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  ם" יד רמב"משהו מיוחד" קייטרינג –זיוף כשרות 
  

 רב אזורי במועצה האזורית גזר ביקש להודיע כי קייטרינג –הרב שלמה נפתלי 
 באתר האינטרנט הציגום בהנהלת דודו ויוסי " במושב יד רמב"משהו מיוחד"

הרב נפתלי מוסר כי התעודה . שלו תעודת כשרות אשר ניתנה לכאורה על ידו

 זיוף םהינועל כן אין לה כל תוקף כך שהפרטים המוצגים בה ל ידו לא ניתנה ע
ידע הציבור . קלוט או לאשר מזון מחברה זו במקומות המושגחיםאין ל. גמור

   !יזהרו

  דבש בכשרות רבנות רחובות מזוייף
  

תחת " אקליפטוסמפרחי השיזף וה" צנצנות דבשלאחרונה נמצאו משווקים 
ד "רות הרב שמחה הכהן קוק הרב הראשי ואבם בכשינהמצוי" ניר"המותג 
מרבנות רחובות נמסר כי ציון הכשרות על המוצר מזוייף ונעשה ללא . רחובות

אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להסירם . ידיעת ופיקוח הרבנות
  .מהמדף

  שמנים בכשרות מזוייפת: זהירות
ים שונים המשווקים לאחרונה נמצאו משווקים שמנ 

  .ינים ככשריםכשמן זית ומצו
בהשגחת " מדבקה עם הכיתוב – שמן זית נחל צלמון

 מרבנות משגב נמסר כי המוצר לא –" רבנות משגב
  . שנים10מפוקח על ידם מזה 

 סמל כשרות העדה החרדית – שמן זית שער ירושלים
צ העדה החרדית נמסר "מבד. ללא רבנות מקומית כלל

חלק . גחתםאינו עומד תחת השאף כי המוצר 
  .מהבקבוקים מסומנים ככשרים לפסח

סמל הכשרות של הרבנות לכשרות  –  שמן זית"תבור"
החברה לא קיבלה  . ס פתח תקוה"ארצית וחוג חת

  .הכשר מטעמם כלל
  

   ללא תעודת הכשר"תימני עשר"
באזור פתח בביקורת שנערכה על ידי מפקח היחידה הארצית 

 המציג  בפתח תקוה"תימני עשר"נמצא בית העסק תקוה 
. א"עצמו ככשר למהדרין בהשגחת הרב מאיר אלול שליט

יובהר כי הרב החתום על . במקום אין תעודת כשרות כחוק
לקנות תוצרת מזון של  אין. התעודה אינו מוסמך ליתן כשרות

ללא קיומה של תעודת הכשר מטעם הרבנות זו חברה 
     . במקומות המושגחיםהמקומית המוסמכת פתח תקוה
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   בכשרות לא מאושרת"לה מוליסנה -ניוקי "אטריות 
 המיוצר על  ניוקי תפוחי אדמה–לה מוליסנה "לאחרונה נמצא משווק המוצר 

א קמפובאסו /100קונטראדה קולה דה אפי . א.פ.ידי היצרן לה מוליסנה אס
 ללא s.i.k.sומסומן ככשר בסמל " משה סידס ובנו"יבואן "  איטליה86100
מועצת טעם מוסמך מגוף זה אינו . "ור הרבנות הראשית לישראלאיש"סימון 

  .הרבנות הראשית ליתן כשרות
 

   הבהרה לציבור
של חברת " פרה"למריחה במרכולים ובחנויות ברחבי הארץ נמכר שוקולד 

רבנות הראשית משרדי ההגיעו לצרכנים אשר מפניות . עלית -שטראוס 
 דומה האריזתחת צבע זהה ו כפרווה מיוצר הן כחלבי והןה מוצר זההתברר כי 

 את המוצר החלבי לאחר אכילת מאכלים בשריים כוצרגרמה להם לטעות כך ש
פרווה בשל העובדה שאינו מספיק בולט ובשל /מבלי ששמו לב לסימון החלבי

החברה מסרבת לבצע בידול , על אף פניותנו  .חוסר בידול משמעותי באריזות 
  .ידע הציבור ויזהר. משמעותי

   ללא כשרות כחוק–כפר טרומן  "מחלבת הכפר"
בכפר " מחלבת הכפר"בביקורת שנערכה על ידי מפקחי היחידה הארצית ב 

 באמצעות מסמך הנחזה להיות ה ככשרתוצגכי המחלבה מטרומן נמצא 
ב בכפר "רב המקומי שו"תעודת הכשר מטעם הרב חננאל הכהן המציג עצמו כ

הרב חננאל הכהן אינו מוסמך ליתן כשרות וכי יובהר בזאת כי ". טרומן והאזור
מכפר טרומן במקומות המושגחים עד " מחלבת הכפר"אין לקלוט את תוצרת 

