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מנתונים שהתקבלו מאת מחלקת הכשרות ברבנות האזורית רמת – הגולן
עולה ,כי הוסרה תעודת הכשרות מיקב "בהט" וכן ממרכז המבקרים השוכן בקיבוץ עין –
זיון וזאת לאחר שבמקום התגלו ליקויים חמורים של תפיסת תוצרת לא כשרה תוך הפרה
בוטה של נהלי הכשרות .אין לקלוט תוצרת יקב זה במקומות המושגחים ואין לרבנות כל
אחריות לגבי מרכז המבקרים הפועל במקום .ידע הציבור ויזהר.
.2

.3

.4

לאחרונה ,נמצא משווק המוצר ארטישוק )לבבות( "א – לה רומנה" ,תחת המותג "בל",
בר קוד ,8034023209265 :המיוצר בחב' "לה קונסרבה דאונה"  ,איטליה ומיובא ע"י
"אימפורט פור יו בע"מ" ,רשפון ,תוך הצגתו כ"כשר פרווה בהשגחת הרב אברהם חזן,
מילאנו ובאישור הרבנות הראשית לישראל" .מנתונים שנמסרו ע"י מחלקת היבוא
הארצית עולה כי למוצר אין אישור מטעמה לאור העובדה כי קיים חשש להמצאות חרקים
ותולעים .היבואן התבקש לאסוף את המוצר ועל כן נבקש מהמשגיחים להסירו מהמדפים
ולהחזירו ליבואן על מנת לא להיכשל.

לאחרונה נמצאו משווקים באזור הצפון תבלינים של חב' "אלחטיב" מכפר
כנה ,טל' ,04- 6418573 :אשר נושאים את ציון הכשרות של "הרב שלום
ברזילאי – הופרשו תרומות ומעשרות" .מבדיקה שנערכה נמצא כי למקום
אין השגחה מכל גוף כל שהוא ועל כן אין לצרוך מוצר זה מהחברה ויש
להסירו מהמדפים .ידע הציבור ויזהר.

מנתונים שהתקבלו מאת מפקחי הרבנות עולה ,כי נמצאה תוצרת עלי – ירק של חב' "תנובת
הארץ למהדרין" באזור הצפון כשהיא נושאת את ציוני הכשרות של הרבנות האזורית אשכול וכן
"המכון למצוות התלויות בארץ" – מושב עוזיאל ,על אף שהמקום אינו נתון להשגחתם מזה מספר
שנים ועל כן קיים חשש חמור לתוצרת נגועה בשקיות אלו בנוסף לציון הכשרות המזוייף .נבקש
מהמשגיחים והציבור לדווח לנו בכל מקום בו תמצא .אין לקלוט תוצרת זו במקומות המושגחים.

.5

P

מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות המקומית ירושלים עולה ,כי המרכז
הרפואי המדיציני "הדסה עין כרם" ו"הדסה הר – הצופים" הסדירו תעודת הכשר מטעמה הן
למטבחים המרכזיים והן לחנויות והמסעדות השונות הפועלות במקום וזאת בכפוף להימצאותה של

P

כמו"כ נמסר כי גם "מרכז הקונגרסים הבינ"ל בבנייני האומה בירושלים"
תעודת הכשר בתוקף.
עומד תחת פיקוחם וניתן לבצע אירועים תחת השגחה במקום.נא להביא לידיעת הציבור.
 .6הרבנות אור – עקיבא בקשה להודיע בשער בת רבים ,כי איננה משגיחה יותר על מאפיית "הגורן",
א.ת .קיסריה ,בשל אי עמידה בנהלים ועל כן מעתה אין כשרות למפעל ולסניפיו באזור פרדס – חנה
והסביבה .יש לציין ,כי המפעל משווק תוצרת עם מדבקות ישנות הנושאות את ציון הכשרות של
הרבנות חוף – הכרמל ופרדס – חנה תוך הטעיית הרבים ועל כן אין לקלוט תוצרת חברה זו
במקומות המושגחים כבתי מלון  ,מסעדות ואולמות  .ידע הציבור ויזהר.
.7

