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  ארציה אגף הכשרות –הרבנות הראשית לישראל 
   מאחלים לכל בית ישראל
 !שנה טובה מתוקה ומבורכת

 משמר איילון-"מבשלת בישיקיו"מסעדת -חשש לטריפות .1
מסעדת "בבית העסק , רציתעל ידי מפקח היחידה הא ורת שנערכהבביק

 נמצאו מוצרי בשר ללא ציוני ,שנמצא בישוב משמר איילון" מבשלת בישיקיו
 !! שרות החשודים כבשר טרפהכ

אזורית המועצה מההודיע הרב נפתלי שלמה , בעקבות הממצאים החמורים
שומר נפשו  .על הסרת הכשרות מהעסק לאלתר , במקוםגזר נותן ההכשר

 !! ירחק

  

  
  חובת סימון תעודות משלוח בתי מטבחיים בהולוגרמה. 2

הונחו , תי מטבחיים זיופי כשרות של תעודות משלוח לבשר הנשלח מבבעקבות
לסמן את תעודות המשלוח , בתי המטבחיים והרבנויות המעניקות להם כשרות

 התעודות ולמנוע על מנת לחזק את תוקף, הולוגרמותהנשלחות מטעמם ב
   .בתי המטבחיים קיבלו ארכה ליישום ההנחיה. זיופים
 כל תעודות )15/10/2017(ח "תשרי התשע' החל מתאריך כה, לפיכך

ולוגרמות חייבות לשאת השל תוצרת הנשלחת מבתי המטבחיים המשלוח 
 תוצרת מבתי אין לקלוט, ללא סימון זה. בנוסף לחתימת המשגיח

   .המטבחיים

  

  

  אחסון והובלת חלב בראש השנה הצמוד לשבת .3
  

ט בימים חמישי ושישי ומיד לאחריהם שבת "ה יחול ראש השנה הבעל"בעז
יש , ביחס לחלב הנחלב בימים אלוית בהתאם לנוהל הרבנות הראש. קודש

  :להקפיד כדלקמן
 החלב את לאחסן שיכולות לרפתות חג או בשבת חלב הובלת כל לעשות אין. 1

 .החג מערב מיכלית השארת ידי על או שלהם במכלי קירור שעות  72
 .וחג בשבת לפסטר ואין במחלבות חלב לקלוט אין. 2
 ממקומות יישפך ל"הנ שהחלב ןנלתכ יש – לשפיכה מיועד מהחלב אם חלק. 3

 ולטפל החלב את לאחסן ניתן שבהם מקוררים לא מיכלי אחסון להם שיש
 .בחג ל"הנ החלב להוביל את אין. השבת אחרי בשפיכתו

 .שישי ביום ורק אך תיעשה החלב הובלת. 4
. זה עבור נהגים במיוחד להכשיר יש, יהודים לא י"ע תיעשה החלב הובלת. 5

 .אחרים ישקול פתרונות הכשרות נותן רב - יהודים לא נהגיםחוסר ב יש כאשר
 על תחנה המכלית לכן - יהודי לא נהג ידי על אף המכליות בנסיעת למעט יש. 6
 .שבת צאת עד הרפת האחרונה יד
 ידי על אף להוביל אין מהדרין חלב ,רגילה בכשרות לחלב רק מתייחס הנוהל. 7

  .יהודי לא נהג
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   אייסטורי- יות כשרות ו מדביק תוודהמשווק ללא תע. 4

בפעילות משותפת של הרופאה הוטרינרית האחראית במחוז ירושלים משרד 
בית  נמצא, הבריאות והיחידה להונאה בכשרות ברבנות הראשית לישראל

 בירושלים המאחסן מוצרי מזון שונים כגון 5ברחוב כורש " אייסטורי"העסק 
במקום נמצאו אמצעי עיבוד פריסה . אחריםמוצרי בשר ומוצרים , גבינות שונות

מכונות ומוצרי אריזה וכן תוויות לסימון המוצרים המעובדים הכוללות , וגירוד
 בנוגעהשגחה המעידה על למקום אין תעודת כשרות שבעוד , ציוני כשרות

ואין כל וודאות כי התוצרת המסומנת , מקורות התוצרת עיבודה וסימונהל
מזהירה כי אין שבה והרבנות הראשית  . אכן כזוככשרה בניגוד לחוק היא

