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 במאפה מוצפים להיות השווקים עומדים,  אדר משנכנס . 1

  "המן אוזן"

 מיצרנים ורק אך ולרכוש להקפיד יש. זה בתחום יצרנים של גדול מגוון ישנו 

 אך תיעשה בתפזורת קניה. מוסמכת מרבנות הכשר תעודת ברשותם אשר

 קניית. מקומית מרבנות בתוקף הכשר תעודת ברשותן יש אשר בחנויות ורק

, מקומית רבנות ללא השגחה סמלי עם מזוהים בלתי בקרטונים תוצרת

 תוצרת בחשש כרוכה להיות עשויה, מוזל במחיר זו תוצרת המציעים מספקים

, חלה הפרשת אי, מנופה לא קמח, חלבי מאפה, ם"עכו אפיית - כשרה לא

 כי לוודא המשגיחים על ממכשול להימנע מנת על.  וכדומה כשר לא מילוי

 אין, ההלכה לפי. המקורי היצרן של משלוח בתעודת מלווה הנקלטת התוצרת

 קפה בתי! יכשל לא שהציבור מנת על חלבי מבצק המן אזני ייצור לאפשר

 חלביים המן אזני להגיש המעוניינים, במקום לאכילה המן אזני המגישים' וכדו

 שהמאפה ובתנאי המקומית הרבנות עם בתיאום חריג באופן יותר הדבר –

 או" חלבי" הוא כי מסומן יהיה עליו דגלון נעוץ יהיה ובתוכו מהרגיל מוגדל יהיה

 להסרה ניתנת שאינה, הבצק גוף על ישירות המודבקת מדבקה י"ע לחליפין

 קונדיטוריות - הנוהל פי שעל כבעבר להזכיר רצינו זאת בהזדמנות. בקלות

 על לציין עליהם,  מיובא בשוקולד: כגון נוכרי חלב מוצקי\באבקה המשתמשות

 .נוכרי חלב רכיבי אבקת לאוכלי חלביים שהם ל"הנ השקיות או האריזות

 

 
  

 טרפות בנתניה . 2

ע"י אנשי היחידה הארצית לאכיפת  ,במסגרת פשיטה שנערכה בעיר נתניה

חוק איסור הונאה בכשרות ברבנות הראשית לישראל בשיתוף עם אנשי 

 השירות הוטרינרי -יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות, משרד הבריאות 

על מתחם ביתם של משפחת חג'ג'  ,עיריית נתניה ובסיוע משטרת ישראל

נתפסה במקום תוצרת בשר ממקור בלתי מזוהה החשוד  ברחוב אונטרמן,

 צלעות כבש. וכטרף ובכלל זה חלקי פנים, ספאק, שקדים, בשר 

 ה בחסות צו בית משפט. הבשר הושמד. תהכניסה למתחם נעש

שווקה תחת חסות אטליז חשודה שוצרת במהלך הבדיקה נמצא כי חלק מהת

ת הישן "בא 14איכות הבשר( השוכן ברח' המסגר  -"קצביה" )י.מ. גבריאל

 בנתניה וכן ע"י המשווק גבריאל איכות הבשר מרח' אונטרמן בנתניה. 

 מבדיקה מהירה שנערכה ע"י מחלקת הכשרות ברבנות נתניה עולה כי 
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 השוכן ברח' המסגר בנתניה הנמצא תחת  במקביל לאטליז "קצביה"

השגחתה, התקיים שיווק של תוצרת החשודה כטרף מישובים ערביים וזאת 

 תוך הכשלת הציבור אשר ביצע הזמנות דרכם. 

עם היוודע המקרה החמור נדרש בעל האטליז להחזיר לאלתר את תעודת 

לטענת בעל האטליז אין קשרי  ההכשר ובמקביל זומן לשימוע בשל מעשיו.

מחלקת הכשרות  מסחר בינו לבין אביו שם נמצאו חלקי הבשר שהושמד.

