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 לחץ כאןאם אינך רואה מייל זה 

 

בעדכון זה . מפרסמת הרבנות הראשית לישראל עדכון כשרות מיוחד, ו בשבט"לקראת ט, כמדי שנה
מצוות התלויות : וכן סוגיות כשרות כגון, נמצאים עלונים מטעם גופים שונים המכילים את מנהגי היום

 .חומרי גלם מוספים לפירות יבשים ועוד, נגיעות בחרקים בפירות יבשים, בארץ
גם השנה הוספנו רשימה מפורטת של פירות יבשים מיובאים שקיבלו את אישור הכשרות של מחלקת 

 .היבוא ברבנות הראשית לישראל

lז רווח.הרב ש, המכון למצוות התלויות בארץ  
lמכון התורה והארץ  
lעברית, הרב משה ויא  
lאנגלית , הרב משה ויא |Rav Moshe Vaye  
lארגון כושרות  
lץ העדה החרדית ירושלים"בד  
lהרב משה יהודא ליב לנדא 

 זיוף אישור הרבנות הראשית ברוסיה ובפולין: זהירות
ליתן ) מוצג גם כרבין קיפוד(רסקי יזי 'צ'מסמך מזויף מופץ ברחבי רוסיה ופולין מתיימר להסמיך את צ 

 .KFל חותם על תעודות כשרות הנחזות להיות כתעודות מטעם גוף הכשרות המוכר "הנ. כשרות
בבדיקה מול מחלקת היבוא ברבנות הראשית התברר כי המסמך מזויף וכן זויפה על גביו חתימתו של 

ל על תעודות כלשהן החתומות על "אין לסמוך בארץ ובחו, כמו כן. ראש המחלקה הרב יצחק כהן ארזי
 .רסקי'צ'י צ'ידי יז

על כל שימוש בתעודה זו יש לדווח ליחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ברבנות 
 .הראשית לישראל

  

mailto:kashrut-updates@list.tehila.gov.il


 

תעודת הכשרות הנחזית 
KFלהיות תעודת כשרות של 

. 

 

הסמכה מזויפת ליתן כשרות 
 עברית -

 

הסמכה מזויפת ליתן כשרות 
 רוסית -

: שגיאה בסימון כשרות
 כבד ברווז

ברווז צרפתי מתוצרת  -באריזות כבד טבעי 
התגלתה שגיאה בסימון " מ"עוף טרי ובריא בע"

בחותמת הכשרות של הרבנות צפת . הכשרות
כשר למהדרין נשחט "מצוין כי המוצר הינו 
ואילו בהדפסת דיו על גבי , "נבדק והומלח כדין

כשר נשחט נבדק "התוית צוין כי המוצר הינו 
 ".לא נמלח לצליה בלבד

יש לשים לב כי הכבד לא עבר הכשרה ומיועד 
 .לצליה בלבד

 הטעיה בירק לא מפוקח
בחנויות ומרכולים ברחבי הארץ משווקות אריזות ירק עלים קצוץ 

הרושם ". בדוק בליווי אגרונומי"וכן " שטוף מוכן לאכילה"המוצג כ
במקום . הנוצר הוא כי המוצרים ראויים לאכילה ללא הכנה נוספת

אחר על גבי האריזה ובאופן שאינו בולט מצוין כי מוצרים אלו 
ירקות עלים הגדלים . מיוצרים מירק עלים המגודל ללא פיקוח הלכתי

ללא פיקוח הלכתי מוחזקים כנגועים בחרקים מסוגים שונים ונקיונם 
ועל כן הצגת , ועוד יותר לאחר קציצתם, הינו קשה עד בלתי אפשרי 

 !  ידע הציבור ויזהר. מטעה את הציבור" מוכנים לאכילה"המוצרים כ
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 מוצרי יבוא ללא אישור

 שוקולד קדבורי משקה פרשר נשנושי תירס

 

במרכולים ברחבי הארץ 
נשנושי נמכרות אריזות 

תירס קלחים ארוז  - תירס
י קרן קורן "מיוצר ע, בואקום

ומיובא על ידי , תאילנד, מ"בע
. היבואן גילד אנטרפרייזס

המוצר מוצג ככשר בהשגחת 
OK  ובאישור הרבנות

בבדיקה . הראשית לישראל
במחלקת היבוא נמצא כי 

המוצר לא קיבל את אישור 
, הרבנות הראשית לישראל
ואף לא מסומן כי אינו גדל 
ללא פיקוח הלכתי בנושא 

 .חרקים

 

מים מינרלים פירות המוצר 
משקה מוגז  -עם ויטמינים 

י חברת " המיובא עלימון
מ נמצא משווק "מע בע'אלמוג

עם ציון כשרות של הרבנות 
. הראשית איזמיר תורכיה

בבדיקה במחלקת היבוא של 
הרבנות הראשית לישראל 

נמצא כי המוצר לא קיבל את 
אישור המחלקה ועל כן אין 
 .לקבלו במקומות המושגחים

 

