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  : הנחיות לייצור ושיווק סופגניות. 1
 הרבנויות המקומיות ונציגי סניפי רשתות המזון ותמתבקש ,עם התקרב חג החנוכה

במסגרת זו . תוהקונדיטוריות ברחבי הארץ להיערך לקראת ייצור סופגניות כשרו
המשגיחים מתבקשים לדאוג לכך שהמטגנות עברו הכשרה והגעלה כדין על מנת 

כמו כן לוודא שהדלקת המטגנת תתבצע . בשריות או בלועות איסורלוודא כי אינן 
ם וכן שהופרשה חלה כדין מהעיסה המתקבלת וגם "באופן שלא ייכשלו בבישול עכו

  . שהקמח עבר ניפוי כנדרש על פי ההלכה
 יש לדאוג לכך שחלק מהממרח יהיה גלוי על ,לגבי סופגניות עם מילוי ממרח חלבי

שיהיה היכר שהסופגניות הינן חלביות ובכך לבדל אותן פני הסופגנייה על מנת 
חובה לציין בגלוי על גבי שלט שהן חלביות על מנת , בנוסף .מהסופגניות הפרווה

בכל מקרה קיימת . שהציבור לא ייכשל ויאכל אותן לאחר אכילת מאכלים בשריים
חובה להפריד את הסופגניות החלביות מסופגניות הפרווה המונחות על גבי 

. מובהר גם שאין לאפשר הכנת סופגניות כאשר העיסה מכילה רכיבי חלב. מגשיםה
יש לוודא כי סוג הסופגניות הנמכרות בשקיות המכירה יתאימו לציון פרווה או חלבי 

 .לפי העניין המסומן על גבי השקית או האריזה
הציבור מתבקש לוודא כי הסופגניות שהוא רוכש מגיעות ממאפיות וקונדיטוריות 
מושגחות כדין על ידי הרבנויות המקומיות על מנת להימנע ממעשה הונאה של 
יצרנים הפועלים ללא השגחה והעשויים להכשיל את הציבור במאפים אשר ייתכן 

  .והם יותר זולים אך לא כשרים

  
  
  

  :  מזוייף-"זית וגפן"שמן זית במותג . 2
 1תכולה, כבישה קרהלאחרונה נמצאו משווקים בקבוקי שמן זית כתית מעולה ב

' חב, 021508178: י קוד יצרן"המיוצרים ע, )7290001044131: בר קוד(, ליטר

הרבנות לכשרות "תוך שהם נושאים ציוני כשרות , מושב בני ציון" זית הגפן"

על פי דיווח הרבנות לכשרות ארצית ".  צ חוג חתם סופר פתח תקווה"בד"ו" ארצית

אין לקלוט מוצר .  ועל כן ציון כשרות זה מזוייףמעולם לא העניקו הכשר לחברה זו

  .זה במקומות המושגחים ויש להסירו מהמדפים

  
    יפס משפחתי'צ. 3

י משגיחי המסעדות השונות עולה כי קיים משווק המנסה "מנתונים שהתקבלו ע

ג הנושא את המותג " ק2.5באריזה משפחתית של קפוא יפס 'להפיץ שקיות צ

McCatn על אף שאין למפעל ,  הרב רוביןצ מהדרין"שר בהשגחת בדתוך ציונו ככ

  .ימצאת האין לקלוט תוצרת זו ויש לדווח לנו בכל מקום ב. זה כלל כשרות מכל גורם
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   ללא אישור" לה רומנה-א"ארטישוק . 4
ארטישוק רומני במסגרת פעילות האכיפה נתפסו במספר מקומות צנצנות של 

' י חב"איטליה ומיובאות ע, ם בלה קונסרבההמיוצרי" Bell" תחת המותג בשמן
כשר פרווה למהדרין "תוך שהם מוצגות כמהדרין , מרישפון" אימפורט פור יו"

וזאת ללא שקיבלו " חזן.  הרב א–גרליק . מ.הרב ג, צ מהדרין מילאנו אטליה"בד
אין לקלוט מוצר זה . את אישור מחלקת היבוא של הרבנות הראשית לישראל

   .ללהיכשים ויש להסירו מהמדפים על מנת לא במקומות המושגח
  

  איסור קליטת פטריות בתפזורת. 5
אולמות וכלל בתי העסק , מלונות,  מסעדות- הננו לחזור ולהזכיר כי בהתאם לנוהל

