
  

 לחצו כאן אם אינכם מצליחים לצפות במידעון
 לחצו כאןלהדפסת המידעון 

  

  

 

 

 קומבינה שיווקית שהסתיימה בזיוף תעודות כשרות

בשנים האחרונות נפוצה התופעה של הזמנת אוכל באמצעות האינטרנט 
באתרים ייעודיים. לפני מספר ימים קיבלה הרבנות ירושלים פנייה מצרכן 
אשר הבחין כי מספר מסעדות, המוצגות באתר שכזה ככשרות בהשגחת 
 רבנות ירושלים, מחזיקות באותו מספר טלפון אך שוכנות בכתובות שונות.

זה הוכיחה כי כמה מאותן מסעדות אינן קיימות כלל בכתובות בדיקה זרי
המוצגות באינטרנט. בנקודה זו צורפה לבדיקה היחידה הארצית לאכיפת 

 חוק איסור הונאה בכשרות.
התברר כי כל המסעדות משוייכות למעשה לעסק אחד, אשר מטעמים 

י המופעל על יד -שיווקיים מציג עצמו כמספר מסעדות באתר האינטרנט 
חברה נפרדת. לעסק המקורי תעודת הכשר אחת בלבד, ואילו העסקים 

 הנוספים אינם קיימים כלל.
הרבנות הראשית פנתה לאתר האינטרנט כדי לברר האם הוצגו לה 

תעודות הכשר מטעם העסקים, והתברר כי בעל העסק זייף את התעודה 
דות המקורית שקיבל, והדביק עליה בניגוד לחוק את שמותיהן של המסע

 ה"פיקטיביות".
בסיום הבירור נשללה מבעל העסק הזייפן גם התעודה המקורית. העסקים 

 שאינם מחזיקים תעודת כשרות הקשורים לפרשה זו2
 )העסק לא קיים( 24מרחוב כנפי נשרים  -מקס בייגל 

 )העסק לא קיים( 15מרחוב כנפי נשרים  -בר סלט בריא 
 ירושלים 8מרחוב המרפא  -ניחוח קפה 

   

 
 דוגמה לכשרות מזויפת באתר האינטרנט

 

 חשש לחלב עכו"ם -גבינות מחו"ל בהשגחת נחלת יצחק 

לאחרונה נתפסו בשווקים גבינות מתוצרת חוץ המיובאות על ידי חברת פ.ד.א.ן השקעות בע"מ, תוך 
גיל, ראש בי"ד נחלת -הצגתן ככשרות "לאוכלי חלב חו"ל משעת עשייה", בהשגחת הרב אוריאל בר

 יצחק.

http://trailer.web-view.net/Links/0X210EC63390FD6DC6CBDE85E0F2CCBA53B9CBA40B8C219C8E99351C60943E6937F988842C9234E60FAAF08B727FA98F09F8E6E647F71F6B97F750029AD4FD57F6FC7B75182448CBB4.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XF19AA765FED8F8C32F904E9C297582B4F73D751ABC4D5BFB72D6421FF1B635AC65669B148E19AC2EAAF08B727FA98F09F8E6E647F71F6B97F750029AD4FD57F6FC7B75182448CBB4.htm


 הרבנות הראשית לישראל מבקשת להבהיר כי המוצרים לא קיבלו את אישור מחלקת היבוא ברה"ר,
ואין לקלוט אותם במקומות המשוגחים. יתרה מזאת, הכיתוב "לאוכלי חלב חו"ל" מותיר חשש מהותי 

לחלב עכו"ם במוצר. מצב זה אינו תואם את נוהלי הכשרות של הרה"ר לישראל ואף עשוי להטעות את 
 עין הצרכן, הסבור כי מדובר במוצר מהדרין.

   

 
 
   

  

 "קייטרינג גדול לאירועים קטנים" -כשרות מזויפת 

"קייטרינג גדול לאירועים קטנים", עסק ממושב לוזית, מציג עצמו ככשר למהדרין למרות שאינו מושגח 
כלל. העסק מציג תעודה של בד"צ "נחלת יצחק", שאיננו נותן הכשר מוסמך. בבדיקה התברר שבמטבח 

 מופיעה כתובת אין השגחה מטעם רבנות כחוק. על התעודה  -בבית פרטי  -שבו מיוצר המזון 
במקום אין השגחה מטעם הרבנות מטה יהודה, אליה משתייך מושב לוזית3 וגם מטעם  בירושלים.

  הרבנות ירושלים.
  יידע הציבור וייזהר.