מנתונים שנמסרו לנו ע"י המדור למצוות התלויות בארץ נמסר כי הופסקה הכשרות וההשגחה בבית אריזה לירקות עלים
"שבע ירוק" ,בבעלות יהודה עוזרי ,מושב צלפון ומעתה ,אין הפרשת תרומות ומעשרות מהתוצרת המשווקת על ידם .אין
לקלוט תוצרת מספקים ללא הכשר בבתי האוכל המושגחים .נבקש לפעול בהתאם להנחיות.
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מנתונים שנמסרו ע"י הרב יצחק יעקובוביץ שליט"א ,רב אזורי דרום – השרון ,עולה כי הסיר את
כשרותו מחברת "מאיה" – ייצור בצק עלים ,טל'  03- 9106107ואין לו יותר כל אחריות לגבי
כשרות המוצרים  .אין לקלוט תוצרת חברה זו עד להסדרת תעודת הכשר בתוקף מטעם הרבנות
המקומית המוסמכת גם אם הוא נושא ציון כשרות של "בד"צ יורה דעה" .ידע הציבור ויזהר.

 .9מנתונים שהתקבלו ממשגיחי הרבנויות המקומיות עולה כי בתקופה האחרונה קיים מחסור בעלי
ירק מפוקחים למיניהם בשל קשיים בגידולם ופסילת שטחי גידול עקב חילופי העונות ועל כן אנו חוזרים על הוראתנו כי
אין לקלוט עלי – ירק ותבלינים שאינם מפוקחים לעניין חרקים ותולעים גם בבתי עסק הפועלים ברמת כשרות רגילה ועל
אחת כמה וכמה ברמת כשרות ל"מהדרין" .אין לאפשר "פתרונות מקומיים וזמניים" בתחום זה על מנת לא להכשיל את
הציבור ועל כן בעת מחסור יש לאסור קליטתם ולחייבם בקליטת ירק מפוקח בלבד .הוראתנו חלה גם
על פטריות )יער( ,פטל ,אספרגוס לבן וירוק .בהזדמנות זו ,נבקש מנותני ההכשר
המפקחים על תחום זה לוודא כי תוצרת עלים ללא פיקוח אשר מופרשת ממנה תרומות
ומעשרות ,אין לציין את המילה "כשר" על גבי אריזת המוצר ויש להוסיף בהדגשה
במפורש "לא בדוק מחרקים ותולעים" על מנת שהציבור לא יטעה ויחשוב כי הפיקוח
לעניין תרומות ומעשרות מטעמם כולל גם פיקוח על נושא תולעים  .בכל מקרה ,אין לקלוט תוצרת לא
מפוקחת במסעדות ,מלונות ובתי האוכל השונים.
 .10התבקשנו להודיע כי אולם האירועים "פלמר" ,רח' הנמל  ,24חיפה טל' ,04-8625553 :איננו
נתון להשגחת הרבנות המקומית חיפה ועל כן אינו מאושר לעריכת חופות וקידושין בה תאם
לנוהל .נא להביא לידיעת רשמי הנישואין והמשגיחים בהתאם.
 .11הרבנות אור – יהודה בקשה לחזור ולהודיע כי החל מתאריך  01.02.12הוסרה תעודת הכשרות מחברת "דני שימורים"
המייצרת את המוצר "עמבה" ,רח' דוד אלעזר  ,25אור יהודה ,על אף כי באתר אנטרנט הנ"ל ממשיך לציין ,כי תוצרתו
כשרה למהדרין בהשגחת הרבנות אור – יהודה .אין לקלוט תוצרת חברה זו בשום אופן על מנת שלא להכשל ויש לדווח
לנו בכל מקום בו היא תמצא.
 .12בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית במפעל "תבליני ראמה" ,כפר – ראמה ,טל':
 ,057- 7446851/2נתפסו בעלי המקום כשברשותם מדבקות ייצור הנושאות את ציון
הכשרות של הרבנות מטה – אשר בהשגחת הרב שלמה בן אליהו שליט"א .הרבנות האזורית
בקשה להודיע כי אין לה כל כשרות במקום ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור .נגד בעל החברה
ינקטו אמצעים כדין .ידע הציבור ויזהר.
 .13מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות ירושלים ,עולה כי לאולם ומסעדת "נבל דוד" השוכנים
בהר ציון ,ירושלים ,טל' ,057- 9426886 :אין כלל פיקוח ותעודת הכשר מטעמה ועל כן
אין לאשר חופות וקידושין במקום עד להסדרת תעודת הכשר מטעמה .הננו להודיע ,כי
תעודת ההשגחה מטעם "בית המדרש הספרדי" המוצגת במקום אין לה כל תוקף חוקי
ומהווה עבירה על חוק איסור הונאה בכשרות .ידע הציבור ויזהר.
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק  ,שהוסרה מהם תעודת הכשרות או הפועלים ללא השגחה מוסמכת :
הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות אופקים מבתי העסק הבאים אשר אינם נתונים יותר להשגחתה" :מאכלים מתוקים",
בבעלות גב' יפרח נאוה ,רח' המסגר ,אופקים" ,שניצל הכיכר" ,בבעלות מר רואי כהן ,רח' הרצל ,אופקים
על פי בקשת בעל העסק הופסקה הכשרות ע"י הרבנות המקומית אשדוד מ"גבינות איתי" ,רח' שמואל הנגיד ,12
אשדוד ואין לה כל אחריות לגבי הנעשה במקום
מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות ירושלים נמסר כי הוסרה תעודת הכשרות ממסעדת "היימישע העסין" ,רח' קרן קיימת
לישראל  ,19שכונת רחביה ,ירושלים ואין היא נתונה להשגחתה יותר
הוסרה הכשרות מבית העסק "לבריאות" – ייצור תרכיזים בבעלות מר שלום יצחקי עקב מציאת תויות מחוץ לשטח
הייצור ואין הוא נתון להשגחתם
הוסרה ההשגחה ממסעדת "סיני ספיד" ,ראשון לציון ואין היא נתונה יותר להשגחתם

