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   ל" תקלה בניקור חלב הכבד בייצור בחו.1

 ל הגיעו לארץ מספר קרטונים של"עקב תקלה חמורה במפעל בחו
 המכילים בחלקם שאריות חלב " חלק מנוקר-כבד בקר "המוצר 

ציון הכשרות בהשגחת הרבנות הראשית   הנושאים את-דאורייתא 
באורוגואי ש' לאס פיידראס'תוצרת זו מיוצרת במפעל . לישראל

ו תאריך הייצור הינ. 'מ"חמיה לחוביץ בענ 'י היבואן"ומיובאת ע
כאשר על גבי התוית מצויין שהתאריך האחרון לשיווק  22.02.2016

   .22.08.2016הינו 
עם גילוי המכשלה התחייב היבואן לחדול מלשווק את המוצר אך יחד 

אנו פונים בזאת לכל . מהתוצרת כבר שווקה לספקים עם זאת חלק
י "ל תיבדק ע"תוצרת מהסוג הנ הכשר והמשגיחים לוודא כינותני ה

במידה ומתגלה תקלה יש . מנקר מומחה בטרם השימוש או המכירה
ג הקרטון "והתווית המודפסת ע, התווית שעל הכבד, לצלם את הכבד

 ולשלוח את התמונות – המודפסת בשחור לבן ורשומה בלועזית
עתנו זו מתייחסת הוד מובהר בזאת כי. למשרדי היחידה הארצית

  שאר המוצרים של החברה מאושרים.ל בלבד"אך ורק למוצר הנ
נא להביא . בכפוף להימצאות ציוני כשרות ואישורי כשרות בתוקף

למשרדי היחידה יש לדווח . מנת להסיר מכשול לידיעת המשגיחים על
  .  בכל מקום בו נמצאה תוצרת זוהארצית

  
  

  

 

  
  

  
   זהירות טרף.2

וולדמן בית חרושת 'נמצא כי חברת , בעקבות תלונות של אזרחים
 עם 'נוס פרגהאקב'שיווקה בטעות נקניק ' מ"לנקניק ומוצרי בשר בע

ל אין תעודת כשרות וכמו "מיותר לציין כי לחברה הנ!!! 'כשר'הכיתוב 
בעקבות התקלה !! כן מתמחה בייצור ושיווק בשר שאינו כשר כלל

. ל התחייב לפתור את התקלה ולאתר את המוצר במהירותהמפע
 למשרדי היחידה במידה ונתקלתם במוצר יש לדווח בדחיפות

   ! ולציין היכן נמצא המוצרהארצית
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    חילולי שבת בשבתות הקיץ.3

 היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה מפקחי "בביקורת שנערכה ע
ו "ד תמוז התשע"כ' מטות'ש פרשת  ביום שבת קוד לישראלר"בכשרות הרה

 הנמצאים 'קליפסו'ואולמי  'אשר'באולמי , 19:15 בשעה 30.7.2016
כי אולמות אלו פעלו לפני יציאת , נמצא. ברחוב קהילת דטרויט ברמלה

  התבצעו בישולים' אשר'באולמי ! השבת תוך חילול ורמיסת כבוד השבת
בהתאם . ולם עסקו בהכנותועובדי הא היו פתוחים לרווחה' קליפסו'ואולמי 

 ובנוסף יוטל הסירה את הכשרות מאולמות אלולכך הרבנות רמלה 
  !! פ חוק בגין הפרת נהלי כשרות"קנס מנהלי קצוב ע

בהזדמנות זו נבקש מהציבור להיות עירניים במיוחד בתקופה זו שבה 
   השבת יוצאת מאוחר ולדווח על כל חשד להפרת נהלי כשרות

  

   מוצרי פוראוור ליווינגהבהרה בעניין. 4

מעת לעת מתקבלות במשרדי הרבנות הראשית לישראל פניות על ידי 
המשווקים על ידי בישראל  פוראוור ליווינגאזרחים ומשווקים של מוצרי 

בנוגע לכשרות המוצרים המוצגים ככשרים באמצעות , משווקים פרטיים
חברת  על גבי המוצרים ובאמצעות אתר האינטרנט של kסמל מתומן 

מוצרי הננו להבהיר כי . /com.flpil.www://http פוראוור ליווינג בכתובת 
 וחרף פנייתנו לא החברה לא קיבלו את אישור הרבנות הראשית לישראל

הרב בנימין ,  כמו כן.הוסדרה כשרות כחוק למוצרי החברה עד לרגע זה
 לא הוסמכו על ידי הרבנות הראשית לישראל ליתן kצ מתומן "פרויבירט ובד

