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 לחץ כאןאם אינך רואה מייל זה 

 

  נמנעה החדרת תוצרת בשר טרף לארץ
בסיכום חקירת הטעיית הכשרות בבשר  

. מפרגוואי נמצא כי נמנעה הכשלת הציבור
כל בשר המשווק בישראל ומסומן : המשמעות

הינו כשר , ככשר בהשגחת הרבנות הראשית
 .וניתן לשימוש כהלכה

שעוררו חשד לפיו במפעל הבשר קונספסיון , וחצי הגיעו לידי אגף הכשרות הארצית מידעים וצילומי וידאו לפני כחודש 
מפעל זה פעל במסגרת אישור מטעם הרבנות . בפרגוואי התבצעה אריזה של בשר ממקור לא ידוע כבשר כשר ואף חלק

 .הראשית לישראל וצוות כשרות שהוסמך על ידי הרבנות פעל במקום
וכי לא ניתן לסמוך על , בחקירה שנערכה בעקבות המידע התברר כי אכן במפעל בוצעו הפרות חמורות של נהלי הכשרות

לאחר שימוע שנערך ליבואנים הוחלט כי תיאסר שחיטת בשר כשר . 7/1/2015כשרותו של בשר שנארז במפעל החל מיום 
 .בעקבות ההחלטה חזרו לישראל חברי צוות השחיטה. במפעל זה להבא

בדיקת הרבנות . כניסת בשר המיובא ממפעל זה על פי חוק הבשר, באמצעות המכס, מיד עם קבלת המידע מנעה הרבנות
 .שוק בישראלה הכשלה של  וכך נמנעה, הסתיימה בטרם הגיעו לישראל המכולות הראשונות של הבשר הבעייתי

מבקשים להבהיר למשגיחי הכשרות ולציבור הרחב כי בשוק בישראל אין כל בשר טרף המסומן ככשר  הראשית   ברבנות
 .ואין כל צורך לסטות ממנהגי הצריכה הרגילים בבשר מיובא, במסגרת פרשה זו

פרשת הבשר מפרגוואי הכניסה את כלל המערכות באגף הכשרות הארצי לרצף פעילות : "אלחנן גלט, ל הרבנות הראשית"מנכ
הדבר החשוב הוא שנמנעה כניסת בשר טרף . שבסופו גילוי מספק של מידע ופעולה נמרצת במסגרת החוק, אינטנסיבי

 ".והצרכן הישראלי שומר הכשרות יכול להיות בטוח בכשרות של הרבנות הראשית, המסומן ככשר לישראל

 תפיסת שומן טרף
בביקורת שגרתית של מפקח הרבנות פתח 

ג של שומן החשוד כטרף "ק 20-תקוה נמצאו כ
'  ברחמסעדת הקבב הירושלמיבמקפיא של 

בעיקבות . קרית אריה פתח תקוה, 3שנקר 
הממצאים החמורים הסירה הרבנות פתח 
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 .תקווה את הכשרות מבית העסק
 !ידע הציבור ויזהר

  

 כרובית קפואה ללא אישור
המסומן " טלפרוסט"המשווק במותג ) קפואה( כרוביתהמוצר 

ל האריזה נעשתה "ה לא למהדרין יבול חו"כשר לפסח תשע"כ
לא נארז כלל בפיקוח , "באישור הרבנות הראשית לישראל

ר לישראל או קיבל הכשר מרבנות ירושלים ואף לא קיבל "הרה
יבול "סימון המוצר כ. אישור ייבוא ממחלקת היבוא הארצית לכך 

עשוי אף להטעות את הצרכנים המעוניינים ביבול מסוג זה " ל"חו
י גורם "בשנת השמיטה בעוד שמוצר זה אינו מפוקח כלל ע
לקלוט  אין .מוסמך כלשהו כך שהדבר ועלול להכשיל את הרבים

 .צעדים ננקטו כדין. מוצר זה במקומות המושגחים

 ללא כשרות -שיווק מזון . ד.ח
י מפקח היחידה הארצית נמצא כי המשווק "בביקורת שנערכה ע