 
   

  

 

 אין צורך בכשרות לכלים חד פעמיים

של כלים חד פעמיים. לאור  אישור הכשרות שבתמונה הודפס על אריזה 
שכיחות התופעה של "הכשרים" למוצרים חד פעמיים, אנו מבקשים 

להבהיר כי הרב ששמו מופיע בסמל אינו נותן הכשר מוסמך כחוק. ככלל, 
אין צורך בכשרות על גבי כלים חד פעמיים העשויים מפלסטיק. נהלים לגבי 

 זה יפורסמו בנפרד. פסח בעניין
 



 
זרוע הסרטן שנמצאה 

 באריזת הדג

 מרלוזה מיובא-זהירות: שרצים בפילה בקלה

בפעם השנייה בתוך מספר חודשים התקבל דיווח על דגים קפואים שיובאו 
מחו"ל, אשר בעת פתיחתם נמצאו בהם חלקים של שרצים טמאים. הפעם 

מדובר בדגי פילה בקלה )מרלוזה( בלי עור קפוא, ביבוא חברת פלדמן, 
 שבהם נמצאה רגל של סרטן.

טבח התעשייתי, אנו שבים ומזכירים כי בעת קבלת תוצרת דגה קפואה במ
על המשגיח להיות נוכח בעת פתיחת התוצרת, הפשרתה או הנחתה על 

 הגריל, כדי לוודא שלא נתפסו בדגים חלקי שרצים טמאים.
התוצרת המשווקת למטבח הביתי עוברת אריזה מחדש בישראל בפיקוח 

של משגיח מקומי, ולכן אין חשש לתופעה זו. עם זאת, כדאי לפקוח עין גם 
  תי.במטבח הבי

 
 

  
 

 
 זהירות! סימון מטעה בדגי בקלה של פלדמן

סימון כשרות מטעה על אריזת דגי בקלה קפוא ללא ראש, בטן וזנב, של 
חברת פלדמן. על המוצר מופיע הכשר של חוג חת"ם סופר פתח תקוה 

 והכיתוב "דג טהור כשר למהדרין".
כמו כן, מופיע על גבי האריזה סמל המכון למצוות התלויות בארץ והכיתוב 

בארץ נמסר שהסמל על גבי  "ללא חשש טפילים". מהמכון למצוות התלויות
המוצר אינו על דעתם, וכי הדגים הם בחשש לנגיעות גבוהה של תולעים 

 וטפילים.
התקלה הובאה לידיעת המפיץ של הסחורה, אשר בתגובה טען כי המפעל 

בחו"ל הדביק את סימוני הכשרות שלא על דעתו. המפיץ התחייב שלא 
 לשווק סחורה זו.

  שומר נפשו ירחק.



 
 

 
 

 

 חשש לבישול עכו"ם וחרקים בשימורים מיובאים

על מנת למנוע חשש לבישולי עכו"ם, נגיעות חרקים ואיסורים דומים 
במוצרים כשרים המיובאים מחו"ל, לעתים נקבעים מראש עם גורם 

ההשגחה ימים שבהם תהיה השגחה צמודה במקום. ימים אלה מדווחים 
למחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל, ואישור הרבנות הראשית 

  רו תחת השגחה באותם ימים.להכשר ניתן רק למוצרים שיוצ
לאחרונה נפלה תקלה אצל יבואנית המזון אלסקה, כאשר אריזותיהם של 
מוצרים שיוצרו בתאריכים ללא השגחה, סומנו בטעות ככשרות. במוצרים 
אלו קיים חשש מהותי לבישול עכו"ם והימצאות חרקים ועל כן אין לקלוט 

 אותם במקומות המושגחים. המוצרים הם2
מתאריך ייצור  -לי גפן ממולאים, יצרן: הגא היזה, טוריקיה שימורי ע

23/4/2013 
מצרים, מתאריך ייצור  -שימורי תחתיות ארטישוק, יצרן: אגרוקופ 

25/3/2013 
יובהר כי ההודעה חלה אך ורק לגבי תאריכי הייצור הנ"ל. מוצרים אלה 
מתאריכים אחרים ניתן לצרוך בכפוף לאישור כשרות בתוקף ממחלקת 

 היבוא.

 
  

 

 

 זהירות! טחינה פלסטינית בכשרות מזויפת

לאחרונה נעשה ניסיון להחדיר לישראל טחינה בכשרות מזויפת, תחת 
המותג "יונת השלום" מתוצרת פלסטינית. המוצר נתפס בניסיון להעבירו 

במחסום צה"ל. על מנת להסיר ספק אנו מפרסמים כי מוצר זה אינו נמצא 
תחת ההשגחה של הרבנות לכשרות ארצית. מחוג חת"ם סופר בני ברק 

תמת הכשרות שלו, המודפסת על האריזה, הינה מזויפת. נמסר כי גם חו
 יידע הציבור וייזהר.



