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  .רמלה 'איטליז דהן'חשד חמור לטרפות ב. 1

בשוק רמלה על ידי נציגי משרד הבריאות,  "אטליז דהן"שנערכה בבפשיטה 

יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות, הפיקוח העירוני והיחידה הארצית 

לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ברבנות הראשית לישראל, נמצא כי 

במקום נמכרים ומיוצרים מוצרי בשר שונים המוצגים ככשרים באמצעים 

במדבקות הנושאות מצג כשרותי וזאת למרות שבמקום  שונים לרבות שימוש

אין תעודת כשרות ואין השגחה כלל מטעם הרבנות המקומית המוסמכת 

וידוא שהסחורה הנקלטת ך ותהיכולה לפקח על קליטת הסחורה ועיבודה, 

במקום נמצאו  וכד'. אכן כשרה וגם שאין בעיה של בשר שנתעלם מן העין

מנוקרים וכן חלקים אחוריים. כמו כן קיים בשרים שאינם מוכשרים ואינם 

 .מטבחיים טרף  ת חלקי בשר מביתישחשד חמור לרכ

חובה "לנקר" חלקים מסויימים בבשר  חלהכי על פי ההלכה  למותר לציין

הבהמה על ידי הוצאת חלקים האסורים באכילה, ולהכשיר את כל מוצרי 

וכשר הינו חמור הבשר והעוף לפני אכילתם. שימוש בבשר לא מנוקר ולא מ

ביותר ומטריף את הכלים.יש לציין כי מלאכת הניקור וההכשרה היא מלאכה 

מורכבת ועל כן חל איסור לעשות בהם שימוש באטליזים המושגחים ועל 

אחת כמה וכמה שהמכשלה קיימת באטליזים ללא כשרות. הציבור שומר 

ודות עסקים ללא תעמ הכשרות נקרא ככלל להיזהר מלרכוש בשר ומוצריו 

כשרות כחוק אף אם אלו מציגים חותמות כשרות או מצגי כשרות שונים על 

משוק  זה אטליז דהןובכלל או בפירסומים אחרים גבי חלקי הבשר השונים 

 ידע הציבור ויזהר!  .רמלה

 

 
  

 .לתעשיה קשות בגבינות תקינים שאינם כשרות ציוני. 2

 חצי/קשות גבינות" תנובה"  חברת ידי על משווקות נמצאו לאחרונה

 הרבנות שם ציון ללא למהדרין ככשרות מוצגות, תעשייתי לייצור קשות

 במקומות הנקלטים המוצרים גבי על כי לוודא יש. הכשרות נותנת

 אין. חוק פי על הכשרות את הנותנת הרבנות ציון ישנו המושגחים

 . למוצרים כנלווים הנשלחים שונים באישורים להסתפק
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 ."גוס גריי" בוודקה כשרות הונאת. 3

, נבה'לג הראשי הרב - א"שליט דיין יצחק הרב מאת שהתקבלו מנתונים

 בקבוקי" חינם חצי" ברשת בארץ משווקים נמצאו לאחרונה כי עולה

 בקרדי' חב תוצרת(  Grey Goose" )גוס גריי וודקה" מסוג משקה

 31 המרכבה' מרח" מ"בע ספיריטס. ק.ש' "חב ידי על לארץ המיובאים

 ובאישור נבה'ג רבות בהשגחת - פרווה כשר"כ הצגתם תוך,  חולון

 פיקח לא שמעולם ייצור קודי נושאים  וכשהם" לישראל הראשית הרבנות

 כשרים לא הם כן ועל מהודו יובאו אף הנראה ככל חלקם אשר ייצורם על

 כיום כי נמצא לישראל ר"ברה היבוא מחלקת עם שנערכה מבדיקה! כלל

 לבקבוקים ובאשר כלל בתוקף כשרות אישור ספיריטס. ק.ש ליבואן אין

 למשקה אחריות כל לה אין כשרות הבלתי האצוות עם המיובאים

 זאת לאור. חמורה הטעיה מהווה  נבה'ג ורבנות ר"הרה בציון והשימוש

. ק.ש מהיבואן" גוס גריי וודקה" המשקה את לקלוט אין כי הוחלט

 שיש היחידי היבואן. לאלתר מהמדפים להסירו ויש מחולון ספיריטס

 היבואן הינו ר"מהרה כיום גוס גריי לוודקה כשרות אישור ברשותו

. הטעמים סוגי לפי בתוקף הכשר לתעודת בכפוף וזאת בלבד ״אקרמן״

 המופיעים הכשרות פרטי על להקפיד יש כן ועל גורף באישור מדובר אין

 מנת על והמשגיחים ההכשר נותני לידיעת להביא נא. הכשרות באישור

 .מכשול להסיר

 