-03' בראשון לציון טל 3אליהו איתן ' שיווק מזון השוכן ברח. ד.ח
תוך , משווק סלטים שונים ללא תעודת כשרות, 9303060

, הצגתם ככשרים באמצעות שמות רבנויות וגופי כשרות שונים
וזאת על אף שבמקום מתבצעת אריזה של סחורה ללא פיקוח 

מאת הרבנות המקומית המוסמכת כך שאין כל אחריות כשרותית 
אין לקבל סחורה ממשווק זה במקומות . לגבי תכולת המוצר

 .המושגחים

 מניעת איסור ספיחין -היתר שיווק לסחורה חקלאית 
ועדת השמיטה של הרבנות הראשית לישראל מבקשת לעדכן את הרבנים אשר נותנים כשרות 

גים ולשווקים סיטונאיים כי על פי הוראת הרבנות הראשית כל סחורה שאמורה להכנס "למרלו
אישור כזה יש . ג או לשוק סיטונאי חייבת לקבל תעודת כשרות ואישור שהיא מותרת לשיווק"למרלו

היתר "לחקלאים ולמשווקים המשווקים סחורה של ". היתר מכירה"לקבל גם על סחורה המסומנת כ
ועל כן יש לוודא כי הסחורה מתקבלת רק " היתרי שיווק"מונפקים על ידי מנהלת השמיטה " מכירה

 .סחורה המתקבלת שלא בהתאם לנוהל עלולה להיות אסורה באיסור ספיחין. בהתאם להיתר השיווק
 :קליטת תוצרת חקלאית ישירות מהמגדלים

של מנהלת השמיטה הארצית " היתר לשיווק"על המשגיח הקולט את הסחורה לוודא קיום תעודת . 1
 .התואם לסחורה הנקלטת

בתוקף וכן כי סוג הגידול במשלוח מתאים יש לוודא כי תאריכי השיווק המצויינים בתעודה הינם . 2
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על פי הנחיות וועדת השמיטה נדרש היתר לשיווק על כל גידול וגידול . לסוג הגידול המצויין בתעודה
 .ויש להקפיד על כך, בנפרד

 :קליטת תוצרת חקלאית ממשווקים
מ או שותפות הפועלת כחברת שיווק של ירקות ופירות או חברות ייצור ואריזה מחויבת "חברה בע

על המשגיח הקולט את הסחורה לוודא קיומה של . בתעודת הכשר מאת הרבנות המקומית בנפרד
 .תעודת הכשר מאת הרבנות המקומית המוסמכת בטרם קליטת התוצרת

 :תרומות ומעשרות
ומעשר עני , יש להפריש תרומות ומעשרות מתוצרת חקלאית בהיתר מכירה ללא ברכה כדמאי

 .בהתניה של מעשר שני

 ל"הודעה בנושא ייצוא חקלאי לחו
ל כי בכל השנים וגם "מנהל המחלקה למצוות התלויות בארץ מבקש ליידע את ציבור הרבנים בקהילות בחו

י "אין לרבנות השגחה גורפת על הייצוא החקלאי שנשלח מא, בשנה הנוכחית שהיא כיידוע שנת שמיטה
 .ל"לחו

 .ערלה ושביעית, בתוצרת זו עלולות להיות חששות של טבל, לפיכך
 לגבי שמיטה ניתן. (ל"י הינה ללא החששות הנ"תוצרת המלווה באישורי כשרות של רבנויות מוסמכות מא

 )י הנתונים באישור הכשרות מהי שיטת גידול ושיווק התוצרת ברמת כשרות מהודרת או רגילה"לבדוק עפ

 חברת סלט קטיף משק הילמן -זיוף והסרת כשרות 
בביקורת שנערכה על ידי רבני אגף הכשרות 

וברבנות הראשית לישראל ומפקח היחידה 
משק הילמן  -" סלט קטיף"הארצית בחברת 

במושב בית אלעזרי נמצא כי במקום מתבצעת 
אריזה של ירק עלים החשוד שאינו מפוקח בתוך 
שקיות של חברות אחרות המסומנות כמפוקחות 
וכן מסומנות כשמיטה לחומרה וזאת ללא פיקוח 

