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  עדכון כשרות: הנדון                 

  
רב אזורי מטה , א" הרב שלמה בן אליהו שליטמעדכון שהתקבל מאת לשכת .1

משק קרוטר "עולה כי הוסרה תעודת הכשרות מ, "ת"חקל" וכן המכון לאשר
לאחר שנמצא , בבעלות מר קרוטר, גליל מערבי. נ.ד, השוכן במושב לימן, "מ"בע

. בבדיקות מעבדה כי תוצרת הברוקולי והכרובית נגועה ביותר בניגוד לנוהלים
 . ת זו עד להודעה חדשהאין לקלוט תוצר

 
 נמצא כי בפס היצור נעשה שימוש באריזות ,"עלי העמק"' חבבמתחם יצור של בביקורת פתע שנערכה  .2

משה סויסה מבירור שנערך עם הרב ". כשרה למהדרין ללא חשש חרקים"המציגות את התוצרת כ
עלה "אופן הכשר למותגים הוא אינו מעניק בשום עולה כי ,  חפר–עמק , ה.י.רב אזורי גוש ח, א"שליט
במשקו " עלה העמק"י חברת " עיםלעניין נקיות מחרקים ותולעים אשר מיוצר" עלה עלה"וכן " מהודר

 מכשול בזה נמנעואין לקלוט תוצרת חברה זו במקומות המושגחים  ועל כן של מר עוזי בלינסקי
 .נא להנחות את המשגיחים בהתאם. מהציבור

 
נתפסה החברה כשהיא אורזת תוצרת עלי ירק תחת ,"יבולי הנגב"' בחביגי רבנות נתיבות י נצ"בביקורת שנערכה ע .3

מיד . על אף כי הוסרה תעודת הכשרות מהמקוםוזאת , רב מושב זמרת, א"כשרות הרבנות נתיבות והרב דוד קרעי שליט
וחלט לאור חומרת בה ה, "עלי ירק"ר ועדת "ר לישראל בראשותו של יו"נערכה ישיבה במשרדי הרה, עם קבלת המידע

חוזרים על הודעתנו כי אין לקלוט תוצרת חברה זו , במקביל. המקרה כי אין לכל רבנות או גוף  להעניק הכשר לחברה זו
 !ידע הציבור ויזהר. במקומות המושגחים

  
נתפסה , 03 – 9226941: 'טל, ת"פ, 6הסדנא ' רח, "10קפה "' י מפקח היחידה הארצית בחב"בביקורת שנערכה ע .4

אין לאשר אירועים . ת"חברה כשהיא מציגה את עצמה ככשרה באמצעות תעודת כשרות מזוייפת של הרבנות פה
 . יש לעדכן את רשמי הנישואין והמשגיחים בדבר המכשלה. באמצעות חברה זו

  
: בר קוד, " מיני פרליני שוקולד בלגיים מובחרים10 –מבחר ממתקי פרלינים "נמצא משווק המוצר , לאחרונה .5

' רח, "מ"מידקו מזון בע: "יבואן,  בלגיה–" דוקדו: "יצרן ,5411281420800
ע כשר "כשר לפסח תש"ציון כשרות נושא ה, הוד השרון, נווה נאמן, 7המסגר 

ב "ג ארה"נ ולאוכלי קטניות בלבד בהשגחת הרב אריה רלב"חלבי לאוכלי אח
וצר זה לא היבוא נמצא כי מ' מבדיקה שנערכה עם מח". ר לישראל"באשור הרה

 . קיבל את אישורה ועל כן יש להסיר מוצר זה מהמדפים בדחיפות ולהחזירו ליבואן
  

, "שמן זית הכפר"עולה כי הוסרה הכשרות מ, "רבנות לכשרות ארצית"מעדכון שהתקבל מאת ה .6
ל נתפס "וזאת לאחר שהנ, בבעלות מר וואל קראווני, ר'עכפר מ, 7290008431019:  קודרב

אין לקלוט . א השגחה תוך שימוש במדבקות הנושאות את ציון הכשרות שלהכשהוא מייצר לל
הוסרה , כ"כמו. תוצרת חברה זו על מותגיה השונים ויש להחזיר את התוצרת למפעל בדחיפות

פירות יבשים וקפה ואין להם , מייצר פיצוחיםהנין 'השוכן בסכ" מרכז הפיצוחים"הכשרות ממפעל 
 . וכשרותו כל אחריות לגבי הנעשה במפעל

  
: בר קוד, "טבע"נתפס שמן תחת המותג , י מפקח היחידה הארצית"בביקורת שנערכה ע .7

הננו להודיע בזאת כי ". צ למהדרין"בד"המוצג ככשר  ב" כפי המצ 7290008199155
, שמני זית של מר משה כרמל בכל מותג שהוא אינו מאושר על ידינו מחשש לכשרותו

ה מספר פעמים כשהיא מטעה את הציבור עם מותגי לאור העובדה כי חברה זו נתפס
 . נבקש מהמשגיחים לפעול בהתאם. שמנים בעלי ציוני כשרות מזוייפים
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, 9002859033629: בר קוד, "64%מקלות וניל עם קרם קקאו : "לאחרונה נמצאו משווקים המוצרים  .8
תוך הצגתם , 9002859032646: בר קוד, "ביסקוויט מצופה שוקולד במילוי קרם קקאו ובוטנים"וכן 

תחת המותג , ם" אפיית ישראל חלבי אבקת חלב עכו–" ם"חוג הרמב"צ "ככשרים בהשגחת בד
Papagenaכפר , 7התעש ' רח, "מ"בע. א.ק"' י חב"אוסטריה ומיובאים ע" גונץ מאדר"י " המיוצרים ע