 
  

 

 

 זהירות: בשר טרף משווק ככשר באריזות שמוחזרו

", השוכן דבאח אכרם בע"מ -בית הבשר לאחרונה נתפס אטליז "
חיפה, כשהוא משווק פילה עגל טרף, בתוך קרטונים  91בשדרות בן גוריון 

ממוחזרים אשר נשארו על גביהם תוויות עם ציוני כשרות של חברות 
 כשרות במקור.

משגיח רבנות מקומית בעיר אחרת, אליו הגיעה התוצרת, בדק אותה 
לנוהל טרם כניסתה לשיווק וגילה את התקלה החמורה. לאטליז בהתאם 

נשלחו מפקחי היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות על 
 מנת לחקור את האירוע. אמצעים ננקטו נגד בעל האטליז.

בעקבות האירוע מצאנו לנכון להזהיר את המשגיחים והציבור הרחב מפני 
כאשר  -ר, שעליהן ציוני כשרות תופעה של שימוש חוזר באריזות בש

  הבשר באריזה הממוחזרת, איננו כשר בפועל.
חלה חובה על המשגיחים לוודא כי תכולת הקרטונים המתקבלת במקום 

המושגח על ידם, מכילה תוצרת בשר הארוזה "חותם בתוך חותם", ולוודא 
כי קיימת התאמה בין האריזה לבין תכולתה על מנת להימנע ממכשול. על 

 שגיחים אף לוודא את תקינות תעודת המשלוח בהתאם לנוהל.המ
תופעה זו קיימת גם בתחום התוצרת החקלאית, שם עלול להיעשות 
שימוש בקרטונים המסומנים בכיתובים כגון2 ללא חשש טבל וערלה, 

הממוחזרים ומכילים לאחר מכן גם סחורה שלא הושגחה לעניינים אלו. גם 
גיחים לקלוט תוצרת אך ורק מספקים בעניין זה אפוא, נדרשים המש

מורשים, ולוודא כי תעודת המשלוח המלווה את התוצרת חתומה על ידי 
 רבנות מוסמכת.

  

 

 

 בניגוד לחוק -זהירות: השגחת "בית הוראה ברסלב" 

בביקורת שנערכה על ידי מפקח היחידה הארצית ביבנאל, נתפס בעל 
בעיר, כשהוא מציג את העסק ככשר ללא תעודת  אטליז ברסלבהעסק 

הכשר מטעם רבנות מקומית מוסמכת. תחת זאת, הציג בעל העסק 
 ."בית הוראה יבנאל"השגחה מטעם גוף המכונה 

הרינו להודיע כי הגוף הנ"ל אינו מוסמך לתת תעודת הכשר בהתאם לחוק. 
 ידע הציבור וייזהר.

   

 
 



 

 עוגיות מיובאות ללא אישור כשרות

בלבד,  OU-D, המשווקות בסימון Mauiלאחרונה קיבלנו דיווח על עוגיות 
ללא אישור מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל. מבדיקה שנערכה 

 עולה כי במוצר קיים חשש לאפיית עכו"ם.
 

מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל, בהוראת מועצת הרבנות 
הראשית לישראל, דורשת כי במוצרים מיובאים יהיה פיקוח הדוק גם 
בנושאי אפיית ישראל, חלב ישראל, בישול ישראל ואיסור חדש. גופי 

כשרות מרכזיים בחו"ל עשויים להקל בעניינים אלו ולפעול לפי פסיקות 
חלב עכו"ם, בישול עכו"ם ואיסור חדש. על כן  אפיית עכו"ם, המתירות

המשגיחים מתבקשים להקפיד ולקלוט אך ורק תוצרת מיובאת הנושאת 
 את הכיתוב "באישור הרבנות הראשית לישראל".

   

 

 

 זהירות! הונאה בכשרות

 העסקים הבאים מציגים עצמם ככשרים בניגוד לחוק וללא השגחה מטעם רבנות מוכרת2

 

  בתל אביב:

  'מציג עצמו ככשר בהשגחת הרבנות תל אביב יפו 1פלאפל ג'ינה מרחוב המלך ג'ורג ,
 למרות שאין ברשותו תעודת הכשר.