 .המשגיח במקום
בעקבות הביקורת הודיעה רבנות המועצה 
סלט "האזורית ברנר על הסרת הכשרות מחברת 

אין לקלוט תוצרת זו במקומות ". קטיף משק הילמן
  .המושגחים

_______________________________________________________________

מחלקת כשרות תעשיה , בהקשר לנושא זה
וחרושת ברבנות הראשית מבקשת למסור כי 

אינה , ממושב הדר עם " עלה עלה"חברת 
מפוקחת לענין נקיות התוצרת המשווקת על ידה 

מחרקים ותולעים וזאת על אף שבתעודת 
המשלוח ישנו כיתוב העשוי להטעות את עין 

מוצרים של החסה לסוגים "הצרכן המציין כי 
כשרים ועוברים תרומות ומעשרות לרבות פיקוח 

. אגרונום מלווה מתחילת הגידול ועד לאריזתו
שטיפה בחומרים מיוחדים ואריזה + ייצור מיוחד 

אין לקלוט סחורה זו כסחורה ..". הרמטית
נזכיר . המפוקחת מחרקים במקומות המושגחים

בזאת כי בתי האוכל המושגחים מחוייבים על פי 
הנוהל לעשות שימוש אך רק בעלי ירק מפוקחים 

 .באמצעות רבנות מוסמכת
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 זיוף אריזות ירק עלים בפיקוח מחרקים: זהירות
בזכות ערונותו של משגיח רבנות מקומית הגיע מידע ליחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה 

בעקבות המידע פשטו . בכשרות על חשד לאריזה ושיווק של אריזות ירק עלים מזוייפים במושב ינון
בהנהלת מר " מ"יבולי שילת בע"אנשי הרבנות על מקום האריזה ונמצא כי במקום פועלת חברת 

אשר " עלינו"ובמקום נמצאו כמויות גדולות של ירק עלים ארוז באריזות של חברת  חגי מעודי
התבררו כמזוייפות וכן כלים המשמשים לאריזה והלחמה של שקיות המעידים על פעילות האריזה 

הסחורה שנארזה במקום היתה משטח פתוח ונגועה  מבדיקה התברר כי . הבלתי חוקית במקום
 .בחרקים

בשימוע שנערך לנציג החברה במשרדי הרבנות הראשית הוחלט כי לא יתאפשר לחברה בשלב זה 
 .לשווק סחורה תחת פיקוח כשרותי ועל כן אין לקלוט סחורה מחברה זו במקומות המושגחים

 
, ממעלה אדומים נמסר כי על מנת לבדל את התוצרת המזוייפת מהתוצרת המפוקחת" עלינו"מחברת 
שם , תובדל התוצרת המפוקחת באמצעות מדבקה הנושאת את תאריך האריזה 23.2.15-החל מ

תשא התוצרת המפוקחת  1.3.15החל מיום . החברה ושם הרבנות מעלה אדומים נותנת ההכשר
 .הולוגרמה מיוחדת למניעת זיופים

 קוויאר בכשרות מזוייפת
בביקורת של מפקחי היחידה הארצית בשיתוף עם נציגי משרד 

 -" מצוננים -ביצי דג אילתית "הבריאות נתפס יצרן של אריזות 
טרידנט סיפוד "קוויאר אשר נארזות בקופסאות שימורים של היצרן 

כשר בהשגחת "המסומנות כ" יורי דמוב"והיבואן " קורפוריישן
ובאישור הרבנות הראשית  ouקהילות האורתודוקסים באמריקה 

ממחלקת היבוא . וזאת ללא כל פיקוח והשגחה כלל, "לישראל
ברבנות הראשית לישראל נמסר כי ליבואן זה אין אישור כשרות 

וכי לאור מקרה הזיוף , 30.6.2013בתוקף למוצרים אלו כבר מיום 
אין לקלוט מוצר זה . המוצר אינו מאושר על ידי מחלקת היבוא

 .במקומות המושגחים
  
 

 סלטינה -זיוף כשרות 
בביקורת שנערכה בבית אריזה בבעלות מר 
עמית אבוטבול במושב תלמי אליהו נמצא כי 

