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  מ"ח בע.מעדני ענק הבשר הטרי ש!! זהירות טרפות
  

ניתנה הנחיה לכל בתי המטבחיים ,  הנערכת במשרדי אגף הכשרות הארציבמסגרת חקירה
מעדני ענק הבשר " בעל חברת 033117045. ז.בארץ שלא לסחור עם מר מוחמד שיבלי ת

ועל , ות וזאת עד להודעה אחרת מחשש לטרפ514597202חברה ' מס" מ"בע. ח.הטרי ש
היא גם אם , כן אין לרכוש כל תוצרת בשר מחברה זו או מבעליה במקומות המושגחים

 נא ליידע את הרבנים .נושאת כיתובי כשרות שונים או מלווה בתעודות מתאימות
נא לעדכן את אגף הכשרות הארצי על נסיונות , כמו כן. המפקחים והמשגיחים בהתאם

  .לשווק תוצרת זו למקומות מושגחים
  

  

   נגיעות חמורה בקמח–זהירות 
  

אנו למדים דיווחים שהגיעו בעת האחרונה לידי אגף הכשרות הארצית ולאור עם בא הקיץ 
 מטחנות תםאספקבסמוך לכבר , קמחים לסוגיהם השוניםבנגיעות חמורה ל  חששקייםכי 

 יש להקפיד ביתר שאת על הנהלים ביחס לקבלת הקמחים השונים זאתלאור  .הקמח
  :ת העסקוהטיפול בהם בבי

  .ש לפחות" מ50 יש לנפות בנפה בצפיפות של – קמח רגיל
במידה . ש" מ50 יש להעדיף לקבל קמח מלא טחון דק אשר ניתן לנפותו בנפת – קמח מלא

ולא את הכמות  (ביום הטחינהולא ניתן לקבל קמח מלא טחון דק יש לקבל את הקמח 
 לשמור במקום קריר למניעת לאחר קבלתו בבית העסק יש). הראשונה שנטחנה באותו יום

  .לפני השימוש יש לבודקו מדגמית על גבי שולחן אור. התפתחות חרקים
ולא את הכמות ( לקבל רק ביום הטחינה יש – סובין וקמחים מלאים מסוגים שונים

לאחר קבלתו בבית העסק יש לשמור במקום קריר למניעת ). הראשונה שנטחנה באותו יום
  .מוש יש לבודקו מדגמית על גבי שולחן אורלפני השי. התפתחות חרקים

 יש לוודא היטב את התקיימות –במידה והקמחים מתקבלים שלא ישירות מטחנות הקמח 
  .התנאים לעיל

  

 
 

 

  פתיחת עסקים במוצאי שבתות הקיץ
  

על פי נהלי הרבנות הראשית לישראל ניתן לאפשר כניסת עובדים לעסקים המושגחים רק 
בתקופת הקיץ בה שבת יוצאת בשעה מאוחרת ישנם בעלי . תחצי שעה לאחר צאת השב

עסקים המנסים להקדים את פתיחת עסקיהם לפני השעה המותרת בנוהל ולעיתים אף תוך 
בביקורות שנערכו על ידי מפקחי היחידה הארצית נמצאו מספר עסקים . חילול השבת

לול שבת של  טרם הזמן המותר ולעיתים תוך חיבערים שונות אשר פתחו את שעריהם
למפקחים ולמשגיחים להקפיד הקפדה , אנו קוראים לרבנים.  ועובדיהםבעלי העסקים

יתירה על זמני פתיחת העסקים לאחר צאת השבת בהתאם לנוהל בכדי למנוע חילולי 
בכל מקרה של חשד לחילול שבת נבקש לעדכן אותנו מיידית לפי הפרטים הרשומים .שבת
   !ובזכות שמירת השבת ניגאל.מטה
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  הקפדה על פתיחת לבבות בצליה
  

  כי נעשה שימושהכשרות הארצית נמצאבמספר ביקורות שנערכו לאחרונה על ידי אגף 
אנו מבקשים מהמשגיחים והמפקחים . לבבות אשר לא נפתחו ונוקו כנדרש טרם צלייתםב

. מופיע בנהלי הכשרות של הרבנות הראשית לישראללהקפיד על כללי צליית הכבד והלב כ
  :להלן מובאים עיקרי הדברים

מקרישי הדם לנקות את החדרים , יש לפתוח את הלב לשניים ולקורעו שתי וערב: לב
).  יש לחתוך את ערלת הלב והגידים שבפנים–במהדרין . (ולמולחו קצת קודם הצליה