  ה מגוף מפרסמת עצמה ככשרה ומציגה תעוד ,271מסעדת מאצ'ו מאצ'ו, מרחוב דיזנגוף
 שאינו מוסמך לתת הכשר.

  מציגה שני סניפים שלה בתל אביב ככשרים בהשגחת הרבנות תל אביב, רשת גורילה בר
, וברחוב יהודה 11ברחוב אופנהיימר למרות שבמקום אין כל השגחה. מדובר בסניפים 

 .57המכבי 

 
   

 בהנהלת  י",במעלות, בקניון צים סנטר פועל עסק למכירת אוכל מוכן בשם "אוכל דרוז
נהאדה מרעי מחורפיש. המקום מציג עצמו ככשר בהשגחת רב אחד ממושבי האזור. 

והמזון במקום אינו כשר. שומר תעודת הכשרות מזויפת מבדיקת הרבנות מעלות עולה כי 
 נפשו ירחק.

  מציג עצמו ככשר למרות שאין ברשותו  34בכפר סבא, מזנון אהרון מרחוב אלי הורוביץ
 תעודת כשרות.

  מציגה עצמה ככשרה בפרסומים שונים מטעמה,  97בירושלים, מסעדת אברם מרחוב יפו



 למרות שבמקום אין תעודת כשרות.

  מציג תעודת הכשר שאינה באזור התעשייה עד הלום, סמוך לאשדוד, אולם אחוזת טל
טוביה. המקום נדרש לפנות בדחיפות לרבנות אשדוד על מנת -בתוקף מטעם הרבנות באר

 את הכשרות כחוק, בהתאם להחלטת מועצת הרה"ר לישראל.להסדיר 

 במבשרת ציון:

  למרות שבמקום  -מציגה עצמה ככשרה למהדרין , 125מסעדת קמיליה, מרחוב היסמין
 אין כל השגחה על הכשרות.

 ,מציגה עצמה ככשרה למהדרין  מסעדת "הפיצריה", מתחנת הדלק שבקניון הראל
 בלבד. למרות שבמקום השגחה בכשרות רגילה

 הסרת כשרות

  מהעסקים הבאים הוסרה הכשרות2

  הוסרה הכשרות לבקשת בעל  81פיצת האחים, מרחוב ארלוזרוב ברמת גן, למסעדת
 המקום.

  הוסרה באזור התעשייה 25צ'וקיס כריכים וסלטים, מרחוב החרמש בכרמיאל, למסעדת ,
 .עקב הפרות כשרות חמורותהכשרות 

 ,למסעדת  בקריית אתאIL-FRESCO  הוסרה 27מקניון עזריאלי, רח' העצמאות ,
 הכשרות.

  הוסרה הכשרות.כפיתולינה, ממתחם צים בנתיבות למסעדת 

 ,בבעלות זוהר עוזרי הוסרה הכשרות  בכפר סבא, לקייטרינג תאי פוד וקייטרינג צ'ילי
 לבקשת הבעלים.

 וסרה הכשרות ה -רובע הסיטי -באשדוד לאטליז שפע הבשר וברכה, מרחוב מנחם בגין
 לבקשת הבעלים.

  הוסרה הכשרות.240בירושלים לחנות הדייג הטברייני, מרחוב הגננת , 

  מגדניה טובה, פלאפל ושווארמה הפינה, הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים2 בנשר
 .פלאפל נשר, רוזמרין קייטרינג חלבי, פיצה רמות

  

 

 לקראת חנוכה: עדכון בנושא שמן זית בימים הקרובים

לקראת חג החנוכה הבעל"ט עומד אגף הכשרות לפרסם תוצאות בדיקה 
של תופעת שיווק שמני זית הנושאים ציוני כשרות מזויפים. עדכון בנושא 

 בימים הקרובים. -זה 
 

 

  
  
  

  

  



 
מר  הרב הראשי לישראל3הרה"ג דוד לאו שליט"א,  ישראל,הראשון לציון והרב הראשי ל הרה"ג יצחק יוסף שליט"א,העתקים2 
מנכ"ל הרה"ר לישראל, עו"ד הראל גולדברג, היועץ המשפטי לרה"ר לישראל, מר זיו מאור, דובר הרבנות  –עודד וינר 

 הראשית לישראל, רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי

 בנות המוסמכת מה המצב הכשרותי העדכני!הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הר

 לחצו כאןאם אינכם מצליחים לצפות במידעון 
 לחצו כאןלהדפסת המידעון 

 מומלץ לתלות על לוחות המודעות!
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