אלו בשום אופן מהרבנות הננו להודיע בשער בת רבים כי יבואן זה לא קיבל אישור למוצרים .  סבא–
'  כלל לאור קבלת תצהיר מאת חביםכשרים אינם ואף קיים חשש חמור כי המוצרהראשית לישראל 

יש להסיר מוצרים .  לחלוטיןמפולין המבהירה שהתוצרת המיוצרת באוסטריה איננה כשרה" טאגו"
 . נגד היבואן ינקטו אמצעים על פי חוק. אלו מהמדפים בדחיפות ולהחזירם ליבואן

 
: בר קוד, "מאפה הטבע"במותג " פתי בר"נמצא משווק המוצר , לאחרונה .9

ללא ציון שם , בטעם שוקו או וניל, " חינם–כמעט "ברשת , 7290008723121
צויין במפורש שם הרבנות המקומית אין לקלוט מוצר זה ללא שמ. נותן ההכשר
 . יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליצרן בדחיפות. ג המוצר"המוסמכת ע

  
  

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

 

 
 
 
 
 

  
  

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

-  באר טוביה
   

אין לאשר אירועים ללא הכשר . בר לפלמחיםהוסרה הכשרות לאור המע –" טעמים מול נוף"וכן "עד עלות השחר"קייטרינג 
   .הרבנות האזורית גן רווה

י הרבנות עקב הפרת נהלי הכשרות "הוסרה הכשרות ע  -בית שמש , 5דרך יצחק רבין , בבעלות אסי כהן, "גליט"אטליז    -  בית שמש
  במקום

י הרבנות עקב חילול שבת "הוסרה הכשרות  ע –הרצליה   , 7שנקר ' רח, בבעלות רמי פרישמן, "מפגש הסטייק"מסעדת "  -  הרצליה
  במקום

הוסרה הכשרות עקב הפרת  –העוסקת בקילוף בצל וירקות ,  כפר חסידים–השוכנת בכפר ביאליק " קילופי הצפון"' חב  -  זבולון
  נהלי הכשרות במקום

, "קפה בר רומי", נהלי כשרות במקוםי הרבנות עקב הפרת "הוסרה הכשרות ע, חולון, 43דב הוז ' שד, "הפינה הלוהטת"  -  חולון
, חולון, 102סוקולוב ' רח, "אטליז", י הרבנות עקב הפרת נהלי הכשרות במקום"הוסרה הכשרות ע,  חולון, 25קוגל ' שד

ל "הנ,  חולון"צמרת"בבניין , 47 סוקולוב ' רח, "צמרת הירקות"חנות , פ חוק"כ ע"ג שלט מבלי שיש בידיו ת"ע" כשר"כותב 
ל "הנ, 25המרכבה ' רח, חברת שיווק מוצרים לגלידריות, כ כחוק"ג הקבלות מבלי שיש בידו ת"ע" השגחת הרבנותב"כותב 

" פיצה דומינו", כ על פי חוק"מבלי שיש בידו ת" כשר לפסח"ולפני פסח כתב " כשר"ג האריזות שבהם הוא אורז "כותב ע
    כ על פי חוק"ח בשישי שבת ואין לו תבעוד שהוא פתו" כל המוצרים כשרים"מפרסם כי ל "הנ, חולון

  י הרבנות טבריה"הוסרה הכשרות ע –מדרחוב טבריה , "מסעדת רפאלו"  -  טבריה

   פ חוק"ל מפרם כי הוא כשר למרות שאין לו כשרות ע"הנ –יבנה , "דור אלון"ח "תחנת דלק מתנ, "סושי בר"מסעדת   -    יבנה
  י הרבנות ירושלים"הוסרה הכשרות ע –ירושלים , הר חוצבים , "ניחוח הקפה"מסעדת   -  ירושלים

-  כרמיאל 
   

  י הרבנות עקב הפרת נהלי הכשרות במקום"הוסרה הכשרות ע –מדרחוב בכרמיאל , 92ל "קק' רח, "בורגר בר"מסעדת 

רמי לוי שיווק " בחנות המעדניה , לא עומד תחת פיקוח הרבנות מעלה אדומים, מישור אדומים, "תימין"קייטרינג   -  מעלה אדומים 
צמח ' ברח, "יינות ביתן"מחלקת האפיה ב, לא עומדת תחת פקוח הרבנות מעלה אדומים –מעלה אדומים , "השקמה

  ל "כנ –השדה  מעלה אדומים 
  ל מציגים עצמם ככשרים למרות שלא עומדת תחת פיקוח רבנות רעננה"הנ –רעננה , 2אליעזר יפה ' רח, "מאפיית הכפר"  -  רעננה

-  ביב א–תל 
   

, פ חוק"כ ע"ג שלט מבלי שיש בידו ת"ע" כשר"ל כותב "הנ –א "ת, 103הרצל ' רח, "מסעדה של פעם"מסעדה בשם 
כ ברמת כשרות "על אף כי יש למקום ת" כשר למהדרין"ל מפרסם עצמו כ"הנ, א" ת99נחלת בנימין ' רח, "שמישרי"מסעדת 
   בלבדרגילה

    

ג בעומר החל "ר לישראל בעניין  ליל ל"נערך דיון במועצת הרה) 18.04.10(ע "אייר תש' בתאריך ד
ועל ,  כך שהדלקת המדורות ואבטחתן עשויה להיות כרוכה בחילול שבת,דשובשנה זו במוצאי שבת ק

 .ג בעומר בכל הארץ ביום ראשון בשעות היום"כן הוחלט לקרוא לציבור הרחב לקיים את מדורות ל


