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P הרבנות הראשית לישראל מאחלת לכל בית ישראל חג שבועות שמח! 

  גבינות מיובאות ללא אישור הרבנות הראשית
  

 הרבנות הראשית לישראל ,לקראת חג השבועות בו נהגו ישראל לאכול מאכלי חלב
 ומוצגות  ובמרכולים בשווקיםמזהירה את הציבור מפני גבינות מיובאות הנמכרות

  .רבנות הראשית לישראלמחלקת היבוא בקיבלו את אישור שזאת מבלי ככשרות ו
י " המיוצרות ע– גבינת בורסאן עם פלפל, גבינת בורסאן עם שום ועשבי תיבול •

מוצגות ככשר חלבי בהשגחת , מ"סיימן סחר בע. י א" צרפת ומיובאות ע"בורסאן"
oud .המוצרים לא קיבלו את אישור הרבנות הראשית לישראל  

 ומיובאת על צרפת" אוריאל"על ידי  המיוצרת 100%ב עיזים גבינה למריחה חל •
מוצגת ככשר חלבי לאוכלי חלב נוכרי משעת העשייה , מ"סיימן סחר בע. ידי א

 .המוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל. ג"רלב. בהשגחת הרב א
 שומן חלב עיזים 28%גבינת גאודה מחלב עיזים לה פרפרה גבינה חצי קשה  •

סיימן סחר . הולנד ומיובאות על ידי א" הנרי וויליך" המיוצרות על ידי - 100%
המוצר לא . ב"ג ארה"רלב. מוצגות ככשר חלבי משעת העשייה בהשגחת א, מ"בע

 .קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל
 המיוצרת על ידי קראפט - "פילדלפיה"גבינה לבנה מוקצפת למריחה עם עירית  •

מוצגת ככשר חלבי , מ"סחר בע. ע.ב ומיובאת על ידי נטו מ"אינק אילינוי ארה
המוצר לא קיבל את . ל"ב משעת העשיה לאוכלי חלב חו" ארהOKDבהשגחת 

 .אישור הרבנות הראשית לישראל
. ומיובאת על ידי א המיוצרת על ידי מחלבות בל פריס -בייבי בל מיני גבינת  •

. בהשגחת רבנות הולנדמוצגת ככשר חלבי משעת העשייה , מ"סיימן סחר בע
 המוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל

  
  . אין לקלוט מוצרים אלו במקומות המושגחים ויש להחזירם לספקים

  
יש לוודא היטב כי הגבינות הנמכרות במעדניות נושאות אישור של הרבנות הראשית 

 מכיל כחוק וליידע את הלקוחות באמצעות שלט ובאטיקט השקילה באם המוצר
  .רכיבי חלב נכרי/אבקת

  !!! ללא כשרות–א "בת  ומרקואטליז לחם אבי!!!: זהירות
  

 25 מרחוב העליה "אטליז לחם אבי ומרקו"בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצא כי 
וזאת ללא שבמקום ישנה תעודת  "בית יוסף ""מהדרין"ו" חלק"מציג עצמו כתל אביב 

  !ידע הציבור ויזהר. לכשרות המוצרים במקוםביותר חמור וישנו חשש , כשרות כחוק
  
  

   מיבוא מקביל ללא כשרות"בריזר"משקה 
  

וזאת ,  ללא כשרות,בטעם אבטיח - "בריזר"המשקה לאחרונה נמצא משווק ברחבי הארץ 
במקומות המושגחים יש להקפיד . במקביל לשיווק משקה זהה הנושא ציוני כשרות כחוק

  .כשר בלבדעל קליטת המשקה ה
   

  



  

  02– 5313169' פקס , 02– 5313187: 'טל, 91306 מיקוד 36016. ד.ת, ירושלים, 80ירמיהו , בית יהב
Beit Yahav,  80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313187, Fax. 02-5313169   

2

   ללא אישור הרבנות הראשית לישראל"1861קאוה "
 יין 1861קאוה "משקה מפקח היחידה הארצית נמצאו משווקים בקבוקי בביקורת של 

ובאים על י המיוצרים על ידי מסאקס ספרד ומL0472 קוד ייצור "מבעבע לבן חצי יבש כשר
המשקה לא קיבל את . ב"ס ב"חת המוצגים ככשר לפסח בהשגחת חוג ,מ" בע.ד.ת.ג.ידי א

   . ואין לקבלו במקומות המושגחיםאישור הרבנות הראשית לישראל
  

 
  זיוף כשרות בשמן

ושמן קנולה המשווק על ידי הדר , אל בסמה" שמן תירס מזוכך"לאחרונה נמצאו משווקים 
וזאת ללא , שרים בהשגחת הרבנות לכשרות ארציתהמוצגים ככ, 054-7143829שיווק 
אין לקלוט מוצרים אלו במקומות המושגחים ויש להחזירם . צרים יש כשרות מטעמהשלמו