היקפי השיווק של האטליז והמשווק גבריאל הנ"ל  מבררת אתברבנות נתניה 

ובמקביל יינתנו הוראות הלכתיות והנחיות באשר להכשרת כלים ללקוחות 

 המקום ינקטו צעדים.אשר נפלו בפח והשתמשו בתוצרת זו. נגד בעלי 

בהזדמנות זו קורא אגף הכשרות הארצי לכל מחלקות הכשרות בארץ להקפיד 

על נהלי קליטת תוצרת בשר מספקים מורשים ולהקפיד כי המסמכים 

המתעדים את המשלוח נושאים חותמות כשרות ונתונים המתייחסים לפרטי 

 .המשלוח על מנת למנוע תקלות מן הסוג הזה

 הצורך לגבי רב שאלת לעשות יש בתוצרת שימוש הנעש בהם במקומות

 .הכלים בהכשרת והאופן

 

 

 

 תימין קייטרינג - חמורה להכשלה חשד  . 3

עדכון בדבר הכשלה חמורה: מנתונים ותלונות שונות שהגיעו למוקד היחידה 

הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ברבנות הראשית לישראל, על 

ידי אזרחים תמימים שנפלו בפח עולה כי בעלי "קייטרינג והשכרת ציוד 

-050,  1800-800-809יון" מס' טלפון -לארועים תימין" העונה לשם "גידי

המציג עצמו ככשר למהדרין בפרסומים שונים מזה זמן, אינו עומד  8391244

כלל תחת כשרות מקומית כחוק ואף וישנו חשש ממשי להכשלת הציבור 

 .במאכלות שאינם כשרים

הנ"ל נוהג להפיץ אנו מבקשים מהציבור להפיץ הודעה זו למען הסר מכשול. 

יכול שאין מאחריו כל מסמך הנחזה להיות תעודת הכשר מטעם גוף פרטי כב

במידה ומישהו הזמין מחברה זו, נא ליצור קשר עם משרדי גורם חוקי. 

  achifa2@rabbinate.gov.il.היחידה הארצית במייל
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 ערנות משגיח מנעה הכשלה. 5

  בעקבות עירנותו של משגיח מרבנות המקומית אשדוד,

 " בתוך משלוח בשר כשר PRIME - נמצא קרטון טרף במותג "פריים

 שבדיר אל אסד   'דבאח' בית המטבחיים למסעדה כשרה משהגיע 

 ובעקבות כך נמענה תקלה חמורה ביותר!! 

  המגיעיםלבדוק את כל המשלוחים אנו קוראים ומבקשים מהמשגיחים 

 מנהל ומבית המטבחיים 'דבאח' ולעדכן על כל תקלה את רב העיר 

 תקלה רב העיר ורב בית המטבחיים עודכנו בדבר ה הכשרות המקומית!

 ופועלים במרץ לאתר את גורם התקלה! 

 על אף שמדובר באירוע חריג על המשגיחים לפקוח עיניים בעת קליטת 

 ם. תוצרת בשר ולוודא את תקינותה בהתאם לנהלי

 הינו המותג לשיווק הבשר הטרף  PRIME –יש להדגיש כי המותג פריים 

 את הסימון של בית המטבחיים דבאח. חברת פריים הונחתה לסמן מעתה 

 "טרף" על גבי אריזות מוצריה על מנת שהלקוחות יוכלו לזהות בבירור את 

 מקור הבשר. 

 

 

 אישור ללא לימונים שיווק. 6

 , עמרמי ממשק לימון כי מוסר ארצית שמיטה ועדת מרכז אנטמן אפרים מר

  במסגרת כלול אינו אחר משווק כל או/ ו חי דוד י"ע משווק. מגשימים מושב

  זו תוצרת לקלוט אין כן ועל המכירה היתר את ביצעו אשר החקלאים

 .המושגחים במקומות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פשיטה על מאפייה באשקלון   .4

 פשיטה נערכהבזכות ערנותם של משגיחי ומפקחי הכשרות ברבנות אשקלון 

משרד הבריאות בחסות צו בית המשפט ועל ידי מפקחי היחידה הארצית 

 19במפעל "אפיתל מאפים בע"מ" לייצור מאפים השוכן ברחוב הכישור 

  .אשקלון

כשהם מייצרים מוצרי מאפה ללא כשרות כלל תוך שהם  נתפסו בעלי המקום

ושים שמוש במדבקות ואריזות הנושאות את הציון "כשר בהשגחת הרבנות ע

 אשקלון". 

