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 .1נמצא שיווק אסור לבתי עסק של לבבות ארטישוק.
בעקבות ערנות של משגיח כשרות נמצא כי שווקו לבית העסק בהשגחתו
לבבות ארטישוק בתוך קופסא של שימורי תחתיות ארטישוק .יובהר כי
לבבות ארטישוק אינם מאושרים לשימוש במקומות המושגחים עקב
הימצאות חרקים וחוסר יכולת לנקות את המוצר בבתי העסק.

 .2חברת טוב טבע -הוסרה השגחת בד"צ.
מבד"צ מהדרין נמסר כי הוסרה השגחתם מחברת טוב טבע ,אולם
המוצרים ממשיכים להיות משווקים עם ציוני כשרות של בד"צ זה .כמו כן
חברה זו אינה עומדת תחת כשרות של רבנות מקומית מוסמכת כחוק.

 .3זיוף כשרות 'גבינות אדלה'.
בזכות ערנותו של משגיח כשרות נמצא כי שווקו לעסק גבינות ממותג
"אדלה" עם סימון "ארוז ע"י מחלבת טל עמיקם עבור אדלה" ומצויינות
ככשרות בהשגחת רבנות פ"ת .מרבנות פ"ת נמסר כי המוצר אינו מיוצר
במחלבת טל העמקים בפיקוחם וכי מדובר בזיוף של ציון הכשרות
מטעמם .כמו כן נמצא כי המשווק ששיווק את הגבינות שיווק גם אריזות
של פירות יבשים המצוינים ככשרים בהשגחת רבנות תל אביב אך הם
מזוייפים .יש לשוב ולהזכיר כי אין לקלוט סחורה במקומות המושגחים
ממשווקים אשר אין ברשותם תעודת כשרות מרבנות מקומית מוסמכת.

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס העכשווי של כל
מוצר או בית עסק
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 .4זיוף כשרות בירה "רויאל דאטש."Royal dutch -
בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצאה משווקת בירה "רויאל
דאטש ( ")royal dutchהמיוצרת על ידי מבשלות שיכר פוסטהורן הולנד
ומיובאת על ידי בהיג' קעואר ובניו בע"מ מנצרת ,מסומנת ככשרה
בהשגחת בד"צ מחזיקי הדת ובאישור הרבנות הראשית לישראל.
ממחלקת היבוא נמסר כי מוצר זה לא קיבל את אישורה ועל כן אין
לקבלו במקומות המושגחים.

 .5זיוף כשרות משקה "טייזר".
ברחבי הארץ נמצא משווק פחית משקה "טייזר" משקה מוגז בטעם
פירות מעורב המיוצר על ידי אי .ג'י .בר גלזגו בריטניה ומשווק על ידי
דיוטי פרי סוויט ,ירושלים ,מסומן ככשר באמצעות סמל בית דין לונדון.
מבית דין לונדון נמסר כי מוצר זה אינו נמצא תחת השגחתם .ידע
הציבור ויזהר.

 .6הונאה בכשרות -מקרוני אנד צ'יז.
בביקורת של מפקחי היחידה הארצית נמצאו משווקות אריזות מקרוני
אנד צ'יז מקמח דורום מלא המיוצרות על ידי הודג'סון מיל אינק ,ארה"ב
ומיובאות על ידי יורופוד שיווק  2001בע"מ ,חיפה מסומנות ככשרות
בהשגחת  OUDללא אישור הרבנות הראשית לישראל .אין לקלוט
מוצרים אלו במקומות המושגחים.
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מוצר או בית עסק

2

עדכון כשרות מס'  | 12א' אלול התשע"ה16.08.2015 ,

 .7יין לבן של המותג "שמיים" ללא אישור הרבנות
הראשית לישראל.
לאחרונה נמצא משווק יין לבן יבש שרדונה במותג "שמים" המיוצר על
ידי בודגס ,ספרד מבוקבק על ידי דומיין פייר שביין צרפת ומיובא על ידי
ש.ע.ל .רובין בע"מ מודיעין ,מוצג ככשר לפסח למהדרין ללא חשש טבל
ערלה ושביעית ,בהשגחת  OKpובד"צ חתם סופר פ"ת .ממחלקת היבוא
ברבנות הראשית נמסר כי המוצר לא קיבל את אישור המחלקה ועל כן
אין לקלוט אותו במקומות המושגחים

