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 עדכון כשרות:                                             הנדון
 

י  מפקח "בביקורת  פתע  שנערכה    ע:  אבס  רפכי  בשות  להרהזא .1
הציג , 09– 7681855": 'טל, ס"כ, שכונת תקומה, 14יציאת אירופה ' רח, "סופר אטליז האחים מנשה"ידה  הארצית בהיח

אף הציג לשאלת המפקח  אישור כשרות של בית מטבחיים וזאת על , פ וכראיה לדבריו"בע" כשר"בית האוכל את עצמו כ
  ועל כן הרינו להודיע נתפס במקום בשר טריפהיקורת  במהלך  הב.  י  הרבנות  כפר  סבא"אף  כי  המקום  אינו  מושגח  כלל  ע

נגד בעלי המקום ננקטו .  ממכשול חמורעלהימנבשער בת רבים כי אין לרכוש תוצרת המוצגת ככשרה במקום זה על מנת 
המקומית ונושאים י הרבנות "לחזור ולהדגיש כי יש לרכוש תוצרת מזון אך ורק במקומות המושגחים עהננו . אמצעים כחוק

 .מכשולחשש  על מנת שלא לבוא לידי תעודת הכשר בתוקף
 

, 052– 5554946: 'טל–בבעלות מר גיתי זמיר "  מ"משק  זמיר  בע"מעיון  באתר  האינטרנט  של  אטליז  וחברת  הקייטרינג   .2
http://gitai.co.il/index.php?type=get_page&page_data[id]=618&page_type=1&cookie_lang=he&the_session

_id=0b087c36a28f8539cb1325917bd9a4c6(ל  מציין  כי  ניתן  לבצע  אירועים "נמצא  כי  הנ
הרינו להודיע ". אפשרות  גם  לאירועים  כשרים בהשגחת הרבנות  "-כשרים    כפי  המצויין  באתר  

החברה ,  ההפך,  אינו  עומד  תחת  השגחת  רבנות  מקומית  כללבשער  בת  רבים  כי  קייטרינג  זה  
ועל  כן  אין  לאשר  ביצוע ש  השוכן  בכפר  טירה  שבמשול"  אנגוס""אטליז  טרף  בשם  מפעילה  

. יש  ליידע  את  רשמי  הנישואין  והציבור  בנדון.  אירועים  או  רכישה  מחברה  זו  בשום  פנים  ואופן
 .להביא לידיעתנו צרכנים שערכו אירועים אשר הוצגו ככשרים באמצעות חברה זונבקש 

 
נמצא כי במקום נעשה שימוש , בביקורת שנערכה באחד מבתי האוכל הכשרים .3

, "החברה  המאוחדת  להפצה  ומסחר"י  "המיובא  ע,  בחומץ  בלסמי  ממודנה
מבדיקה ". לא כשר"צויין על גבי מדבקת המוצר כי הוא כאשר מ,  ליטר5תכולה 

הואיל  וחברה  זו ,  ל  לא  הבחין  במכשלה"נמצא  כי  הנ,  שנערכה  עם  המשגיח
הרינו  להודיע  בזאת  כי  חל  איסור  על  יבואן  לייבא .  מייבאת  חומץ  בלסמי  כשר

מוצרים כשרים ושאינם כשרים תחת אותו שם חברה על מנת למנוע תקלות מעין 
 ותיקונו על פי ן אין לאשר חומץ זה מהחברה דלעיל עד לבירור הענייןאלה ועל כ

 .הנוהל
 

י "ממולא ע, 729010359300: בר קוד, "כוכב הבית"לאחרונה  משווק  מיץ  ענבים  תירוש תחת מותג  .4
כשר  לפסח "כשהוא  מוצג  כ,  ירושלים,    רשת  סופרמרקטים–"  קו  אופ  ישראל"  עבור  IA:  קוד  יצרן

יקה שנערכה מול מחלקת היבוא נמצא כי בשום אופן בבד". י.בהשגחת  הרבנות הראשית לישראל מ
.  זה ועל כן יש להסירו בדחיפות מהמדפים ואין לשווקו עד לבירור פרטי האירועלמיץלא ניתן אישור 