המושגחים אינם רשאים לקלוט פטריות בתפזורת ובכלל זה פטריות יער מחשש 
לרוב בתוך סלסלות קטנות (ורות לנגיעות ובעיות נוספות אלא אך ורק באריזות סג

 חשש אשר מצויין עליהם במפורש שגודלו בפיקוח ללא) ארוזות בניילון נצמד
. חרקים ותולעים וכן מקופסאות שימורים הנושאות ציוני כשרות מרבנות מוסמכת

 .אין לקלוט אספרגוס ממקור לא מפוקח וכן תאנים בשל חזקתם כנגועים, כ"כמו
הרבנות הראשית מזה שנים רבות שאין גיש כי בהזדמנות זו נחזור ונד

לישראל מעניקה אישור כשרות לכל סוגי הפטריות המיוצרות בסין ומיובאות 
גם אם הן נושאות ציוני כשרות ועל כן אין לקבלם בשל הנגיעות הגבוהה  ארצה

   !מכל גורם שהוא
  מאפה חלבי ללא שינוי צורה. 6

 בתוך תבנית עוגת דבש חלביתת התקבלו תלונות על כך שבחנויות משווק
ברצוננו לחזור ולהזכיר . תחת השגחות שונות") אינגליש קייק("מלבנית מאורכת 

כי על נותני ההכשר להקפיד על כך שדברי מאפה המוכרים בציבור הרחב 
יעשה בהם שינוי צורה ככל שמחליטים לייצרם כחלביים , על פי צורתם" פרווה"כ

של המראה הדומה ויבוא לאוכלם לאחר מאכלים על מנת שהציבור לא יוטעה ב
ג האריזה בלבד על "את השינוי יש לבצע על גוף המוצר ולא מספיק ע. בשריים

  .מנת שבעת הסרת האריזה עדיין יהיה ניתן לזהות שמדובר על מוצר שונה

  

  קרית גת -" יינג מאי'צ". 7
, "יאיינג מ'צ"ל כך שבעלי חברת מסעדת מהרבנות קרית גת התקבל מידע ע

מכרו מנות מזון תוך , קריית גת, 3אשר בכיכר פז " לב העיר"השוכנת בקניון 
שיווקם ככשרות בהשגחת הרבנות קרית גת בעוד שבפועל מזה כחצי שנה שאין 

 להם על סגירת והם מעניקים תעודת הכשר למקום לאחר שהבעלים דיווח
אשר אין לקלוט מנות מזון ממסעדה זו . ו אמצעיםכנגד הבעלים ינקט. המסעדה

    .על מנת לא להיכשלבקרית גת 
  XLזיוף תעודת כשרות למשקה . 8

התקבלה הודעה ממחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל כי הרב מרדכי יוסף 
ביקש למסור כי לאחרונה גילה כי פולין  ,רבה הראשי של וורשה, א "שליטשודריך 

  XL Energy Drinkלמשקה זויפה תעודת הכשר שניתנה לכאורה על ידו 
בתעודה ישנן אי התאמות בתאריכים .  מפוליןContrax Sp Zooהנמכר על ידי 

המשגיחים נקראים לשים לב היטב . וכן שינויי כתב המעידים על נסיונות הזיוף
  .אכן תואמות ואין בהם חשד לזיופיםהאם התעודות שמתקבלות על ידם 
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    ומבשלת בירהכשרות מלונות באילת. 9
הרבנות והמועצה הדתית אילת בקשה להודיע כי מעתה איננה מעניקה יותר 

' רח, "לה פלאיה"אילת וכן למלון , חטיבת הנגב' רח, "ארקדיה ספא"הכשר למלון 
ידע הציבור .  במקוםאילת ועל כן אין לה כל אחריות לגבי מצב הכשרות, קאמן
טרם קיבלה את כשרותה ואין לקלוט  "סוף"בירה לבנה במותג  , כמו כן.ויזהר

  !אותה במקומות המושגחים עד להסדרת הכשרות במפעל
P 23.11.15 החל מתאריך  הכשרות למלון אקווה מריןהוחזרהכמו כן נמסר כי  
   לחם בר יוחאי–הונאת כשרות . 10

הכשרות בגוש א ממונה על מתן "שליטו אבא שאול התקבלה הודעה מהרב אליה
הקמח בהשגחת הרב "המוצג ככשר " לחם בר יוחאי"עציון כי נמצא משווק המוצר 

