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 .1זהירות טרף!
ממידע שהתקבל במשרדי היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה
בכשרות ברה"ר לישראל עולה כי מסעדת "קינובו" המתעתדת לפתוח
סניפים במתכונת אסיאתית בכל רחבי הארץ ,פתחה לאחרונה סניף
במתחם "ביג פאשן" ברחוב אריאל שרון  1באשדוד.
המסעדה מציעה לציבור הרחב מנות סושי ,שיפודים ,מיני בורגרים,
היקיטורי ועוד במחיר מוזל של של  ₪ 10למנה כאשר לדברי אנשי
המקום המסעדה ללא תעודת הכשר רק בשל העובדה שהיא פתוחה
בשבת..
יחד עם זאת מוסיפים בעל פה כי המוצרים במסעדה כשרים ללא חשש.
במסגרת פעילות מודיעינית של חוקרי היחידה הארצית נמצא כי
המסעדה נוהגת לרכוש בשר טרף ממשווק טריפות השוכן בכפר טירה.
כך שכל מי שסועד במקום בחושבו שהמוצרים בסך הכל כשרים והבעיה
היא רק היעדר תעודת כשרות  -עקב פתיחה בשבת ,מוכשל באופן חמור
ביותר.
אגף הכשרות הארצי מבקש לחזור ולהתריע בפני ציבור הצרכנים -דורש
הכשרות בארץ ,שלא לצרוך מזון אלא במקומות מושגחים הנושאים
תעודת הכשר בתוקף מטעם הרבנות המקומית המוסמכת ולא ללכת
שולל אחרי בעלי עסקים המציגים את עצמם ככשרים בלי תעודה תוך
מתן תירוצים שונים ומשונים על מנת שלא להיכשל .שומר נפשו ירחק!
.

 .2זיוף תעודת הרב הראשי לישראל
בעקבות תלונות שהתקבלו במשרדי היחידה הארצית נמצא כי "מלח גס
– שירותי קייטרינג בניהול השף איתי אטדגי" מציג את עצמו ככשר
באמצעות זיוף של תעודה החתומה כביכול על ידי הרב הראשי לישראל
הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א .מלשכתו של הרב הראשי נמסר
כי מעולם לא ניתנה על ידו תעודת כשרות לקייטרינג זה ועל כן השימוש
בשמו מהווה הטעייה חמורה .ידע הציבור ויזהר!

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס העכשווי של כל
מוצר או בית עסק
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 .3פשיטות בבתי בד ומפעלי ייצור שמן זית
בשבועות האחרונים נערכו מספר פשיטות על ידי מפקחי היחידה
הארצית בשיתוף עם יחידת הפיצו"ח ומשרד הבריאות ובסיוע משטרת
ישראל ,תוך הסתייעות בצו משפטי ,כנגד בתי בד ומפעלים באזור
"המשולש" ובגליל .במהלך הפשיטות נמצאו מותגים רבים של שמנים
המסומנים כשמן זית וכן מוצרי זיתים שונים אשר יוצרו במפעלים אלו
ללא כל פיקוח כשרותי תוך שהיצרנים סימנו את המוצרים ככשרים
בהשגחת רבנויות שונות וכן גופי השגחה פרטיים.
אין לקלוט מוצרים אלו במקומות המושגחים ויש להסירם מהמדפים.
נא לעדכן את היחידה הארצית במקומות בהם נמצאים מוצרים אלו.
להלן תמונות המוצרים.
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 .4זיוף כשרות הרבנות הראשית על קופסאות ארטישוק
בביקורות של מפקחי היחידה הארצית וכן ממידע שהגיע ממשגיחי
הכשרות בעסקים נמצא כי משווקות קופסאות שימורי לבבות/רבעי
ארטישוק עם ציוני כשרות מטעם הרבנות הראשית לישראל ,המיובאות
על ידי היבואנים אימפורט פור יו מרישפון וכן על ידי היבואן
ריסטרטו מנתניה .יש להבהיר שהמוצר לא קיבל את אישור הרבנות
הראשית לישראל ואין לקלוט אותו במקומות המושגחים.
יש לחזור ולהדגיש כי עקב בעיות של נגיעות חרקים במוצר ,הרבנות
הראשית אינה מאשרת שימוש בלבבות או רבעי ארטישוק במקומות
המושגחים.

