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יון מכשיל -קייטרינג גידי: הכשלה חמורה . 1
אוכלים "הננו להבהיר כי קייטרינג  .את הציבור

" סהרה"או /ו" תימין"או /ו" יון-גידי"או /ו" בשוק
-050, 1800-800-809, 02-5353608: טלפונים(

אינו עומד תחת כשרות הרבנות הראשית ) 8391244
לישראל ואף ישנו חשש ממשי להכשלת הציבור 

' ייום וזאת למרות פרסום מ, במאכלות שאינם כשרים
 שבו הוצג ככשר בהשגחת הרבנות ו"סיון התשע

כי למרות , מרבנות ירושלים הובהר. הראשית לישראל
אין פיקוח מטעמה , תעודה מטעמה שהוצגה בפרסום

, "יון-גידי"או /ו" תימין"כלל לקייטרינג והשכרת ציוד 
אין כל פיקוח כקייטרינג " לים בשוקאוכ"וכי למסעדת 

-ואף נמסר מטעם המסעדה כי אין לה כל קשר עם גידי
אנו  .או תימין והפרסום נעשה שלא על דעתה/יון ו

מזהירים את הציבור דורש הכשרות שלא להתפתות 
אחר פרסומים אלו בכדי להימנע מחשש מאכלות 

אנו מבקשים מהציבור להפיץ מודעה זו למען  .אסורות
במידה ומישהו הזמין שירותי קייטרינג .  מכשולהסר

נא לעדכן את משרדי היחידה הארצית , מחברות אלו
   .achifa2@rabbinate.gov.ilבמייל 

הגוף המכנה את בתקופה האחרונה פונה : זהירות. 2
סקים  לבעלי ע"ועדת חוג הרבניםי "שעץ "בד"עצמו 

ין י לענהפועלים בתחום המזון להציג תעודה מטעמו
כ "כמו. ד מטעמו"שמירת השבת כביכול תוך צרוף חוו

: ל מציג את עצמו כנותן הכשר באתר "הנ
il.co.merkazmeir://http/.  להוי ידוע כי גוף זה אינו

ום שיציג את עצמו מוסמך ליתן הכשר על פי חוק וכל מק
ככשר שלא כדין צפוי לנקיטת אמצעים והטלת קנסות 

 כבר נכשלו . ללא התראה נוספתמינהליים בהתאם לחוק
בנוסף יש . באמצעות גוף זה ונקנסובעלי עסקים מספר 

לציין כי במקרים רבים התעודה שניתנה על ידו היתה 
לאחר הסרת כשרות של הרבנות המקומית בגין הפרות 

  !  ידע הציבור ויזהר.רותנהלי כש

mailto:achifa2@rabbinate.gov.il
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  תהיעדר סמכומתן הכשר ב –הרב דוד פרץ מפקיעין החדשה . 3

הישוב רב  -הרינו להודיע בשער בת רבים כי הרב דוד פרץ 
פקיעין החדשה אינו מוסמך ליתן הכשר מחוץ ליישוב 

ל כן כל בית עסק או יצרן המציג את פקיעין החדשה וע
 ,וץ ליישובומח תעודה מטעמו עצמו ככשר באמצעות

אין להסתמך עובר על החוק ו ,פקיעין הישנהביישוב לרבות 
 במקום נוכח ליקויים כשרותיים בשום אופן על הכשרות

שומר נפשו .  בעברמשמעותיים שנמצאו במקומות אלו
   ! ירחק

   בית פיין חצור הגלילית–הסרת כשרות . 4

במסגרת פעילות אכיפה שנערכה על ידי מפקח היחידה 
השוכן בבית לחם הגלילית " בית פיין"מתחם הארצית ב

 :'טל" נילי כהן מינץ"המפעיל אירועים באמצעות קייטרינג 
עלי ירק , א כשרהתגלו ממצאים חמורים של בשר ל 054-4737776
חומץ בן יין לא כשר ושאר מוצרים לא כשרים יחד עם , לא מפוקחים

ך בעקבות חשיפת הממצאים החמורים נער. חשד לפעילות בשבת
שימוע לאחראים על ידי הרבנות האזורית עמק יזרעאל בה הוחלט 
לאלתר להשעות את תעודת הכשרות מהמקום נוכח ההכשלה 

חל איסור לאשר אירועים . נגד האחראים ינקטו אמצעים. החמורה
   .ככשרים באמצעות חברה זו ושומר נפשו ירחק

 נמצא כי בשווקים ובקניונים שונים ישנם, לאחרונה. 5
המציגים תעודה " חלבי פותה"דוכני אוכל במותג 

מטעם הרב אברהם שם טוב אשר לכאורה מפקח על כשרות המוצרים 
יודגש כי הרב אברהם שם טוב אינו מוסמך מטעם הרבנות . ותהליכי ייצורם

ועל כן אין להציג את העסקים , הראשית לישראל ליתן כשרות
עסקים ינקטו כנגד בעלי ה. ככשרים באמצעות תעודה מטעמו

  .אמצעים כחוק

בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצא כי העסק . 6
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 תל אביב מציג את עצמו ככשר באמצעים שונים וזאת 57אלנבי ' מרח, קונדיטוריה רינת
 !ידע הציבור ויזהר. למרות שלמקום אין תעודת הכשר מאת הרבנות תל אביב כחוק

כמוסות צמח "ץ משווק המוצר לאחרונה הובא לידיעתנו כי ברחבי האר. 7
רס סאנשיין ' המיוצר על ידי נייצ099904005044ברקוד " ארקו'פאו ד