    . מטעם הרבנות האזרוית חבל מודיעיןלהסדרת תעודת כשרות כחוק

  ר רוסיהאזאהרב לתוך זיוף כשרותו של מיץ חמוציות שיווק 
או או או קרל קונסרב ויאזמה  "י"המיוצר עברחבי הארץ משווק מיץ חמוציות 

. ת. א85הירוק ' רח, מ"יוניסרביס בע"י "ומיובא ע"  רוסיה89רחוב לנינה 
המוצג ככשר בהשגחת הרב בערל לאזאר הרב הראשי לרוסיה ובאישור " כנות

מלשכת הרב לאזאר נמסר כי מדובר בזיוף וכי הרב . הרבנות הראשית לישראל
ידע . נגד היבואן ינקטו אמצעים כחוקכ. נתן כשרות למוצר זהלאזאר לא 

    .הציבור וישמר
   ללא אישור-  גוס בטעמים- וודקה גריי

בביקורת שנערכה על ידי מפקחי היחידה הארצית נמצאו משווקים בקבוקי 
פ .מ.גריי גוס ב"גוס בטעם תפוז ובטעם לימון המיוצרים על ידי -וודקה גריי

כשר פרווה "תוך הצגתם כ" מ"בעאקרמן  .מ"ומיובאים על ידי היבואן " צרפת
מבירור שנערך ". נבה ובאישור הרבנות הראשית לישראל'בהשגחת הרבנות ג

עם מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל עולה כי המוצר לא קיבל את 
גוס בטעמים של אקרמן -אין לקלוט גריי. ומדובר בזיוףאישור המחלקה 

  .במקומות המושגחים
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   ללא אישור-  יימסון' ג איריויסקי
בקבוקי וויסקי , לאחרונה נמצאו משווקים בחנויות העומדות תחת השגחה

ומיובאים " אירלנד, דבלין, אייריש דיסטילרד"י הייצרן "יימסון המיוצרים ע'ג
המוצר אינו נושא כל ציון כשרות ".  חולון21הנפח , מ"גידרון תעשיות בע"י "ע

  . ועל כן אין לקבלו במקומות המושגחים
הר כי ישנו ייצור של משקה זה המיובא על ידי יבואן אחר ואשר קיבל את יוב

 ועל כן אין לקלוט משקה זה ללא שמצויין על אישור הרבנות הראשית לישראל
     .ר"גביו במפורש אישור הרה

  
   ללא כשרות– כפר קאסם "ויקטורי"גלידות 

 –ויקטורי "מנתונים שהתקבלו במשרדי היחידה הארצית עולה כי בית העסק 
כשרות על "כותב בפרסום העסק " בית של גלידות וקינוחים סניף כפר קאסם

בית העסק אינו מושגח על ידי הרבנות המוסמכת ". צ בית יוסף"המוצרים בד
  . ידע הציבור ויזהר. וכיתוב זה מהווה עבירה על חוק איסור הונאה בכשרות

יותיו אך ורק במקומות בהזדמנות זו הציבור דורש הכשרות נקרא לערוך את קנ
אין . המושגחים וזאת בכדי להימנע ממכשול עקב זיופים הקיימים בשוק
  .להתפתות אחר תעודות שונות או הבטחות שווא כי כל המוצרים כשרים

   ללא אישור–בוטנים בדבש 
בביקורת של מפקח היחידה הארצית בחנויות נוחות נמצא משווק המוצר 

ס .ס.היבואן א, "ב"קרפט פוד ארה"היצרן "  דבשפלנטרס בוטנים קלויים עם"
ללא ציון " kכשר "מצויין כ, )המיוחס לסיימן ( הרצליה10הסדנאות ' מ רח"בע

אין לקלוט . נותן ההכשר וללא שקיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל
  .כנגד היבואן ננקטו צעדים כחוק. מוצר זה במקומות המושגחים

 
  – המאפיה נסגרה

עטרת "בביקורת של מפקחי היחידה הארצית נמצאו בשווקים שקיות פיתות 
צ שארית "הנושאות ציוני כשרות של בד" 66 משק  מושב עזריה–המאפה 

בביקורת במושב עזריה נמצא ". כשר בהשגחת הרבנות המקומית"ישראל וכן 
נמצאות בשווקים כי העסק נסגר אולם השקיות עם כיתובי הכשרות עדיין 
אין לרכוש תוצרת . ובחנויות שונות ושימוש בהם עלול להטעות את הציבור

   .חברה זו ויש לדווח לנו בכל מקום בו היא תימצא
  גבינה בכשרות מזוייפת

הרב של  המשווקת עם ציון כשרות הנושא את שמו "24%גבינת רקלט "המוצר 
את אישור מחלקת היבוא ברבנות כלל  לא קיבלה –משה אלון מצרפת 