 

 אביב בתל במסעדה נתפסו טרפות .4

 טרפים עופות הכנסת נמנעה הכשרות משגיח של ערנותו בזכות

 בעקבות. אביב בתל 69 ל"האצ' ברח השוכנת" קוקוריקו" למסעדת

. לאלתר העסק מבית אביב תל רבנות של הכשרות הוסרה האירוע

 !ירחק נפשו ושומר
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 דבש וחלב תחת לשונך, שימו לב: . 5

 בחנויות חלביות דבש עוגות משווקות נמצאו השנה ראש התקרב םע

 הנוהג לציבור מכשול להוות עשוי הדבר. שונות השגחות תחת השונות

 התבקש ההכשר נותן. הבשרית תםד סעו במהלך אלו עוגות לאכול

 לבדל חובה חלה הנוהל פי ועל הואיל התקלה את לתקן מנת על לפעול

 .      בצורתם לפרווה חלביים מאפה מוצרי בין

 

 

 

 

 

 

 מעורבים באריזות דגי בקלהשרצים טמאים )קלמארי( . 6

התקבלה תלונה במשרדי היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה 

בכשרות מאת משגיח הרבנות המקומית על כך שבמטבחו התקבל משלוח 

דגי קלמארי האסורים באכילה, המשווקים כ"דג בקלה שלם קפוא  של

הדגים כבר טוגנו והטריפו את חלק מ"תנובה". חב' בתפזורת" ע"י 

מאכל  הוצאתורק ברגע האחרון נמנעה תקלה חמורה של  במטבח   הכלים

דג בקלה שלם קפוא  "  . אנו מבקשים מכל מי שרכשללקוחותהטריפה 

מ"תנובה" וכן משאר החברות לפתוח בדחיפות את הקרטונים   " בתפזורת

אמים את האתיקט דגים כשרים התואכן ולוודא כי תכולת הקרטון מכילה 

חברת  נציגי   שע"ג הקרטון ויש לדווח לנו בכל מקום בו תימצא תוצרת זו.

בדחיפות את התקלה  יתקנוהתקרית החמורה על מנת ש לגבי דווחו"תנובה, 

שווקה . נא לשלוח מידע  היא   הסחורה מהמקומות אליהם  את ימשכוו

 .achifa@rabbinate.gov.il:המייל של היחידה בעניין לכתובת

קיים חשש גדול להימצאות תולעים  בדג הבקלה כמו כן, יש לשים לב כי

אלא כאשר הדג משווק ללא ראש  וטפילים ועל כן אין לעשות בדג שימוש

דבר זה אפשרי כאשר הדג מופשר והבטן  וכאשר חלל הבטן פתוח ונקי.

המשגיחים בחברות הקייטרינג וההסעדה נקראים להפשיר את פתוחה. 

הדגים ולבדוק את גוף הדג ואת חלל הבטן מתולעים וטפילים. אולם לרוב 

ולכן אין  הדג מגיע רק בלי ראש ובמצב קפוא ללא שפתחו את חלל הבטן

 להשתמש בדג זה כאשר חלל הבטן סגור. 

דרש. בכל מקרה של עם זאת ניתן להשתמש בפילה בקלה לאחר בדיקתו כנ

נגיעות יש לפסול את הדגים ולעדכן את הרבנות הראשית לישראל 

 .בממצאים
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 יקבי – ביין מאושרים שאינם גלם בחומרי שימוש. 7

 .תשבי

 תשבי ביקבי הארצית הכשרות אגף נציג ידי על שבוצעה בביקורת

 בהשגחת טרטארית בחומצה שימוש נעשה במקום כי נמצא, בבנימינה

 הראשית ברבנות היבוא מחלקת ידי על לשימוש מאושרת שאינה יו האו

 בעל. מהודרת כשרות מצויינת הבקבוקים גבי על כי אף על, לישראל

 ורק אך ולהשתמש הגלם חומרי את מעתה לשנות התחייב היקב

 שיוצר ליין להתייחס יש זאת לאור. בלבד המאושרת טרטרית בחומצה

 .בלבד רגילה כשרות ברמת כיין היום עד

 