, מ הרצלייה פיתוח"ב ומיובא על ידי קומט טבע בע"ארה, פרודקטס אינק
). STAR-K" (קי-סטאר"  המוצג ככשר באמצעות סמל ה09-3731133' טל

 אינו עומד תחת נמסר כי המוצר) STAR-K" ( קי-סטאר"מוועד הכשרות 
  .השגחתם וכי אינו כשר וכי נעשים צעדי תיקון להסרת המכשול

 "הפקותיסמין "ממידע שהגיע למשרדי היחידה הארצית עולה כי חברת . 8
, דוכני מזון לארועים,  מציעה שירותי הפקת אירועים072-2338233 050-9603352 :'טל

כנגד . בר מתוקים וכדומה בכשרות למהדרין וזאת ללא שיש ברשותה תעודת כשרות כחוק
  .בעל העסק ינקטו אמצעים כחוק

  :הטעיות והונאות במוצרי יבוא .9

 עקב הפסקת מתן הכשר למוצרי ייבוא שיש לגביהם חשש נגיעות: שימו לב
 נמצאים משווקים מוצרים מוכרים שהייתה להם ,המיוצרים בניגוד לנוהל

נא לתשומת לבכם לא לאשר במקומות . אך ללא ציוני כשרות, כשרות בעבר
  .א לספק מוצרים ללא כשרותהמושגחים ולעדכן את הספקים של

 לאחרונה נמצא משווק המוצר חרדל אמריקאי המיוצר על ידי אמריקן גרדן - 
ברקוד , מ"בע. ז.ומיובא על ידי מאכלי עולם ר, ב"ניו יורק ארה

 מוצג ככשר 04/2016 מתאריך ייצור 017273501530
ממחלקת .  ובאישור הרבנות הראשית לישראלOUבהשגחת 

סר כי המוצר לא קיבל את אישורה ועל כן אין היבוא הארצית נמ
   .לקלוט אותו במקומות המושגחים ויש להחזירו לספקים

 בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצא משווק המוצר -  
ומיובא על ידי רוי משקאות , וודקה מוזס המיוצר על ידי שמן ספיריטס פינלנד

מוצג ככשר לפסח , 6430034140344ברקוד ,  כפר הנגיד48מ משק "בע
המוצר לא קיבל .  והרבנות ירושליםK FINLAND, צ בית יוסף"בהשגחת בד
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  .את אישור מחלקת היבוא הארצית ועל כן אין לקלוט אותו במקומות המושגחים

 לאחרונה נמצא משווק המוצר ביסקוויט פתי בר המיוצר על ידי -
שיווק ) 1990. ב.א(בר - טורקיה ומיובא על ידי עינ, אוילום סינאי

מוצג ככשר , מ אזור תעשיה כפר קאסם"סוכנויות והפצה בע
צ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית "פרווה בהשגחת בד

ממחלקת היבוא נמסר כי המוצר לא קיבל את אישורה . לישראל
  .ועל כן אין לקלוט אותו במקומות המושגחים

יגה את מוצריה ככשרים חיפה מצ, 28המגינים , "שיפודי העיר/" "קבב- שיש"מסעדת . 10
נגד . למרות שלמסעדה אין כלל תעודת כשרות והיא פועלת גם בשבת

  .בעלי המסעדה ינקטו צעדים כחוק

אופיר אבו שיווק "המשווקים על ידי , צאו שקיות ירקות קלופיםנמ. 11
שאינם תואמים למצב , הנושאים ציוני כשרות, "מ"פירות וירקות בע

 ."מ"ווק פירות וירקות בעאופיר אבו שי"הכשרותי של 
 .אין לאשר קבלת תוצרת זו ממשווק זה, לכן

הודעה זו בתוקף עד שמשווק זה יציג תעודת כשרות בתוקף מטעם 
 .הרבנות לכשרות ארצית

  

  

  

Pבחיפה הוסרה הכשרות מלגעת באוכל בגרנד קניון   

P העסק עקב סגירת 10הפנינים ' רח, באשקלון הוסרה הכשרות מבאגט אילה.  

P16שמחה הולצברג ' רח,  ברמלה הוסרה הכשרות מכוכב סגול  

Pמהעסקים הבאים בהרצליה הוסרה הכשרות :  

   לבקשת בעל העסק2השונית ' רח, פיצה פרגו   

   27המשכית ' רח, שניצליין  

 הסרות כשרות
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Pבמתחם מרכז מור" לחם ושוקולד" באילת הוסרה הכשרות מ  

  

  

  

  

P הבאים אינם נתונים תחת השגחתה הרבנות קרית ביאליק מודיעה כי העסקים:  

  37קרן היסוד '  רח–בשר טבעי , קצביית ביאליק, דליקטס הבשר

  6קרן היסוד ' מסעדת קפה קפה רח

  4השקדים ' רח, קופיקס

  58קרן קיימת ' רח, סופר ספיר

          P דלק"שבמתחם תחנת דלק " 70סביח "רבנות זכרון יעקב הודיעה על הסרת כשרות ממסעדת "  

  .אין להסתמך על מצגי הכשרות שנמצאים עדיין במקום). מוך לצומת פורודיסס(    70בכביש               

  

  

  

  

  

  

  

,  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

 ף הכשרותגראש א

  ,בברכת התורה והארץ

  

  רפי יוחאי
  מנהל היחידה הארצית

  לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
 

 הודעות מהרבנויות המקומיות