 אין לקבלו במקומות המושגחיםועל כן את אישורו ואף לא הראשית לישראל 
  .ויש להסירו מהמדפים לאלתר על מנת שלא להיכשל
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  ספקים כשריםקליטת תוצרת מנוהל 
למפקחי  , למנהלי מחלקות הכשרות, המקומייםאנו שבים ומבהירים לרבנים

על פי נהלי הכשרות של הרבנות כי  – ולמשגיחים די בכל אתר ואתר הכשרות
בין באריזה מוגמרת ועל אחת כמה וכמה (הראשית לישראל אין לקבל סחורה 

מספק מהרבנות המקומית אלא  תעודת כשרות ים הנושאיםעסקב) בתפזורת
חשש של קליטת מוצרים נוהל זה בא למנוע  .המפוקח על ידי רבנות מוסמכת

מספקים בסחורה המתקבלת מזוייפים או ללא כשרות כלל כשרות ציוני בעלי 
   .'אין לקבל טענות כגון כל המוצרים כשרים וכדו. שאינם מחוייבים לכשרות

 
  יבוא ללא אישור 

נמצאו משווקים ומסומנים ככשרים ללא שקיבלו את אישור  הבאים מוצריםה
  :הרבנות הראשית לישראל

v מור –יבואן  .ב"ארה, ס ארקנסו' אלנ– ווקמש": שעועית שחורה ברוטב 
". ב" ארהk כשר פרווה בהשגחת סטאר – ים מרקטינג קיבוץ צרעה

  ללא אישור הרבנות הראשית לישראל
v נטה כפר  אטל–יבואן . ספרד,  גאקי–יצרן : "סוכריות גומי בטעם פירות

". ם בצרפת כשר פרווה למהדרין"צ חוג הרמב" בהשגחת הבד.קאסם
  .יבל את אישור הרבנות הראשית לישראלהמוצר לא ק

v ב" קיילוגס באטל קריק מינסוטה ארה–יצרן ": קרקר סנדוויץ גבינה .
ב כשר " ניו יורק ארהouבהשגחת , מ"בע. ז. מאכלי עולם ר-יבואן 

  .ללא אישור הרבנות הראשית לישראל". חלבי לאוכלי אבקת חלב נכרי
v קבוצת . בנגקוק תאילנד, דלט. קו. איי.אס.איייצרן : "טונה בהירה בשמן

 איחוד הקהילות החרדיות ouכשר . חברון, מרינה ליבוא ויצוא
  . ללא אישור הרבנות הראשית לישראל"אמריקה

v  בונגראן "היצרן , "גבינה כחולה רכה מאזור ברס" – ברס בלוגבינת
. ד.אוריאל ת" היצרן – גבינה סנט מור אמיתית+  "וירופליי צרפת

כשר חלבי משעת , מ"סיימן סחר בע.  א–יבואן " "44327 נונט 42733
המוצר לא קיבל את אישור ". ב"ג ארה"רלב. אהרב עשייה בהשגחת 

  .הרבנות הראשית לישראל
v ריניולה 'ויה מנפרדוניה צ,  לה קונסרבה–יצרן : "ארטישוק רומאי בשמן

כשר פרווה .  אימפורט פור יו– יבוא והפצה. bellמותג , איטליה
.  הרב א–גרליק . מ.מהדרין מילאנו איטליה הרב גצ "למהדרין בד

  . לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל". חזן
v  ריס 'ג&  בן -יצרן : " פודפיש/ ריס כרמל סוטרה 'ג& גלידה בן

 מוצרי איכות אמריקאיים –יבואן . ב" ורמונט ארה30קומיוניטי דרייב 
לא קיבל  ".נכרימכיל חלב , ב"ארה, kכ-כשר חלבי בהשגחת ה. מ"בע

  . את אישור הרבנות הראשית לישראל
v  גומי בטעם פירותסוכריותתערובת  red band" : לונקה רוזנדל –יצרן ,

בהשגחת , מ"עשיווק בפרימיום שיווק והפצה , גיא נעם–יבואן , הולנד
  .המוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל". הרב דב חסדן
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  מידע לציבור: ועדת השמיטה הארצית 

ות בבקישור הבא ניתן לקבל מידע על פעילות ועדת השמיטה הארצית לר
הורדת טפסים , ריכי שמיטה מדצפיה ב, הנחיות

  להורדה_קבצים/Pages/il.co.shmitaisrael/:/http/937044.'וכד
  
 

  הטעיות כשרות
  :על אף שאינם עומדים תחת פיקוחה הבאים מציגים עצמם ככשרים  העסקיםמרבנות תל אביב נמסר כי