 !ידע הציבור ויזהר
 

המיובא ,  5035766060253:  בר  קוד,  "  אייריש  סטאוט–בירה  מרפיס  "המשקהמשווק  ,  לאחרונה .5
,  אנגליה–אינטרבראו ' חב: שם יצרן, נתניה, קרית נורדאו. ת.א, "מ"ות בעטמפו משקא"י "ומשווק ע
בבדיקה ". כשר בהשגחת רבנות הולנד ובאישור הרבנות הראשית לישראל ללא חשש חדש"המוצג כ
חזירו הועל כן יש להסירו מהמדפים ולל אישור מטעמה להיבוא נמצא כי משקה זה לא קיבל כ' מול מח

 . פותליבואן בדחי
 

ע  התקבלה  הודעה  מאת  הרבנות  עפולה  על  הפסקת  הכשרות "א  חשון  תש"  בתאריך  י!  ת  ו  ר  י  ה  ז .6
, 04–  6424101:  'טל,  עפולה,    מתחם  עמק  סנטר–  18השוכנת  בדרך  רבין  ,  "מסעדת  אווזים  בעמק"ב

מצא כי  נwww.rol.co.il מעיון באתר האינטרנט . לבעלות אינו יהודימרצונה עברה לאחר שהמסעדה 
ועל כן הננו להודיע בשער בת רבים כי המקום אינו כשר , "גלאט כשר"ל ממשיך להציג את עצמו כ"הנ

 !ידע הציבור ויזהר. כלל ופרסום זה עשוי להביא למכשול חמור של אכילת מאכלות אסורות

http://gitai.co.il/index.php?type=get_page&page_data
http://www.rol.co.il
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, "מיקי"' רת תוצרת נירוסטה של חבכי בשווקים נמכ, א עולה"י הרבנות ת"מנתונים שנמסרו ע .7

בעוד שבפועל אין לרבנות המקומית כלל השגחה ,  יפו–א "המוצגת ככשרה בהשגחת הרבנות ת
אין לרכוש תוצרת זו ויש לדווח לנו . מקור  הכלים וכשרותםללחברה  זו  ואין  לה  כל  מידע  באשר  

 . מ לאתר את הזייפנים"בכל מקום בו היא נמכרת ע
 

באמצעות גוף , " גלאט–מהדרין "נתפסה תעודה המציגה את המזון כ, םבביקורת שנערכה במתחם הרובע היהודי בירושלי .8
הרינו להודיע ". א"בנשיאות הרב אברהם קסלר שליט, עטרת מהדרין ירושלים"צ "בדי "ועד הכשרות ע"המכנה את עצמו 

 !ידע הציבור ויזהר. בשער בת רבים כי גוף זה אינו מוסמך להעניק הכשר על פי חוק איסור הונאה בכשרות
 

המיוצרת , 7290000210063: בר קוד, "יכין"ממידע שהתקבל עולה כי קונפיטורה בטעם תאנים תחת המותג  .9
נצרת , 3הצורף ' רח, הר יונה. ת.א, מ"קעואר ובניו בע' י היבואן נהיג"מצרים ומיובאת ע" נשיונל פוד"בחברת 
כי קיים קו , יש לציין. ומות המושגחיםלא קיבל את אישור מחלקת היבוא ועל כן אין לשווקו בארץ במק, עילית

 . תחת כשרות ועל כן יש לשים לב כי מדובר ביבואן הרשום לעיל בלבד" יכין"יצור מקומי במותג 
 

:   בר  קוד-פטל:  בטעמים  שונים  כגון"    פרי70%קונפיטורה  "משווקים  בחנויות  השונות  המוצרים  ,  לאחרונה .10
 טורקיה ומיובאים –אנקרה ,  ידה'ג.  ד.נ.המיוצרים  במ,  7290005750878:    בר  קוד-תפוזים,  729000570762

צ  חוג "תוך  הצגתם  ככשרים  בהשגחת  הרבנות  הראשית  לישראל  ובד,  71מושב  גבעת  כח  ,  "מ"תאסת  את  אצלן  בע"י  "ע
 עולה כי לא ניתן אישור למוצרים אלו ועל כן יש להסיר מוצרים אלו, ר"היבוא ברה' מבדיקה עם מח.  ברק–חתם סופר בני 