ג גסטרונום מחורר "יש לאחסן את הלבבות ע. לבבות לא מוכשרים מאושרים לצלייה בלבד
  .למניעת כבוש כמבושל

קודם לצלייה יש . קודם הצלייה יש להסיר את המרה. יש לצלות את הכבד על האש: כבד
מומלץ (יש להקפיד שלא ישארו מים על הכבד בשעת הצלייה . הדיח את הכבד במי ברזל

יש לחתוך את כבד הבקר לפרוסות דקות ולצלותן על גבי ). להניח על רשת כדי שירדו המים
 יש לעיין היטב –לגבי בישול כבד לאחר צלייתו .  לפני הצלייה יש למלוח את הכבד.אש

   .בנהלי הכשרות
  

  

  גבעת זאב -  "של אוכלבית  -יוסף " מסעדת – כשרות הטעיית
  

בתחנת " יוסף" נמצא כי בית האוכל בביקורת שבוצעה על ידי מפקחי היחידה הארצית
הדלק מנטה בכניסה לגבעת זאב מוצג ככשר באמצעים שונים וזאת ללא שבמקום קיימת 

מעידכון שהתקבל מרבנות גבעת זאב עולה כי במקום נמצאו ליקויי . תעודת כשרות כחוק
  .כנגד בעל העסק ננקטו אמצעים כחוק.  חמוריםכשרות

   ! ידע הציבור ויזהר
 

    ריבת חלב–הטעית כשרות 
  

ריבת חלב "בביקורת שנערכה על ידי מפקחי היחידה הארצית נמצא משווק המוצר 
ALFAJOR " י דניאל שוורצמן ומשווק על ידי "מיובא עהמיוצר על ידי סנקור ארגנטינה

מוצג ככשר חלבי אבקת חלב , 050-5545128דה אברהם המאפה של חייקה ממושב ש
. נכרי בהשגחת רבנות אגודת ישראל ארגנטינה ובאישור הרבנות הראשית לישראל
. ממחלקת היבוא ברבנות הראשית נמסר כי המוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית

. יין על גביובבדיקה התברר כי המוצר מכיל חלב נכרי ולא אבקת חלב נכרי כפי שצו, בנוסף
  .אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להחזירו ליבואן

    !ידע הציבור ויזהר
   מוצג כפרווהחמאהקרואסון 

  
 אריזות קרואסון חמאה המיוצר על ידי לאחרונה נמצאו משווקים בסניפי רשת שופרסל

ווק תאריך אחרון לשי, 28.1.2015תאריך ייצור (קורקארז ומיובא על ידי שופרסל 
". כדתיא"תוך הצגת המוצר על גבי אריזתו כפרווה בהשגחת בית דין פריז ו, )28.7.2015

עודכנה הרבנות הראשית כי המוצרים , מיד עם היוודע התקלה. יובהר כי המוצר הינו חלבי
נא לוודא כי אכן המוצרים מסומנים כחלבי . צפויים להיאסף לצורך סימונם מחדש כחלביים

     .  לביים כנדרשונאפים בתנורים ח
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  " אלרוחה" לבאנה -זיוף כשרות 
  

" אלרוחה"המיוצא על ידי מחלבת  מוצר לבאנההלאחרונה נמצא משווק ברחבי הארץ 
מהרבנות לכשרות הארצית נמסר כי ציון . "הרבנות לכשרות ארצית"ומוצג ככשר בהשגחת 

קומות המושגחים ויש ועל כן אין לקלוט מוצר זה במ, הכשרות על גבי המוצר הינו זיוף
  !הזייפן ינקטו אמצעיםנגד . לדווח לנו בכל מקרה שיימצאא  נ.להחזירו לספק

     

   זיוף כשרות–שוקולד קדבורי 
  

י מונדולז אירלנד ומיובא "נמצא משווק שוקולד חלב קדבורי עם מילוי קרם מנטה המיוצר ע
ר " ללא ציון אישור הרהKLBDאח משכם מוצג ככשר חלבי באישור 'על ידי חברת אנג

ם הינו  מבית דין לונדון נמסר כי המוצר לא קיבל את אישורם והשימוש בשמ.לישראל כלל
  !ידע הציבור ויזהר. זיוף
  

 

   זיוף כשרות–מעדן תאנים 
  

לאחרונה נמצאו משווקים מעדני תאנים מיובאים המוצגים ככשרים באישור הרבנות 
  הראשית לישראל ללא שקיבלו אישור זה