 .8ממרח שוקולד ואגוזים ' 'DELINUTללא אישור הרבנות
הראשית לישראל.
בביקורת של מפקחי היחידה הארצית נמצא משווק המוצר ממרח
שוקולד ואגוזים  DELINUTהמיוצר על ידי שניידרס ,צרפת ומיובא על ידי
דביר שיווק רח' ברטנורא  ,18אלעד ,מוצג ככשר למהדרין פרווה
בהשגחת הרב אליעזר ליבר שנעעבאלג קהילת מחזיקי הדת עדושווער
וכן כשר לפסח בהשגחת הרב מנחם חדאד רב ראשי – בריסל ,ללא
אישור הרבנות הראשית לישראל .אין לקלוט את המוצר במקומות
המושגחים.

 .9דובדבנים ואוכמניות כחולות ללא אישור הרבנות
הראשית לישראל.
בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצאו משווקים דובדבנים
ואוכמניות כחולות במותג  DR. LIVSIהמיוצרים על ידי פ.ה.יו נוריס,
פולין ,ומשווק על ידי א.מ.א.ר ,054-6575072 .מוצג ככשר בהשגחת
הרב מרדכי יוסף שודריך פולין .על גבי המוצר לא מופיע מי היבואן ולא
אישור הרבנות הראשית לישראל ,בניגוד לנהלים .אין לקלוט מוצר זה
במקומות המושגחים.
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 .10מסעדת לוצ'אנה במושב אמונים ללא תעודת
כשרות.
מתלונה שהתקבלה ברבנות הראשית לישראל עולה כי נופשים אשר
רכשו שוברים למסעדות כשרות דרך אתר "בהצדעה" למסעדת
לוצ'אנה במושב אמונים הוטעו ,והמסעדה פועלת ללא תעודת כשרות
כחוק ,אף שהיא מוצגת ככשרה .בהזדמנות זו נשוב ונדגיש כי באתרי
הקופונים והרכישות השונים קיימים מצגי כשרות שונים לבתי העסק
והמסעדות .יש לוודא בטרם ביצוע הרכישה בפועל כי במקום אכן
קיימת תעודת כשרות מטעם רבנות מקומית מוסמכת בכדי למנוע
עגמת נפש.

 .11זיוף כשרות 'ערק ירושלמי'
לאחרונה נמצא משווק ערק ירושלמי המיוצר על ידי אדיס משקאות
בא.ת .בית שמש ,מוצג ככשר באמצעות חותמת של בד"צ העדה
החרדית .המוצר אינו נתון תחת כשרות של רבנות מקומית מוסמכת.
אין לקלוט את המוצר במקומות המושגחים.

 .12הונאה בכשרות -תוספי תזונה של 'מיקרוטבע'.
בביקורת שנערכה על ידי מפקחי היחידה הארצית נמצאו משווקים
בקבוקוני משקה קטנים המשמשים ככל הנראה כ"תוספי תזונה" או
"מוצרי בריאות" המיוצרים על ידי חברת מיקרוטבע ת.ד 2151 .בני ברק
ומוצגים ככשר למהדרין .המוצרים לא נמצאים תחת כשרות רבנות
מקומית מוסמכת ועל כן הצגתם ככשרים הינה עבירה על החוק.
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 .13בית העסק 'עולם המעשן' אינו כשר.
בית העסק "עולם המעשן" הנמצא בכביש  60בין גוש עציון לחברון
(בסמוך לפילבוקס) מציג עצמו ככשר על גבי שלט ללא שיש ברשותו
תעודת כשרות כחוק .ידע הציבור ויזהר.

