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 עדכון כשרות :הנדון

 
י  מפקח  היחידה  הארצית  באטליז "            בימים  האחרונים  התבצעה  ביקורת  ע                      .1

לאחר שהתקבל מידע כי המקום מוצג ככשר באמצעות , השוכן במושב פדויים, "שלמה וצורי לוי"
 1983 –ג "י  יובל  כהן  מנתיבות  בניגוד  לחוק  איסור הונאה בכשרות התשמ"תעודה  אשר  ניתנה  ע

בגין ,    מרחבים–ליז  תעודת  הכשרות  מטעם  הרבנות  האזורית  וזאת  לאחר  שהוסרה  מהאט
הזדהה  בפני  בעל  האטליז  והחל  לבצע  את ,עם  הגעת  המפקח  למקום.  הפרות  כשרותיות  חמורות

י  אנשי  המקום  תוך  שהם  תופסים  אותו  בכח  ומכים  אותו  באגרופים "בשלב  זה  הותקף  ע,  עבודתו
כאשר אחד מהתוקפים ,   אף  החלו לחנוק אותוקורעים  את  בגדיו    ובשלב  מסויים  ,  בכל  חלקי  גופו

צרכן  שהגיע  למקום  ניסה  להניס  את  התוקפים .  ניסה  להכותו  באמצעות  טוריה  שהיתה  בסמוך
.   מהמקום  תוך  שהוא  מקבל  איומים  על  חייו  ועל  משפחתוץלהיחלהמפקח  ניסה  ,  ובתוך  כך

בסוף  היום .  המפקח  הובל  באמבולנס  לבית  החולים  ומשטרת  אופקים  החלה  בחקירת  האירוע
הרינו  להודיע  בשער  בת  רבים כי אין לקלוט תוצרת .  למעצרזוקי  ידיים  ורגליים  אנלקחו  התוקפים  

בשר  המוצגת  ככשר  מאטליז  זה  ואין  לסמוך  בשום  אופן  על  תעודתו  של  יובל  כהן  כנותן  הכשר 
 ! ושומר נפשו ירחק

 
, "  הדרךM"השוכנת  בקניון  ,  "מנה  מנה"  בביקורת  פתע  שהתבצעה  במסעדת  !  ף  ר    ט  ר  ש  ב .2

נתפס  במקום  בשר  הודו  שווארמה  אשר ,  09–  8663005:  'טל,  כביש  החוף,  י  בית  חירות"שע
כאשר  בעלי  המקום  הציגו  את  עצמם  ככשרים    באמצעות  תעודה  מצולמת ,  נרכש  מאום  אל  פאחם

נגד  בעלי  המקום  ננקטו .  תוך  הכשלה  חמורה  של  הציבור,  של  הרב  ירוסלבסקי  מקרית  מלאכי
 !ידע הציבור ויזהר. צעדים

 
, ד ליובאוויטש בצרפת"אב, א"לאחרונה  התקבלה  פניה  מאת  הרב  מרדכי בעלינאוו שליט .3

שבדרום  קיים  חשד  כי    מסמנים    עופות  שחוטים "  עוף  הנגב"הקובל  על  כך  שבמשחטת    
ועד  רבני  ליובאוויטש  בהשגחתו "ל  תחת  ציון  הכשרות  של  "המיועדים  לשיווק  בחו

על  אינו  מעניק  הכשר    בארץ  ישראל למרות  שבפו"  ובהשגחת  הרב  הלל  פעווזנער
קיים ,  כ"כמו.  ף  חמורויבפרט  ועל  כן  הדבר  מהווה    ז"  עוף  הנגב"כלל  ובמשחטת  

  הייטס –ק  קראון  "צ  דק"חשד  כי  במקום  עושים  שימוש  אף  במדבקת  הכשר  של  בד
 !ידע הציבור ויזהר. שלא כדין. י.ברוקלין נ

 
היוגב '  שד,  "עיםיריב  אירו"כי  לחברת  הרינו  להודיע  :  םיב  רתלאשל .4

אין  תעודת  הכשר  כחוק  מטעם ,  09  –  8946987:  '  טל,מושב  עולש,  50
  בציוד  חברה  זו שימושלאשר  הרבנות  המקומית  המוסמכת  ועל  כן  אין  

 . י הרבנות המקומית"במקומות המושגחים ע
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  -  "הפי  נס"'    חב-קטי    '  גבעל  כך  כי  לאחרונה  ניסתה  ,  צ"התקבלה  הודעה  מרבנות  ראשל  !  ת  ו  ר  י  ה  ז .5
HAPPY NESS)  לשווק  אירוע  ככשר  באמצעות  תעודת  כשרות  מזוייפת  של  רבנות )  ת"קייטרינג  רימונים  פ

למרות , 050– 7464613, 03– 9160309: 'טל, "קטי שף ארוחות"ראשון  לציון  אשר  ניתנה כביכול לקייטרינג 
י "י  ראשון  לציון  ולא  ע"לא  ע,  שמעולם  לא  ניתנה  כשרות  לקייטרינג  זה

אין  לאשר  עריכת  אירועים .  ת  ועל  כן  הדבר  מהווה  זיוף  חמור"פרבנות  
כל  מי  שנתקל  בתעודה  שכזו  יעדכן  אותנו  לצורכי .באמצעות  חברה  זו