 .5הונאת כשרות -תעודות "בד"ץ ועדת חוג הרבנים"
בביקורות שנערכו לאחרונה בערים שונות בצפון הארץ ,נמצאו עסקים
המוצגים ככשרים באמצעות תעודות של "בד"ץ ועדת חוג הרבנים"
אשר מחלק תעודות השגחה גם במקומות בהם אין השגחה מטעם
הרבנות המקומית המוסמכת.
יש להבהיר כי על פי חוק איסור הונאה בכשרות ,יש איסור לבתי אוכל
להציג את עצמם ככשרים מבלי שיש להם תעודת כשרות מטעם
הרבנות המוסמכת ,על כן ,אין להסתמך על תעודות ההשגחה הנ"ל אם
אין תעודת כשרות מטעם הרבנות המוסמכת.
בתי אוכל שנמצאו עם תעודות השגחה ללא תעודת כשרות כחוק:
"פיצה אדלה" ,נהריה.
"מאכלי מלכה" ,אזור נהריה.
"פלאפל המלכה" ,קרית אתא
מאפיית ביס ,הרצל  ,22חיפה.

 .6מחית קארי אדומה -בידקו היטב את הכשרות
לאחרונה נמצא משווק המוצר "מחית קארי אדומה" המיוצר על ידי
תפפדונגפורן תאילנד ומיובא על ידי ראקוטו דיפלומט אינטרנשיונל
ת.ד 124 .קרית שדה התעופה.
חלק מן המוצרים נמצאו מסומנים ככשרים וחלקם באריזה זהה ללא
ציון כשרות כלל ואף מצויינים כמכילים שרימפס האסור באכילה.
המשגיחים נקראים לוודא כי בעסקים המושגחים יתקבלו מוצרים
מאושרים בלבד ויש לוודא זאת בכל תוית.
יש לציין כי על פי נהלי הרבנות הראשית אסור ליבואן לייבא מוצרים
כשרים ושאינם כשרים תחת אותו שם יבואן ,ובוודאי לא באריזות זהות
העשויות להטעות את הצרכנים.
כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס העכשווי של כל
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 .7קפה ללא כשרות בכרמיאל ודליית אל כרמל
מנתונים שנמסרו למפקח היחידה הארצית עולה כי "מרכז הקפה"
בכרמיאל אינו מושגח על ידי רבנות כרמיאל וזאת למרות היות המקום
מוצג ככשר .אין להסתמך על ציוני הכשר המוצגים במקום או על גבי
מוצרים שונים.
בנוסף לכך" ,קפה דליה" השוכן בדלית אל כרמל ואשר משווק מוצרי
קפה שונים אינו מושגח על ידי רבנות יקנעם ואין להסתמך על ציוני
הכשרות שעל גבי האריזה.

 .8זיוף ציוני כשרות בשמן זית
בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצא שמן זית המסומן ככשר
למהדרין בהשגחת הרבנות טבריה ובהשגחת בד"צ בית יוסף ,ללא ציון
שם יצרן .תאריך אחרון לשיווק .31.12.16
יש להבהיר כי מדובר בזיוף חמור של ציוני הכשרות ,ועל כן אין לקלוט
מוצר זה במקומות המושגחים .נא לדווח למשרדי היחידה הארצית על
כל מקום בו משווק מוצר זה .ושומר נפשו ירחק.

" .9בן עזרא הדייג" בעתלית ללא כשרות
הוסרה הכשרות ממסעדת "בן עזרא הדייג" בעתלית .הסרת הכשרות
עומדת בעינה למרות מצגים שונים .אין להסתמך על מצגי הכשרות
אשר מופיעים על גבי שלטים או על גבי פרסומים

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס העכשווי של כל
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 .10זיוף ירק עלים כמפוקח
ממידע שנאסף על ידי מפקחי היחידה הארצית ובסיועם של משגיחי
כשרות ובעלי חברות ירקות העלים ,עולה שהמשווק "סחר שיווק
עמרם" במושב אחיהוד ,העוסק בשיווק ירקות עלים (ומוצרי מזון
נוספים) ,שיווק שקיות ירק עלים ממוחזרות ומזויפות.
המשווק הנ"ל אינו נתון תחת השגחה כשרותית כחוק ולכן אין לאשר
קליטה של תוצרת ממנו ,מכל סוג שהיא ,עד הודעה חדשה ,גם אם יש
עליה ציוני כשרות .מספר הטלפון של המשווק 050- ,04-9961485
054-5236872 ,5602992
מניעת המשך המכשלה הנה בזכות עירנות של משגיח רבנות עכו
וגורמי כשרות נוספים.

" .11באגט העיר" בית שמש ,ללא תעודת כשרות
מנתונים שהגיעו למשרדי היחידה הארצית עולה כי "באגט העיר"
בבעלות מר דוד צורף ,השוכן ברח' השבעה בבית שמש מוצג ככשר
באמצעות מסמך של רבנות בית שמש שניתלה בבית העסק וכן
בכיתוב על גבי שלט בחנות וזאת מבלי שניתנה למקום תעודת הכשר
כחוק.
יש להזהיר את הציבור דורש הכשרות לבל יכשל.

