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  עדכון כשרות: הנדון
  

: בר קוד,  יין מתוק עדין–" חברותא"ין הנושא את המותג נמצא משווק י, לאחרונה .1
תוך הצגתו ,  לייצור משקאות חריפים ויינותIG' י חב"מיוצר עמסומן כה, 7290002850564

מבדיקה שנערכה . "בקבוק חדש" כשר לפסח –" ככשר למהדרין בהשגחת הרבנות חיפה"
ועל כן הדבר מהווה זיוף , עם הרבנות חיפה נמצא כי בשום אופן לא העניקו הכשר ליין זה

אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים ויש להסירו . חמור
נבקש מהציבור . לאלתר מהמדפים על מנת להסיר מכשול
 .והמשגיחים לדווח לנו בכל מקום בו הוא ימצא

 

מול "במסגרת אירוע אשר התקיים במתחם  .2
: 'טל, ד השרוןהו, 22אסירי ציון ' הנשיאים פינת רח' השוכן ברח, "השדה

מצולמת באמצעות תעודת הכשר " כשר"הוצג האירוע כ, 09- 7455800
כאשר בגוף התעודה וכפי , מטעם הרבנות האזורית חוף השרון, 0522: שמספרה

, ממושב רשפון" צנובר"הקייטרינג ' י חב"האירוע התבצע ע, טענת אנשי האולם
" מול השדה"עולה כי , רוןמבירור שנערך עם רבנות הוד הש. בבעלות מר גבי ורדי

נערכה בדיקה עם הרב האזורי של חוף השרון , במקביל . הינו מקום טרף לחלוטין
מעולם לא פנו ל "הנבתשובה נמסר כי בעלי הקייטרינג . לגבי תוקף התעודה

ועל כן התעודה שהוצגה מזוייפת , בבקשה לתעודת הכשר מטעמם
עם חשיפת . ףלחלוטין ויש חשש חמור כי במקום הוגש בשר טר

הפרטים הוגשה תלונה במשטרה על מנת להפסיק לאלתר מעשה 
ידע הציבור . נגד בעלי המקום ינקטו אמצעים כדין. הכשלת הרבים

 !ויזהר
  

בעלי עסקים ' י מפקח היחידה הארצית באזור הצפון נתפסו מס"בפשיטה שנערכה ע .3
 בית –" ור ולבונהמ"המציגים עצמם ככשרים באמצעות ציון ההשגחה של ועדת הכשרות 

שלא היתה במקום תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית על אף מרדכי וזאת 
וט  בשום אופן  תוצרת דברי המאפה להננו להזהיר את הציבור כי אין לק, בהתאם לכך. המוסמכת

, 6231000556615: בר קוד, מ"קפה ערביקה קפה הואדי בע" תחת השגחה זו וכן "מאפיית ירושלים"של 
 . נגד בעלי המקום ננקטו אמצעים כדין. ללהיכשעל מנת לא , חיפה, 44 הואדי 'רח

  
היבוא '  הנושא את שם חב, "מולטיפלקס פרוטקטור"נמצא משווק המוצר , לאחרונה .4

 GmbHאנטון הובנר "' י חב"והמיוצר ע, חיפה, 8פלימן ' רח, "סופר מדיק לייט"
אחראי , השגחת הרב אברהם הוכולדכשר ב"תוך הצגתו כ, גרמניה, 79236ארנכירכן 

היבוא ' בדיקה שנערכה עם מחמ". מדינת הריין ובאישור הרבנות הראשית לישראל
, מה עוד, נמצא כי מעולם לא אישרה תוצרת זו ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור, ר"ברה

.  אינו מאושר כללrunlippG -הכולל ריכוז של צדפת  השהשימוש בתוסף תזונה 
מצגיה מוצרים נוספים ככשרים "  לייטסופר מדיק" כי חברת היבוא נמצא, בנוסף

 ם מהמדפים ולהחזיראלו יםיש להסיר מוצר .ר לישראל ללא רשותנו"באישור הרה
' כי לא ניתן כל אישור לתוצרת המיוצרת בחב, בהזדמנות זו נציין. ליבואן בדחיפות

 . לרגע זהנכון לאף יבואן " הובנר גרמניה"
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" ירוק בכפר"' נמצא כי בסלרי של חב,  מפוקחיםי המעבדה הארצית לבדיקת עלי ירק"עבביקורת שנערכה  .5
ממושב  " אורן אליהו"' של חבקח לעניין חרקים ותולעים ומהסוג המפ הבפטרוזיליוכן , ממשק כהנוב