נא  .לאור האמור אין לנו כל אחריות על כשרות מוצרי חברה זו. כשרות
  .להביא לידיעת הציבור

   
  סנפרוסט'  חב–כרוב ניצנים ומדליוני תרד ..5

" כרוב ניצנים מוקפא" הננו להבהיר כי המוצרים ,לשאלת רבים
 אינם מאושרים לשימוש בעסקים "וסטסנפר"במותג " מדליוני תרד"ו

 הואיל ותוצרת מיובאת זו לא קיבלה את אישור מחלקת המושגחים
ובנוסף לזאת , היבוא של הרבנות הראשית לישראל כנדרש על פי החוק

גם לא נבדקה שיטת הגידול ובדיקות התוצרת במעבדה לעניין עמידה 
   . קיםבדרישות נהלי הרבנות הראשית לישראל ביחס לנגיעות חר
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  קליטת חיטה בממגורות וטחנות הקמח. 6

הננו לחזור ולהבהיר כי בעת קליטת גרעיני חיטה ודגנים שונים 
לממגורות ולטחנות הקמח יש להקפיד לוודא כי התוצרת מסומנת בציוני 
כשרות של רבנות מקומית מוסמכת או לחילופין אישור יבוא תואם 

  . ממחלקת היבוא הארצית

  

 

   והונאות במוצרי יבואזיופים. 7

ייצור . ת, ממרח עם קקאו בטעם אגוזי לוז וחלבנמצא משווק המוצר  -
, יפיטה'צ. סי. המיוצר על ידי אס, 17/0321/אחרון לשיווק . ת, 16/0321/

מוצג , מ קיבוץ משמרות"רומניה ומיובא על ידי סופר אינפיניטי סחר בע
חלב נכרי בהשגחת הרב ככשר חלבי לפסח לאוכלי קטניות ולאוכלי אבקת 

המוצר לא קיבל את אישור . ג ובאישור הרבנות הראשית לישראל"אריה רלב
  .הרבנות הראשית לישראל ועל כן אין לקלוט אותו במקומות המושגחים

טעמים  (חטיף על בסיס חלבון צמחי  purefit נמצא משווק המוצר - 
ובא על ידי מרשל ומי, ב"י פודס ארה'המיוצר על ידי קריאטיב אנרג) שונים

וסמל הרבנות הראשית  k מוצג ככשר בהשגחת לב, מ חולון"מוצרי טבע בע
אין לקלוט . המוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל. לישראל

  .אותו במקומות המושגחים
ליקר סמבוקה  בעקבות עירנות של משגיח כשרות נמצא המוצר - 

" ניצן מותגי יבוא ומשקאות"אן  המיובא על ידי היבוולנטינו בטעם אניס
  הרבנות ובית הדין של קהילת מעיין חי בריסל המוצג ככשר בהשגחת

מבירור שנערך .  חדד ובאישור הרבנות הראשית לישראל מנחםהרב
כשרות מאת הרב חדד וכן לא קיבל את אישור עולה כי המוצר לא קיבל 

מדובר מהיבואן נמסר כי . מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל
אין . בתקלה מצערת של הדבקת מדבקות לא נכונה והלקחים יופקו

  . לקלוט משקה זה במקומות המושגחים ויש להחזירו לספקים
   : בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצאו משווקים המוצרים- 

 מעודן במילוי חלת 45%מלחמת הכוכבים פאזל שוקולד מעודן . 1
-03 חולון 14מ הנפח "יאלטי זק בערו: יבואן. דבש עם צעצוע הפתעה

כשר . מ הולנד יצור עבור אונו פוד פולין"יצרן סטינלנד בע. 5042132
 לאוכלי אבקת חלב נכרי בלבד ובאישור הרבנות kחלבי משולש 

  .הראשית לישראל

  

  
  

  
  

  
  

  



 - 4 -4944 

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

      4.8.2016, ו" התשעתמוז' טכ  | 13 'עדכון כשרות מס

.  שוקולד מריר משובח ללא גלוטן מעולה לאפייה ומאכל-וואלור . 2
מ "שוקולד וואלור בע: יצרן.  חולון14מ הנפח "רויאלטי בע: יבואן

כשר לפסח חלבי לאוכלי אבקת חלב נכרי בלבד . ספרד, אליקאנטה
בבדיקה במחלקת   .ר לישראל"ב ובאישור הרה" ארהkבהשגחת משולש 