  .נא לעדכן את היחידה הארצית על כל מקום בו נמכרים המוצרים. לספקים
  

  
  ללא כשרות" גבינות הקיבוצים "–גבינה צהובה 

 )בהגבינה צהו(המוצר רכיבי חלב ושומן צמחי  נמסר כי צ בית יוסף"בהודעה שנמסרה מבד
, ז.פ. במפעל סאקו סצ" תחת השגחת הבד9/14בחודש   אשר יוצר"הקיבוצים"במותג 
 המקורית ו מאריזת הוצא, נתניה2החלוצים ' שיווק מרח.  ומיובאת על ידי דפולין, זליאקוב

צ "מבד. כשרותוצ אחראי ל"צ ועל כן אין הבד"ונארז מחדש ללא כל פיקוח והשגחה של הבד
צ והשיווק לשוק "כום עם היבואן תהליך הסרת סימוני כשרות הבדבסי"בית יוסף נמסר כי 

  ".צ"הלא יהודי ייעשה תחת השגחת מפקחי הבד
נא לעדכן את . יש לוודא כי מוצר זה לא נקלט במקומות המושגחים ויש להחזירו לספק

  .   היחידה הארצית על כל מקום בו משווק מוצר זה
  

  

   זיוף כשרות–ביצת הפתעה 
' אימסופור מנפקצ' י חב" המיוצר ע"ביצת הפתעה"צא משווק בארץ המוצר לאחרונה נמ
 דרום אפריקה ומיובא על ידי חברת סלאסל ליבוא ויצוא אלמסיון רמאללה 1961רינג נאוטג 

כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נכרי בהשגחת ביד דין יוהנסבורג ובאישור "תוך הצגתו כ
ארצית נמסר כי היבואן לא קיבל בשום אופן ממחלקת היבוא ה". הרבנות הראשית לישראל

אין לקלוט מוצר זה במקומות . אישור כשרות מטעמם למוצר ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור
נבקש לדווח לנו על כל מקום בו ימצא המוצר ובמקביל . המושגחים ויש להסירו מהמדפים

  .יש ליידע את הציבור בדבר המכשלה
   

  "שרימפס"תערובת תיבול ל
י פודרבקה די די " המיוצר עתערובת תיבול לשרימפסלאחרונה נמצא משווק המוצר 

המוצג ככשר בהשגחת הרבנות קרואטיה ובאישור , מ"י פודסטוק בע" עקרואטיה ומיובא
ממחלקת היבוא נמסר כי מוצר זה לא קיבל את אישורה מסוף . הרבנות הראשית לישראל

  . ועל כן תעודת הכשרות למוצר אינה בתוקף ויש להסירו מן המדפים2013שנת 
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  מוצרי יבוא ללא אישור
 הבאים ללא שקיבלו את אישור הרבנות לאחרונה נמצאו משווקים המוצרים

  :הראשית לישראל
• Doodle’s -י "המשווק ע,  ארוחת אטריות עם גבינה להכנה מהירה

מוצג ככשר בהשגחת , י מור ים מרקטינג"ב ומיובא ע"הנדריקס פודס ארה
 מכיל אבקת חלב OUDאיחוד הקהילות האורתודוקסיות באמריקה חלבי 

 .נכרי
י גילסטר מרי לי " המשווק עות מעודנתתחתית אפויה לפאי במתיק •

מוצג ככשר פרווה בהשגחת רבי דון , י מור ים מרקטינג"ומיובא ע, ב"ארה
   .OKברוקלין , יואל לוי

פלוטקין . י י"סנאק פוד בלגיה ומיובא ע. ו.י נ"המיוצר ערוטב סלסה חריף  •
מוצג ככשר פרווה בהשגחת הרב אברהם יפה שלזינגר , מ"ובנו יזמים בע

 . נבה'ג
  

המוצרים לא קיבלו את אישור הרבנות הראשית לישראל ואין לקבלם במקומות 
 .המושגחים

  

  

 

  

לאחרונה נמצאו משווקות שקיות עלי ירק הנושאות  :עלי ירק בלתי מזוהים
ח יבול נכרי בהשגחת הרבנות לכשרות "שמיטה לחומרה תשס"את הכיתוב 

ל "ית נמסר כי השקיות הנמהרבנות לכשרות ארצ". ארצית ללא חשש טבל
כל . זיוף חמורבח וכלל אינן בשימוש ועל כן מדובר "שייכות לשנת שמיטה תשס

