ערבי שבת וחג שעתיים לפני כניסתם

להשתחרר לא יאוחר משעה לפני כניסת השבת והחג על מנת שיוכל 
לעובד . להספיק להגיע לביתו מבעוד מועד מבלי לחלל את השבת

בעוד מועד   הגר בריחוק מקום יש לתת אפשרות ראויה להגיע
 .לביתו

אין לקיים חופות ביום שישי וערבי חג אלא אם כן תתקיימנה עד 
 12:00בצהריים בקיץ ובשעון חורף עד השעה  13:00לשעה 
תוגש לא   אלה  בכל מקרה המנה האחרונה באירועים. בצהרים

יאוחר משלוש שעות לפני כניסת השבת או החג על מנת לתת זמן 
מספיק לאורחים וצוות העובדים לפנות את המקום ולהגיע לביתם 

זמן ראוי לפני כניסת השבת ובכך תימנע עגמת נפש מצד העובדים 
    .וחילול שבת הכרוך בעניין

גם  -הרבנות הראשית לישראל 
 בפייסבוק ובאנדרואיד

. לאחרונה השיקה הרבנות הראשית לישראל עמוד פייסבוק חדש
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החלטות מועצת , עדכוני מחלקת הבחינות, עדכוני כשרות -בעמוד 
 .הודעות הדובר ועוד, הרבנות הראשית

 לעמוד הפייסבוק של הרבנות הראשית>> 
אנו מזמינים את מי שמחזיק טלפון המופעל באמצעות , בנוסף

אפליקציית הכשרות של הרבנות , אפליכשרות אנדרואיד להוריד את
 .הראשית ומרכז הלכה והוראה

 להורדת אפליקציית אפליכשרות>> 

 הסרת כשרות
lמרח, גרייס אומלי הוסרה הכשרות מהעסק בתל אביב '

  52הירקון 
lהסירה הרבנות האזורית בני שמעון את  בצומת שוקת

  .בעקבות הפרת כשרות, מסעדת אווזיהכשרות מ
lבעקבות , איתלק הוסרה הכשרות מחברת באלפי מנשה

 .הפרה חמורה של נהלי הכשרות

 

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

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

 כל הזכויות שמורות© 
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