  .היבוא לא נמצאה תעודה תואמת למוצרים אלו
גם בבדיקה עם גוף הכשרות נמצא כי לא ניתנה על ידם תעודת כשרות 

  .למוצרים אלו
כנגד היבואן ינקטו אמצעים . ן לקלוט מוצרים אלו במקומות המושגחיםאי

  .כחוק
רוטב  בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצא משווק המוצר - 

 ליה אנד  המיוצר על ידיLIA PERRINSסטר מופחת נתרן 'וורצ
-02' ב ומיובא על ידי חברת אינפיניטי טל"ארה, פיטסבורג, פרינס

המוצר לא קיבל את . Ouאמצעות סמל  ומוצג ככשר ב2404582
אישור הרבנות הראשית לישראל ואין לקלוט אותו במקומות 

  .המושגחים ויש להחזירו לספקים
  : לאחרונה נמצאו משווקים המשקאות הבאים- 
ון ווקר ' המיוצר על ידי גוני ווקר בלאק לייבל וויסקי סקוטי'ג -

, מ" בע ספיריטס.ק.שומיובא על ידי , סקוטלנד, קילמרנוקובניו 
 okמוצג ככשר פרווה בהשגחת וועד הכשרות ,  חולון31המרכבה 

  ובאישור הרבנות הראשית לישראל
, גוס בי אמ פי צרפת- המיוצר על ידי חברת גרייגוס-וודקה גריי -

מוצג , אבן גבירול אשדוד'  רחאם יבוא ושיווק.גי.אסומיובא על ידי 
ישור הרבנות הראשית ובאokככשר פרווה בהשגחת וועד הכשרות 

  .לישראל
בשני המקרים ציוני הכשרות היו על גבי מדבקה נפרדת ממדבקת 

 נמסר כי מוצרים אלו מעולם לא קיבלו okמוועד הכשרות . היבואן
אישור כשרות מטעמם וסימול הכשרות מהווה זיוף והונאת 

כמו כן ממחלקת היבוא נמסר כי המוצרים לא קיבלו את . הציבור
. אין לקלוט מוצרים אלו במקומות המושגחים. קהאישור המחל

  .כנגד היבואנים ינקטו אמצעים כחוק
שכר  בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצא משווק המוצר - 

 קוד ייצור ,CHOYAשזיף יפני מתוק עם פרי שלם במותג 
L030415P ,ד.יפן ומיובא על ידי י, אוסקה, ויה'המיוצר על ידי צ .
מוצג ככשר ,  ראשון לציון20ליהו איתן א' מ רח"עסקים בע
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 ובאישור הרבנות הראשית Kג משולש "רלב. בהשגחת הרב א
 נמסר כי המוצר בקוד זה לא Kמוועד הכשרות משולש . לישראל

כמו כן ממחלקת היבוא נמסר כי המוצר לא . יוצר תחת השגחתם
אין לקלוט מוצר זה במקומות . קיבל את אישור המחלקה

כנגד היבואן ינקטו אמצעים . המושגחים ויש להחזירו לספקים
  .כחוק

  
  

  
  זהירות במוצרים דומים. 8

חומץ "המוצר  משווקנמצא בביקורת של מפקח היחידה הארצית 
ון רב בדמי, "אימפורט פור יו"היבואן  של   כשר ולא כשר"בן יין) בלסמי(

כל  לבדוק יש.   ובניגוד גמור לנהלים באופן הגורם למכשלהבין המוצרים
 ,כמו כן.  על מנת לא לאפשר חדירה של מוצרים ללא כשרותמוצר ומוצר

צעדים מתאימים ינקטו על מנת למנוע את  . חומץ נוסף ללא כשרותנמצא
סופר "בצפון פועל שיווק מבדיקת המקרה עולה כי  .המכשלה בעתיד

חברת שיווק זו שיווקה . המשווק מוצרי מזון לבתי אוכל, "מ"ין בעמעי
 .בן יין ללא כשרות) בלסמי(נמצא ששיווק זה שיווק גם חומץ , לאחרונה

מבירור שנערך עלה שלרבנות ראש פינה יש פיקוח כשרותי רק על 
אך אין לה פיקוח כשרותי על , שממוקם בראש פינה" סופר מעיין"מרכול 
 אין ,לפיכך .אשר משווק מוצרי מזון לעסקים" מ"מעיין בעסופר  " שיווק

במקומות " מ"סופר מעיין בע"לאשר קליטה של מוצרי מזון משיווק 
המושגחים עד להסדרת פיקוח כשרותי במחסן השיווק כפי דרישת נוהל 