 .לקלוט במקומות המושגחים תוצרת מספקים שאין ברשותם תעודת כשרות
  .ג גבינות" ק110-במהלך הביקורת הושמדו על ידי משרד הבריאות כ

  
  

   
  

  
   חטיפי בוטנים–סימון כשרות לא תקין . 5

בביקורת של מפקחי היחידה הארצית ומפניות שהתקבלו נמצא כי ברחבי 
מדנמרק  (ok snacks) י אוקי סנאקס"הארץ משווקים חטיפי בוטנים המיוצרים ע

מ המוצגים ככשרים "סיימונס סוויט בע/ש שוקחה.י מ"המיובאים לארץ ע
באמצעות מדבקות לא תקניות הנושאות ציוני כשרות בלבד ללא ציון שם המוצר 

ומות המושגחים ויש אין לקלוט מוצרים אלו במק. שם היצרן ושם היבואן כנדרש
יובהר כי ישנם מוצרים דומים אשר ששווקו עם סימונים . םלהחזירם לספקי

קחי היחידה על נא לעדכן את מפ. תקינים והודעתנו זאת אינה מתייחסת אליהם
יבואן קיבל הנחיות ה. כל מקום בו נמצאו המוצרים בעלי הסימון שאינו תקין

  . לאיסוף המוצרים ולהפקת לקחים מהתקלה בתיאום עם גופי הכשרות

  

  

  חלבי אין לאשר ייצור –עוגות דבש . 6

יש לוודא . לקראת ראש השנה ישנן מאפיות וקונדיטוריות המייצרות עוגות דבש
ר עוגות הדבש לא נעשה באופן שהעוגות הינן חלביות שכן מקובל כי ייצו

בציבור שעוגות אלו הן פרווה ואף נאכלות פעמים רבות לאחר סעודת החג 
על מנת למנוע הכשלת הציבור נבקש מהרבנים המקומיים , על כן. הבשרית

   .לוודא כי אין ייצור של עוגות דבש חלביות
לעשות שינוי צורה בדברי מאפה בין חלבי בהזדמנות זו ברצוננו להזכיר שיש 

בכל גודל , חלבי בצורת משולש ופרווה בצורת ריבוע, כגון בבורקס, לפרווה
עוגות בצורת מלבן חלבי כגון עוגות שמרים שוקולד וכן אין לעשות . שהוא

והכיתוב על האריזה אינו מספיק , וקינמון כיון כי ברב הפעמים הן נעשות פרווה
 .ם ללא האריזהכיון שהם מוגשי
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  דבשזיוף . 7
  

" תוצרת הארץ"לאחרונה נמצא משווק המוצר דבש ישראלי טהור במותג 
האזורית שומרון נמסר מהרבנות . כשהוא מוצג ככשר בהשגחת הרבנות שומרון

תחת  אינו תתת השגחתם כלל ואינו נארז אצלם ועל כן אינו  המוצר כי
גחתם מייצרים מוצרים עם זאת במפעל פון בק העומד תחת הש. אחריותם

  .תותו  דובדבן צימוקים,ר'ינג'ג, חמוציות, ובהם דבש טבעי עם תפוח עץדומים 
 ת כשרות במוצרי יבוא ו הונא.8

  

רבני אגף הכשרות הארצי ומידע , בביקורות של מפקחי היחידה הארצית
שהגיע לרבנות הראשית לישראל נמצא כי ברחבי הארץ משווקים המוצרים 

    . ככשרים בלא שקיבלו את אישור מחלקת היבואםים תוך הצגתהבא
המוצרים לא קיבלו את אישור הרבנות הראשית לישראל ואין לקלוט אותם 

  !במקומות המושגחים
 המיוצר על ידי פררו  חלב ואגוזי לוז מצופה שוקולד חלבוופל ממולא קרם -

 חלבי לאוכלי חלב מוצג ככשר, יבוא יצוא וסחר. ש.ומיובא על ידי א, פולסקה
  .נכרי בהשגחת הרבנות הראשית ורשה ובאישור הרבנות הראשית לישראל

מיובא על ידי דין , איטליה. ל.ר.סוקאדו סהמיוצר על ידי ממרח אגוזי לוז  -
שיווק וקלייה מוצג ככשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נכרי בהשגחת הרבנות 