 

 :ופטל בתאנה שימוש לגבי עדכון. 8

 בבתי ובפטל בתאנה שימוש לעשות אין לישראל ר"הרה נהלי פי על

 הוגברה לאחרונה. בהם המצויה הנגיעות מפני המושגחים האוכל

 תעשייה מוצרי של ייצור להפסיק הנחיות והוצאו, זה בתחום האכיפה

 למוצרים ייבוא אישורי הפסקת וכן, ופטל תאנה המכילים, מעובדים

 .כאלה
 ולהימנע היצרנים את בהתאם להנחות הכשרות מנותני נבקש, לכן

 לגבי. ופטל תאנה המכילים, מעובדים מזון למוצרי כשרות אישורי מלתת

 נגיעות חשש קיים אשר, תיבול עשבי/עלים ירקות/פירות בשאר שימוש

 תעשייה למחלקת לפנות או המפורסמים הנהלים פי על לפעול יש -בהם

 .לישראל ר"הרה של וחרושת

 

  
  

 .פטל בריבות כשרות הונאת. 9

" אדום פטל מעדן"ו" שחור פטל מעדן" ריבות משווקות נמצאו לאחרונה

 ידי על המיוצרות" שופרסל" במותג" פטל מעדן" וכן" מורנו סן" במותג

" אופאל" ידי על מיובאות אשר מבולגריה" אלנה" או" 99 סימא" מפעל

 הרבנות ובאישור ישראל אגודת צ"בד בהשגחת לפסח ככשרות ומוצגות

 אחריות כל להם אין כי נמסר ישראל אגודת צ"מבד. לישראל הראשית

 להעניקו ומעולם, בהם הרבה הנגיעות עקב ל"הנ המוצרים לכשרות

 המצויין כפי לפסח ככשרים עליהם לסמוך שאין שכן וכל הכשר לכך

 ושומר, המושגחים במקומות המדפים מן אלו מוצרים להסיר יש. עליהם

 !ירחק נפשו

 7290002881049 ברקוד – מורנו סן אדום פטל מעדן

 7290002881087 ברקוד – מורנו סן שחור פטל מעדן

 7296073128274 ברקוד – שופרסל פטל מעדן
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 כחוק מושגח שאינו ממקור לימונים לשיווק חשד. 10
בעקבות מידע שהתקבל במשרדי היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור 

השוכן בדרום  'פז פרי זהב'הונאה בכשרות נמצא כי בית האריזה 
בניגוד לחוק  "אוצר הארץ"ככדין השרון ניסו לשווק לימונים ללא אישור 

תוך כדי זיוף חותמת כשרות ללא אישור הרבנות המקומית. בעקבות כך 
ג ביכורי שדה דרום בזכות עירנות המשגיחים "במרלוהסחורה  נחסמה

ללא שהיא  במקום. מיותר לציין כי אין אישור לקלוט את התוצרת
 . מוחתמת ע"י הרבנות המקומית המוסמכת

 

 

 

 .בתמרים כשרות תויות זיוף. 11

 השקמה שיווק לוי רמי ברשת וכן השונות בחנויות כי תלונה התקבלה
 ככשרות המצויינות גרם 200 באריזות  הול'מג תמר  אריזות משווקות

 ללא ה"תשע לפסח כשר הירדן בקעת האזורית הרבנות בהשגחת"
 משווק, גלגל אריזה בבית נארז ומעשרות תרומות הופרשו ערלה חשש

 וחותמי התוית". החרדית העדה צ"הבד ובהשגחת מ"בע שיקרצי י"ע
 .מקוריים ואינם שחור בצבע מצולמים נראים הכשרות

 אפרים מעלה המקומית המועצה רב - א"שליט גליצנשטיין מנחם הרב

. מזוייפת הינה זו מדבקה כי למסור מבקש הירדן בבקעת הכשרות ונותן

 העדה צ"בד ושל הירדן בקעת הרבנות של ההכשר ציון כי מבהיר הרב

 כי לוודא יש. בלבד זהב בצבע המקוריות בתויות מופיע החרדית

 הכשרות ציוני את נושאת המושגחים במקומות הנקלטת התוצרת

 נמצאת בו מקום בכל בכשרות להונאה היחידה את לעדכן נא. התקינים

 .המזוייפים הכשרות ציוני את הנושאת סחורה

 

 

 

