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  ר לישראל"גבינות מחלב נכרי ללא אישור הרה. 1

 הרבנות ,לקראת חג השבועות בו נהגו ישראל לאכול מאכלי חלב
הראשית לישראל מזהירה את הציבור מפני גבינות מיובאות 

קיבלו זאת מבלי ש ומוצגות ככשרות ו ובמרכוליםהנמכרות בשווקים
  .רבנות הראשית לישראלמחלקת היבוא באת אישור 

" בורסאן"י " המיוצרות ע–  סוגים שונים–ת בורסאן וגבינ •
מוצגות ככשר חלבי , מ"סיימן סחר בע. י א"צרפת ומיובאות ע

המוצרים לא קיבלו את  . oudלאוכלי חלב נכרי בהשגחת 
  אישור הרבנות הראשית לישראל

" אוריאל" המיוצרת על ידי 100%גבינה למריחה חלב עיזים  •
מוצגת ככשר חלבי , מ"מן סחר בעסיי.  ומיובאת על ידי אצרפת

. ג"רלב. לאוכלי חלב נוכרי משעת העשייה בהשגחת הרב א
 .המוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל

 28%גבינת גאודה מחלב עיזים לה פרפרה גבינה חצי קשה  •
הולנד " הנרי וויליך" המיוצרות על ידי - 100%שומן חלב עיזים 

מוצגות ככשר חלבי , מ" סחר בעסיימן. ומיובאות על ידי א
המוצר לא קיבל . ב"ג ארה"רלב. משעת העשייה בהשגחת א

 .את אישור הרבנות הראשית לישראל
 -  "פילדלפיה " שומן מותג33%למריחה גבינה לבנה  •

ב ומיובאת על ידי "המיוצרת על ידי קראפט אינק אילינוי ארה
 OKDמוצגת ככשר חלבי בהשגחת , מ"סחר בע. ע.נטו מ
המוצר לא קיבל את . ל"ב משעת העשיה לאוכלי חלב חו"ארה

 .אישור הרבנות הראשית לישראל
 המיוצרת על ידי מחלבות בל פריס - גבינת מיני בייבי בל  •

מוצגת ככשר חלבי משעת , מ"סיימן סחר בע. ומיובאת על ידי א
המוצר לא קיבל את אישור . העשייה בהשגחת רבנות הולנד

 הרבנות הראשית לישראל
. אין לקלוט מוצרים אלו במקומות המושגחים ויש להחזירם לספקים

יש להבהיר כי גבינות אלו משווקות למרכולים ולחנויות שונות בין 
וזאת בניגוד לנהלי הרבנות " נטו"השאר על ידי מחסני השיווק 

 תוצרת המוצגת הצעה למכירה שלהראשית ולחוק אשר אוסר 
וזאת , ת לישראלככשרה אשר לא קיבלה את אישור הרבנות הראשי

  . על אף שהעסק נתון תחת כשרותה של הרבנות קרית מלאכי
בהזדמנות זו ברצוננו להבהיר כי גבינות המסומנות ככשרות משעת 

ם ניגר " המשמעות היא כי הגבינות מבוססות על חלב עכו–עשיה 
לשימוש על ידי מועצת הרבנות הראשית הלכתית אשר אינו מאושר 

אבקת חלב רכיבי  להבדיל מגבינות ומוצרים המבוססים על לישראל
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  .   המאושרים על ידה ברמת כשרות רגילהנכרי
 נושאות כוליםמר ובגבינות הנמכרות במעדניותיש לוודא היטב כי ה

 תועצמאליידע את הלקוחות בכן  ו,אישור של הרבנות הראשית כחוק
  .רכיבי חלב נכרי/אטיקט השקילה באם המוצר מכיל אבקתבו טלש

  ביטול אישורי מחלקת היבוא למשקאות חריפים . 2
ת של במשרדי היחידה הארצית התקבלה הודעת מחלקת היבוא הארצי