זיוף חמור הואיל והמקום כלל אינו מושגח במרבנות אשקלון נמסר כי מדובר 

על ידם. המדבקות נתפסו וכנגד בעלי העסק ינקטו אמצעים כחוק. אין לקלוט 

 .תוצרת חברה זו במקומות המושגחים
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 זיוף כשרות "אומנות השמן". 7

 במסגרת פעילות מערך הכשרות של הרבנות המקומית והיחידה לאכיפת 

 ליטר של שמני זית כתית 4חוק איסור הונאה בכשרות נמצא כי שווקו מיכלי 

 מעולה תחת המותג "אומנות השמן", המיוצרים כביכול על ידי חברת  

 "אבו גמיל מסחר בע"מ", אזור תעשיה קידמת גליל, הנושאים ציוני כשרות

 למהדרין מטעם הרבנות טבריא. 

 מבדיקה שנערכה עלה שכיום לא קיימות תוויות דומות או מיכלי שמן דומים 

 ח על ידי הרבנות האזורית גלילבמחסני מפעל "אומנות השמן", אשר מושג

 המעורבים בפרשה זומנו לשימוע במשרדי היחידה הארצית.  תחתון. 

 לאור הממצאים הנ"ל, אשר מעלים חשד לשיווק שמנים בכשרות

 , אין לקלוט במקומות המושגחיםבאופן מקביל למפעל הכשר מזוייפת 

 השמן", מכל הסוגים, המשווקים תחת המותג "אומנות  שמן הזיתמוצרי  

 אלא אם כן הם נושאים גם הולוגרמה וגם ציון כשרות כחוק מטעם 

  .שאז ניתן לקולטם הרבנות האזורית גליל תחתון

 .ינקטו אמצעים נגד המשווק

 

 

 

 הונאת כשרות מאפיית מרינה כרמיאל .8

 בביקורת של מפקח היחידה הארצית בקונדיטורית מרינה בכרמיאל נמצא 

 מוצריו ככשרים על גבי אריזות העוגות וזאת למרותכי המקום מציג את 

 הודעת רבנות כרמיאל על הסרת הכשרות מהמקום. 

 מתלונה שהתקבלה עולה כי המוצרים במקום עדיין מוצגים ככשרים. 

 ידע הציבור ויזהר!

 

 

  
  

 בית אבות אחוזת מוריה שפרעם. 9

 ככשר באמצעותנמצא שקייטרינג בית אבות אחוזת מוריה שפרעם מוצג 

 תעודת כשרות מטעם רבנות פקיעין החדשה. 

 קייטרינג זה משווק מזון למספר מוקדים. 

  משמעותיים בקייטרינג זה ומכיוון מכיוון שנמצאו ליקויי כשרות

 שרבנות פקיעין החדשה אינה מוסמכת לתת כשרות בשפרעם, 

 אין לאשר קליטת מזון מהקייטרינג במקומות המושגחים. 

 הנחיה זו בתוקפה עד להסדרת כשרות כחוק מטעם הרבנות 

 .לכשרות ארצית, שהנה הגורם המוסמך למתן כשרות בשפרעם
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 אלחראז טחינה זיוף. 10

מהרבנות נמצאה משווקת טחינה במותג אל חראז באריזות מזוייפות תוך זיוף ציוני הכשרות. 

לבין המוצר המזויף באמצעות הכשר  ימקורמוצר הלהבחין בין הנמסר כי  ניתן  לכשרות ארצית

 הסימנים הבאים:

 ק"ג. 1גרם ואילו הזיוף הוא ב 900. היצרן המקורי אורז באריזות של 1

ן המקורי אורז בקופסא עטופה בתווית נילון על כל הקופסא ואילו הזיוף הוא ע"י מדבקה . היצר2

 במרכז הקופסא.