המוצר אינו ". הופרשה חלה כדין קמח שנה שישית, רבנות גוש עציון, אבא שאול
  . עומד תחת השגחת הרבנות בגוש עציון

 אשר שכנה בפארק תעשיות עציון "טבעון ביוטק"חברת כי  על ידו כמו כן נמסר
ואשר עמדה תחת השגחת רבנות גוש עציון סגרה את המפעל בחודש ספטמבר 

עם זאת נודע כי ככל .  ואינה נמצאת עוד תחת פיקוח רבנות גוש עציון2014
 .הנראה עדיין נעשה שימוש במדבקות הנושאות את שם רבנות גוש עציון

  

  שיווק תמרים לא מאושרים. 11
הול 'רדי היחידה הארצית התקבל מידע כי נמצאו משווקות אריזות תמר מגבמש

י אפרתי "כשרות למהדרין בראשות הגר"יבול נכרי המצויינות ככשרות בהשגחת 
  . 7290000908724 ברקוד product of Palestine, "א"שליט

א נותן הכשרות בבקעת הירדן "מבירור שנערך עם הרב מנחם גליצנשטיין שליט
  ועל כן אין לקבלו במקומות המושגחיםו כללכשרותאת המוצר לא קיבל כי  נמצא

  . בהעדר רבנות מוסמכת
  .נא להודיע למשרדי היחידה הארצית בכל מקום בו משווק המוצר

  

 :הסרות כשרות. 12
  : נמסר כי הוסרה הכשרות מהעסקים הבאיםרמת גןמרבנות 
  2ה "הרא' רח, יז'קפוצ -
 77יק ביאל' רח, גלידה ויקטורי -
 19תרצה ' רח, תרצה בפיתה -
  : נמסר כי הוסרה הכשרות מהעסקים הבאיםקרית גתמרבנות 
  .81יהודה ' רח, גלידה יוברי -
 בונבון בעיר -
 63/5לכיש ' רח, סוויט פרוט -

  דרך השלום' רח, מפירות וירקות אנואר הוסרה הכשרות נשרב
  44עוזי חיטמן ' רח, מהום בורגר הוסרה הכשרות רמלהב
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  :עות מהרבנויות המקומיותהוד

 נמסר כי העסקים הבאים בתל אביב מציגים עצמם ככשרים ללא שיש ברשותם תעודת תל אביבמרבנות 
  :כחוק, כשרות מאת הרבנות

  .מציג תעודה של גוף שאינו מוסמך ליתן כשרות. 1הברזל ' רח, סביח פרישמן -
 .מך ליתן כשרותמציג תעודה של גוף שאינו מוס. 14יד חרוצים ' רח, ריסטו בר -
 .187אבן גבירול ' רח, שווארמה פלאפל מבורך -
 .60המסגר ' רח, המוציא לחם מן הארץ -
 .מציג תעודה של גוף שאינו מוסמך ליתן כשרות. 47לוינסקי , ניסו -
 למרות אך, אינו עומד תחת השגחתם,  רמת גן20בן גוריון '  ברחאולמי מודיעין נמסר כי רמת גןמרבנות 

  . בניגוד לחוקזאת מוצג ככשר
  

  החזרות כשרות. 13
 P נמסר כי הוחזרה הכשרות לעסקים הבאיםקרית גתמרבנות :  

- P תחנת דלק(דרך הדרום ' רח, טעמי העמק(  
                P 5אליהו הנביא ' רח, מסעדת המוציא  

  
מועד הכשרות חוג חתם סופר פתח : וודקה עם סימון כשרות מזוייף. 14

אדיס הם השגחה על ברנדי וודקה של היצרנים תקווה נמסר כי אין ל
 למרות שמשתמשים בחותם שמשבית . ת.סלבה בא. א.משקאות וא

  נגד המפיץ ננקטו האמצעים הדרושים! צ ובנוסף אין על זה רבנות כחוק"הבד
    

 O.U- ה של מועד הכשרות :גרגירי לציטין עם סימון כשרות מזוייף. 15
גרגירי "לא העניקו כלל הכשר למוצר ב התקבלה הודעה על כך שהם "ארה

' מרח" טוב טבע"י היבואן "המיוצר בחברת סוליי פישר המיובא ע" לציטין
בוא של ית ובנוסף גם לא קיבל את אישור מחלקת ה" פ23הפרדסנות 

ידע הציבור . צר זה במקומות המושגחיםאין לקלוט מו. לישראלר "הרה
  : ב האזהרה"מצ !ויזהר
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