אצבעות שוקולד המוצר 
 מיוצר קדבורי טווירל חלב

י קדבורי אירלנד ומיובא "ע
עפר ייצוא ושיווק 'י חברת ג"ע
חלבי באישור "מוצג כ, מ"בע

klbd ." בבדיקה במחלקת
היבוא ברבנות הראשית 

לישראל נמצא כי המוצר לא 
קיבל את אישורם ואין לקלוט 

 .אותו במקומות המושגחים
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 הסרות כשרות
l הכשרות מהעסקים הבאיםברמת גן הוסרה: 

הכשרות הוסרה לבקשת . 1בוטינסקי 'ז' רח שרי בר ¡
  .בעל העסק

  88הרצל ' רח קונדיטוריה מעדן¡
הכשרות הוסרה . 81ארלוזורוב ' רח פיצת האחים¡

  לבקשת בעל העסק
הכשרות הוסרה  125בוטינסקי 'ז'  רחירקות נקש¡

 לבקשת בעל העסק
l הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים לבקשת בעלי באשדוד

  :העסקים
  .30הציונות ' רח  גלית פירות וירקות¡
  4אדר ' רח',  סניף יבהשוק של אלי¡
   פרי מרקט¡
  6האורגים '  רחסינייה¡
   בקניון הסיטיבבל דרינק¡
 9גיא אוני ' רח פינת הפרי והירק¡

 הונאות כשרות
lמציג עצמו  4שונצינו ' מרח  ענק הפלאפל העסק בתל אביב

  .ככשר ללא שיש ברשותו תעודת כשרות כחוק
l  גבעון(בגבעת זאב:( 

מציג עצמו ככשר " f&t"פיצה פאסט אנד טייסטי  ¡
באמצעות תעודת השגחה של גוף שאינו מוסמך ליתן 

  .כשרות
 מציג עצמו ככשר סופר פרש/סופרמרקט מרקטו¡

 .באמצעות תעודה של גוף שאינו מוסמך ליתן כשרות
l  הסמוך לערד מציג עצמו באתר כפר הנוקדיםהעסק 

 .האינטרנט ככשר למרות שבמקום אין תעודת הכשר כחוק

כך נימנע ממכשול באכילת אזני 
 המן

סמוך לחודש אדר מתמלאים השווקים במגוון רחב של אוזני 
על מנת להימנע ממכשול יש להקפיד לרכוש אזני המן אך  .המן

 :ורק על פי ההוראות הבאות
אך ורק מיצרנים אשר ברשותם תעודת הכשר תקפה  יש לרכוש

 .מרבנות מוסמכת

קניה בתפזורת תיעשה אך ורק בחנויות אשר ברשותן תעודת הכשר 
 .בתוקף מרבנות מקומית

קניית תוצרת בקרטונים בלתי מזוהים עם סמלי השגחה ללא רבנות 
: עלולה לגרום למכשול, מספקים המציעים סחורה זולה, מקומית

מילוי , אי הפרשת חלה, קמח לא מנופה, מאפה חלבי, ם"אפיית עכו
 .לא כשר ועוד

על המשגיחים לוודא , בעת קליטת אזני המן בתפזורת בעסק מושגח
 .כי התוצרת הנקלטת מלווה בתעודת משלוח של היצרן המקורי
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 .אין לאפשר ייצור אזני המן מבצק חלבי, לפי ההלכה
המעוניינים להגיש , בתי אוכל המגישים אזני המן לאכילה במקום

הדבר יותר באופן חריג בתיאום עם הרבנות  –אזני המן חלביים 
המקומית ובתנאי שהמאפה יהיה מוגדל מהרגיל ובתוכו יהיה נעוץ 

י מדבקה "או לחליפין ע; "חלבי"דגלון עליו יהיה מסומן כי הוא 
 .שאינה ניתנת להסרה בקלות, המודבקת ישירות על גוף הבצק

קונדיטוריות המשתמשות באבקה או במוצקי חלב נוכרי 
ל שהם "על האריזות או השקיות הנ יציינו, בשוקולד מיובא כגון

 .חלביים לאוכלי אבקת רכיבי חלב נוכרי

 

הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב 
 !הכשרותי העדכני

  

הרב הראשי , א"ג דוד לאו שליט"הרה, הראשון לציון והרב הראשי לישראל, א"ג יצחק יוסף שליט"הרה :העתקים
מר זיו , ר לישראל"היועץ המשפטי לרה, ד הראל גולדברג"עו, ר לישראל"ל הרה"מנכ –מר עודד וינר ; לישראל
רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי, דובר הרבנות הראשית לישראל, מאור

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

 כל הזכויות שמורות© 
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