 .14זהירות -בירות ביבוא מקביל ללא כשרות
ברחבי הארץ משווקים בירות מסוגים שונים ללא כשרות במותגים
ובתויות זהות לבירות המצויות תחת השגחה .יש לוודא במקומות
המושגחים כי הבירות מתקבלות מספקים מאושרים ונתונות תחת
כשרות רבנות מקומית כחוק בייצור המקומי או אישור הרבנות הראשית
לישראל במוצרי היבוא.

' .15מפגש השניצל' בראשון לציון פועל ללא תעודת
כשרות.
בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצא בית העסק מפגש השניצל
ברח' אצ"ל בראשון לציון מוצג ככשר ללא שיש ברשותו תעודת כשרות
כחוק .ידע הציבור ויזהר .כנגד בעל העסק ינקטו אמצעים כחוק.
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' .16גבינות פילדלפיה מסוגים שונים ללא אישור
הרבנות הראשית לישראל.
במרכולים ברחבי הארץ נמצאו משווקות גבינות במותג פילדלפיה
מסוגים שונים המיוצרות על ידי קראפט אינק ארה"ב ומיובאות ע"י נטו
מלינדה סחר בע"מ ,המצויינות ככשר חלבי בהשגחת  okdארה"ב
משעת עשיה לאוכלי חלב חו"ל .גבינות אלו לא קיבלו את אישור
הרבנות הראשית לישראל ואין לקלוט אותן במקומות המושגחים.
למותר לציין כי הרבנות הראשית אינה מאשרת גבינות המושגחות
"משעת העשיה" הואיל והן מיוצרות מחלב עכו"ם.

 .17הוסרה תעודת הכשרות לג'וני ווקר.
בעקבות הודעת ועד הכשרות של האו קי בראשות הרב דון יואל לוי
שליט"א ,אשר נמסרה לרבנות הראשית ,נערכה בדיקה בה נמצא כי
המסמכים שהוגשו על ידי היבואן פנקו גרופ לקבלת תעודת הכשר ליבוא
ויסקי במותג ג'וני ווקר ,ניתנו במקור ליבואן  ibblsבלבד כך שאינם
מתאימים למשקה אותו ייבא היבואן .בעקבות ממצאים אלו בוטלה
תעודת הכשרות של מחלקת היבוא ברבנות הראשית לויסקי ג'וני ווקר
של היבואן פנקו ,בכל סוגי המשקה ולפיכך ציון הכשרות על המוצר אינו
נכון .אין לקלוט מוצר זה של היבואן פאנקו במקומות המושגחים אלא של
היבואן  ibblsבלבד וזאת בכפוף להימצאות תעודת הכשר בתוקף.
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הודעות מהרבנויות המקומיות


מרבנות חבל מודיעין נמסר כי הוסרה הכשרות מבית העסק "פלאפל בכיכר" בצומת
טירת יהודה ,עקב הפרת נהלי הכשרות



מרבנות תל אביב נמסר כי בית העסק מיד-נייט ברח' ר' חיים ויטל  2מוצג ככשר ללא
שיש במקום השגחה מטעמה.



מרבנות מעלה יוסף נמסר שניתן לקלוט מחדש את מוצרי מפעל "טבעי מהגליל""/ירוק
מהגליל" לפי ההנחיות הבאות:
 .1מוצרים המכילים ירק עלים כגון שמיר ,כוסברה ,פטרוזליה בזיליקום  -ניתן לקבל רק
מה שיוצר עד פסח אחרון ,וכן מוצרים שייוצרו לאחר .18.08.2015
 .2את שאר המוצרים ,כגון שום ,פלפלים ,עגבניות מיובשות וכדומה -ניתן לקלוט ללא
הגבלה.



מרבנות גבעתיים נמסר כי העסקים הבאים מציגים עצמם ככשרים ללא שיש ברשותם
תעודת כשרות כחוק:
"צ'יצ'ו גריל ישראלי" – רח' כצנלסון 42
"חמשיה" קפה ומאפה – כצנלסון  61מציג תעודה של גוף שאינו מוסמך לתת כשרות
אטליז דהאן – הצנחנים 7

החזרות כשרות


בחיפה הוחזרה הכשרות למפעל התבלינים "ש .פרנסיס נכסים ומסחר בע"מ" ברח'
העצמאות  58חיפה.