 זיוף אריזה ישרה, מקורי אריזה עם שקע –שונה   . כ"כ צורת הקופסא3

 

 

 

 מוצרי ייבוא ללא אישור. 11

 יורוצ'יז ערנותו של משגיח מנעה שיווק גבינות המיובאות והמשווקות על ידי  -

יבוא ושיווק והמכילות חלב נכרי, למסעדה כשרה תוך שימוש בתעודת כשרות של גוף השגחה 

 מחו"ל.

 על פי הנהלים יש לאשר מוצרי יבוא רק בכפוף לתעודת כשרות מטעם מחלקת

 היבוא של הרבנות הראשית לישראל. 

 

 

 

לאחרונה התקבל עדכון כי נמצא משווק המוצר שימורי פטריות שמפיניון חתוכות, המיוצר על  - 

אסד, ברקוד   ( בע"מ מדיר אל1994ידי היצרן קסיאמן, סין ומיובא על ידי מוחמד נעמה )

 , המוצג "ככשר למהדרין פרווה בהשגחת בד"צ 6951243758125

 מבדיקה במחלקת היבוא נמצא  אגודת ישראל ובאישור הרבנות הראשית לישראל".

 כי המוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל. כמו כן מבד"צ אגודת

 ישראל נמסר כי המוצר לא קיבל את אישורם ומדובר בזיוף כשרות. ידע הציבור ויזהר.  

 

 

 

 נמצא משווק המוצר אטריות מאורז חום ללא גלוטן "פנה" במותג - 

 "chef gluten free" המיוצר על ידי פמילי טרי פודס, תאילנד ומיובא 

 ( בע"מ מכפר המכבי, 1983על ידי תומר יבוא ושיווק מוצרי מזון ) 

 מוצג ככשר לפסח בהשגחת בד"צ בית יוסף  650748779340ברקוד 

 לאוכלי קטניות. ממחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל נמסר כי המוצר

 בלו במקומות המושגחים ויש להחזירו לא קיבל את אישורה ועל כן אין לק 

 לספקים.
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  8691321100627בר קוד:  ליטר 5נמצא משווק שמן חמניות בגלון של  - 

 ירושלים המוצג ככשר  -המשווק ע"י מחלאת אל סלאם מבית חנינה 

 ר הרה"ר לישראל. שובהשגחת האו יו ובאי

 המושגחים המוצר נושא כיתוב מזוייף ואין לקלוט במקומות

 

 

 

 

 

 

 נמצאו פרליני שוקולד ממולאים בטעם אדבוקט, המיובאים על ידי - 

 קליטת מוצרים אלו "סלום ייבוא ושיווק", ללא ציוני כשרות. אין לאשר 

 במקומות המושגחים.

 

 

 

 

 נמצא משווק המוצר מחית פטל אדום תוך ציון שם היבואן "הדרום תעשיות  - 

 מזון" מוצג ככשר פרווה בהשגחת חתם סופר פ"ת ובאישור הרבנות הראשית 

 לישראל. 

 ממחלקת היבוא ברה"ר לישראל נמסר כי המוצר לא קיבל את אישור המחלקה. 

 בנוסף לכך, תוית ללא זיהוי שם היצרן אינה תקנית.

 

 

 

 

 

 נמצא משווק המוצר "דגני בוקר פצפוצי אורז תפוח" המיוצר על ידי  - 

 מוצג ככשר פרווה  09-2966445קלוגס אנגליה ומיובא על ידי חברת נג'אח 

 . ממחלקת היבוא ברה"ר לישראל נמסר כי המוצר לא קיבל את MKבאישור 

 אישור המחלקה.

 לקלוט מוצרים מיובאים במקומות המושגחים רק בצירוף אנו שבים וקוראים

 שרות כחוק.ת"כ תואמת מטעם מחלקת הייבוא וכן תווית עם ציון כ

ניתן למצוא פירוט מוצרים מאושרים באתר הרה"ר לישראל כלהלן :  

http://www.rabanut.gov.il/show_item.asp?itemId=425&levelId=61652&itemType=0 

 

 

 
 

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

 עסק

 

http://www.rabanut.gov.il/show_item.asp?itemId=425&levelId=61652&itemType=0
http://www.rabanut.gov.il/show_item.asp?itemId=425&levelId=61652&itemType=0
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 זיוף כשרות באלכוהול. 12

