
  הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL  

  

   היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

  02– 5313169' פקס , 02– 5313187: 'טל, 91306 מיקוד 36016. ד.ת, ירושלים, 80ירמיהו , בית יהב
Beit Yahav,  80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313187, Fax. 02-5313169  

  ד"בס
  ב"שבט תשע' ח   

   01/02/12  
  שעב009: 'עדכון כשרות מס  

  
  
  
  

  לכבוד
  הרב המקומי

  מנהל מחלקת הכשרות
  ר המועצה הדתית"יו

  די בכל אתר ואתר
  
 
 

  ,שלום רב
  

  עדכון כשרות: הנדון
  

1.  P1ל "צה' רח, "אולמי הברון" לכי חודשה הכשרותלון הננו להודיע בהתאם לבקשתה של הרבנות אשק ,

עריכת אירועים ואספקת שירותי קייטרינג ברמת כשרות לועל כן המקום מאושר כבעבר , בבעלות מר שי עמירה, אשקלון
 . "יאכלו ענווים וישבעו"ו" מהדריןל"

 
" מקלוני הקינמון"כי ב, נמצא, סעדותי רבני אגף הכשרות הארצי בקונדיטוריות ומ"מביקורות שנערכו ע .2

נבקש מהמשגיחים . נמצאה נגיעות מסויימת של חרקים' וכדובישול , העושים בהם שימוש לצרכי אפיה
י לקיחת חופן מקלות של קינמון וניעורם בחוזקה "לבדוק את מקלות הקינמון טרם השימוש בהם וזאת ע

 . נקותם היטב טרם השימוש וללפתחם,במידה וימצאו נגועים יש לשוברם . ג נייר לבן"ע

  
: בר קוד, "פיק ניק "–" עוגת רולדה במילוי קרם קקאו":לאחרונה נמצאו משווקים המוצרים  .3

בי : "שם היבואן, איטליה, "מ"ריה בע'פרדי דולצ: "שם היצרן',  גר200משקל , 8005380070010
, כשר חלבי אפיית ישראל"המוצג כ, בית שמש, "מ"לידר סוכנויות בע

ה איטלי, ק פרואה"הרב הראשי של ק, א"גחת הרב מאיר קארו שליטבהש
: בר קוד, "מורטה קרמל "–" עוגת ספוג עם קרמל"וכן " ובאישור הרבנות הראשית לישראל

בי : "שם היבואן, איטליה, "מ"ריה בע'פרדי דולצ: "שם היצרן',  גר300משקל , 8005380090179
בהשגחת הרב מאיר קארו , כשר חלבי אפיית ישראל"המוצג כ, בית שמש, "מ"לידר סוכנויות בע

 ממחלקת ".איטליה ובאישור הרבנות הראשית לישראל, ק פרואה"הרב הראשי של ק, א"שליט
ידע הציבור .  ולהחזירם ליבואןלהסירם מהמדף ועל כן ל זיוף חמור ולא קיבלו כלל את אישורה"היבוא הארצית נמסר כי הנ

 !ויזהר
  

בנות המקומית כרמיאל מבקשת להסב את תשומת לב ציבור הצרכנים בכל הר .4
 3המסגר ' השוכן ברח" בית הבשר דבאח אכרם"רחבי הצפון כי אטליז 

 אינו מושגח כלל על ידה 04-9885265: ' בכרמיאל ליד כפר השעשועים טל
ההשגחה על בית . ובמקום נמכר אף בשר טרף בעיצומו של יום השבת

' ה כוללת בשום אופן חנות זו השוכנת ברחנאינבדיר אל אסד  מטבחיים דבאחה
 .ידע הציבור ויזהר.  בכרמיאל3המסגר 
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: בר קוד" פת פריכה מקמח חיטה מלא באטרמילק: "לאחרונה אירעה תקלה והמוצר: הודעה חשובה .5

ר פרווה הוצג ככש, י אנשל שיווק רמת גן "ומיובא עפ " בקומו פודס דרא' המיוצר בחב6001052001254
בעוד שבפועל המוצר הינו ר לישראל "ובאישור הרה)  ד קייפטאון"במקום בי(ד יוהנסבורג "בהשגחת בי