ר לישראל על ביטול אישורי הכשרות שניתנו למשקאות החריפים "הרה
  "Kמשולש  "אשר נושאים את ציון הכשרות" פנקו"י חברת "המיובאים ע

א הודיע על ביצוע הסרת כשרות "ג שליט"וזאת לאחר שהרב אריה רלב
יש להזהיר את הציבור . בשל אי עמידה בנהליו" פנקו"ממוצרי היבואן 

 את ה להציגכילה במיוחד נוכח העובדה שהחברה ממשבדבר המכש
 ק'ג"חלק ממוצריה ככשרים באתר האינטרנט שלה ובתוכם המשקה 

-https://www.paneco.co.il/jack-daniels-black-label :" דניאלס
12x1000ml-r-40-3 לציבור הרחב.    

אין לקלוט מוצרי חברה זו גם אם הם נושאים את ציון הכשרות של 
 O.K כיום מיובא משקה זה תחת הכשר ה. K– ר לישראל והמשולש"הרה

  ! ר באמצעות היבואן אקרמן בלבד"ואישור הרה
' לגבי היבואן פאנקו בעדכון מסזו מצטרפת להודעתנו הקודמת הודעה 

וני 'ה גבדבר הסרת הכשרות למשק 12.8.15ה מתאריך " התשע12
  .ווקר

  

  

  

  על בקבוקי משקה' שם ה. 3

ית וכן מתלונות בביקורות שנערכו על ידי מפקחי היחידה הארצ
שהתקבלו במשרדי היחידה עולה כי ברחבי הארץ משווק המשקה 

, טילבורג, המיוצר על ידי מזקקת קווימאנס" PASS OVER/ וודקה פסח "
ש ומשווק על ידי ספיריטים סחר 'הולנד ומיובא על ידי קבוצת רותדנ

 ובאישור הרבנות הראשית Kמ כשר פרווה בהשגחת משולש "בע
בי חלק מן הבקבוקים ישנה הדפסה של פסוק שלם על ג. לישראל

על ציבור הצרכנים לשים לב שלא . המפורשים' הכוללת את שמות ה
להשליך בקבוקים אלו לאשפה ויש לשמור על השמות המודפסים עליהם 

  .בקדושה הראויה

  

  

https://www.paneco.co.il/jack-daniels-black-label
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  שמניםכשרות בזיוף . 4

הארצית נמצאו סלילי מדבקות בביקורת שנערכה על ידי מפקח היחידה 
, 050-7959913טלפון ' מס"  שמן תירס מזוכך–שמן השף "של המוצר 

  חוגהנושאים ציוני כשרות מזוייפים של הרבנות לכשרות ארצית ושל
נא לעדכן אותנו בכל מקום .  זהאין לאשר שימוש בשמן. ב"חתם סופר ב

  .בו משווק שמן זה

המוצג " ן תירס מזוכךבסמה שמ-שמן אל"כמו כן נמצא משווק המוצר 
המוצר לא קיבל את אישור . ככשר בהשגחת הרבנות לכשרות ארצית

  .ידע הציבור ויזהר. הרבנות לכשרות ארצית ועל כן מדובר בזיוף חמור

  

   
  לונה גל ללא כשרות. 5

מנתונים שהגיעו למשרדי היחידה הארצית עולה כי מתחם לונה גל חוף 
לן מציג לעיתים בפני לקוחותיו תעודת כשרות מטעם גוף פרטי עבור גו

יש להבהיר כי . הנא אשר יתכן ומגיש מזון במתחם-קייטרינג אל
הנא אין כשרות מטעם רבנות מוסמכת הן במקום בישול -לקייטרינג אל

המזון והן במקום ההגשה ועל כן אין לאשר קליטת תוצרת של קייטרינג 
גם למתחם לונה גל חוף גולן אין , כמו כן. םזה במקומות המושגחי