  פררה איטליה ובאישור הרבנות הראשית לישראל
מוצג ככשר , מ"בע מיובא על ידי מילוטל ירקות מוקפאים ד טחון קפואתר -

  ריןצ מהד"בהשגחת בד
. ש.י פררו גרמניה ומיובא על ידי א" המיוצר עביצת שוקולד חלב עם צעצוע -

מוצג ככשר בהשגחת הרבנות ברלין גרמניה ובאישור הרבנות , יבוא יצוא וסחר
  הראשית לישראל

יימס 'משווק על ידי ג, וצר על ידי מארס אוסטריההמסומן כמי, שוקולד דאב -
מוצג ככשר בהשגחת בית דין צדק לונדון , רדסון קרית שדה התעופה'ריצ

  .בהשגחת ובאישור הרבנות הראשית לישראל
המיוצר על ידי קוקה קולה פולין ומיובא על ידי , משקה גזוז בטעם קולה -

ת הרב חיים אייזנברג מוצג ככשר פרווה מהדרין בהשגח, מ"ראלמו סחר בע
  .אוסטריה

בצורת צדפה / דגני בוקר בצורת כדורים על בסיס קמח תירס בטעם דבש  -
, מיוצר על ידי לאמרי אס פי אי איטליה, על בסיס קמח תירס עם שוקולד

ב "י דין שיווק וקלייה מוצג ככשר פרווה בהשגחת חוג חתם סופר ב"מיובא ע
  . ובאישור הרבנות הראשית לישראל

ומיובא , כיה'המיוצר על ידי ארטיפקס אינסטנט צ, תה נמס בטעמים שונים -
צ העדה החרדית "מוצג ככשר פרווה בהשגחת בד, מ"על ידי מנוס פודס בע

    . ירושלים ובאישור הרבנות הראשית לישראל
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מיוצר על ידי פספרוסט בלגיה מיובא על ידי חוות מדליוני תרד טחון קפוא  -
מוצג ככשר פרווה לפסח בהשגחת הרב מנחם , ירושלים 5ההגנה , הקפואים

  .חדאד רב ראשי בריסל ובאישור הרבנות הראשית לישראל
  

  ללא פיקוח הלכתי מחרקים " םרענני "– ירק עלים .9
 יש אישור כשרות רק ,עולש מושב 60משק  ,"מ"עלעלים רעננים בע"לחברת 

לאחרונה נמצאו משווקים גם  .לגבי ירקות עלים שאינם מפוקחים מחרקים
, מ"י עלעלים רעננים בע"מיוצר ונארז ע: "שעליהם מצוין, אריזות ירקות עלים

אך מאידך , דבקה המכסה את ציון המהדריןכאשר יש מ ,"עולש, 60משק 
על גבי  "בחזקת נקי מחרקים"נותרים לפעמים ציוני מהדרין אחרים או ציון 

 .יש להבהיר שמדובר בירק עלים שאינו מפוקח בנושא חרקים .האריזות
המיוצרת על ידי משק מנור , יש תוצרת מפוקחת מחרקים, למרות האמור
ואותה ניתן לקלוט  ,"מ"רעננים בעעלעלים "עבור חברת , במושב חצבה

משק מנור מושב "כמפוקחת מחרקים בכפוף לציון מפורש של שם היצרן 
אינו מופיע בחזית " רעננים"לוגו  /ובתנאי שהמותג, על גבי האריזה" חצבה

  .האריזה
  

  

  

 

  תקלה בכיתוב על גבי מוצר מח בקר. 10

" מ"ריאר בעפ"המיוצר במפעל " מח בקר"לאחרונה נמצא משווק המוצר 
'  ריקונקיסטה סנטה פה ארץ מקור ארגנטינה מס298ין 'היפוליטו הירי גוז

י חברת תנובה הנושא ציוני כשרות סותרים " המיובא ע1970וטרינארי 
מלבד זאת חלה טעות גם בנוסח תוית . על גבי האריזה" לא מוכשר"ו" מוכשר"

 בכוחות עצמו המוצר הנושאת את ההנחיות לצרכן המבקש להכשיר את המוצר
  .כך שהציבור עשוי להיכשל באופן חמור

