
עדכוני כשרות
עדכון כשרות מס' 1 תשע"ט   

הראשית  הרבנות  מועצת 
אישרה: סמל כשרות אחיד

בישיבת מועצת הרבנות הראשית שנערכה  ביום 
לראשונה   )24.10.18 התשע"ט,  חשוון  )ט"ו  ד' 
הראשית  הרבנות  מועצת  נשיא  של  בראשותו 
את  המועצת  אישרה  יוסף  הגר"י  מרן  הראש"ל 

השימוש בסמל הכשרות החדש.

החדש  הכשרות  סמל  הוצג  הדיונים  במסגרת 
המדינה,  סמל  מאפייני  את  המשלב  והאחיד 
כל זאת במטרה לאחד את סמלי הכשרות של 
וועדת  המלצת  בעקבות  המקומיות,  הרבנויות 
אחיד  כשרות  סמל  ייקבע  כי  לכשרות  ההיגוי 
שימוש.  בו  יעשו  המקומיות  הרבנויות  שכלל 
מועצת הרבנות הכריעה כי יש ליישם המלצה זו 
ומעתה על גבי כל מוצרי המזון המיוצרים בארץ 
ישולב  ובו  וברור,  אחיד  כשרות  סמל  יתנוסס 
הרב  המקומית,  הרבנות  על  הרלבנטי  המידע 

המקומי נותן ההכשר ופרטים נוספים.

במסגרת הדיון הוסכם כי סמל הכשרות האחיד 
כה  שעד  הכשרות,  צרכני  עבור  שיפור  יהווה 
נאלצו להכיר ולחפש על גבי המוצר את שמות 
עם  ולהתמודד  השונות  המקומיות  הרבנויות 
מספר סמלים שונים לכל רבנות או לחפש את 

סמל  להן  שאין  מקומיות  רבנויות  של  הכשרות 
כשרות מוכר.

לאשר  ההחלטה  התקבלה  בנושא  הדיון  לאחר 
את סימול הכשרות החדש ואת ההנחיה לרבניות 
המקומיות לעשות שימוש בסמל כשרות אחיד, 
לאור הערותיהם של חלק מהרבנים, הוסכם כי 
במסגרת כשרות מהדרין של הרבנות המקומית 
ניתן יהיה להוסיף סמל כשרות נוסף המזוהה עם 

הרבנות המקומית.
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 מסעדת 'גא'ן בשרים' 
כפר סבא – תעודה מזוייפת

'ג'אן  מסעדת  כי  נמסר  סבא  כפר  מרבנות 
כפר   43 ויצמן  ברחוב  הממוקמת  בשרים' 
כשרות  תעודת  ללקוחותיה  המציגה  סבא 
ועל  השגחתה  תחת  עומדת  אינה  מזוייפת 
נכון  אינו  לכאורה מטעמה  כן מצג הכשרות 

ומהווה הטעיה חמורה של הציבור.

 ידע הציבור ויזהר!

כהל חיטה спирт המיוצר 
ע"י חברת AURORA - חותמת 

כשרות מזוייפת
  спирт המוצר  כי  נמסר  ציונה  נס  מרבנות 
חברת  ע"י  המיוצר  איכותית,  מחיטה  עשוי  כהל 
AURORA  הנמצא לאחרונה על המדפים, כבר 

שנים רבות אינו תחת השגחתם ומדובר בזיוף

משקה מוגז בטעם תפוז 
מפולין – סמל הכשרות 

KLBD  מזויף
מגוף הכשרות KLBD   נמסר שמשקה מוגז בטעם 
תפוז, המיובא על ידי חברת "דווקא יבוא יצוא בע"מ" 
והמיוצר במפעל קוקה קולה HBC  בוורשה פולין - 
מוצג ככשר פרווה בהשגחת KLBD, אך לא נמצא 
בהשגחתם  ככשר  המוצר  וסימון  השגחתם  תחת 
הינו זיוף. אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים 

ויש להסירו מהמדפים.
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בית עסק 'בית העגל' חיפה – מוצג 
ככשר בניגוד לחוק

בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצא כי בית העסק 
"בית העגל" השוכן ברחוב חלוצי התעשייה 94 בחיפה, מוצג 
ככשר למרות שבמקום אין תעודת כשרות לאחר שהוסרה 
בשר  להימצאות  חשד  בעקבות  המקומית  הרבנות   ע"י 

לא כשר והפרות כשרות חוזרות ונשנות.