 על ידי מטרנה בלגיה המיוצר TUSSOללא תוספת סוכר מותג מעדן תאנים  -
פרווה בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה ומיובא על ידי דנשר מוצג ככשר 
 .ובאישור הרבנות הראשית לישראל

  
י אף סי קולה גאורגיה ומיובאת על ידי יבוא 'קונפיטורת תאנים המיוצרת על ידי ג -

 מוצגת ככשר פרווה יבול 1.11.2016מ תאריך אחרון לשימוש "ושיווק רוסמן בע
 .ל בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה ובאישור הרבנות הראשית לישראל"חו

  
המוצרים לא קיבלו את אישור הרבנות הראשית לישראל וציון הכשרות על גביהם הינו  

  .אין לקבל את המוצר במקומות המושגחים ויש להחזירו לספק. זיוף

  
  

  
   נקטר קוקטייל פירות– כשרות ביטול תעודת

  
. פי. פי. אי.  מיסו גידא תורכיה ומיובא על ידי אייטייל פירות המיוצר על ידיהמוצר נקטר קוק

מ כפר קרע מוצג ככשר בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה ללא חשש טבל "תעשיות בע
המוצר מכיל רכז העובדה שנמצא כי לאור . ושביעית ובאישור הרבנות הראשית לישראל

אין לקלוט . על כן תעודת הכשרות למוצר בוטלה,מבלי שהדבר דווח לגורם המכשיר ענבים 
  . מקומות המושגחים ויש להחזירו לספקמוצר זה ב
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   הטעיית כשרות–יפס בלדי בטבע 'סטייק צ
  

יפס המיוצר על ידי ברגיה הולנד ומיובא על ידי בלדי 'לאחרונה נמצא משווק המוצר סטייק צ
 קוד 17/08/2016 תאריך אחרון לשיווק 17/02/2015תאריך ייצור , מ באר טוביה"בע

יבול חול בישול ,  ככשר לפסח פרווה לאוכלי קטניותמוצג, LOT (B290985D(משלוח 
ממחלקת . ישראל בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה ובאישור הרבנות הראשית לישראל

 ושיווקו המוצר בקוד ייצור זה לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראלהיבוא נמסר כי 
מות המושגחים ויש  במקולוט מוצר זה אין לק.ככזה הינה הטעייה חמורה של הציבור

  .להחזירו לספק
  

   מאפיית הטאבון טמרה–הסרת כשרות 
  
למאפיית ביקשה להודיע כי אין היא מעניקה יותר הכשר " הרבנות לכשרות ארצית"

 ועל כן אין לקלוט תוצרת ממאפיה זו במקומות המושגחים גם הפיתות טאבון בכפר טמרה
  . אם היא מוצגת ככשרה

  
   . ידע הציבור ויזהר

   ללא כשרות–רוטב דגים מזרח ומערב 
  

 המיובא על ידי רוטב דגיםבביקורת שנערכה על ידי מפקח היחידה הארצית נמצא המוצר 
המשגיחים נקראים לבדוק את  .חברת מזרח ומערב ללא שיש ציון כשרות על גבי המוצר
על רקע , ות למקומות המושגחיםהתוצרת המסופקת בכדי למנוע כניסת מוצרים ללא כשר

  .היותה של החברה יבואנית של מוצרים כשרים
  

יודגש כי על פי נהלי הרבנות הראשית יבואן המייבא מוצרים כשרים אינו רשאי לייבא 
 וזאת בכדי למנוע את הטעיית , תחת אותה חברת יבואגם מוצרים שאינם כשרים

   .הציבור

 
   כשרות הטעיית–יז בורגר 'פרינגלס בטעם צ

  
 המוצג ככשר חלבי לאוכלי בורגר-יז'פרינגלס בטעם צלאחרונה נמצא משווק המוצר חטיף 

ממחלקת היבוא נמסר .  ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUאבקת חלב נכרי בהשגחת 

כי המוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל ועל כן אין לקלוט אותו במקומות 

  .המושגחים
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    הטעיית כשרות– לטיגון חטיפי בצל
  

להכנה בצל על בסיס  םחטיפיהמוצר י נציג האגף נמצא כי "ביקורת שנערכה עבמסגרת 
 מוצג 14J300קוד ייצור ,  המיוצר על ידי לדוג פיין פוד הולנד ומיובא על ידי אופאלטיגוןב