יתכן שתקלה זו קיימת גם במח המיובא על ידי חברת עוף , ממידע שנמסר לנו
  .ירושלים

  .יש להסיר מוצר זה מהמדף ולהחזירו לספק על מנת שהציבור לא ייכשל
  .  הודעה נמסרה לרב תנובה לצורך המשך טיפול

  

 :הכשרת המוחל הוראותלהלן 
 . מיד עם הפשרתו ולהכשירו, יש להפשיר את המוח לחלוטין .1
לנקבו , בדיעבד( יש להסיר את כל הקרומים המכסים את המוח מכל צדדיו .2

  )מכל הכיוונים
  . דקות30יש להשרות את המוח במים למשך . 3
  ולהשהותו בכלי מנוקב, מכל צדדיו) גס( את המוח במלח בישול  יש למלוח .4

  . דקות60למשך 
  . אותו בשלושה כלים יש להדיח את המוח תחת מים זורמים ולטבול. 5
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  גופים שאינם מוסמכים לתת כשרות. 12
 היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה יי מפקח"בביקורת שנערכה ע

בהשגחת  ובחיפה המציג את עצמו ככשרסניף חורב  פדאל בפיצה , בכשרות
 בשם, שאיננה תעודת כשרות מוכרת  תעודהל מציג בגלוי"נמצא כי הנ , ץ"הבד

 מוסמך לתת כשרות שר אינו א של מר מאיר ביטון"ץ וועד חוג הרבנים"בד"
ואשר נתגלו פגמים חמורים במקומות עם תעודה מטעמו שאינם עונים על 

ובעצם כך מטעה את הציבור אשר מעונין לקבל ולצרוך , ההגדרה מהדרין
השוכן במתחם הולמס " קפאין" רכה במזנוןבביקורת נוספת שנע. כשרות ראויה

ל מציג גם הוא בגלוי תעודה "נמצא כי הנ, פלייס רחוב האתרוג גבעת שמואל
למקום אין תעודת כשרות מטעם . ץ זה שאיננה תעודת כשרות"באישור בד

  !ידע הציבור ויזהר. הרבנות המקומית כחוק
המציג עצמו  "השגחה פרטית" הננו להבהיר כי הגוף המכונה ,ת רביםלשאל

נמצא בביקורות של מפקחי אשר כמעניק שירותי השגחת כשרות אלטרנטיבית ו
 -" ברית מהימנות" תחת הכותרת  לעסקיםמנפיק תעודותהיחידה הארצית כי 

אינו מוסמך לתת תעודת כשרות על פי חוק וכי כנגד עסקים המוצגים ככשרים 
,  הרבנות המוסמכתללא שיש בידם תעודת הכשר מטעםוהמציגים תעודה זו 
  .ינקטו אמצעים כחוק

אנו קוראים לציבור שלא להתפתות אחר תעודות של גופים שאינם מוכרים  
   .על מנת להימנע ממכשלות, או אינם מוסמכים ליתן תעודות הכשר כחוק
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  משקה בייליס אייריש קרים משמנת אינו מאושר. 13
בייליס אייריש קרים המיוצר משמנת שלא יוצרה בייצור משקה : לשאלת רבים

אינו מאושר על פי נהלי הרבנות הראשית לישראל , מיוחד כחלב ישראל
שכן השמנת דינה כחלב ניגר אשר אינו מאושר על ידי הרבנות , ליבואנים

הונפקה על בסיס מידע שגוי , תעודה שהונפקה למוצר בעבר. הראשית לישראל
    . ידע לא חודשהובעקבות תיקון המ

  הונאות כשרות באשקלון ואילת! זהירות. 14
רחוב ' מסעדת המפרץ'מנתונים ותלונות שהתקבלו מאזרחים רבים נמצא כי 

בשר 'ג פליירים וכיתוב " מרינה אילת מציגה את בית העסק ככשר ע172הימים 
חה בשבת ומגישים בין היתר יש לציין כי המסעדה פתו !ג התפריט"ע' כשר

בדבר הסטנדרטים עליהם הצהיר בית העסק   " מצג האמת"!!  ופירות יםשרצים
אין לסמוך על ציוני הכשרות . התגלה כשקר והביא להכשלה חמורה של הציבור

  !ידע הציבור ויזהר! במקום
פ הודעת הרבנות המקומית "וע מפקח היחידה הארצית י"בביקורת שנערכה ע