 .מ שלא להיכשל"יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות ע . חלבי
  

 ותו בשבט נמכר"טהננו להסב את תשומת לב הציבור כי לקראת  .6
לדעת כי יש . ל"העשיות להכיל פירות מהארץ ומחושל פירות יבשים  שי חבילותבשווקים 

 ארוזות ללא הכשר מטעם רבנות מקומית חבילותתפזורת או בהנמכרים ביבשים פירות 
. ים כשרלא חומרי טעם וריח ואף צבעי מאכל , ערלה, פירות טבלל מוסמכת עשויות להכי

וללא זיהוי שם ללא רבנות של גוף פרטי אין להסתמך על חבילות הנושאות ציוני השגחה 
  .הספק או היצרן על מנת להימנע ממכשול

  
  :ק או שהוסרה מהם תעודת הכשרותלהלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחו

P וכי יש בידו תעודת " קייטרינג בן לולו"עולה כי הוסדר נושא הכשרות ב, הכשרות ברבנות צפת' י מח"ממידע שנמסר לנו ע –צפת
  . מטעמם כשרות

  
  

  
  

 
  

  
  :עתקיםה

  א"הראשיים לישראל שליטהרבנים ' מרנן כב
  ר לישראל "ל הרה" מנכ–מר עודד וינר 

  ר לישראל" הרה–הלשכה המשפטית 
  רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי

ידע הציבור , בניהולו של מר רואי כהן" שניצל הכיכר"מרבנות אופקים נמסר כי הוסרה תעודת ההכשר ממסעדת   -  אופקים
  . ת אופקים הוסרה הכשרות אך המקום ממשיך להציג עצמו ככשר"בא" מאפיית מוסקבה "!ויזהר

  .סרה הכשרות מהמקום הרצל הו' רח" שווארמה של עמוס"  -  אשקלון
', שכון ד, "שיפודי חן":  בעבר או בהווהככשריםים אין כשרות מטעם הרבנות טבריה על אף שהוצגו לעסקים הבא  -  טבריה

מול , "שמעון דהן' רח, "פיצוחי עדן",  מוצכ ככשר ללא תעודת הכשר חוקיתטבריה, רצה"ליד פיצה , טבריה עילית
כ "הגליל מתחת למלון פנורמה הוצגו ככשרות בעבר ללא ת' רח" ט גרילפוינ" ומסעדת טבריה, "פיצרלה"ה

  .מהרבנות המקומית
קרית 
  ביאליק

, ביאליק. ק, 14ויצמן ' רח, "הבייגלה של סבא מרקו|: י הרבנות קרית ביאליק מהמקומות הבאים"הוסרה ההשגחה ע  -
  ביאליק. ק, 15ירושלים ' שד, "חומוס ירושלמי"מסעדת 

קרית 
  מלאכי

קרית מלאכי אינו עומד תחת , בן גוריון' רח, "נתיב החסד"על פי הודעתה של הרבנות קרית מלאכי נמסר כי סופר   -
פ בקשת בעל העסק "אינה עומדת תחת השגחתם ע, מושב אמונים, 104משק , "ספייס"כ מסעדת "כמו, השגחתם

  .להפסקת הכשרות במקום
מסעדת " "שער הנגב"מסעדת , " פיצה מטר",  הרבנות המקומית מפעל אטריות אין הכשר מטעם" אורנאל"  -  שדרות

  . אין לרבנות המקומית כל אחריות לכשרות במקום" פלאפל נטו", "סנדביץ בר 
 –תל 

  אביב
בית "צ "כ של בד" תמציגל "נה. א"ת, 7סולמון ' רח, "ביסטרו התחנה"א ממסעדת "י הרבנות ת"הוסרה ההשגחה ע  -

ץ אינו אינו מוסמך ליתן הכשר "ית המוסמכת ובכך עובר בעל העסק על החוק הואיל והבדללא הרבנות המקומ" יוסף
  .י חוק"שלא עפ

  


