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י מפקח היחידה הארצית נמצא "ה עבביקורת שנערכ :ףוי זתוריהז .1
 ,6הפרדס '  מרח–" משחטת עופות גבריאלי"כי תוצרת עופות של 

מ ככשרה באמצעות "אדיר וברוך שיווק בע' י חב" שווקה ע,אזור
י סימון הכשרות של הרבנות המקומית "אישורי כשרות מוחתמים ע

עם בבדיקה שנערכה . אזור וכן סימון כשרות של הרבנות תל אביב 
 כי אין למשחטה ולחנות המפעל כלל כשרות , עולהל"הרבנויות הנ

אין לקלוט בשום . כך ששיווק התוצרת ככשרה בהשגחתם הינה זיוף חמור
, משחטה זו השוחטים מוזהרים בזאת שלא לבצע שחיטה ב. אופן תוצרת מחברה זו 

 .י הרבנות הראשית לישראל" ע כשוחטיםהסמכתםדבר העשוי להביא לשלילת 
 

המייצרת " פרוקסימה"' על כך שחב, הכשרות ברבנות הראשית רוסיה' התקבל דיווח מאת מח .2
, "מ" בע2004 יבוא ושיווק  –רוסמן "עבור היבואן " פריפרביץ"תבלינים ואבקות מרק תחת המותג 

, ר לישראל"ממשיכה להציג את המוצרים ככשרים בהשגחתם ובאישור הרה, קריית ים, 7לכיש ' רח
כך שיש חשש חמור לרכיבים טרפים במוצרים תוך , ל הכשר"נהמזה שנים אין לחברה על אף כי 

נבקש .לדברי היבואן הוא אינו משווק יותר את המוצר בארץ. הכשלה חמורה של הציבור
מרק : "שמות המוצרים. מהמשגיחים והציבור הרחב לדווח לנו בכל מקום בו נמכרת תוצרת זו

: בר קוד, "תערובת פלפל בולגרי", 4610000820407 :בר קוד, ) טרף" (אפונה עם בשר
תערובת ", 4610000822470: בר קוד, " תערובת תבלינים לבשר טחון", 4610000820018

 ! ידע הציבור ויזהר.461000821398: בר קוד, "לבורשט
  

ירוק  –זיתים "תוצרת זיתים נמצא משווק דלי המכיל , לאחרונה .3
תוך , "מ"חידר חטאר יבוא ושיווק בע"' י חב"המיוצר ע, ג" ק10, "שבור

רבנות צפת בקשה ". כשר בהשגחת הרבנות הראשית צפת והגליל העליון"שהוא מוצג כ
יש להחזיר תוצרת זו . ל זיוף חמור ומעולם לא העניקו הכשר לחברה זו"להודיע כי הנ

 . לחברה ואין לקלטו במקומות המושגחים
  

במלונות ובמסעדות " שפים"גיחים כי בשנים האחרונות הולך וגדל בקרב  הננו להביא לתשומת לב המש:בלו מיש
 הירוק הזוכיניהנקטפים מקישוא )  (COURGETTE FLOWERS "קישוא"בפרחי השימוש יוקרה 

, אורז דגים או, נוהגים להגיש את הפרח ממולא בגבינות. עוד בטרם הבשלתו וצמחית הגרעינים
) EDIBLE FLOWERS(נעשה שימוש אף בפרחי מאכל , כ"כמו. בטיגון עמוק או באפייה בתנור

כובע הנזיר : לאכילה ומשמשים לקישוט כגון מוכניםהגידול מיוחד של פרחים צבעוניים מ הבאים
מפזרים אותם , ציפורן ננסי וסלביה, ויולט ,ורדים, ציפורני החתול, תגטס, אמנון ותמר, )החריף בטעמו(

כי פרחים אלו נגועים ביותר בחרקים ותולעים ועל כן אין , יש לדעת. בצלחות ההגשה ובעוגות, על השולחנות
    .אלא אם כן נבדקו באופן קפדני שאין בהם חרקים ובכך למנוע מכשול מהציבור, לעשות שימוש באלו

  
כי השמן היוצא ממפעל הרשת , התקבלה הודעתה של הרבנות תל אביב המבקשת להבהיר .4

העוסק ביצור פיצות ומוצרים ,  א"ת, 16אליפלט '  רח,"מ"עגבניה  ישראל אחזקות בע"  -
 כן מושגח על ידה וזאת בניגוד לעדכון הקודם שם צויין בטעות כי המוצר ,תלפיצריונלווים 

 ".ל ויאכלו ענווים וישבעו"בהתאם לכך אין כל חשש למוצרי החברה הנ. אינו בהשגחתה
 

, צ"ראשל, תחנה מרכזית, 1דה מאיר גול ' רח, "קפה ארומה שער ראשון"בביקורת שנערכה ב .5
 נמצא כי בתפריט המוגש לסועדים מצויין כי  המקום , 03-9522730:פקס 03-9522613:טלפון
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נגד בעלי המסעדה . תוך הכשלת הרביםוזאת , צ"י הרבנות ראשל"בעוד שבפועל המקום לא מושגח כלל ע, כשר