 . מהמדפים ולהחזירם ליבואן בדחיפות
 

בית "השוכנת כביכול ב, " שירותי קייטרינג–מאיה דוד "' י חב"נעשה ניסיון לשווק שירותי קייטרינג ככשרים ע, לאחרונה .11
באמצעות הצגת תעודת כשרות של הרבנות המקומית , )054– 2410509מאיה ' גב(,  04–  8590833:  'טל,    חיפה"הלוחם
עולה כי התעודה זויפה , מפניה שהתקבלה מהרבנות חיפה. םלמוסדות חינוך תוך ניסיונות להטעות, 072תעודה ' מס, חיפה
 !ידע הציבור ויזהר. כל כשרות לקייטרינג זה כלללה ואין 

 
, 102סוקולוב ' רח, )ענק הבשר לשעבר" (אטליז מעדני דענה"רבנות חולון מזהירה בזאת שלא לסמוך על כשרות הבשר ב .12

ל ממשיך "נמצא כי הנ הארצית י מפקח היחידה"בביקורת שנערכה במקום ע. מקום אין כלל הכשר מטעמהלאחר שב, חולון
 חולון 16שאלתיאל ' רח, "פיצה רומא"הוסרה הכשרות מ, כ"כמו! ידע הציבור ויזהר. להציג עצמו ככשר תוך הכשלת הרבים

 . עקב הפרת נהלי הכשרות במקום
 

. א.רן ישט"' חבי " עמיובאקלמנס ה. י סט"המיוצר ע, "נט קלמסס"וצר גבינת היבוא עולה כי המ' י מח"מנתונים שנמסרו ע .13
  את  אישורה  כלל  ועל  כן  אין   לא  קיבל–ר  "י  הרב  לקסנר  והרב  הורדן  ובאישור  הרה"  ככשרה  עהמוצג,  "מ"מוצרי  מזון  בע

 . במקומות המושגחיםולקלוט
 

 נמכרה ייןהכי לאחר בדיקה מקיפה שערכה נמצא כי  ,שע 001  כשרות בעקבות פרסום עדכון ביקשה להבהיררבנות רומא .14
 אין כלעל כן ו  אכן  הוכשר על ידה ,אטליה,  8032625351009:  בר  קוד,  PITIGLIANOה    טוסקנה  מבית  'מסוג  רוזל  "בחו

 .נא להביא לידיעת הציבור.  חשש לכשרותו
 

 :ם תעודת הכשרותלהלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מה

 
 .א"י הרבנות ת"הוחזרה הכשרות ע -א"ת, 62יהודה המכבי ' רח, "קונדיטוריה ארנון וענת "עדכון לגבי*                                      

 

 על המשגיחים. נערכו סניפי הרשתות השונות לקראת ייצור סופגניות המיוצרות בתוך הסניף המקומי, לקראת בא חג החנוכה
כ יש לוודא נושא "כמו. לוודא כי המטגנות המתקבלות עברו הכשרה והגעלה על מנת לוודא כי אינן בשריות או בלועות איסור

ם ובמקביל יש לוודא כי העיסה המתקבלת הופרשה ממנה חלה כדין והקמח " בבישול עכווהדלקת המטגנת באופן שלא ייכשל
  . עבר ניפוי כנדרש על פי ההלכה

 
 
 
 

 :העתקים
 ג הרבנים הראשיים לישראל"הרה

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

  יבנה-גן  - . ואין לקלוט תוצרת ממנוי הרבנות המקומית גן יבנה"הוסרה הכשרות ע  -גן יבנה , בבעלות מר רוני ברנס, "שוק בן שלום"
 קרית עקרון - י הרבנות קרית עקרון"הוסרה הכשרות ע –)   2000עקרון (ו סנטר "ביל, "גלאט גריל"מסעדת 

 אור עקיבא -  עקיבא-י הרבנות אור "ת עהוסרה הכשרו –אור עקיבא ,"שירת הבריאה"אולמי 
כ של הרבנות חיפה ללא רבנות מקומית "ל מציג עצמו ככשר באמצעות ת"הנ, א" ת30טאגור ' רח, "שמו"ש "קונדיטוריית ע

ג  אריזות  כי  הוא  כשר  בהשגחת  הרבנות  מבלי  שיש "מציג  ע,  שוק  התקוה,  ")אקי'החנות  של  ג"  ("גד  מעדנים",על  פי  חוק
 . ל פי חוקכ ע"בידו ת

  אביב-תל  -

 
 