במקום נארזים ירקות עלים תחת המותג 
. ובכשרות רבנות אשכול" כרמל"ו" סלטינה"

מהרבנות אשכול נמסר כי אין פיקוח כשרותי 
מ ולא לענין חרקים וכן "במקום לא לענין תרו
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מקור התוצרת לענין שנת השמיטה אינו ידוע  
ועל כן אין לקבל את הסחורה במקומות 

 .המושגחים

 לטין'חשש לכשרות ג
במושב ניר " פלא שף"לאחרונה נמצא כי חברת 

פלא "לטין תחת המותג 'צבי משווקת מוצרי ג
תוך שימוש בתעודת כשרות של גוף " שף

מוצרים אלו לא . ל שאינו מוסמך"כשרות בחו
קיבלו את אישור הרבנות הראשית לישראל ואין 

 .לאשר שימוש בהם בשל חששות כשרותיים

 כותרת 

לאחרונה נתפסו משווקים במספר מזנונים 
כאשר " סנדוויץ בוטיק"כריכים תחת המותג 

כל המוצרים  -כשר פרווה : "מצויין עליו 
ללא ציון שם נותן  050-7467794: 'טל" כשרים
למוצר אין תעודת הכשר מטעם . ההכשר

רבנות מוסמכת בניגוד לחוק ואין כל אחריות 
אין לאשר קליטת תוצרת מותג זה . לכשרותו

 .במקומות המושגחים

 תוספי תזונה ללא אישור
לאחרונה נמצאו משווקים תוספי תזונה שונים 

" ר אנדרסון האיכות הגרמנית"ד"במותג 
הנושאים ציוני כשרות שונים של חוג חתם 
סופר בני ברק והאו יו ללא ציון כשרות של 

אין לקבל מוצרים אלו . רבנות מקומית כחוק
ממשרד הבריאות נמסר . במקומות המושגחים

ל נפסלו למכירה הואיל והם "כי המוצרים הנ
נגד החברה נפתחה . אינם עומדים בדרישות

נבקש לדווח לנו בכל מקום בו תימצא . חקירה
 .תוצרת זו

משימוש במוצרים אלו אשר מקום ייצורם אינו "יש לציין כי גם משרד הבריאות הזהיר את הציבור 
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 ".כמו כן התויות לא נבדקו ובטיחותם ויעילותם של המוצרים לא נבדקה. ידוע
 

 !ידע הציבור ויזהר

 בצל קצוץ מיובא ללא הכשר
י מרכז מחלקת מפעלי עיבוד בשר באגף "בביקורת שנערכה ע

בצל הכשרות הארצי ברבנות הראשית לישראל נמצא המוצר 
כשר "י היבואן ישראל פלדמן ומצוין כ"המיובא עקצוץ קפוא 

על גבי המוצר לא מצוין ". כשר לפסח ללא חשש לינה"ו" פרווה
שם נותן ההכשר ובבדיקה נמצא כי המוצר לא קיבל את אישור 

הרבנות הראשית לישראל ועל כן אין לקבלו במקומות 
 .המושגחים

 מוצרי יבוא ללא אישור

 ארטישוק מתובל ניוקי תפוחי אדמה י בסירופ'ליצ

 

במרכולים ברחבי הארץ 
ס שלמים 'ליצנמכר המוצר 
י "המיוצר ע בסירופ קל

י מגה "סין ומיובא ע, זנגזהו
כשר "מסומן כ, קמעונאות

 siksפרווה מהדרין בהשגחת 
ובאישור הרבנות הראשית 

ממחלקת היבוא . לישראל
ברבנות הראשית נמסר כי 

המוצר בהכשר זה מעולם לא 
קיבל את אישור הרבנות 

 

ניוקי תפוחי המוצר 
, במותג מוליסנה אדמה

, י לה מוליסנה"המיוצר ע
י משה "ומיובא ע, איטליה

מ מוצג ככשר "סידס ובנו בע
באמצעות סמל הכשרות 

siks . המוצר לא קיבל את
אישור הרבנות הראשית 

לישראל ואין לקבלו במקומות 
 .המושגחים

 