  .ידע הציבור ויזהר. כשרות מטעם רבנות מוסמכת

  

  
 

  טחינה משכם ללא אישור הרבנות הראשית. 6

 בעיר ים המיוצרים שונהטחינמוצרי ברחבי הארץ עדיין משווקות לעיתים 
 אף עם כיתוב ם על ידי גופים פרטיים וחלקים ככשרים מוצגםחלק, שכם

יש להבהיר כי נכון להיום אין . "בנות הראשית לישראלבאישור הר"
  ומוצריהשל הרבנות הראשית לישראל לייצור של טחינהבתוקף אישור 

ידע . בעיר שכם ועל כן אין לקלוט מוצרים אלו במקומות המושגחים
  .הציבור ויזהר
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  זיופים והונאות במוצרי יבוא. 7

חי היחידה מנתונים שנמסרו למשרדי היחידה הארצית ומביקורות מפק
שוקולד חלב עם מילוי בועות "עולה כי ברחבי הארץ נמכרים המוצרים 

המיוצר על ידי נסטלה בריטניה ומיובא על " AERO MINTבטעם מנטה 
ד "בי (KLBDמוצג ככשר באישור , 09-2966445אח שכם 'ידי חברת נג

  חלבי לאוכלי אבקת חלב נכרי) לונדון
גלזגו . באר.י'ג.וצר על ידי איי המי"IRN BRUמשקה מוגז "וכן המוצר 

ד "בי (KLBDמוצג ככשר באישור , אח'ומיובא על ידי חברת נג, סקוטלנד
  ). לונדון
 את אישורם ועל כן מדובר ו לא קיבליםד לונדון נמסר כי המוצר"מבי

בנוסף לכך על המוצרים אין את אישור הרבנות הראשית . בזיוף חמור
ומות המושגחים ויש להסירם מן אין לקלוט מוצרים אלו במק. לישראל

  !ידע הציבור ויזהר. המדפים ולהחזיר לספקים
  

מתלונות שהתקבלו במשרדי היחידה הארצית ומביקורות מפקחי 
היחידה נמצא כי ברחבי הארץ נמכרים סדרת מוצרי ביסקוויט ועוגיות 

המיוצרים על ידי מונדלז צרפת  LUבמילויים וציפויים שונים במותג 
 מוצגים ככשר 050-5618995מ "סחר מזון בע. ל.ג. ידי אומיובאים על

חלבי אפיית ישראל לאוכלי אבקת חלב נכרי בהשגחת הרב יהודה אלון 
  . צרפת

המיוצר גם הוא על " סוכריות טופי קרמל קרמבאר"בנוסף נמצא המוצר 
ל סחר מזון ומוצג ככשר חלבי .ג.ידי מונדלז צרפת ומיובא על ידי א

  .כרי בהשגחת הרב יהודה אלון צרפתלאוכלי אבקת חלב נ
ממחלקת היבוא הארצית נמסר כי המוצרים לא קיבלו את אישורה ועל 

כמו כן . כן אין לקלוט אותם במקומות המושגחים ויש להחזירם לספקים
הרב הרשום עליהם אינו מוסמך על ידי הרבנות הראשית לישראל כנותן 

  .הכשר
  

שיווק , ציפורית. ת.א, "מ"יו בעקעואר ובנ' בהיג"יבואן /נמצא שהמשווק
 הנושאים ציוני כשרות Royal Dutch'  רויאל דאץ במותגבירות בשנית
   .עקב הזיוף החמור ינקטו צעדים חריפים נגד חברה זו .מזויפים

בהתאם לנוהל משווקים ולנוכח הזיוף אין לאשר לקלוט כל תוצרת שהיא 
  ".מ"קעואר ובניו בע' בהיג"מחברת 
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  זהירות במוצרים דומים. 8