  .משווקים
אנו קוראים למשגיחים ולמפקחים להקפיד לשים לב כי כל המוצרים 

 ונקלטים מושגחים נושאים ציוני כשרות כחוקהנקלטים לבתי העסק ה
  . בהתאם לנהלים, ממשווקים בעלי תעודת כשרות כחוק

  

  

  

   

   אינם מאושרים– המתוקים של סופי .9
מתלונות שהגיעו למשרדי היחידה הארצית עולה כי בית העסק המתוקים 
של סופי השוכן בשכונת הר חומה בירושלים מציג עצמו ככשר בהשגחת גוף 

צ נחלת יצחק וזאת ללא שיש ברשותו תעודת כשרות כחוק "המתקרא בד
 אין לאשר עריכת ארועים במקומות המושגחים .מאת הרבנות ירושלים

צ נחלת יצחק אינו מוסמך ליתן כשרות על "יובהר כי בד. באמצעות עסק זה
    .פי חוק
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P עקב הפרת נהלי , 3ינאי ' רח,  הוסרה הכשרות משרגא קפה ומשלוחי סנדביץבירושלים
  .הכשרות

P 4המלאכה ' רח,  הוסרה הכשרות מתסביחבתל אביב  

   הוחזרה הכשרות–חווית הרוכבים . 11

ציבור כי על פי הודעת רבנות האזורית חוף הביא לידיעת החזור ולהננו ל
 במתחם חוויית הרוכבים "קאת בלו"הכרמל הוחזרה תעודת הכשרות לעסק 

   .אשר ליד בית אורן

  

P 
    נגיעות בעגבניות מיובשות.12

 עגבניות יהתקבלה תלונה ממשגיחי הרבנויות המקומיות על כך שמוצר
או נגועות בחרקים ועל כן נמצ" נפטון"ו" גידי מזרחי" מיובשות של החברות

ובמידה , המשגיחים מתבקשים לפקוח עיניים ולוודא כי התוצרת נקיה
נותני . שאינה נקיה מחרקים חל איסור להשתמש בה ויש להחזירה לספק

  .ההכשר יעודכנו בהתאם

  
   כשרות לא מוסמכת ופתוח בשבת –גליתא בצובא . 13

 סדנאות ומכירת מוצרי המקיימת" גליתא"לשאלת רבים הננו להבהיר כי 
שוקולד השוכנת בחוות השוקולד בקיבוץ צובה מוצגת ככשרה באמצעות 

צ מהדרין בית שלמה וזאת מבלי שהמקום מושגח "תעודת כשרות מטעם בד
נא . כמו כן המקום פתוח בשבת. על ידי הרבנות האזורית מטה יהודה

  .להביא לידיעת הציבור
  

  פיצה אפויה ללא אישור. 14
 אפויה בתנור – פיצה מרגריטה י רשתות השיווק נמצא משווק המוצרבסניפ

ומיובאת על ידי חברת , מ אירלנד"לבנים המיוצרת על ידי גרין איל המזון בע
ווסט ' מוצגת ככשר חלבי בהשגחת נורת, מ תל אביב"טייסט פקטורי בע

ממחלקת היבוא נמסר . ר לישראל לאוכלי חלב נכרי"ב ובאישור הרה"ארה
   .וצר לא קיבל את אישורה ועל כן יש להסירו מן המדפיםכי המ

  

  

 הסרות כשרות
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P בחיפה הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:  

  ם"בית חולים רמב, ס לרפואה"ן בימזנו  19אחי אילת ' רח, קפה רוטשילד

  20העליה ' רח, עדן פירות וירקות  4דוברין ' רח, אטליז גבאי

  33חורב ' רח, פיצה פדאל  מרכזית חוף הכרמל, בורקס הדוכן

  קניון לב המפרץ, יקן גריל'צ  39פבזנר ' רח, בית אבות מוריה

חלוצי ' רח, החמנייה סניף חלוצי התעשייה
  24התעשיה 

  47הרצל ' רח, יה גולדשטייןקונדיטור

  27סירקין ' רח, קונדיטוריה מומי  15אחי אילת ' רח, זסטי

  17ם "פלי' רח, שיפודי הממשלה  גרנד קניון, לגעת באוכל

    46מוריה ' רח, מאקי סושי בר

Pבחולון הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:  

