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              ," חטיף תירס בטעם גבינהיטוס'צ"ירעה תקלה באריזת המוצר   לאחרונה א:ב ל ו  מ י ש .1
סומן ,  כי המוצר חלבימצויןוזאת לאחר שבסמוך לציון הכשרות של הרבנות המקומית נתיבות בו 

מיד עם גילוי . ללהיכש כך שהציבור הדובר שפה זו עשוי ,כי המוצר פרווהבטעות בשפה הרוסית 
ל בתוצרת "נבקש מהמשגיחים לדאוג להחלפת התוצרת הנ. ון הטעותהתקלה פעלה החברה לתיק

 .  כיתוב מתוקן ובמקביל להזהיר את הציבור בדבר התקלההנושאת
 

ממושב שדה , "בן דוד"כי יקב ,  עולה.O.K –מעדכון שהתקבל מוועד הכשרות של ה  .2
 –" מרלו "2008ג תויות יין מבציר "עשה שימוש בסימון הכשרות שלהם ע, אליעזר שבצפון
 . O.K.P" כשר לפסח"תוך ציון המוצר כ,  ללא רשותם וללא ידיעתם כלל, יין אדום יבש

עולה כי ליין , מבדיקה שנערכה עם הרב האזורי של מבואות חרמון
אין , לאור זאת. בלבד" היתר המכירה"על פי " רגילה"זה ניתנה כשרות 

 . מ לא לגרום להטעיית הצרכן"ל ע"לקלוט בשום אופן תוצרת יקב זה המסומנת באופן הנ
  

, 036294105022: בר קוד, "אלף האיים"יובא ארצה רוטב , לאחרונה .3
היבואן י "ב ומיובא ע"פנסילבניה ארה, "סמית, די, אי"' י חב"המשווק ע

כשר פרווה בהשגחת "תוך הצגתו כ, קיבוץ צרעה, "מ"מור ים מרקטינג בע"
 המקורית מצויין הזריבעוד שעל גבי הא, "ר לישראל" ובאישור הרהU.O –ה 
D.U.Oהמוצר –על פי הודעת מחלקת היבוא .  המעיד על כך שהמוצר חלבי 

אינו מאושר על ידה ועל כן יש להסירו מהמדפים ולהחזירו ליבואן על מנת 
 . להסיר מכשול

  
טברנה "רודוס וכריתים בשם : ליעדים" ריו"המציע לרבים הפלגה באוניית הפאר , לאחרונה מופץ פלייר .4

הננו להודיע כי הרבנות ". אוכל כשר בהשגחת הרב שלום צדוק"ג הפלייר מסומן "כאשר ע, "ל המיםע
 !ל להעניק הכשר ושומר נפשו ירחק"הראשית לישראל לא הסמיכה בשום אופן את הרב הנ

  
עגבניה ישראל אחזקות "' כי שמן הזית המיוצר עבור חב, א עולה"מעדכון שהתקבל מאת הרבנות ת .5

כשר למהדרין בהשגחת רבנות " הכשר מטעמה ועל כן הסימון לא קבל, א"ת, 16 אליפלט 'רח, "מ"בע
אין לקלוט שמן זה במקומות המושגחים ויש לדווח לאגף הכשרות הארצי בכל ! הינו זיוף חמור" א"ת

 . מקום בו הוא ימצא

  
 המבצעת "מכללת השף"המעוניינים להשתתף בקורסי טבחות מטעם , לשאלת רבים  .6

מטבח " שונים כי מדובר על את עצמה בפרסומיםמציגה ומוקדים בארץ '  במסאלו םסיקור
 ) categoria_id&home=p?php.index/il.co.hashef.www://http=98 ("כשר

יקוח מטעם הרבנות המקומית הרלוונטית המתייחס הן לכשרות לוודא תחילה כי אכן באתר הלימוד קיים פנדרשים 
   .כשר ללא השגחה כחוקכאין לרבנות אחריות לאתר לימוד המוצג . הפרודוקטים והן לכלי העבודה וכדומה

  
 בחולון 25המרכבה ' ברח" פרפל ובנו. ש"חברת י מפקח היחידה הארצית ב"בביקורת שנערכה ע .7

 כשרות וזאת ללא ןרים שונים ומדביק עליהם מדבקות הנושאות ציול אורז במקום מוצ"נמצא כי הנ
וח מטעם ק פישיש לדרו. טעם הרבנות המקומית חולוןבמקום מעל האריזה שקיים כלל פיקוח 

 . הנארזת בארץהרבנות המקומית טרם קליטת התוצרת
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 מדרש בית –משמר הקודש וההלכה "לשאלת רבים הננו להבהיר כי הגוף המכנה עצמו  .8
 אינו מוסמך ליתן תעודת 6183478-03 , 5600161-03' א טל" ת59043ד "ת" הוראה

הכשר מטעם מועצת הרבנות הראשית לישראל ועל כן כל בית אוכל המוצג כשר באמצעותו 
 –ג "בנות המקומית עובר על חוק איסור הונאה בכשרות התשמללא תעודה מטעם הר