 . מציג תעודה שאינה של רבנות תל אביב–בדיזינגוף סנטר " רולדין"סניף  -
 . מציג תעודה של גוף שאינו מוסמך– 53' ורג'המלך ג'  ברח–" הטאבון" -
  .א" מציג עצמו ככשר למרות שאינו עומד תחת כשרות רבנות ת- 2מקוה ישראל ' ברח" take 2פיצה " -

  :מרבנות כפר סבא כי העסקים הבאים מציגים עצמם ככשרים על אף שאינם עומדים תחת פיקוחה
  .כשרות של גוף שאינו מוסמךמציג תעודת , 24וייצמן '  רח–" בומבה של בייגלה" -
 .60וייצמן '  רח–" פלאפל מנה" -

  .כנגד העסקים ינקטו אמצעים כחוק
  

  :הסרות כשרות
  .12הדר יוסף ' בתל אביב הוסרה הכשרות מקונדיטוריה גלית ברח

  :מרבנות ירושלים נמסר כי הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים
   מתחם מזון מהיר–תחנה מרכזית ירושלים , "המאפיה" -
   מתחם מזון מהיר–תחנה מרכזית ירושלים , "פסטה בר" -

  :מרבנות רמת גן נמסר כי הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים
  . לבקשת בעל העסק– 49ירושלים ' שד, "קלמנטינה" -
כנגד . המקום ממשיך להיות מוצג ככשר.  לבקשת בעל העסק– 56עוזיאל ' רח, "שוק רמת יצחק" -

 .העסק ינקטו אמצעים כחוק
כנגד העסק . המקום ממשיך להיות מוצג ככשר.  לבקשת בעל העסק– 34תובל ' רח, "ביפואיש 'ג" -

  .ינקטו אמצעים כחוק
  . בבעלות מר שוקי פולנסקי7אבא אבן ' ברח" רובן"בהרצליה הוסרה הכשרות ממסעדת 

  52הרצל ' רח, "קונדיטוריה מאפה נאמן"בראשון לציון הוסרה הכשרות מ
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  .5טרומפלדור ' ברח" מיה קאסה"חנות ברמת השרון הוסרה הכשרות מ
  .8החרש ' ברח" חטאים מתוקים"מרבנות רמת השרון נמסר כי הוסרה הכשרות מבית הקפה 

  37שלמה המלך ' רח, "קפה תל אביב"בקרית אונו הוסרה הכשרות מ
  ".מזון מהיר"בצפת הוסרה הכשרות מהעסק 

  48הנשיא ' רח, " טעמים4פלאפל "בחדרה הוסרה הכשרות מ
  13קזז ' רח, "דינו"ור יהודה הוסרה הכשרות ממסעדת בא

  :מרבנות קרית גת נמסר כי העסקים הבאים נסגרו ועל כן הוסרה מהם תעודת הכשרות
  .20היוצר ' רח" עולם הבשר והדגים של צפריר" -
 .11המסגר ' רח" מסעדת מכל הלב" -
 שרות כחוקיש לוודא הימצאות תעודת כ. עבר למושב אחוזם" קייטרינג אור אל חנן" -

יתכן כי העסק מוציא אירועים ממטבחים . עקב סגירת המטבח" קייטרינג קוזין"בכפר סבא הוסרה הכשרות מ
  .ס"אחרים שאינם תחת פיקוח רבנות כפ

באזור התעשיה באר טוביה " בורקס טורקי"מרבנות קרית מלאכי נמסר כי הוסרה הכשרות מבית העסק 
  .כנגד בעל העסק ינקטו אמצעים. עצמו ככשרהמקום ממשיך להציג . לבקשת בעל העסק

  :מרבנות אשקלון נמסר כי הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים
  13כצנלסון ' רח, "שווארמה פאשה" -
  .15הגבורה ' רח, "שווארמה הלליס" -

במושב עזריקם לבקשת בעלת " השקשוקה של לולה"ש נמסר כי הוסרה הכשרות מבית העסק "מרבנות בני עי
  .העסק

  :עצה אזורית מטה יהודה נמסר כי מהעסקים הבאים הוסרה הכשרותמרבנות מו
  . הוסרה הכשרות לבקשת בעל העסק–קיבוץ צרעה , "שמשון"מבשלת בירה  -
  . הוסרה הכשרות לבקשת בעל העסק–לטרון , "פריסטייל"מסעדת  -

  
  עדכון סטטוס כשרותי 

 .ת הכשרותעל שינוי ברמ  להלן הודעה 
D  הורדה הכשרות מהדרין לכשרות רגילה עקב שימוש , נס הרים ב"אוכל מוכן הביתה"קייטרינג

  ."היתר מכירה"בירק 
  

  החזרת כשרות
v "הוחזרה תעודת ההכשר על ידי הרבנות המקומית ירושליםם " י5המגיד ' רח" מגדנית פאר – 

  ".....ויאכלו ענוים וישבעו"

  
  