 . הסיר מכשולנא להביא לידיעת הציבור על מנת ל. ינקטו אמצעים כחוק
                                                                     

השוכן בפארק " השוני" להבהיר כי גן האירועים הרינו םיב רתלאשל .6
 הואיל ובמקום אינו מאושר לעריכת חופה וקידושיןי בנימינה "בוטינסקי ע'ז

נא להעביר . קיימת מסעדת טריפה והמקום אף פתוח בשבתות וחגים
  . לרשמי הנישואין

  
:  בר קוד, ר" ג2500, "פטריות שמפיניון חתוכות"נמכר המוצר , לאחרונה .7

מיקי עוז "י  "מיובא ומשווק ע,  ספרד–ירושמפ אוטול "י "המיוצר ע, 7290004460105
ובאישור " בית יוסף"צ "כשר בהשגחת בד" הצגתו כתוך,  אזור–" מ" עסקים בע–

ל לא פנה בשום אופן "היבוא מבקשת להודיע כי היבואן הנ' מח". ר לישראל"הרה
אין לקלוט מוצר זה ויש להחזירו . לקבלת הכשר מטעמה ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור

 ! ידע הציבור ויזהר. ליבואן בדחיפות

 
 י מומחים" רצוננו ליידע את הציבור שבבדיקות שנעשו ע- כבושים ומעושניםם שלמיאזהרה בדבר תולעים בדגים  .8

ובביצים של דגים שלמים " חלב"ב, בקרביים: הוכח שנמצאים תולעים כעין חוטים מפותלים לבנים ושחורים, בעבר
לעים אלו תו. רינגה ופקלינג: כבוש ומעושן כגון, מטיאס ושמאלץ: התולעים נמצאים בהרינג. כבושים ומעושנים

ל ואין לקבלם ככשרים אף אם יצויין עליהם "לכן אין להעניק הכשר לדגים השלמים הנ. אסורים באכילה מדין שקצים
  .הכשר כל שהוא

  

  

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

  
  

 
 
 
 
 

  
  
  :עתקיםה

   ג הרבנים הראשיים לישראל"הרה
   ר לישראל"ל הרה" מנכ-מר עודד וינר 

  ר" היועץ המשפטי לרה-ד "עו, מר שמעון אולמן

  ק עד להסדרת תעודת הכשר במקום"ו מאושר לעריכת חו אינ- שבצפון " חוות התבלינים"י "גן אירועים שע  -  גלבוע 

-  חבל מודיעין
   

  ק"לא נמצא תחת השגחתם ואין לערוך בו חו –ד חבל מודיעין "ביער בן שמן בתחום המועה, 443כביש , "מצפה מודיעין"

  נות יקנעםי הרב"הוסרה הכשרות ע –יקנעם , מתחם סולתם , בבעלות מר אביב סודי, "אוריינטל"מסעדת   -  יקנעם
 –פרדס חנה 

  כרכור
   הופסקה הכשרות לבקשת בעל העסק – בבעלות מר אבי שחר,  פרדס חנה-בדרך פיקא " תטה"מסעדת   -

ע "תמוז תש' י הרבנות קרית עקרון החל מתאריך ב" הוחזרה הכשרות ע–בבעלות מר עוזי יעקובי   " צפיחית"קונדיטוריה   -  קרית עקרון
)14.06.10 (  

  .מוצג ככשר ללא רבנות מקומית,  רחובות39היצירה ' רח" מפגש העיר"  -  רחובות
   . רחובות מוצג ככשר ללא רבנות מקומית –אזורים " פיצה רומא"

כ הוסרה ההשגחה מהמקום "נתפס בעל העסק בזיוף תוקף תעודת הכשרות וע –שדרות  , בשכונת נוה אשכול, "26קפה "  -  שדרות
  לאלתר 

  א כחוק"מוצג ככשר ללא השגחת הרבנות ת –א "ת, 18קרליבך ' רח, "יוגיחומוס "  -   אביב-תל 
   מוצגת ככשרה ללא לרבנות מקומית– א" ת-1 קניון קומה 6ויצמן ' רח "גלידיה"
  מוצג ככשר ללא רבנות המקומית , א" ת25העליה ' רח –"  לחם מרדכי–איטליז העליה "
  וצג ככשר ללא רבנות מקומיתמ , א" ת– 17יהודה הימית '  רח– "פיס אוף קייק"

  
  

כי מסמכותה וחובתה של , הרבנות הראשית' נ" מ"אימו סחר המזרח בע –דוד אלישע  "708/09' צ מס"בשבוע האחרון נפסק בבג
ומיובאים לארץ גם  ל תחת הכשרים שונים"הרבנות הראשית לישראל לבדוק לעומק את כשרותם של  מוצרי היבוא המיוצרים בחו

דים בקריטריונים אכן עומ' זיהוי המוצר וכדו,  על מנת לוודא כי תהליך ההכשרה,אם הם מקבלים הכשר מגופים מוכרים
הרבנות הראשית תוכל לבצע ביקורות במחסני היבואנים בארץ על מנת להבטיח , כ"כמו. ר לישראל"הכשרותיים של מועצת הרה

  . ד לנוחיותכם בקובץ נפרד"ב פס" מצ–כשרות המוצר אמינות את 
 