  כשר בצורתם כאשר האחדדומיםה מוצרים  שלדוגמאותספר להלן מ
יש . אשר עלולים להטעות את ציבור המשגיחיםללא כשרות השני ו

להקפיד בעת קליטת התוצרת לבית העסק לבדוק היטב שכל המוצרים 
  .ציון כשרות כחוקנושאים 

בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצא כי קיים עדיין בשווקים יבוא 
של מחיות קארי ללא כשרות המכילות רכיבי שרימפס במקביל לייבוא 

  . זהה עם כשרות/של מוצר באריזה דומה
 במגוון טעמים SCHOGETTENנמצאו משווקים סדרת שוקולדים במותג 

אשר חלקם נושאים ציוני " יעד ממתקים"המיובאים מגרמניה על ידי 
אינו נושא ) ממולא קרם שקדים ושקדים פריכים(כשרות ואילו אחד מהם 

  . ציון כשרות
נמצאה משווקת עוגת ספוג המיוצרת על ידי פררו במותג קינדר ללא ציון 

ני בשוק נמכרות גם עוגות דומות או זהות הנושאות ציושבעוד , כשרות
  .כשרות תקינים כחוק

 נמצא משווק בקבוק משקה וודקה בביקורת של מפקח היחידה הארצית
ללא ציון כשרות בעוד שלבקבוקים אחרים אשר בטעם ליים סמירנוף 

  .   יש אישור כשרות כחוק ונמכרו בסמיכותיובאו על ידי אותו יבואן
 –בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצא המוצר סויה ללא חיטה 

 ללא ציון כשרות, מ"יבקי המיובא על ידי מזרח ומערב יבוא ושיווק בע'איצ
יבואן  ה.החברה ידועה כיבואנית של מוצרים כשריםשבעוד , על הבקבוק

   .ר בענין זה"התחייב לתקן את הליקוי ולעמוד בנהלי הרה
להקפיד לשים לב כי כל המוצרים אנו קוראים למשגיחים ולמפקחים 

  . הנקלטים לבתי העסק המושגחים נושאים ציוני כשרות כחוק

  
  

  
 

  

     
  

  

  כשרות ללא סמכות . 9
מנתונים שנמסרו לאגף הכשרות הארצית נמצא כי ברשתות השיווק 

לי מיקס פירות יבשים תערובת -בריא"והמרכולים נמצא משווק המוצר 
מ "בהאמס בע. ח.המיוצר על ידי י, "איכותית של פירות יבשים ואגוזים

לאוכלי קטניות בהשגחת המוצג ככשר לפסח ,  רחובות1החרוצים 
על גבי המוצר לא מופיע . י ועדת חוג הרבנים"צ ועד הכשרות שע"הבד

יש להבהיר כי הגוף החתום . ציון כשרות מטעם רבנות מקומית מוסמכת
ליתן כשרות על ידי הרבנות הראשית לישראל על גבי המוצר אינו מוסמך 

  .רו מן המדפיםועל כן אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להסי
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   הטעיית כשרות–מסעדת קאת בלו חוף הכרמל  . 10

 הסירה את 2.5.16הרבנות חוף הכרמל מבקשת להודיע כי בתאריך 
 "חווית הרוכבים"תעודת הכשרות מטעמה ממסעדת קאת בלו במתחם 

כל פרסום על כך .  עקב ליקויים שהתגלו במקום,בית אורןהסמוך ל
  . הטעיית הציבורשהמקום עומד תחת השגחתה הינו שקרי ומהווה

למרות הודעה זו נמצא כי המקום עדיין מוצג ככשר בהשגחת הרבנות 
חוף הכרמל כפי שניתן לראות בקישור הבא 

12329=pid?aspx.inner/katbalu/il.co.eat2.www://http .  ידע הציבור
  .צעדים כחוקינקטו . ויזהר

  

   וודקה טראמפ–זיוף כשרות לפסח . 11
בפעילות של משטרת ישראל ערב חג הפסח נמצא מחסן שיווק 