עבר עקב מ, 6המשביר ' רח, הסלסלה שלי  2דב הוז ' רח, אהובה אקספרס
  למקום אחר

  32הבנאי ' רח, הנימון עטייף  1המשביר ' רח, אקלר

  40פרופסור משה שור , מטעמי השף ציון  56סוקולוב ' רח, בני פירות וירקות

  עקב הפרת נהלי הכשרות, 49ירמיהו ' רח, סנדביץ כל

P ברמלה הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:  

  1קהילת דטרויט ' רח, אולמי קליפסו  

  6קהילת דטרויט ' רח, אשראולמי   

  עקב אי עמידה בנהלי הכשרות, 15ט "הבעש' רח, דאבל ביס  

  Express oro ,עקב סגירת העסק, 6הרצל ' רח\  

  עקב אי עמידה בנהלי הכשרות, 2אסתר המלכה ' רח, מרכז הסנדביץ הטוניסאי  

P סילבראבא הלל'  הוסרה הכשרות ממטבח קייטרינג שולץ הפועל בבנק המזרחי ברחבלוד   
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P בנתיבות הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:  

  עקב סגירת העסק, 29אלי סיני ' רח, לחם כורדי

  עקב סגירת העסק, 56האומן ' רח, רפאל

P אהוד קינמון אזור התעשיה בת ים' רח,  הוסרה הכשרות מקונדיטוריה טופזבבת ים  

P הטריפוליטאית" הוסרה הכשרות מהעסק אילתב"  

P לבקשת בעל העסק, 1הכלנית ' ככר בן גוריון רח, רה הכשרות מפיצה דומינו הוסבקרית טבעון  

P דרך בית לחם מושב כפר אחים,  הוסרה הכשרות מהעסק מליסש"בני עי דתית במועצה  

P 64כיכר פז מרכז מסחרי , "אומנות מתוקה" הוסרה הכשרות מהעסק בקרית גת  

P הוסרה הכשרות מהעסקים הבאיםבכפר סבא :  

  14ש "התע' רח, טקינג מי  

  קניון כפר סבא הירוקה, השניצליה  

P עקב סגירת העסק,  הוסרה הכשרות משניצפלאפלבגבעת עדה.  

  

  

P  אינו 2רוקח ' בשד" סייד-ריבר"או " מרכז החתירה" נמסר כי אולם בשם תל אביבמרבנות 
  ידע הציבור ויזהר. 2012עומד תחת כשרותה משנת 

P  קים הבאים אינם עומדים תחת השגחתם אך מוצגים ככשרים נמסר כי העסתל אביבמרבנות:  

  47לוינסקי ' רח, גורמה סבזי  

  38הברזל ' רח, הקצב/תן פוינט  

  26מקווה ישראל ' רח, החומה הסינית  

P  לילנבלום קרית בנימין אינו עומד תחת ' ברח" מוריה" נמסר כי בית אבות קרית אתאמרבנות
 ממקום לא ידוע וללא כל השגחה תוך הצגת צילומי בית האבות מקבל את האוכל. השגחתה

  ידע הציבור ויזהר. שווא

 הודעות מהרבנויות המקומיות והחזרות כשרות
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P נמסר כי בית אבות הבית לאזרחים ותיקים הנמצא בפארק לב השרון מרבנות מועצה אזורית 
  .תעשיות לב השרון אינו עומד תחת השגחתה אולם מוצג ככשר

P שרות  שונתה רמת הכ10אכה בעלי המל' רח,  בית מאפה עמית נמסר כי בעסקנתיבותמרבנות
  מכשרות רגילה לכשרות מהדרין

Pכיכר מאירוף,  הוחזרה הכשרות לאננס בכיכרבחיפה  

P במועצה האזורית חבל מודיעין הוחזרה הכשרות לעסקים הבאים:  

  אזור התעשיה שילת, שום פלפל ושמן זית  

  קרית שדה התעופה, קפה קפה  

  

  

  

  

  

  

 
,  הרב הראשי לישראל-א "ג דוד לאו שליט"הרה,  הראשון לציון והרב הראשי לישראל-א "צחק יוסף שליטג י"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   
.י אגף הכשרות הארצירבני ומפקח,  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  

י "הרינו להביא לידיעת הציבור כי בבדיקה שנערכה ע
: הבאותאגף הכשרות הארצי נמצא כי החברות 

 "מ"יק"ו" רעננים", )עם השורש(מהשורש "
אינן עורכות בדיקות מעבדה חיצוניות לעלי הירק 
המשווקים על ידם ככשרים ומפוקחים לענין נקיות 

ר "הרה מחרקים ותולעים וזאת בניגוד חמור לנוהל
 !לישראל