מי שמוצא שקיות אלו מתבקש שלא להשתמש בהן מחשש לכשרותן ובמקביל 
  !ידע הציבור ויזהר. נהמצאתילדווח לנו בכל מקום בו הן 

  
 הננו ,ביםלשאלת ר: כפר מזרעה " שוק פייסל הגדול"הבהרה לגבי 

  מבנים2קיימים י נהריה "עבכפר מזרעה ש השוכן "פייסל"במתחם להבהיר כי 
הפתוח בשבת ופועל ללא תעודת הכשר תחת המרכל הידוע האחד הוא , עקריים

מספר מחלקות המכיל  513345025:  שיווק מספר חברהאסלן. השם המסחרי י
בריחוק מקום רד מבנה נפ קיים בנוסףולרבות פיצוחים ומוצרי בשר מכירה 

 תחת השם המסחרי מכירת פירות וירקות לש יסיטונאלשיווק  מחסןהמשמש כ
 הסגור בשבת ונמצא תחת 059935577: מ "ע" פייסל הגדול בסיטונאות"

הרבנות לכשרות "ביקשה , בהתאם לכך .השגחת הרבנות לכשרות ארצית
חים אך כי ניתן לקלוט תוצרת חקלאית בבתי האוכל המושג להודיע" ארצית

: מ "ע" פייסל הגדול בסיטונאות"ש "ורק ממחסן הסיטונאות ע
 וזאת בתנאי שתעודת המשלוח מוחתמת על ידי חותמת 059935577

 אין לאשר קליטת תוצרת המגיעה .הרבנות לכשרות ארצית בלבד
  !מהמרכל במקומות המושגחים

  
  

  

  !ערלה!! זהירות
וות התלויות בארץ מבקש מנהל המחלקה למצ -א "שליטהרב מרדכי בידרמן 

להודיע כי אין לקלוט תוצרת פרי הדר מהמגדל יורם בובליל ממושב שובה עקב 
  .הימצאות פרי ערלה בשטחי המטעים שברשותו
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v G G G G הסרות כשרות G G G G: 
  : הבאיםעסקים הוסרה הכשרות מהתל אביבב*

  2רבי חיים ויטל ' רח – נייט-מיט
  112בי אלנ' רח – מיט קורנר
   12הדר יוסף '  מרח– פיצה ריסו

  189אבן גבירול '  רח– שווארמה ופלאפל מבורך
  13תוצרת הארץ '  רח– קייטרינג זיגוטה ואולם תוצרת הארץ

EVE15יד חרוצים '  רח–  אירועים  
  10מלכי ישראל '  רח– בשרים' ורג'ג

  1התקוה '  רח– הסאלוף
  60המסגר '  רח– מאפיית מן הארץ

  6הרצל '  רח- ממאפיית הבנקכשרות הוסרה ה בחיפה*
  : הוסרה הכשרות מהעסקים הבאיםברמת גן*

   תל השומר– מפגשים
  35בוטינסקי 'ז'  רח– קופי טו יו

  4יהודה הלוי ' ר'  רח– מפיצה שף הוסרה הכשרות ברחובות*
  44יקותיאל אדם '  רח– מאטליז בורנג הוסרה הכשרות באור יהודה*
  מטרמפיצה  הוסרה הכשרות באילת*
  1דוד רזיאל '  רח– "סחוט"עסק ה הוסרה הכשרות מברמלה*
  מאולמי סאלוט הוסרה הכשרות בקרית עקרון*
  : הוסרה הכשרות מהעסקים הבאיםבנתיבות*

   עקב סגירת העסק– 1יוסף סמלו '  רח– שוקו וניל
   עקב סגירת העסק– 80ירושלים '  רח– קוסקוס ביתי. ב.א

   עקב סגירת העסק– 1 ירושלים'  רח– פלאפל כהן לשובע
   עקב סגירת העסק– " בית מאפה–יש חסד "

  : הוסרה הכשרות מהעסקים הבאיםבקרית גת*
   עקב סגירת העסק– 11המסגר '  רח– מסעדת מכל הלב

   עקב סגירת העסק– 33לכיש '  שד– מטעמי מרקש
   עקב סגירת העסק-ז  " שדרות פ– פיצה בול

  "גולדנטאוור"הכשר מהדרין למלון עניק מ אינו כי הודיעא " הרב יוסף חיים בלוי שליט– באשקלון*
   עקב סגירת העסק– 5הרצל '  רח– מהפינה החמה הוסרה הכשרות באופקים*
   במתחם מול כנרתממאפה פינוקים הוסרה הכשרות במועצה האזורית עמק הירדן*
  ש במושב לכימקנדה מזון הוסרה הכשרות במועצה האזורית לכיש*                

  