 . נא ליידע את רשמי הנישואין והמשגיחים בנדון.חקירה

 
תוך  שהוא  מוצג ,  "בתוספת  הצדפה  גרינליפ-מולטי  פלקס  פרוטקטור"לאחרונה  משווק  המוצר   .6

בבדיקה ".  ית  לישראלכשר    בהשגחת  הרב  הוכוואלד  אחראי  גרמניה  ובאישור  הרבנות  הראש"כ
היבוא  הארצית  נמצא  כי  לא  ניתן  מטעמה  אישור  למוצר  ועל  כן  הדבר  מהווה '  שנערכה  מול  מח

 . י הרבנות המקומית" זה במקומות המושגחים עמוצראין לקלוט . זיוף חמור
 

נמצאה  רמת  נגיעות  גבוהה  הפוסלת  על ,  ר  לישראל"י  הועדה  לעלי  ירק  ברה"בבדיקת  מעבדה  שנערכה  ע .7
. במושב שובה" יבולי הנגב"'  את ושל חב'כפר ג" עלי השרון"הנהלים את שווק המוצרים של החברות פי 

אין  לקלוט  מוצרים  אלו .  ל  טרם  הסרת  כשרות"נותני  ההכשר  התבקשו  לערוך  שימוע  דחוף  לחברות  הנ
 !ידע הציבור ויזהר. במקומות המושגחים עד להודעה חדשה

 
' י  חב"המיוצרים  ע,  נמכרים  לחמים  אורגניים  באזור  הצפון,    האחרונהבתקופה  !  ה  י  עט  ה    ת    ו  ר  יה  ז   .8

כשהם  נושאים  את  הציון ,  2156.  ד.ת,  04–  6082379:    'טל,  "מ"מאפיית  ירושלים  נצרת  עילית  בע"
אין .    כללמוסמכתללא  רבנות  "      ועד  הכשרות  מור  לבונה-  אורגני  למהדרין-  ירושלם  –מאפיית  ירושלים  "

 . יש להזהיר את הציבור בדבר המכשלהזו ולקלוט מוצרי חברה 
 

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

 
 

 
 
 
 
 

 :עתקיםה
 א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' בכ

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

 

 עפולה - ט"סיון תשס' י הרבנות המקומית החל מתאריך ב" הוסרה ההשגחה ע–  בעתיקות מגידו" תל מגידו"מסעדת 
י  הרבנות  וממשיך  לפרסם  את  עצמו "הוסרה  הכשרות  ע  –ולה    עפ13הנשיא  '  רח,    בית  קפה-   SPOONSמסעדת  

 ככשר
  

 קרית מלאכי - הוסרה ההשגחה עקב הפרת נהלי הכשרות במקום –באר טוביה קרית מלאכי . ת.א, מאפיית ברכת יוסף
 –  ירושלים  -103הרצל  '  שד,  "  בר  אסיאתי-אוממי"  מסעדת  וכן  ככר  דניה,  )חלבית"  (ת  ביאניקיני  מסעד"

  ללא רבנות מקומיתצ נזר ההידור"כ של בד"מציגים עצמם ככשרים באמצעות ת
 ירושלים -

 פתח תקוה - י הרבנות המקומית "הוסרה הכשרות ע –ת " פ15בן ציון גליס ' רח, "טרמינל"מסעדת 
   י הרבנות המקומית"הוסרה הכשרות ע –ת " פ74אורלוב ' רח, " שווארמה של סימה"

  מסעדת ,כ"  הוסרה  ההשגחה  מהמקום  ומסרב  להחזיר  את  ת–  5קומה  ,  תחנה  מרכזית  חדשה,  "סבארו"מסעדת  
 יהודה'  רח,  "צונטלו"מסעדת  ,  כ"  הוסרה  ההשגחה  ומסרב  להחזיר  את  ת–  א"    ת47יהודה  הלוי  '  רח,  "גריל  בר"

 330דיזינגוף  '  רח,  "רבה'ג"מסעדת  ,  א"כ  מטעם  הרבנות  ת"ג  שלט  ללא  ת"ע"  כשר"  כותב  –  א"ת,  58המכבי  
 –  א"  ת6אנטיכונוס  '  רח,  "יםיפה  טעמ"מסעדת  ,  כ"  הוסרה  ההשגחה  מהמקום  ומסרב  להחזיר  את  ת–  א"ת

  מוצג –  א"  ת13לוינסקי  פינת  מרחביה  '  רח"  שווארמה",  א"ללא  השגחת  הרבנות  ת"  גלאט  כשר"מפרסם  עצמו  כ
כ  מצולמות  ללא  רבנות "ל  מציג  ת"  הנ–  א"דיזינגוף  סנטר  ת"    מטעמי  שהראזאד",  א"ללא  רבנות  ת"  מהדרין"כ
כ  לא "    במחלקת  אפיה  מוצגת  ת-  א"  ת9אחד  העם  '  רח,  "כל  בו  שלום"  מחוץ  ל .A.M.P.Mבתוך  סופר  ,  א"ת

 .ל מסרב להחזירה"בתוקף והנ

 תל אביב -

  