 אשקלון 3/1רחוב שלמה כהן ' קייטרינג מטעמי השף אלון'מצא כי אשקלון נ
יש לציין כי הוסרה תעודת ! ג מגנטים"ג שילוט וע"ע' כשר'מציג את עצמו כ

  !ידע הציבור ויזהר! הכשרות עקב הפרת נהלי כשרות
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 הסטאטוס לגבי ברבנויות להתעדכן יש כן ועל פירסומם ליום נכונים זה בעדכון המופיעים הנתונים כל
   יחליחלעסק בית או מוצר כל של העכשווי

      14.9.2017, ז"התשע אלול 'גכ|  12' עדכון כשרות מס

  
  
P כשרות עקב הפרת נהלי ה26המלאכה ' רח, הוסרה הכשרות מקייטרינג בר מוחא בבאר שבע  
P הוסרה הכשרות מהעסקים הבאיםבבת ים :  

 4מנחם יקואל , מלאני שיווק. א -
 24אלי כהן , פיצה פקורינו -
  לבקשת בעל העסק, 131בלפור , גלאטו -
P הוסרה הכשרות מהעסקים הבאיםחולון ב:  

 עקב אי עמידה בנהלי הכשרות, 2דב הוז , בא לי שווארמה -
  הכשרותעקב אי עמידה בנהלי,  82סוקולוב , קופיז -
 21הפלד , עוגות ועודקונדיטורית  -
 עקב אי עמידה בנהלי הכשרות, 26הפלד , סנדביץ בר באגט -
 עקב סגירת העסק ומעבר למקום אחר, 19הבנאי , פירות רועי אוהב ציון -
 עקב מעבר לעיר אחרת, 1המכתש , מיסטר שף -
P 8המדע ,  הוסרה הכשרות מפניני וגרילברחובות 
P  ת מהעסקים הבאיםהוסרה הכשרובאשקלון:  

 24החרש , מ"מלכות הבשר והעוף בע -
 עקב הפרת נהלי הכשרות, 1החאן , שיפודי החאן -
 עקב הפרת נהלי הכשרות, 14העבודה , פלאפל רץ -
P הוסרה הכשרות מהעסקים הבאיםבמועצה האזורית חבל מודיעין :  

 קייטרינג מטעמים -
 מושב כפר טרומן, פירות ארצנו -
P 5המלך חסן השני , רות מאולם נייס ברהוסרה הכש בקרית עקרון  
P עקב הפרת נהלי ,  הוסרה הכשרות מסעדת מבשלת בישיקיו במושב משמר איילוןבמועצה האזורית גזר

  הכשרות
P  ין חרוד מאוחדהוסרה הכשרות ממטבח עבמועצה האזורית גלבוע  
P הוסרה הכשרות מהעסקים הבאיםבמועצה האזורית זבולון :  

 דיםכפר חסי, משק יונאי -
 כפר חסידים, מסעדה כרמי זית -

  
  

  

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

      14.9.2017, ז"התשע אלול 'גכ|  12' עדכון כשרות מס

  

  
  
  
  
P22/5/17 אינו עומד תחת השגחתה החל מתאריך 51האצל ' רח,  מרבנות ראשון לציון נמסר כי העסק וויסט ,

  וזאת למרות תעודת כשרות לכאורה מטעמה המוצגת במקום
  
Pמהרבנות האזורית מטה בנימין נמסר על שינוי רמת ההשגחה במקומות הבאים:  
  לבקשת בעל העסק,   מרמת כשרות מהדרין לכשרות רגילה- יישוב דולב , ת דולבאולפנ -
  לבקשת בעל העסק,  מרמת כשרות מהדרין לכשרות רגילה-יישוב עפרה , ברכה בקפה -
  
  
  
  

P עץ ' מרבנות ירושלים נמסר כי לעסק כהן חמוצים ברח. 8מחנה יהודה , בירושלים הוחזרה הכשרות לכהן חמוצים
 . תעודה בתוקף ישנה 11חיים 

,  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- הרב משה דגן,  השר לשירותי דת-הרב דוד אזולאי   

.רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי, בר הרבנות הראשית לישראל דו- יעקב אלתר ד"עו  
 

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

 ראש אגף הכשרות

  ,בברכת התורה והארץ

  

  רפי יוחאי
  יחידה הארציתמנהל ה

  לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
 

 החזרות כשרות

 הודעות מהרבנויות