 38% (GLORIA BRANDY 5) 5 ברנדי גלוריה" המשקה משווק נמצא לאחרונה

 ' חב י"ע ומיובא בליטא קאונס סטומבראס' חב י"ע המיוצר בנפח כוהל 

  שקופה מדבקה י"ע ככשר הצגתו תוך, כנות ת"א מ"בע שיווק פרוטרי

 בהשגחת חדש חשש ללא: "המילים את הנושאת, הבקבוק על שהוספה

 ". לישראל הראשית הרבנות ובאישור דעה יורה ץ"בד 

  כלל כשר אינו המשקה כי נמצא הארצי היבוא מחלקת ידי על שנערך מבירור

 . לציבור חמורה מכשלה מהווה שהדבר כך

 . התוצרת את למשוך היבואן התחייב, המקרה היוודע עם

  מהמדפים בדחיפות זה מוצר להסיר יש. תקלה על מדובר לטענתו

 . ל"הנ ליבואן ולהחזירו

 המכונה דומה למשקה מתייחסת אינה זו הודעה, לבכם לתשומת

 .  זה יבואן של שחור רקע עם אורגינלית מדבקה הנושא" XO גלוריה" 

 !ויזהר הציבור ידע

 

 כשר ולא כשר -מוצרים דומים. 13

בביקורות של מפקחי היחידה הארצית ומתלונות שונות עולה כי בשוק קיימים מוצרים כשרים 

ומוצרים דומים או זהים אשר אינם כשרים. המשגיחים בעסקים המושגחים וציבור הצרכנים 

נקראים לשים לב לסימון הכשרות על גבי כל מוצר ומוצר. כמו כן נדגיש כי אין לקלוט בעסקים 

 )גם סגורה וחתומה( מספקים שאין ברשותם תעודת כשרות. המושגחים תוצרת

חטיף על בסיס תפוח אדמה בטעם טבעי מיוצר על ידי פרינגלס בלגיה ומיובא על ידי  – פרינגלס

בראל אלון. המוצר אינו נושא ציון כשרות אולם דומה מאוד למוצר כשר המשווק באישור הרבנות 

 הראשית לישראל.

 

 וקת מחית קארי המכילה שרימפס! נמצאה משו – מחית קארי

באריזה זהה למחית אדומה על בסיס קארי המיוצרת תחת השגחה ובאישור הרבנות הראשית 

 לישראל. 

 תאילנד ומיובאים על ידי מזרח ומערב. TCCהמוצרים מיוצרים על ידי 

 

הולנד ומיובא על ידי צ.ק.  נמצא משווק בקבוק בירה הייניקן המיוצר על ידי הייניקן – בירה היינקן

סחר בע"מ ללא כשרות, ודומה לו בירה הייניקן המיוצרת על ידי טמפו משקאות ונושא את ציון 

 הכשרות של רבנות נתניה. 

 

, בעוד בשוק קיימים ללא כשרות וודקה סמירנוף מתובלת בטעם אוכמניותנמצאה משווקת 

 .בקבוקי וודקה סמירנוף עם כשרות
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 כשרות פסטו הונאת. 14

 נמצא משווק המוצר פסטו במותג שניידרס המיוצר באיטליה ע"י שניידרס ומיובא 

 פ"ת, מוצג ככשר למהדרין בישול ישראל בהשגחת 38על ידי שניידרס רח' ארלוזורוב 

 הרב אליעזר ליבר שנעבאלג, ללא אישור הרבנות הראשית לישראל. 

 םן לקבל מוצר זה במקומות המושגחיאי

 

 

 

 

  

 בנגיעות המוחזקים ארוזים מוצרים סימון. 15

על ידי הרבנות המקומית אינם מורשים לקלוט תוצרת  ככלל, בתי האוכל היצרניים המושגחים

עלים המוחזקת כנגועה אלא רק תוצרת מפוקחת אשר גודלה ללא חשש נגיעות תחת רבנות 

 מוסמכת. 