 שמן –" ארצית לכשרות הרבנות" של כשרות זיוף. 21

 .תבור

 של"  תבור" הסורי הזית שמן כי להודיע ביקשה ארצית לכשרות הרבנות

 בהשגחתה ככשר המוצג התבור הרי. נ.ד 74' חג בית משק 7532 יצרן

 ויש המושגחים במקומות לקולטו אין. מזוייף הינו ת"פ ס"חת חוג ובדץ

 .יימצא הוא בו מקום בכל  לדווח
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 יהודה מחנה שוק מזרחי אטליז – הכשלה. 31

 יהודה מחנה בשוק הארצית היחידה מפקח ידי על שנערכה בביקורת

 13 החרוב' ברח השוכן" מזרחי אטליז" העסק בית נמצא בירושלים

 הגוף של תעודה באמצעות ככשר המוצג, בירושלים יהודה מחנה בשוק

 גבי שעל למרות, חוק פי על כשרות ליתן מוסמך שאינו" הכשרות כתר"

 במקום, לנו הידוע פי על". הרבנות ידי על מאושר" כתוב התעודה

 חשש יש כן ועל, מנוקר ואינו מוכשר שאינו בשר חלקי גם מתקבלים

 !ויזהר הציבור ידע.  במקום הקונים להכשלת

 ככשר הוא גם המוצג" מוריס" העסק בית נמצא לאטליז מקום בסמיכות

 ליתן כאמור מוסמך אינו אשר"  הכשרות כתר" של תעודה באמצעות

 במקומות רק קניותיו את לערוך נקרא הכשרות שומר הציבור. כשרות

 .המוסמכת המקומית הרבנות של כשרות תעודת יש בהם

 

 אינו התעודה נותן - גלאון בקיבוץ חמורה הונאה. 41

 .כשרות ליתן הראשית הרבנות י"ע מוסמך

 הביסטרו" העסק בית כי עולה הארצית היחידה למשרדי שהגיע ממידע

 מגורם תעודה באמצעות ככשר מוצג גלאון בקיבוץ השוכן" מייק של

 נותן כי מופיע התעודה גבי על. כשרות ליתן מוסמך שאינו פרטי

 כי לציין יש. כשרות ומשגיח חופות עורך הינו, עמית אריאל, התעודה

 חופות עורכי להסמכת הוועדה י"ע חופות לעריכת הוסמך לא ל"הנ

 ליתן ר"הרה מועצת י"ע מוסמך אינו ואף לישראל הראשית ברבנות

 .  הכשר

 

 "הזית עץ" שמן בתרסיס כשרות הטעית. 15

 זית שמן תרסיס כי נמצא כשרות משגיח ידי על שהתקבלה מתלונה

 פיל פול חברת ידי על המיוצרים הזית עץ במותג קנולה שמן ותרסיס

 ככשרים מוצגים מ"בע תעשיות שמן ידי על ומיובאים, ב"ארה אילינוי

 למרות וזאת, לישראל הראשית הרבנות ובאישור ouה בהשגחת

 ברבנות היבוא ממחלקת. הראשית הרבנות מאת אישור אין שלמוצר

 2010 משנת אישורה את קיבל לא המוצר כי נמסר לישראל הראשית

 נכון אינו מכן לאחר שיוצרו מוצרים גבי על הרבנות אישור ציון כן ועל

 .הציבור את ומטעה
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 פרווה וחלבי של מאפים ברשתות הסופריםהפרדה . 16

 במחלקות כי מתברר הארצית הכשרות באגף שהתקבלה מפניה

 מאפים נמכרים עדיין רשתותה בשאר וכן שופרסל ברשת תוהמאפי

" חלבי שקדים ביס קרואסון: "בצורתם מאוד הדומים ופרווה חלבי

 פרווה" קטן קרואסון"ו, גדרון עבור ירושלים שלגל ידי על המיוצר

 גדרון חברת ידי על משווקים הקרואסונים. גדרון ידי על המיוצר

. נוספים למקומות גם משווקים כי ויתכן, ברשת תוהמאפי למחלקות

, בולט שילוט ידי על המאפים את ולבדל לב לשים נקראים המשגיחים

 חברת. המאפים גבי על סימון האפשר ובמידת הסוגים 2 בין הרחקה

 החלביים למוצרים הפרווה המוצרים בין בידול לבצע נקראה גדרון

 השיווק רשתות כל לגבי כוללת הינה זו הנחיה. לנוהל בהתאם

 .והיצרנים

 

 