י הרב האזורי "הדברה אסורות בשימוש בכמות גדולה ועל כן הוחלט עחומרי  נמצאו שאריות ,אביטל
 . על מנת למנוע פגיעה בבריאות הציבורעד להודעה חדשה את השיווק של כל המוצרים להפסיק 

  
, א" הרב משה בלוי שליט–מנתונים שהתקבלו מאת הרב האזורי לערבה התיכונה  .6

ועל כן אין לו כל " פרסקו חצבה"עולה כי אין הוא אחראי על הכשרות למהדרין למפעל 
 . אחריות לגבי שיווק התוצרת למהדרין תחת מותגי כשרות אחרים עד להודעה חדשה

  
מעדני שרפ  "–י נציג אגף הכשרות הארצי במפעל לייצור נקניק "ביקורת שנערכה עמ .7

י "ג אריזות המוצרים מצויין כי התוצרת מושגחת ע"עולה כי ע, "מ"אלון מורה בע
מבירור שנערך עם הרבנות האזורית עולה כי אין היא . הרבנות האזורית שומרון

. זו ועל כן השימוש בציון הכשרות מטעמה מהווה הטעיה חמורה' מעניקה הכשר לחב
ת האזורית כנדרש אין לקלוט תוצרת חברה זו עד להסדרת נושא התעודה עם הרבנו

 . על פי חוק
  

תה "' חב לשווק בארץ הכי לאחרונה החל, הננו להבהיר, לאור פניות חוזרות ונשנות .8
, VIEIRA DE CASTRO'י חב"המיוצר ע "פתי בר עגול"את המוצר " ויסוצקי

 Kבהשגחת משולש  ם"לאוכלי אבקת חלב עכוחלבי כשר "מוצג ככשהוא , מפורטוגל
לאור העובדה שהציבור מורגל לפתי בר מסוג פרווה . "לר לישרא"באישור הרהו

,  ובהתחשב בכך שציון הכשרות סומן באותיות קטנות בצד האחורי של המוצרבלבד
באריזות הבאות . יש להתייחס בהתאם ועל כן ל הינו חלבי"הסוג הנהננו להבהיר כי 

עד . חלבי כי המוצר  ולהדגיש לבצע שינויים באריזה על מנת להבהירהחברהתבקש ת
 . ג מדפי המכירות שלטים המעידים על היות המוצר חלבי"נבקש מהמשגיחים לתלות ע, לזיכוי הרבים,אז 

  
אתרי תיירות בהם ' הננו להסב את תשומת לב ציבור הנופשים כי קיימים בארץ מס .9

מיץ הענבים . נערכת פעילות של בציר ענבים ודריכתם בגת כחלק מפעילות האתר
על אף כי יתכן ובמקום תוצג תעודה  . הבעשיימוגש לנופשים השותפים מתנקז לכלים ו

 עדיין קיימת , ללא חשש עורלההמעידה על כך שמהענבים הופרשו תרומות ומעשרות
ל עשויים לעסוק בדריכת "לאור העובדה כי בגתות הנ, חשש ליין נסך או סתם יינם

  .וכדומה בהזדמנויות שונות שאינם יהודיםהענבים גם 
  
  :הלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם תעודת הכשרותל
  

  
  

  
 
 
 
  
  

  
  
  
  ג הרבנים הראשיים לישראל"הרה :עתקיםה

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

 

-  זבולון
   

י הרבנות האזורית זבולון עקב חילול השבת " הוסרה הכשרות ע–בנחל הציפורי " יובלי ציפורי"גן אירועים 
  . והפרת נהלי כשרותבמקום

   ות מטעם הרבנות לוד הוסרה הכשר–לוד , בקניון לוד סנטר, "פיצה פצץ"  -  לוד

 "מנדיס"מסעדת ", צפת, 21ח "הפלמ' רח - "מאפיית שבעה דגנים", צפת , 83ירושלים '  רח- "מאפיית אריאל"  -  צפת
 –צפת , 24ירושלים '  רח–" קפה דגנים", צפת  , 4בר יוחאי '  רח–" פיצה צפת", צפת , 29ירושלים '  רח -

  צפתי הרבנות "הוסרה ההשגחה ממקומות אלו ע
 מפיצה תעודה ישנה ומזוייפת עבור תאנים על אף כי הרבנות סםאכפר ק, 42טני לסו,  עיסא זהאר עאבד'חב  -  ראש העין

  איננה מעניקה הכשר למקום כלל וכלל
  עודת כשרות על פי חוק מציג עצמו ככשר ללא ת–א "ת, 58לוינסקי ' רח, "מלך השווארמה"  -  תל אביב

    