ארטישוק מתובל המוצר 
י "המיובא ע בשמן חמניות

גיבורי ' חברת רסטרטו רח
נתניה נמצא  13ישראל 

משווק תוך שהוא מוצג ככשר 
אסולין . י.בהשגחת הרב ב

המוצר לא קיבל את . מדריד
אישור הרבנות הראשית 

לישראל ואין לקבלו במקומות 
 .המושגחים
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הראשית ואין לקבלו 
 .במקומות המושגחים

נוהל קליטה ושיווק מבית מטבחיים 
 חיפה

במסגרת ישיבה שנערכה במשרדי הרבנות הראשית לישראל 
 :לנוהל השיווק כדלהלן התחייב בית המטבחיים חיפה 

בשר שנטרף ישווק במשאית נפרדת בהתאם לנהלי הרבנות . 1
 .הראשית לישראל

תוצרת הבשר הכשר שאינו מנוקר , ה"סיון התשע' החל מיום טו. 2
ואינו מוכשר ישונע על ידי בית המטבחיים במשאית נפרדת או 

 .לחילופין יחד עם המשאית המובילה טרף
כל תוצרת הבשר הכשר שאינו , כהסדר זמני, עד למועד האמור. 3

מנוקר ואינו מוכשר תשונע יחד עם תוצרת הבשר הכשר בכפוף 
תוצרת הבשר המוכשר תהיה עטופה בניילון נצמד : לתנאים הבאים

ותוצרת הבשר שאינו מוכשר ואינו מנוקר תהיה עטופה בניילון נצמד 
בצבע אחר באופן שיהיה ניתן להבדיל בבירור בין הבשר הכשר 

על גבי . והמנוקר והמוכשר לבין הבשר שאינו מנוקר ואינו מוכשר
באופן " בשר ללא השגחה"עטיפת הניילון כאמור יהיה מצויין הכיתוב 

חלקי פנים כשרים שאינם מנוקרים ואינם . בולט בכל דפנות המארז
מוכשרים המיועדים למפעלים ברחבי הארץ המושגחים על ידי 

ר לישראל לישראל "הרבנות המקומית ואשר אושרו על ידי הרה
ישווקו ביחד עם הכשר תוך זיהוי ברור יעד , לקליטת תוצרת זו

  .המפעל הכשר הקולט
לא ישווק לאטליז ללא הכשר בשר הנושא זיהוי כשרותי בכל צורה . 4

 .שהיא

 הודעות מהרבנויות המקומיות
l מבקשת להודיע רבנות המועצה הדתית האזורית שומרון 

אשר נמצא  "סחוט טרי" המיוצר במותג אקו אלפאכי מפעל 
באזור התעשיה ברקן עומד תחת השגחת הרבנות ועומד 

ין לרבנות האזורית שומרון מנגד א. בכל דרישות הכשרות
 ואין לה שום אחריות לפירות תפוז טריכשרות למותג 

  .והמוצרים היוצאים ממפעל זה
lנמסר כי הכשרות בעסק מרבנות מקומית נתיבות 

נתיבות במתחם צים נתיבות שונתה מרמת  'בורגראנצ
 .כשרות מהדרין לרמת כשרות רגילה

 הסרות כשרות
lברחמאפיית מן הארץ הוסרה הכשרות מבתל אביב  '

   .60המסגר 
lהוסרה הכשרות מהעסקים הבאים בחיפה:  

  מחלבת סלמן¡
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התעודה הוסרה בשל . 16נתנזון ' רח רוק אנד רול¡
  סגירת העסק

l1הנחושת '  רחעיוני הוסרה הכשרות מהעסק באשדוד  
lרחקבב ירושלמי הוסרה הכשרות מהעסק בפתח תקוה  '

  .עקב הפרת כשרות חמורה, קרית אריה 3שנקר 
l הוסרה הכשרות מהעסקים הבאיםבאשקלון: 