חנויות ירקות ופירות וכן מחלקות ירקות ופירות בסניפי הרשתות המושגחות הפונות לצרכן הביתי 

)בתפזורת או ארוזה( וזאת מתוך תפיסה שהצרכן עשויות לעיתים לשווק גם תוצרת משטח פתוח 

בביתו יוכל לבצע בדיקה במתינות הואיל ומדובר על כמות קטנה וללא מגבלת זמן על אף שהדבר 

 מצריך ידע ובקיאות שאינם מצויים בידי כל אחד. 

יחד עם זאת הרינו לחזור ולהבהיר כי רבנות מקומית המעניקה הכשר לעניין פיקוח על הפרשת 

לתוצרת חקלאית ארוזה המוחזקת כנגועה, עליה לסמן על גבי המוצר כי  בלבדות ומעשרות תרומ

"אין פיקוח הלכתי בנושא חרקים ותולעים ויש לבדוק לפני השימוש" באופן גלוי ללא השימוש 

 במילה כשר אלא הופרשו תרו"מ בלבד. 

דאי שלא כ"כשר אין לרבנות המקומית לסמן תוצרת ארוזה המוחזקת כנגועה כ"כשר" ובוו

למהדרין" וזאת מחשש שהציבור יוטעה לחשוב כי ניתן להשתמש במוצרים אלו כמות שהם ללא 

בדיקה, ואף משגיחי הכשרות יוטעו לחשוב כי ניתן לעשות שימוש במוצרים אלו בעסקים 

 המושגחים, בשל הסימון הכשרותי. 

ינו מפוקח, תירס קלחים, תאנים, לעניין זה, תוצרת המוחזקת כנגועה, כגון ירק עלים מגידול שא

 אספרגוס, לבבות ארטישוק וכדומה. 

נהלי הרבנות הראשית קובעים כי במקומות המושגחים יש לקלוט אך ורק תוצרת  -בעניין פטריות 

 הארוזה בסלסלאות קטנות ועטופות בניילון נצמד המצוין עליהם במפורש שהם כשרים למהדרין. 

 ולסמנה בציון "מוכן לאכילה"  –שיווק תוצרת המוחזקת כנגועה אין לאשר יובהר כי בכל מקרה 

 וכמובן לא לעשות בה שימוש בבתי העסק המושגחים כאמור.
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 , מי פה, ללא אישורליסטרין. 16

לאחרונה נמצא כי ברשת אושר עד משווק המוצר "ליסטרין מנטה קריר 

שטיפת פה" המיוצר על ידי ג'ונסון&ג'ונסון איטליה ומיובא על ידי היבואן אומר 

שירה מגבעת שמואל, המוצג ככשר בהשגחת חוג חתם סופר ב"ב ללא אישור 

 הרבנות הראשית לישראל. 

א ברה"ר לישראל נמצא כי המוצר לא קיבל את אישור בבדיקה במחלקת היבו

 המחלקה ולפיכך אין לקלוט אותו במקומות המושגחים. 

יש לציין כי מוצר זה ודומיו הבאים במגע עם הפה ונותנים טעם, עשויים להכיל 

אלכוהול וחומרי טעם וריח נוספים המצריכים פיקוח על תהליכי הייצור ומקור 

 רים האסורים באכילה. חוה"ג למניעת הכנסת חומ

פארם הינו מאושר על ידי -מוצר ליסטרין ביבוא של היבואן ניו יש לציין כי ה

 .  OKמחלקת היבוא ברבנות הראשית תחת השגחת בד"צ מנצ'סטר ו

 

 

 

 תמרים ללא כשרות. 17

נמצאו מתלונות שהגיעו למשרדי היחידה הארצית נמצא כי ברשתות השיווק 

מקומית או אישור הרבנות הראשית  מטעם רבנות תמרים ללא ציון כשרות

 וכן אין ציון שם יצרן.  לישראל, 

 במקומות המושגחים.קליטת תוצרת זו לאשר  אין

 

 

 

 