כיום מחזיק המקום תעודה מטעם גוף פרטי.

ידע הציבור ויזהר!

איטליז יעקב אטיאס באר שבע 
– הסרת כשרות

מרבנות באר שבע נמסר  כי הוסרה הכשרות מבית 
העסק "אטליז יעקב אטיאס" השוכן בשוק העירוני 
חנות מס' 39 , תעודת הכשרות הוסרה ע"י הרבנות 
המקומית בעקבות חשד להימצאות בשר לא כשר 
ידע  במקום.  הרבנות  מפקח  כנגד  אלימות  ונקיטת 

הציבור ויזהר. 

בנוסף מרבנות ב"ש הובהר שמדובר אך ורק באטליז 
זה ולא בשאר האטליזים הנושאים את השם אטיאס.

ממרח בטעם קקאו ואגוזי 
לוז – המוצר קיבל את האישור 

והאישור בוטל
מבדיקה שנערכה עם מחלקת היבוא עלה שממרח 
"פרו  ידי חברת  לוז, המיובא על  ואגוזי  בטעם קקאו 
גידא  גיניל  "גיזאז  במפעל  והמיוצר  בע"מ"   פלוס 
אולובאטלי חסן מאה" בטורקיה והמוצג ככשר פרווה 
רכיבים  מכיל  לישראל,  הראשית  הרבנות  באישור 
חלביים ואינו תואם לאישור הכשרות ולנתונים שהוצגו 

בפני מחלקת היבוא. 

בוטלה  כך  בעקבות 
ההכשר  תעודת 
יש  למוצר.  שניתנה 
שמחברת  לציין 
על  כי  נמסר  היבוא 
הכשלה  למנוע  מנת 
המוצרים ששווקו על 
ידה נאספו מהלקוחות. 
זה  מוצר  לקלוט  אין 
המושגחים  במקומות 
ויש להסירו מהמדפים.
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משקאות גזוז בטעם למון-
ליים ותפוז – ללא אישור 

מחלקת יבוא
בטעם  גזוז  שמשקאות  עלה  שנערכה  מבדיקה 
"מ.ג.א  חברת  ידי  על  המיובאים  ותפוז,  למון-ליים 
 CA קולה  קוקה  במפעל  והמיוצר  משקאות"  
בהשגחת  פרווה   ככשר  והמוצג  קנדה  בטורונטו 
של  הייבוא  מחלקת  אישור  את  קיבלו  לא   MK
במקומות  זה  מוצר  לקלוט  אין  לישראל.  הרה"ר 

המושגחים ויש להסירו מהמדפים.

קוקה קולה מפולין – כשר 
לימות השנה בלבד ולא לפסח

קולה,  קוקה  פחיות  כי  נמסר  היבוא  ממחלקת 
ושיווק  יבוא  "טברקו  חברת  ידי  על  המיובאות 
פולין"  קולה  "קוקה  במפעל  והמיוצרות  בע"מ"  
לפסח"  כשר  פרווה  כ"כשר  והמוצגות  בוורשה 
בהשגחת 'מאור הכשרות' קיבל את האישור לימות 
אף  על  כמצוין  לפסח  כשרות  ללא  בלבד  השנה 

הכיתוב על גבי התווית.