 כשרות ללא מקביל יבוא – פרינגלס. 17

 כשרות ללא ב"מארה המיובא פרינגלס חטיף משווק נמצא לאחרונה

. כחוק כשרות תעודת ונושא לארץ המיובא המוכר לחטיף בניגוד וזאת

 הוא אותם הפרינגלס מוצרי כי לב לשים מתבקש הכשרות שומר הציבור

 .לישראל ר"הרה באישור ככשרים בפועל מסומנים אכן קונה

 

 

 

 

 דגים ביצי כשרות יוף. ז18

 ביצי התקבלו ידם על המושגח בעסק אשר ממשגיחים תלונות התקבלו

 היבואן ידי על ומיובאים הולנד האסנוט ידי על המיוצרים מלוח הרינג

 צ"בד בהשגחת פרווה ככשרים מוצגים מאשדוד" התקוה מעושנים דגים"

k.f .ברבנות היבוא ממחלקת. לישראל הראשית הרבנות ובאישור לונדון 

 אותו לקלוט אין כן ועל אישורה את קיבל לא המוצר כי נמסר הראשית

 .המושגחים במקומות
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 חריפים במשקאות כשרות זיופי. 19

 ציוני הנושאים שונים מסוגים חריפים משקאות משווקים נמצאו לאחרונה

 או יצרן פרטי קיימים לא הבקבוקים מן בחלק, כן כמו. מזוייפים כשרות

 כי מלמד העבר ןנסיו. היצרן את לזהות המאפשרים פרטים חסרים

 סכנה גם היתה הכשרות לזיופי בנוסף, שנמצאו דומים בבקבוקים

 וחמירא. הבריאות משרד מומחי דיווחי פי על בצריכתם בריאותית

 !מאיסורא סכנתא

 משקאות אדיס ידי על מיוצר –ברנדי אימפרטור

 שמש בית משקאות ס.א.א י"ע מיוצר –משובחת באיכות בגדדי ערק

 תרשיחא מעלות, תעשיות ליפשיץ י"ע מיוצר –סיקרט וודקה

 054-3403355 החצר יקב עבור GS י"ע מיוצר –ניה'פשניצ וודקה

 

 

 עילבון בצק מוצרי ביצור חמורה הכשלה. 20

 דבאח מרכול בסניפי כי נמסר הארצית היחידה למשרדי שהגיע בתלונה

 בצק מוצרי ידי על המיוצרים" ספיחה"ו" קובה" המוצר משווקים נמצאו

 שליצרן למרות וזאת, האריזה גבי על ככשרים המוצגים, עילבון, עילבון

 מעיון כן כמו. המוסמכת המקומית הרבנות מטעם כשרות תעודת אין

! חלב מוצרי והן בשר מוצרי הן מכיל המוצר כי מתברר המוצר ברכיבי

 .ירחק נפשו ושומר

 

 

 

 יבוא במוצרי כשרות הונאות. 21

 משקה" משווק נמצא הארצית היחידה מפקח ידי על שבוצעה בביקורת -

 על ומיובא ב"ארה יורק ניו, אריזונה י"ע המיוצר" ינסנג'וג דבש עם לימון

. ב"ארה ou בהשגחת ככשר מוצג, 02-2897233 ליבוא דיבואן חברת ידי

 לקבלו ואין לישראל הראשית הרבנות אישור את קיבל לא המוצר

 .המושגחים במקומות

 ידי על המיוצר ואגוזים שוקולד ממרח" דלינאט" המוצר משווק נמצא -

, אלעד 18 ברטנורא' רח שיווק דביר ידי על ומיובא צרפת 14 שניידרס

 ובאישור בריסל חדאד מנחם הרב בהשגחת פרווה לפסח ככשר מוצג

 כי נמסר הראשית ברבנות היבוא ממחלקת. לישראל הראשית הרבנות

 המושגחים במקומות זה מוצר לקבל אין. אישורה את קיבל לא המוצר

 .המדפים מן להסירו ויש
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 הנפש לבריאות החולים בתי כשרות על אחריות כל לה אין כי נמסר ציונה נס מרבנות 

 לבריאות הוסטל, פנחס בית אבות בית, ציונה נס הנפש בריאות מרכז :בתחומה הנמצאים

 .הנפש

 חיפה קניון במתחם ופסטיק'צ העסק בבית כשרותי פיקוח אין כי נמסר חיפה מרבנות. 