 .12הונאה בכשרות במפעל 'קסם ייצור ושיווק'
באשקלון
בעקבות מידע שהתקבל במשרדי היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור
הונאה בכשרות נמצא ,כי מפעל 'קסם ייצור ושיווק בע"מ' אשר העתיק
את מפעלו מאשדוד לרחוב הנפח  25א .ת הדרומי אשקלון ,ומשתמש
בתוויות ישנות וללא השגחה מטעם הרבנות המקומית אשקלון וכן ללא
פיקוח מטעם הבד"ץ .כמו כן המפעל גם מייצר לחמים ללא שקיבל כל
תעודת הכשר מטעם הרבנות המקומית ע"פ חוק.
אנו שבים ומבקשים מהמשגיחים להקפיד שלא לקבל סחורה במקומות
המושגחים ללא תעודת משלוח חתומה ע"י משגיח ותעודת כשרות
בתוקף מטעם רבנות אשקלון.
כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס העכשווי של כל
מוצר או בית עסק
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" .13וודקה מתובלת בטעמים" ללא אישור הרבנות
בעקבות תלונות רבות וע"פ הודעת מחלקת היבוא נמצא כי המוצר
'וודקה מתובלת בטעמים' ,יצרן :טופז פושינקו רוסיה .יבואן:
יורוסטנדרט שדרות המלאכה  13מודעין המוצג ככשר למהדרין
בהשגחת הרבנות הראשית לרוסיה ובאישור הרבנות הראשית לישראל,
לא קיבל את אישור מחלקת היבוא של הרבנות הראשית לישראל.
על כן יש להוריד את המוצר מהמדפים ולעדכן את מפקחי היחידה
הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות.

 .14מיונז חלבי ללא אישור
ע"פ הודעת מחלקת היבוא הארצית ובעקבות תלונות נמצא כי המוצר
'רוטב לתיבול' (מיונז) המיוצר ע"י או .או .או .קומבינט רוסיה ומיובא ע"י
יורוסטנדרט בע"מ רחוב שדרות המלאכה  13מודעין המוצג ככשר
חלבי לאוכלי א .חלב נכרי בהשגחת  OVDובאישור הרבנות הראשית
לישראל ,לא קיבל את אישור מחלקת היבוא של הרבנות הראשית
לישראל!
בנוסף לכך המוצר חלבי! לפיכך אין לקלוט את מוצר זה במקומות
המושגחים ללא תעודת כשרות בתוקף ואישור מחלקת היבוא! יש לציין
כי המוצר הנ"ל נתפס במקום בשרי ובזכות עירנות המשגיח נמנעה
תקלה!

 .15שוקולד חלב 'שופרסל' -לאוכלי אבקת חלב נוכרי
לאחרונה משווקים ברשת שופרסל סדרת מוצרי שוקולד חלב בטעמים
שונים תחת המותג שופרסל המיוצרים על ידי פריי ,שוויץ ומיובאים על
ידי קפה סעדי.
בציון הכשרות של המוצרים כתוב כי המוצר כשר חלבי אך לא מצוין
"לאוכלי א .חלב נכרי" .נא לתשומת לבכם.
היבואן הונחה להוסיף כיתוב בהתאם.
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" .16סטופה" אולם אירועים בת"א ,פועל ללא הכשר
ממידע שהגיע למשרדי היחידה הארצית עולה כי אולם הארועים
"סטופה" השוכן ברח' קיבוץ גלויות  46בתל אביב מוצג ככשר בדרכים
שונות וזאת מבלי שניתנה למקום תעודת כשרות על ידי הרבנות תל
אביב.
יש להזהיר גם את רשמי הנישואין ועורכי החופות כי אין לאשר עריכת
חופות במקום ,בהתאם לנוהל כי אין לערוך חופות באולם שאינו עומד
תחת כשרות רבנות כחוק .אין לקבל מצגי כשרות שונים כגון הצגת
תעודות של הקייטרינג וכדומה.

 .17הבהרה – לחם הבית מאסטר שף
בעקבות פניות לרבנות הראשית נמסר ממחלקת תעשיה וחרושת
ברבנות הראשית כי לאחרונה משווקת סדרת מוצרי "לחם הבית –
מאסטר שף" תערובות להכנת לחמים מסוגים שונים.
יש להבהיר כי יש להתייחס לתוצרת כאינה מנופה ואינה מבוררת ועל כן
שומרי הכשרות מתבקשים לברור ולנפות את התוצרת לפני השימוש.