   !שומר נפשו ירחק.  וצפוי לנקיטת אמצעים על פי חוק1983
  

 אגף הכשרות הארצי מבקש : ללא השגחה)ליה(כבש  משומן תזהירו .9
את נוהל קליטת בקרב משגיחי הכשרות  לרענן ,מכל נותני ההכשר

 לאור החשש ,השווארמהובמיוחד במסעדות הבשר במסעדות 
השומן מות  כ.מחסור בשוקבשל  משימוש בשומן ממקור טרף

הנצרכת לשימוש בכל מוט שווארמה גדולה ונועדה לא רק להעניק 
 לשמור על כך שהבשר לא יתייבש אלא אףלבשר טעם משופר 
זמן  בו ב–מיוחד כאשר מדובר על שווארמה זכר  ב,במהלך היום

 הקיים בין השומן הכשר לטרף גדול ביותר כך המחיריםשפער 
 לחסוך ברכישת השומן על ןבניסיושהדבר מעמיד את המוכרים 

תיעוד מלא של חשבוניות מהמוכרים לדרוש  בקש נ.חשבון הכשרות
כמות הצריכה החודשית הממוצעת תואמת את שבמקביל קניה של השומן מספקים כשרים ולוודא ה

      !את שיתוף הפעולה לזיכוי הרביםבקש  נ.הכמויות הנרכשות
  

  :להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם תעודת הכשרות
  

  
  :החזרת כשרות 

  
  

  ":הרבנות לכשרות ארצית"ר בעניין "רה לשהודעה מלשכת היועץ המשפטי 
  

פ החלטת הועדה ברשות "וע) 18.04.10(ע "אייר תש' מיום דלישראל לאור החלטת מועצת הרבנות הראשית 
רבנות "הוסמכה רבנות נתניה כממונה על הטיפול ב, מנהל אגף הכשרות הארצי, א "ג יעקב סבג שליט"הרה

י מועצת "במקומות שבהם תתבקש עכן  בהם אין רבנות מכהנת בפועל ודהיינו אך ורק במקומות, "לכשרות ארצית
  .נתניהעל כן בכל פניה ועניין נא לפנות לרבנות . הרבנות הראשית לישראל

  
  
 

 
 
 
 

  
  

  
  :עתקיםה

  ר" היועץ המשפטי לרה- ד"עו, מר שמעון אולמן, ר לישראל"ל הרה" מנכ-מר עודד וינר , ג הרבנים הראשיים לישראל"הרה

-  אזור
   

א ובהשגחת הרבנות אזור "ל מפרסם עצמו ככשר בהשגחת הרבנות ת"הנ –  אזור6הפרדס ' רח, "גבריאלי"משחטת עופות 
  כ מטעם הרבנות אזור כנדרש על פי חוק"מבלי שיש בידו ת

ט "י הרבנות האזורית מתאריך כ"הוסרה הכשרות ע –בבעלות מר יובל דור , )רמת הגולן(מושב רמות , "בריזה בכפר "מסעדת  -  גולן
  )13.05.10(ע "אייר תש

הרבנות לכשרות 
  ארצית

  "רבנות לכשרות ארצית"י ה"הוסרה הכשרות ע –אום אל פאחם , "סלטי בוסתן"מפעל   -

  ת"י הרבנות פ"עהוסרה הכשרות  – ת "פ, 2ההסתדרות ' רח, "שווארמה ופלפאל ירושלים"  -  פתח תקוה

  ע "לא נתונה להשגחת הרבנות האזורית קרית עקרון מחודש תשרי תש –קרית עקרון , "צפיחית"קונדיטורית   -  קרית עקרון

 הוסרה – ראש העין, פארק סיבל , 2המלאכה ' רח, בבעלותו של מר נועם לנגליב" מיט בורגר"ומסעדת " טוק טוק"מסעדת   -  ראש העין
  בעל המסעדותי "ההשגחה משתי המסעדות עקב הפרת נהלי הכשרות ע

  א"י הרבנות ת"הוסרה הכשרות ע –א "ת, 18ן אביגדור ב' רח, " סנויבו'צ"קייטרינג   -    אביב–תל 

א מבלי "גחת הרבנות תל מפרסם באינטרנט כי הוא כשר בהש"הנ –א "ת, 17יהודה הימית ' רח, "פיס אוף קייק"קונדיטוריית     
  כ מהם על פי חוק"שיש בידו ת

   מודיעין–י הרבנות האזורית חבל "באיירפורט סיטי והם מושגחים ע" פינתי"מסעדת הוחזרה הכשרות   -  חבל מודיעין
   במתחם אייר פורט סיטי לאחר התחייבות בעלי המקום לעמוד בנהלים "האוס גריל –למקום של עזרא "הוחזרה הכשרות 

   מעדניה במישור אדומים–שיווק השקמה " רמי לוי"  -  מעלה אדומים

  
  