 תעודת ברשותם שיש ללא ככשרים מוצגים הבאים העסקים כי נמסר אביב תל מרבנות 

  :מטעמה כשרות

 53 בגין מנחם' רח –" רייטינג"

 שרונה מתחם -" רולדין"

 13 הארץ תוצרת' רח – הארץ תוצרת אולם

 האינטרנט באתר ככשר מפורסם – מבשר' רח – המעולה הטלה אטליז

 הרצל.' רח פינת יפו' ברח בשרים מסעדת

 ברשותם שיש ללא ככשרים מוצגים הבאים העסקים כי נמסר השרון רמת מרבנות 

  :מטעמה כשרות תעודת

 כשרות תעודת ברשותו שיש ללא במקומון ככשר מפורסם – 44 סוקולוב' רח – בעיר יין

 .כחוק

 כשרות תעודת ברשותו שיש ללא שלט גבי על ככשר מפורסם – 32 סוקולוב' רח – גולדות

 .כחוק

 ממשיך מנטה דלק תחנת במתחם בר יוסף העסק בית כי נמסר זאב גבעת מרבנות 

 .מטעמה כשרות תעודת לו שאין למרות ככשר עצמו את להציג

 העסק בית לכשרות אחריות עוד להם אין כי נמסר השרון לב אזורית מועצה מרבנות 

 .המועצה תחום את העסק בית עזיבת עקב" קסון'ג יקב"

 

 

 

 

 המקומיות מהרבנויות הודעות
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 נשרים כנפי' ברח" פינתי" העסק מבית הכשרות הוסרה בירושלים. 

 מלח ייצור" ומסחר נכסים פרנסיס. ש/"ספייס יק'מג העסק מבית הכשרות הוסרה בחיפה 

 .(בטעות מקורה הכשרות החזרת על הודעה) 58 העצמאות' רח – בטעמים ותבלינים

 העסק בעל לבקשת, 11 רבינוביץ' רח" מהשדה ירוק" מהעסק הכשרות הוסרה בחולון 

 הבאים מהעסקים הכשרות הוסרה כי הודיעה תקווה פתח הרבנות: 

 הגדול  הקניון מאחורי, 9 גור מוטה' רח – במושבה סושי

 8 הרכבת' רח – תקשורת סאני מטבח

 בעסק שבת חילול עקב" קיורטוש ההונגרי המאפה"מ הכשרות הוסרה ביאליק בקרית. 

 2 המלך שלמה' ברח" השווארמה בית" מהעסק הכשרות הוסרה ברמלה 

 הבאים העסק מבתי הכשרות הוסרה כי הודיעה מונד תל המקומית הרבנות: 

 .כשרות נהלי הפרת עקב 2 השקד' רח - אלירן וירקות פירות

 העסק  בעל לבקשת 47 הדקל' רח - מונד קפה

 הבאים העסק מבתי הכשרות הוסרה כי הודיעה השרון חוף האזורית הרבנות: 

רח' אבא  –השדרה של ברק נטר  בכפר השוכן מחרקים נקי ירק "אברהם ברכת"

 6אחימאיר 

 בעל לבקשת חרוצים ממושב( הארץ בכל האינטרנט דרך מכירה)" סלסלייט"/"מיקס מיי"

 16רח' החרש  –הפסקת צהריים העסק

 כשרות נהלי הפרת עקב יהושע מבית" ארועים הכוכב"/"ארועים פלג" כלים השכרת חברת

 מר בהנהלת השיטה בבית בורגרים ממסעדת הכשרות הוסרה גלבוע האזורית במועצה 

 הכשרות. הסכם הפרת בעקבות בר יעקב

 

 

 

 

 

 

 הסרות כשרות
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הרב הראשי לישראל,  - הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרה"ג דוד לאו שליט"א - העתקים: הרה"ג יצחק יוסף שליט"א  

היועץ המשפטי לרה"ר לישראל,  -מנכ"ל הרה"ר לישראל, עו"ד הראל גולדברג  -השר לשירותי דת, עו"ד עודד פלוס  -הרב דוד אזולאי   

.ת לישראל, רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצידובר הרבנות הראשי  -מר דניאל בר   
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 בכבוד רב,

 
 הרב יעקב סבג

 ראש אגף הכשרות

 בברכת התורה והארץ,

 

 רפי יוחאי

 מנהל היחידה הארצית

 לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

 

 

היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות מאחלת 

 לכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה וכמובן כשרה!

 