אופקים

-

אשדוד

-

ירושלים

-

כפר – סבא

-

ראשון לציון

-

תל  -אביב

 להלן בתי עסק המוצגים ככשרים מבלי שיש בידם תעודת כשרות על פי חוק :ברח' ותוך  ,6ת"א ,ישנה קונדיטוריההמציגה עצמה ככשרה למהדרין .גלידה "ויקטורי" ,רח' מנחם בגין  ,125קומה ב' ,ת"א – הנ"ל מציג עצמו ככשר
באמצעות תעודה של הרבנות בת ים" .פלאפל ישראלי" ,רח' עולי ציון  ,2יפו מציג במקום תעודת מזוייפת.

P

על פי הודעתה של הרבנות חולון – הוחזרה הכשרות למפעל "סודות המזרח" ,רח' בר כוכבא  ,10חולון כך שהוא נתון לפיקוחם
והשגחתם.

העתקים :הרה"ג הרבנים הראשיים לישראל  ,מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל ,מר ירון קטן  ,עו"ד – היועמ"ש בפועל ברה"ר לישראל  ,רבנים ומנהלי
מחלקות ברה"ר
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עצות והדגשים ליוצאים לטייל ...
עם היציאה לחופשת הקיץ ,פוקדים המוני בית ישראל את אתרי הקניות ,הבילויים והנופש בכלל רחבי הארץ ועל כן מומלץ
להיות ערניים למקרים הבאים על מנת שלא להיכשל.
 üבהגיעכם לבית עסק המוצג ככשר יש לדרוש לראות תעודת הכשר מקורית ואין
להסתמך בשום אופן על תעודות הכשר מצולמות!
ü

יש לוודא כי שם הרבנות המופיע על גבי תעודת ההכשר שייך לאזור בו אתם
נמצאים ולא מחוץ לתחום.