ממרח פסטו 
מאסטר שף - חלבי

בעקבות פניות לאגף הכשרות אנו 
קוראים לציבור לשים לב כי ישנם 
חלקם  אשר  פסטו  מסוג  רטבים 
כשרים  וחלקם   – פרווה  כשרים 
תשומת  את  מסבים  אנו  חלביים, 
לב הציבור לכך על מנת שהציבור 

לא ייכשל.

 מאפיית קלדרון שוק מחנה יהודה  
מרבנות ירושלים נמסר כי למאפיית קלדרון בשוק מחנה יהודה אין תעודת כשרות מטעמם.

איציק מאיר שיווק מעדני בשר 
נבקש להביא לידיעה כי בהתאם להודעה שיצאה לרבנויות המקומיות\מוסמכות מר איציק מאיר – שיווק מעדני בשר ע"מ 

03739637 , ביצע פעולות הסדרה מול הרבנות הראשית לישראל ומערך ההשגחה ברבנות אור יהודה ומעתה אין כל מניעה 
לסחור עמו בתוצרת כשרה.

הודעה זו מבטלת את האיסור שצוין בעניינו מהעבר ותקף עד ליום כ"ט ניסן תשע"ט )4.05.19(, יש לוודא בעתיד מסמך עם 
תוקף מעודכן לכשיחודש.
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רמלה - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:

בטטה מאצ' – הרצל 82

קפה enjoy - הרצל 52

תל אביב - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:

מ.מ קצבים – מבשר 7 ת"א

רחובות - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:

הרצל סטריט פוד – הרצל 210

שדרות - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:

יהליס פיצה – דרך ירושלים 106

פינת הבשר – מרכז אביבים

פיצה מונטנה – בן יהודה 12

תבליני כהן – בלגרד 59 איזור התעשיה 7

חבל מודיעין - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:

יקב חבל מודיעין

בת ים - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:

אשר רוזיליו – רוטשילד 20

נתיבות - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:

טוניס אורגינל – יוסף סמלו 78

פפיצה פוקצ'ה – הרב מסעוד אלפסי 915

קוסקוס של אילן – יוסף סמלו 16

רמת הגולן - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:

מסעדת זיגל – אניעם

מטה אשר - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:

מלון ניאה – שבי ציון

עמק הירדן - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:

קפה בנמל – נמל עין גב

חיפה - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:

בית העגל – חלוצי התעשייה 94 קריית חיים

פרומנס – יהודה איתין קריית חיים

זבולון - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:

ביכורי אביב – מיכאל 18 כפר ביאליק

נשר - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:

ארוחה על המדרכה – דרך בר יהודה

חולון - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
פיצה פוינט – שנקר 61

מעדניה דון לאון – משה שרת 4
בורגר יא מאמא – התנאים 5 

סטריט בורגר – יהושע רבינוביץ 11
חומוסוקולוב- סוקולוב 138

רמת גן - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
קונדיטוריית בית מאפה שלמה – ז'בוטינסקי 125
קונדיטוריית מתוקים מלך הכנאפה – ארלוזרוב 8

באר שבע - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
אטליז יעקב אטיאס – חנות מס' 39 השוק העירוני

אשקלון - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
דגני השרון )בית מאפה( – מתחם סילבר סמוך לרכבת

פירות וירקות ישא ברכה – אורט 300

גבעתיים - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
שניצל אנד מור סטריטפוד – כצנלסון 53

חומוס בהדונס – ויצמן 25

ירוחם - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
ג'בטה בכיכר – צבי בורנשטיין 801/1

המקום של ניבה בירוחם – מעגל הגפן 67
הנגבה בר - צבי בורנשטיין 801/2

חלב על הזמן - צבי בורנשטיין 918

קרית גת - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
גלידריית בלו בר – שד' גת 203

אילת הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
הטריפולטאית – שד' גת 203

עסקים חדשים שנכנסו למעגל הכשרות:

אשקלון - העסקים הבאים הצטרפו למעגל הכשרות:

פירות וירקות אורי – שוק עירוני דוכן מס'1

קפה קים – בן גוריון 19

מסעדת קציר – העבודה 6

פיצה עגבנייה – מתחם מבקיעים

ברכת דוד – קיבוץ זיקים

חומוס ברדיאן – מתחם המרינה החדש

גויעטוס – מתחם המבקיאים

הודעות על הסרת כשרות
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מוקד ארצי למסירת מידע על הונאות כשרות
פעיל 24 שעות ביממה

לצורך הגשת תלונות על ידי הציבור הרחב והרבנויות המקומיות:

rafiy@rab.gov.il  :פקס: 02-5313169, כתובת דוא"ל

באמצעות פנייה מקוונת באתר:

https://www.gov.il/he/Departments/general/pniot_tzibur
ניתן גם לחייג בשעות המענה הטלפוני: 63 /02-5313187

הרב יעקב סבג 
ראש אגף הכשרות הארצי

הרב רפי יוחאי
מנהל תחום אכיפת חוק איסור 

הונאה בכשרות

ברצוננו להדגיש שהחוק מתיר לעסק להציג את עצמו ככשר אך 
ורק אם יש בידיו תעודת כשרות מהרבנות המקומית הרשאית ליתן 

לו תעודת כשרות על פי החוק.

כל תעודה מגוף אחר שאינו מטעם הרבנות המקומית אינו מפוקח על 
ידינו כלל וכלל ואין אנו אחראים על רמת הכשרות בעסקים אלו. לאחרונה 
אנו עדים לעסקים אשר הוסרה מהם ההשגחה עקב הפרת נהלי כשרות 
תעודה  קיבל  העסק  מכן  ולאחר  במקום  טרפות  להימצאות  חשד  ואף 

מטעם גוף פרטי.

ידע הציבור וייזהר!

לקראת החורף הבא עלינו לטובה, נבקש להזכיר שהשבת נכנסת 
שעה מוקדם יותר.

על פי נהלי הכשרות ,  יש לסגור לחלוטין ) דלתות נעולות וללא 
האוכל  בתי  כולל  המושגחים  העסק  בתי  את  בעסק(  עובדים 
והמרכולים, לא יאוחר משעה לפני כניסת השבת או החג, ולאפשר 
כניסת עובדים אליהם רק לאחר חלוף מחצית השעה מזמן יציאת 

השבת או החג.

על מנת להצליח ביישום נוהל זה, אין לאפשר כניסה של לקוחות 
החג.  או  השבת  כניסת  לפני  שעתיים  לפחות  לעסק  חדשים 
במקומות גדולים יש להגדיל את פרק הזמן לפני כניסת השבת שבו 

נמנעת כניסת לקוחות חדשים, בהתאם לגודל ולאופי הפעילות.

הרבנים הראשיים לישראל
הרבנים חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל

מנכ"ל, רבני ועובדי הרבנות הראשית מבכים מרה את פטירתו של האי 
גברא רבא רב הפעלים לתורה ולתעודה, ירא השם מרבים, אשר נזדכך 

בייסורים קשים ומרים וקיבלם באהבה ובדומיה, אוהב התורה ולומדיה מוקיר 
ורחים רבנן, ואיהו גופיה צורבא דרבנן, אשר פעל ללא חת וללא לאות 

למען קידום ופיתוח שירותי הדת, ולמען שמירה על מסורת ישראל סבא, 
וזהותה היהודית של מדינת ישראל, וכבודה של הרבנות הראשית לישראל.

הרב דוד אזולאי זצ"ל
השר לשירותי דת

ת.נ.צ.ב.ה
ושולחים את תנחומינו הכנים למשפחתו היקרה ולבנו ממשיך 
דרכו חה"כ הרב ינון אזולאי שיבדלו לחיים טובים, ויהי רצון 

שלא יוסיפו לדאבה עוד, ובנחמת ציון וירושלים ינוחמו.
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הרבנות הראשית לישראל
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הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב הכשרותי העדכני