ממחלקת . צ אגודת ישראל ובאישור הרבנות הראשית לישראל"ככשר פרווה בהשגחת בד
 ושיווקו יצור זה לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראלהמוצר בקוד יהיבוא נמסר כי 

 במקומות המושגחים ויש לוט מוצר זה אין לק.ככזה הינה הטעייה חמורה של הציבור
   .להחזירו לספק

  מוצרי יבוא ללא אישור
  

המוצרים המיובאים הבאים מוצגים ככשרים ללא שקיבלו את אישור הרבנות הראשית 
  :לישראל

מיוצר על ידי בריטוויק בריטניה ומיובא על ידי רויאלטי , עם לימוןמשקה מוגז בט -
  . לונדוןKLBDזאק שוויצריה הקטנה מוצג ככשר באישור 

מיוצר על ידי לה קונסרבה איטליה ומיובא על ידי , רבעי ארטישוק על הגריל -
 .צ מהדרין מילנו"מוצג ככשר פרווה למהדרין בהשגחת בד, אימפורט פור יו רשפון

  
  .לקבל מוצרים אלו במקומות המושגחים ויש להחזירם לספקיםאין 

  

 
  

 
  

v הטעיות כשרות 
 בתל אביב

 העסק דים סאם שופ בקניון עזריאלי מוצג ככשר ללא שיש ברשותו תעודת כשרות כחוק •
 בנמל תל אביב מוצג ככשר למהדרין ללא שיש ברשותו תעודת כשרות כחוק" קופיז" •
  מוצג ככשר ללא שיש ברשותו תעודת כשרות כחוק87האצל ' רח" ענק הפלאפל" •

  אשקלון ב
  העסק קבב התקוה מוצג ככשר ללא שיש ברשותו תעודת כשרות כחוק •
 

v הודעות מהרבנויות המקומיות 
והמקום מתנהל ללא ' ורג'קינג ג'  ברחמודוסמרבנות ירושלים נמסר כי לא חודשה התעודה לבית העסק  •

 השגחתם
 וכעת המקום 55הירשנזון '  ברחטוסט נקניקרבנות רחובות נמסר כי הופסקה כשרות המהדרין לעסק מ •

 .תחת כשרות רגילה בלבד
 נתון תחת השגחתה ברמת כשרות רגילה בלבד ואינו דגי ספירמרבנות אשקלון נמסר כי בית העסק  •

 כשר למהדרין כפי שמוצג באמצעים שונים
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v החזרות כשרות 
 :כשרות לעסקים הבאיםבחיפה הוחזרה ה •

  133הנשיא '  שד–קופיז 
 46מוריה '  רח–מאקי סושי בר 

 לאולמי סאלוטבקרית עקרון הוחזרה הכשרות הכשרות  •
 במועצה האזורית עמק הירדן הוחזרה הכשרות למאפה פינוקים במתחם מול כנרת •
 "משהו מיוחד"במועצה אזורית גזר הוחזרה הכשרות לקייטרינג  •

 

v הסרות כשרות  
  :הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים בחיפה*

  14העליה השניה '  רח–בייקר מאפיית מיסטר  
  5בר כוכבא '  רח–אול אמריקן פיצה 

  4חטיב '  רח–מטעמי עבאדי 
   121הנשיא '  שד–קפה ארומה 

   קניון חיפה–פיצה ופלאפל אריה שרוט 
  27 סירקין –עולם העוגות 

  : הוסרה הכשרות מהעסקים הבאיםברמת גן*
  1אהרן קציר '  רח– שווארמה המלך
  1אהרן קציר '  רח– קופי אנד מור

  92עוזיאל '  רח–שוק החקלאים 
  77ביאליק '  רח–גלידה ויקטורי 

  : הוסרה הכשרות מהעסקים הבאיםבכפר סבא
  93וייצמן '  רח– קליית שפע טבע

  14טשרניחובסקי '  רח– קפה הפינה
    מרכז שרונה2דרך ירושלים '  רח– מפיצה קורנר הוסרה הכשרות ברחובות*
   : מהעסקים הבאיםהוסרה הכשרות ברמלה*

  5בוטינסקי 'ז'  רחאיטליז סבאג
  16שמחה הולצברג '  רח–מרכז הפרי והירק 

   מפלאפל הנשיא הוסרה הכשרות באור עקיבא*
   אזור תעשייה רמת ישי– מעדניית אוכל מוכל אחים דוד הוסרה הכשרות מהעסק ברמת ישי*
  מכפר הנופש האוןהוסרה הכשרות  האזורית עמק הירדןבמועצה *

  

  