   בנין עיריית אשקלוןשווארמה הלליס¡
  הצפוני. ת.א 19הכישור '  רחאפיתל מאפים¡
  1בת גלים ' סניף המרינה רח 'בורגראנצ¡
   כיכר צפניה מרכז אפרידראטליז קצבית¡
 8העבודה '  רחאטליז חדד¡

lבנתיבות הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים: 
  430ירושלים ' שד חנות -נתיב החסד  ¡
   חנות -יש חסד ¡
  16ירושלים ' שד שוק נתיבות פירות וירקות¡
  3נתיביון חנות , ירושלים'  רחהפלאפל נתיביון¡
   6יוסף סמלו '  רחבית הפול¡
  2בעלי המלאכה '  רחבורגרים¡
  10בעלי המלאכה '  רחמעדנות שדרות¡
 מעדני הבשר והדג¡

l60הרצל '  רחאביקו הוסרה הכשרות מהעסק ברמלה  
lהמלאכה '  רחהיפנית הוסרה הכשרות ממסעדת באופקים

10  
lבמרכז המסחרי לאפה הוסרה הכשרות ממסעדת בערד  
l24שבזי '  רחמנפיס יהוד הוסרה הכשרות מהעסק ביהוד .

  .בעל העסק מסרב למסור את תעודת הכשרות
lהוסרה הכשרות מהעסקים הבאיםבראש העין : 

  פארק אפק 2המלאכה '  ברחמזנון בורגראנץ¡
  פארק אפק 4המלאכה '  רחמסעדת פלפלים¡
 פארק אפק 3המלאכה ' רחהשף  מזנון שווארמה¡

 הונאות כשרות
l מציג עצמו ככשר ביפו 118ירושלים ' רח 10שיפודי העסק 

  .ללא שיש ברשותו תעודת כשרות כחוק
l מרבנות תל אביב נמסר כי העסקים הבאים מוצגים

 :ככשרים ללא שיש ברשותם תעודת כשרות כחוק
מציג עצמו ככשר למהדרין  2קרליבך ' מרח חמסיקה ¡

  .ללא שיש ברשותו תעודת כשרות כחוק
במרכז המסחרי  16הדר יוסף ' רח קונדיטוריה גלית ¡

מציג עצמו ככשר ללא שיש ברשותו תעודת כשרות 
  .כחוק

מוצג ככשר , 14צרעה  'רח השיפוד והמנגל מסעדת¡
  ללא שיש ברשותו תעודת כשרות כחוק

, 31שארית ישראל ' רח הנשיקה הצרפתית מאפיית¡
מוצג ככשר על גבי שקיות המוצרים ללא שיש ברשותו 

 .תעודת כשרות כחוק

כך נימנע ממכשול באכילת אזני 
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l 
l 

 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

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

l קניית תוצרת בקרטונים בלתי מזוהים עם סמלי השגחה ללא
עלולה , מספקים המציעים סחורה זולה, רבנות מקומית
, קמח לא מנופה, מאפה חלבי, ם"אפיית עכו: לגרום למכשול

 .מילוי לא כשר ועוד, אי הפרשת חלה
lעל , בעת קליטת אזני המן בתפזורת בעסק מושגח

המשגיחים לוודא כי התוצרת הנקלטת מלווה בתעודת 
 .משלוח של היצרן המקורי

lאין לאפשר ייצור אזני המן מבצק חלבי, לפי ההלכה. 
l המעוניינים , בתי אוכל המגישים אזני המן לאכילה במקום

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

או ; "חלבי"ובתוכו יהיה נעוץ דגלון עליו יהיה מסומן כי הוא 
שאינה , י מדבקה המודבקת ישירות על גוף הבצק"לחליפין ע

 .ניתנת להסרה בקלות
l קונדיטוריות המשתמשות באבקה או במוצקי חלב נוכרי

ל "על האריזות או השקיות הנ יציינו, בשוקולד מיובא כגון
 .שהם 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 דניאל , ר לישראל"היועץ המשפטי לרה, ד הראל גולדברג"עו, ר לישראל"ל הרה"מנכ – אלחנן גלט  מר; לישראל

רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי, דובר הרבנות הראשית לישראל, בר

l 

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

 כל הזכויות שמורות© 
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