 קליטת בשר טרי אישורי. 18

 לקלוט ניתן לישראל הראשית הרבנות של הכשרות נהלי פי על כי להזכיר הננו

 מבתי משווק הוא כאשר רק, הבשר עיבוד ובמפעלי באיטליזים טרי בשר

 טירה מטבחיים ובית חיפה מטבחיים בית, אדום אדום, דבאח: המטבחיים

 ותעודות שהבשר ובתנאי לישראל הראשית הרבנות ידי על המאושרים

 הראשית הרבנות לנהלי בהתאם וממוספרים מוחתמים מסומנים המשלוח

 . לישראל

 .השחיטה מספרי את לפרט יש הכשרות בתעודת כי לציין יש

 שאינה פרטית בשחיטה שמקורו בשר ולשווק המושגחים במקומות לקלוט אין 

 .כשרות בסימני מסומן אם גם ל"הנ המטבחיים בבתי
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 . הונאת כשרות בבשר19

מנתונים שהתקבלו במשרדי היחידה הארצית ומביקורות מפקחי היחידה 

התברר שמוצרי בשר שווקו לבתי אוכל כשרים באמצעות תעודות משלוח של 

חברת "גרייב אבו סרור שירותים בע"מ" כאשר על גבי תעודות המשלוח 

ברת "גרייב מופיעות חותמות כשרות מטעם חברת "בקר תנובה". מכיוון שח

אבו סרור שירותים בע"מ" אינה מושגחת על ידי רבנות מוסמכת, חל איסור 

לחתום חותמות כשרות על גבי תעודות המשלוח שלה. לכן, אין לקבל מוצרי 

בשר על סמך תעודות משלוח אלו. ננקטו צעדים מתאימים מול "בקר תנובה" 

 על מנת לתקן את הליקוי. 

"בקר תנובה" רק בצירוף תעודת משלוח  ניתן לקלוט מוצרי בשר מחברת

מקורית של חברת "בקר תנובה" הנושאת חותמת כשרות מטעם "בקר 

 תנובה" ואשר ממוענת ישירות לבית האוכל שקולט את מוצרי הבשר.

בנוסף לכך נמצא שחברת "בקר תנובה" מעורבת בייצור ובשיווק מוצרי בשר 

" בולט, אך נעשה שימוש מופיע ציון "טרף  טרף. אמנם, על גבי התוויות

ננקטו   דבר שמנוגד לנהלי הכשרות. -במותגים המזוהים עם עולם הכשרות 

צעדים מתאימים מול חברת "בקר תנובה" על מנת להסיר את חשש 

 המכשלה.

 

 

 הסרת כשרות בחיפה. 20

 מ"בע הבשר איכות. ס.ה.ג מחברת הכשרות הוסרה כי נמסר חיפה מרבנות

 . בחיפה 28 יהודה בר מדרך

 להחזירה ויש המושגחים במקומות זו חברה של סחורה קבלת לאשר אין

 .לספק

 

 

 

 כשרות חמורה, בוניטו טונה. ת. הטעי21

התקבלה הודעה מאת הרב יצחק כהן ארזי שליט"א מנהל מחלקת היבוא 

טונה  ברה"ר לישראל כי לאחרונה נמצא משווק המוצר "שימורי נתחי בוניטו

( במארז של 7290012275289בשמן סויה" במותג 'השף המהיר' )בר קוד: 

יחידות המיוצר ע"י חב' סין טחינח קו לטד, ויאטנם, ומיובא ע"י חב' מאסטר  4

דיל בע"מ מראשון לציון תוך הצגתו ככשר למהדרין בהשגחת בד"ץ ב"י 

 ובאישור הרה"ר לישראל. 

ממחלקת היבוא ברה"ר לישראל ועל כן היבואן והמוצר לא קיבלו אישור כלל 

 הסימון מהווה הטעיה חמורה לציבור. יש להסיר מהמדפים ולהחזיר ליבואן.
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 ככשר עצמו מציג 27 הכרמל סמטת' רח הלביאים מרכז איטליז נמסר תל אביב מרבנות 

 .כזו תעודה ברשותו שיש בלא יפו אביב תל הרבנות בהשגחת

 מוצג ככשר ללא שיש ברשותו  52העסק נוני מרקט ברח' צה"ל נמסר כי ראש העין  מרבנות

  תעודת כשרות כחוק.