 הנושאים "טראמפ"למשקאות חריפים ובו מאות רבות של בקבוקי וודקה 
צ איגוד הרבנים מנשסתר "ה בהשגחת בד"ציוני כשרות לפסח התשע

וכן מדבקות דמוי ,  באמצעות מדבקות שקופותOKוועד הכשרות 
הרבנות הראשית וועדי הכשרות עודכנו . ת החשודות כמזוייפותהולוגרמו

צ איגוד הרבנים " ומבדOKמוועד הכשרות . על המקרה על ידי המשטרה
אחריות ועדי הכשרות הינה רק על ! נמסר כי המוצר הינו חמץ גמור

בקבוקים המיוצרים בגרמניה על ידי היצרן אוגוסט הרנסט דיסטילירס 
כן סמלי וועדי הכשרות וכשר לפסח מופיעים ופרטי היצרן והיבואן ו

ובנוסף לכך ישנו חותם ! צרובה על גבי הזכוכית ולא במדבקה-בהטבעה
  .של הולוגרמה מקורי ולא מדבקה בצורת הולוגרמה

המוצר הינו , יש להזהיר כי בנוסף לכך שהמוצר אינו תחת פיקוח כשרותי
ו לנכרי וככל שהמוצר לא היה בידי מי שמכר את חמצ, בחשש חמץ

  .הרי שהוא בחשש חמץ שעבר עליו הפסח, בפסח

  

 

  הונאת כשרות בתל אביב. 12
בביקורת של מפקח היחידה הארצית ומדיווחים שהתקבלו במשרדנו 

 בתל אביב 100סלאמה '  ברח"שווארמה חפשי חפשי"עולה כי העסק 
לא עומד תחת פיקוחה והשגחתה של רבנות תל אביב אך מוצג ככשר 

כנגד בעל העסק ינקטו אמצעים . ידע הציבור ויזהר. יםבאמצעים שונ
   .כחוק
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P7גלגלי הפלדה ' בהרצליה הוסרה הכשרות מאולמי וינו סוקה רח  

P14יחזקאל קזז ' באור יהודה הוסרה הכשרות ממסעדת האגם השקט רח  

Pבחולון הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:  

  רות עקב הפרת נהלי הכש26הפלד '  סנדוויץ בר באגט רח

  עקב סגירת העסק, 9בית לחם ' רח, זברלו פירות וירקות

Pבאשקלון הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:  

  עקב סגירת העסק, הרצל' רח, המזנון של סבא בוריק

  עקב סגירת העסק, 8המתכנן ' רח, החלביה

  עקב אי עמידה בנהלי הכשרות, שוק עירוני אשקלון, ארנון פירות וירקות

P17בר כוכבא ' רות מהעסק הסביח של עובדיה רחבבני ברק הוסרה הכש  

Pברמלה הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:  

  עקב סגירת העסק, 22בן גוריון ' שד, דגי המושב  

  עקב סגירת העסק, 3לוי . ס.א' מלכה אוזן פירות וירקות רח  

  2ל "צה' רח, חנות ירקות המושב  

  שרותעקב הפרת נהלי הכ, 18בוטינסקי 'ז' רח, חלות ירושלים  

  לבקשת בעל העסק, 24בוטינסקי 'ז' רח, חוני וסמי

Pבראש העין הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:  

  26אפק '  כדורי שוקולד רח

  2המלאכה ' מיט בורגר רח

Pבנתיבות הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:  

  עקב סגירת העסק, 204בעלי המלאכה ' רח, שיפודי התקווה  

  קב סגירת העסקע, 203בעלי המלאכה ' רח, קפה קפה  

 הסרות כשרות
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  עקב הודעת הבעלים על סגירת העסק, 8יוסף סמלו ' לחם לשובע רח