ü

יש לוודא כי תעודת ההכשר בתוקף.

ü

יש לוודא כי שם בית העסק וכתובתו ,כפי המופיע בתעודת ההכשר ,אכן
מתאים לנתונים בשטח ולא שייך לעסק אחר.

 üרצוי להתעניין היכן המשגיח ובמידה ואיננו ,ניתן להשיגו טלפונית בהתאם
למספר המופיע ברב התעודות או לחלופין לבקש מבעל העסק את מס' הנייד
שלו ע"מ לחטוף עמו מס' מילים ולהתרשם ממצב הכשרות במקום.
ü

אין להיכנס לבית עסק המציג תעודת המעידה על השגחה במקום וכדומה ללא שוידאתם תחילה הימצאותה של
תעודת הכשר מטעם הרבנות המקומית המוסמכת.

ü

אין להסתפק בהבטחותיו של בעל עסק ללא השגחה המציג את עצמו ככשר בכתב או בע"פ תוך טענה כי בשל
פתיחה בשבת אין לו תעודת הכשר  .כמו"כ אין לקבל טענה שהתעודה אינה בנמצא כי "המשגיח עוד לא הספיק
להביא אותה מהמועצה הדתית -"...פשוט לעזוב את המקום לאלתר!

ü

אין לסמוך על כשרותם של "עוגות אישיות" הנמכרות בקיוסקים ללא השגחה  ,הנושאות מדבקות בעלות ציוני
כשרות בלבד ללא שם היצרן ופרטים מזהים אחרים.

 üלנופשים ב"צימרים " וחדרי האירוח השונים כדאי לבדוק ולוודא מעבר לנושא הכשרותי  ,האם במקום קיימים גם
הסדרים לעניין שמירת השבת כגון קיומו של עירוב תקין ,השגחה בשבת ,עין אלקטרונית בפתיחת וסגירה של
דלתות ,הפעלת מזגן באופן אוטומטי ע"י פתיחת דלת או חלון ,עין אלקטרונית בשירותים ,ברזי מים אלקטרוניים,
מעלית שבת המאושר ע"י גוף או מכון ידוע וכד'.
 üחשוב לדעת כי קיימים צימרים ללא השגחת רבנות המציעים ארוחות כשרות לנופשים כאשר יתכן וחלק מהם
מבשלים את המאכלים בכליהם ובמטבחם הפרטי וחלקם מזמינים מנות סגורות מחב' קייטרינג מושגחות .מומלץ
לבדוק נושא זה טרם הזמנת מקום.
 üבמידה וראיתם ליקוי כשרות בבית עסק מושגח העשוי להכשיל את הציבור ,יש לדווח למחלקת הכשרות של אותה
עיר כפי הנתונים המופיעים ע"ג תעודת ההכשר .במקרה של חשד להונאה בכשרות ניתן לפנות למוקד היחידה
הארצית לאכיפת

חוק

איסור

הונאה בכשרות בפקס ':

02-5313169

או

לחלופין

לכתובת

 achifa1@rabbinate.gov.ilואנו נשתדל לטפל בתלונה בהקדם.

מידע זה מוגש לציבור ע"י אגף הכשרות הארצי – הרבנות הראשית לישראל

בית יהב ,ירמיהו  ,80ירושלים ,ת.ד 36016 .מיקוד  ,91306טל' , 02– 5313187 :פקס' 02– 5313169
Beit Yahav, 80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313187, Fax. 02-5313169
*הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב הכשרותי העדכני!
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