  שמואל גבעת 25 האתרוג/ת"פ 60 הסיבים' רח, הוליווד נמסר אולמימרבנות גבעת שמואל 

 המקומית הרבנות מאת כשרות תעודת ברשותו שיש ללא ככשר מוצג(  פלייס הולמס מתחם)

 .כחוק

 העסק לחם אור במרכז המסחרי צורן מוצג ככשר באמצעות תעודה של הרב אהרן נמסר כי  מרבנות צורן

 כשרות. במקום אין תעודת כשרות כחוק. כנגד העל העסק ינקטו אמצעים.בצלאל אשר אינו מוסמך לתת 

העסק המתוקים של אדווש עוגות מעוצבות מוצג ככשר ללא שניתנה לו תעודת כשרות מטעם 

 הרבנות המקומית כחוק.

 

 

 

 הדייג עזרא בן הדגים למסעדת הכשר תעודת החזרת על בזאת מודיעה עתלית הרבנות 

 למהדרין. כשרות ברמת עתלית 87 הרדוף ברחוב השוכנת

 הבאים לעסקים הכשרות הוחזרה כי נמסר אילת מרבנות:  

 מסעדת לאפה לה

 מסעדת סיבוב בגריל

 

 

 

 

 

 

 המקומיות מהרבנויות הודעות

 

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

 עסק

 

 החזרות כשרות
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 הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים: באשקלון 

 .43מאסטר פרי ברח' אלי כהן 

 .בעיר המרכזית בתחנה סודקסו אגד מסעדת

 36 הרצל' ברח" מרקו" מהעסק הכשרות הוסרה שמש בבית 

 23' מס יגל במושב. ת.ל.י מהמשווק הכשרות הוסרה לוד עמק אזורית במועצה  

 17 משגב' רח עיסאם וירק פרי מהעסק הכשרות הוסרה בכרמיאל. 

 סוף" בירה ממבשלת הכשרות הוסרה באילת"  

 הבאים מהעסקים הכשרות הוסרה יהודה באור:  

  23 המלאכה' ברח הדקל חאן מטעמי

 אקטיבי בר פופקולנד

 הבאים מהעסקים הכשרות הוסרה גן ברמת: 

 35 בוטינסקי'ז – ענאר

 81 ארלוזורוב – טעם של פלאפל ס'יקי

 179בן גוריון  –לואיסקו 

 6 היסוד קרן' ברח ומסעדה אולם קפה קפה מהעסק הכשרות הוסרה ביאליק בקרית 

 אלמוג בצומת קפה קפה ממסעדת הכשרות הוסרה הירדן בקעת האזורית במועצה  

 בנימינה בקניון פרגו מפיצה הכשרות הוסרה בבנימינה  

 הבאים מהעסקים הכשרות הוסרה זבולון האזורית במועצה: 

 חסידים  בכפר שושנה יונאי' גב של זית כרמי מסעדת

 שפריר  איילת' גב של גפנים איילת קייטרינג

 ישראל רכבת של ההדרכה מחלקת ממתחם הכשרות הוסרה בלוד 

 כקייטרינג גם מוכר ,רועיםיוא שף סדנאות" קורן נועם"מ הכשרות הוסרה מנשה-פינס בכפר 

 .גנגה

 

 הסרות כשרות
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 41 רוטשילד' רח האיטלקיה ממסעדת הכשרות הוסרה בתיה במזכרת  

 הבאים מהעסקים הכשרות הוסרה בנהריה: 

 38 הגעתון' רח אריאל מאפיית

 65 וייצמן' רח גרג קפה

 1 העברי הגדוד' רח שייטל מסעדת

 .כשרות לתת מוסמך שאינו גוף של תעודה באמצעות ככשרים עצמם מציגים העסקים

 3 הגטאות לוחמי' רח סוואס מעדני

 22 המייסדים' רח אדלה פיצה

 .1פיצה סוף הדרך שד' הגעתון 

 אלונים חוצות בקניון האלונים מפגש מהעסק הכשרות הוסרה יזרעאל עמק האזורית במועצה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

.דובר הרבנות הראשית לישראל, רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי -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

 