  עקב הודעת הבעלים על סגירת העסק, 41יוסף סמלו ' רח, שקשוקה לאפל

  עקב הודעת הבעלים על סגירת העסק, 15בעלי המלאכה ' רח, זעפרן

  עקב הפרת נהלי הכשרות, 1ירושלים ' שד, המסעדה של אביבית

Pרה הכשרות מהעסקים הבאיםבעפולה הוס:  

   עקב הפרת נהלי הכשרות– 15הולנד ' פיצה פלפל ברח

   עקב הפרת נהלי הכשרות–בקניון העמקים ' בורגר ראנצ

Pעקב הפרת נהלי הכשרות, 47הדקל ' רח, בתל מונד הוסרה הכשרות מפיצה האט במרכז מונד  

Pבר בקניון -ביקנעם הוסרה הכשרות מהעסק בריאGבעיר .  

Pבתחנת הדלק במחלף זכרון יעקב70עקב הוסרה הכשרות מהעסק סביח בזכרון י   

Pלבקשת בעל העסק, 8ישעיהו ' רח, באופקים הוסרה הכשרות מהעסק אומנות הפרי  

Pהמקום עדיין מוצג . המרכז נשר' בנשר הוסרה הכשרות מהעסק לוסקי מאפים ופיצות ברח
  .ככשר

Pאיםבמועצה הדתית גוש עציון הוסרה הכשרות מהעסקים הב:  

במקום עדיין ישנו אולם . מסעדת גוונא בבארות יצחק גוש עציון עקב סגירת המקום
  . ארועים ללא השגחת הרבנות

  . לבקשת בעל העסק- חומוסיית בת עין בישוב בת עין 

Pבאילת הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:  

  גן בנימין' מלון סנטרל פארק ברח

   באזור התעשייה9קונדיטוריה האומן 

P האזורית חבל מודיעין הוסרה הכשרות מהעסק שום פלפל ושמן זית באזור התעשיה במועצה
  .ת מתחם רמי לוי"שיל

P ווהיל שיווק, טופ סויט(מהרבנות לכשרות ארצית נמסר כי הוסרה הכשרות ממפעל טופ מתוק (
  בבאקה אל גרבייה
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Pף לא היתה לעסק הרצל אינו עומד תחת השגחתה וא' מרבנות לוד נמסר כי תבליני כחלון ברח
  תעודה מטעמה

P אינו עומד תחת השגחתה אולם 1התקווה ' ברח" הסאלוף"מרבנות תל אביב נמסר כי העסק 
  .המקום מוצג ככשר בהשגחתה על גבי שקיות ועטיפות המוצרים

P מרבנות נתיבות נמסר כי בעסקים הבאים שונתה רמת הכשרות מכשרות רגילה לכשרות
  :מהדרין

   5י המלאכה בעל' רח,  פיצה האט

   מתחם צים5בעלי המלאכה ' רח', בורגראנצ

  

Pבאילת הוחזרה הכשרות למסעדת סושי מושי במתחם פארק הקרח  

  

  

  

  

  

  

  

 

,  הרב הראשי לישראל-א "ג דוד לאו שליט"הרה,  הראשון לציון והרב הראשי לישראל-א "ג יצחק יוסף שליט"הרה: העתקים  
, ר לישראל" היועץ המשפטי לרה-ד הראל גולדברג "עו, ר לישראל"ל הרה" מנכ-מר משה דגן , השר לשירותי דת-הרב דוד אזולאי   

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

  ברבנויות להתעדכן יש כן ועל פירסומם ליום נכונים זה בעדכון המופיעים הנתונים כל

עסק בית או מוצר כל של העכשווי הסטאטוס לגבי  

 

  ,בכבוד רב

  
  הרב יעקב סבג

 ראש אגף הכשרות

  ,בברכת התורה והארץ

  

  רפי יוחאי
  מנהל היחידה הארצית

  לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
 

 החזרת כשרות

 הודעות מהרבנויות המקומיות