 .18עוגיות 'סטלה דורו' ללא אישור הרבנות הראשית
תלונה שהתקבלה במשרדי היחידה הארצית מתברר כי ברחבי הארץ
נמכרות עוגיות במותג סטלה ד'ורו המיובאות על ידי מור-ים מרקטינג
מקיבוץ צרעה המוצגות ככשרות בהשגחת ה ouללא שקיבלו את אישור
הרבנות הראשית לישראל.
יש לציין כי במוצרים מחו"ל שלא קיבלו את אישור הרבנות הראשית
לישראל יש חשש להימצאות איסור "חדש" ,פת עכו"ם ,חלב עכו"ם,
בישולי עכו"ם אשם אינם מאושרים ע"י מועצת הרבנות הראשית.

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


בירושלים הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
נבל דוד – הר ציון
דה ספגטיס – שד' ממילא
הדוב הלבן – מתחם סינמא סיטי
סאפורי – רח' קרן היסוד
אולמי קזבלנקה – רח' מעשה חושב 6



בתל אביב הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים:
מסעדת גרנביי השוכנת במלון אלכסנדר .יש להבהיר כי גם מלון אלכסנדר אינו עומד תחת
כשרות רבנות מוסמכת.
מאפה הכפר – רח' צרעה 3
אולם איב – רח' יד חרוצים 14



במועצה האזורית מטה בנימין הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
פיצריה "הבבא פיצה" ביישוב אדם
סטקיית פרגיות פלוס ביישוב בית אל– המקום עדיין מוצג ככשר בניגוד לחוק.
קפה טאפינס ביישוב בית אל
קייטרינג ארט-שף ביישוב מצפה יריחו – המקום עדיין מוצג ככשר בניגוד לחוק
קייטרינג קנה וקינמון ביישוב עפרה .המקום נסגר
העסק "חן במדבר" ביישוב מצפה יריחו אינו תחת פיקוח רבנות מטה בנימין.



בראש העין הוסרה הכשרות ממאפיית רולדין ברח' מבצע בזק 1



באופקים הוסרה הכשרות מהעסק ה"עונג שנשאר"



בנתיבות הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
קפה קפה בשרי – רח' בעלי המלאכה 204
חלב חיטים – רח' יוסף סמלו 42

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס העכשווי של כל
מוצר או בית עסק
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רוני ודני מאפה – יוסף סמלו 1
מעשה ניסים  -המשחררים 20



בבת ים הוסרה הכשרות מבית העסק פיצוחי צדקה – בלפור 139
ברמת גן הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
אטליז הקצבים – הרא"ה 20
תבשילים טעם לחיים – הבונים 3
המאכלים של אמא – בן גוריון 34



בקרית גת הוסרה הכשרות מפרויד קיצ'ן בר – רח' אגוז 1



בחולון הוסרה הכשרות מטופ מיט – רח' המכתש 1



ברמלה הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
אבנר ירקות – המעפילים 2
יגאל פירות וירקות – ז'בוטינסקי 11
הטוניסאי של אלי לוי – אסתר המלכה 3



באילת הוסרה הכשרות מהעסק שאטו בר השוכן ב"עיר המלכים" ,אילת.



במועצה האזורית עמק הירדן הוסרה הכשרות ממאפיית פינוקים באשדות יעקב מאוחד



במועצה האזורית בקעת הירדן הוסרה הכשרות ממסעדת ציפורה סמוך לישוב ארגמן



ברבנות לב השרון הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
משק אלפרוביץ – מושב חרות
משק פיקרסקי – מושב חרות



באשקלון הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
זול ובגדול
פיצה מטר – אקסודוס 7

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



מרבנות מטה בנימין נמסר כי בעסקים הבאים הוחזרה כשרות מהדרין:
קייטרינג ביג מאמא – גבעון החדשה
תפוח בדבש – נווה צוף

בכבוד רב,

בברכת התורה והארץ,

הרב יעקב סבג
ראש אגף הכשרות

רפי יוחאי
מנהל היחידה הארצית
לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

העתקים :הרה"ג יצחק יוסף שליט"א  -הראשון לציון והרב הראשי לישראל ,הרה"ג דוד לאו שליט"א  -הרב הראשי לישראל,
הרב דוד אזולאי  -השר לשירותי דת ,עו"ד עודד פלוס  -מנכ"ל הרה"ר לישראל ,עו"ד הראל גולדברג  -היועץ המשפטי לרה"ר לישראל,
מר דניאל בר  -דובר הרבנות הראשית לישראל ,רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי.

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