ברחובות הוחזרה הכשרות לפיצה קורנר ברח' דרך ירושלים  2מרכז שרונה ,רחובות.



ברמת גן הוחזרה הכשרות לבית העסק "מפגשים תל השומר" השוכן בתל השומר ,רמת
גן.
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הסרות כשרות


















בקרית עקרון הוסרה הכשרות מבית העסק "קפה קפה" השוכן בבילו סנטר.
ברמת גן הוסרה הכשרות מבתי העסק הבאים:
א.ב .תבשילים של פעם – רח' היצירה 17
תבשילים טעם לחיים – רח' הבונים 3
בגבעת זאב הוסרה הכשרות מבית העסק "פיצה קינג" ברח' קרית יערים .32
בחולון הוסרה הכשרות מבית העסק "הבוסתן תבלינים" ברחוב פנחס אילון .1
בגני תקוה הוסרה הכשרות מהעסק "קייטרינג מגשים" רח' הכרמל  20מרכז הבמה.
בראשון לציון הוסרה הכשרות מבית העסק 'יאמי יאמי' ברח' נווה דקלים  .44בעל העסק
מסרב להחזיר את התעודה ובמקום עדיין תלויה תעודה של רבנות ראשון לציון ושל
בד"צ חתם סופר פ"ת.
באור יהודה הוסרה הכשרות מבית העסק "פיצה עצמאות" ברח' עצמאות .63
בנווה ימין הוסרה הכשרות מהעסקים:
טופ-מיט חברת שיווק בשר – עקב העברת פעילות לעיר אחרת.
בית קפה אגמים.
ברמת ישי הוסרה הכשרות מקייטרינג "רג'ין טעמים אהבה חוויה" עקב הפרת נהלי
כשרות.
באשקלון הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
מסעדת ריקוטה – רח' שילה 1
השדרה של ברק – רח' אבא אחימאיר 6
קפה אנונה – רח' הרצל  ,4בית פרנק
הפסקת צהריים – רח' החרש 16
בית האוכל הבוכרי/השווארמה הבוכרית רח' הכרם  ,1255עקב תקלת כשרות חמורה.
בשדרות הוסרה הכשרות מהעסק "דדיס"
בבת ים הוסרה הכשרות מבית העסק "גלידות מזל" ברח' בלפור 69
בנתיבות הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
מבית העסק פלאפל סופר בשד' ירושלים  – 134/11עקב סגירת העסק
מגה בול – חנות רח' יוסף סמלו  – 123עקב סגירת העסק
ישראלי קריספי – רח' יוסף סמלו  – 1עקב סגירת העסק

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס העכשווי של כל
מוצר או בית עסק
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ברמלה הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
מיסטר פיצה ברח' חיים בר-לב 7
דוד יגל – ז'בוטינסקי  ,19שוק רמלה
בקרית גת הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
מלך השיפוד בשד' העצמאות  – 49עקב סגירת העסק
שפע – מבוא סיון  – 8עקב סגירת העסק

בכבוד רב,

בברכת התורה והארץ,

הרב יעקב סבג
ראש אגף הכשרות

רפי יוחאי
מנהל היחידה הארצית
לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

העתקים :הרה"ג יצחק יוסף שליט"א  -הראשון לציון והרב הראשי לישראל ,הרה"ג דוד לאו שליט"א  -הרב הראשי לישראל,
הרב דוד אזולאי  -השר לשירותי דת ,עו"ד עודד פלוס  -מנכ"ל הרה"ר לישראל ,עו"ד הראל גולדברג  -היועץ המשפטי לרה"ר לישראל,
מר דניאל בר  -דובר הרבנות הראשית לישראל ,רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי.

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס העכשווי של כל
מוצר או בית עסק
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