זהירות! בשר לא כשר באריזה מזויפת
זויפו אריזות של חברה המשווקת בשר כשר .האריזות שזויפו
מתיימרות לחקות אריזות של חברת פסקוביץ' ,אשר מוצריה המקוריים
כשרים בהשגחת הרבנות אשדוד ,ומוצריה המיובאים מאושרים על ידי
הרבנות הראשית.
במרכול "הכי טוב" ,מרחוב דוד ניב  14באר שבע נתפס בעל המרכול
כשהוא משווק תוצרת שאינה של פסקוביץ' ,אולם על האריזה הודפס
הסמל של חברת פסקוביץ' וסימון כשרות מזוייף של רבנות אשדוד
וחוג חת"ם סופר פתח תקווה.
בין הפריטים שנתפסו :צלי כתף פרוס ,אנטריקוט מיושן ועוד.
כך ניתן להבחין בין מוצרי פסקוביץ' שהם מקוריים וכשרים ,לבין
המוצרים המזויפים שאינם כשרים:
על גבי הבשר המזויף מצויין שהוא מכיל אומגה  .3במוצרים המקוריים,
סימון זה מתייחס רק למוצרי דגים ולא למוצרי בשר.
הבשר של החברה המקורית אינו נתון להשגחת חוג חת"ם סופר פתח
תקווה ,אלא רק של רבנות אשדוד והרבנות הראשית לישראל .מוצרים
עם הסמל של חברת פסקוביץ' ,שעליהם צויין כי הם בהשגחת חת"ם
סופר הם בהכרח מזויפים.
על מוצרי הבשר המקוריים והכשרים ,מופיע המותג ""Meat Man
המצ"ב בתצלום .מוצרי בשר ללא סימון זה הם מזויפים.

סמל מותג הבשר של
פסקוביץ' .מוצר בשר ללא
סמל זה הוא מזויף.

דוגמה לבשר אנטריקוט
מיושן מזויף.

דוגמה לבשר כתף פרוס
מזויף.

יוצאים לחו"ל? כך תזהו את הכשרות בגלידות שטראוס
בשנת תשנ"ו נוצרה שותפות עסקית בין החברה הבינלאומית יוניליבר,
לבין חברת גלידות שטראוס .לאחר כמה שנים אימצה חברת שטראוס
את המותג הבינלאומי בצורת לב ,שבאמצעותו משווקת חברת יוניליבר
את מוצרי הגלידות שלה ברחבי העולם.
כתוצאה מכך נוצר מצב שאריזות הגלידות והשלגונים הכשרים
המיוצרים בישראל דומות מאוד למוצרים תואמים המיוצרים בחו"ל,
שאינם נתונים להשגחה ואף עלולים להכיל רכיבים לא כשרים.
גורמי הכשרות בחברת גלידות שטראוס ביקשו להבהיר לציבור
הנוסעים לחו"ל כי סמל הלב לבדו אינו ערובה לכשרות המוצר.
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לוגו חברת שטראוס.
באמצעותו תזהו מוצר כש
ר

הנוסעים לחו"ל כי סמל הלב לבדו אינו ערובה לכשרות המוצר.
על מנת לזהות מוצר כשר יש לוודא כי מופיע עליו סמלה של חברת
גלידות שטראוס ,בתוספת ציון ההכשר של הרבנות המקומית בעכו.
יובהר כי המוצרים הלא כשרים המשווקים בחו"ל ,לעתים משווקים
בשמות זהים לקו הייצור הכשר הפועל בארץ .כך לדוגמה ,המותגים
המוכרים בישראל כגון מגנום ,קורנטו ,וסולרו ,משווקים גם בחו"ל ללא
הכשר.

סמל מותג הגלידות של
יוניליבר .הימצאות הסמל
על המוצר אינה ערובה
לכשרות המוצר

לנופשים באילת :מלונות ומסעדות בכשרות מזויפת
מחלקת הכשרות במועצה הדתית אילת מבקשת להזהיר את הציבור:
מלון פירסט קלאב ,מרחוב שדרות התמרים  39מציג עצמו
ככשר למהדרין ,למרות שאינו נתון לכל השגחה מטעם הרבנות
המקומית.
ממסעדת תרשיש  9הוסרה הכשרות לבקשת בעל המקום,
אולם העסק ממשיך להיות מוצג ככשר בפרסומים מטעמו
בעיתונות המקומית.

כשרות מזויפת :מסעדת מושון מנס ציונה
"מסעדת מושון" מנס ציונה מציגה עצמה ככשרה למהדרין על גבי
שלטים ,למרות שבמקום אין כלל השגחה או תעודת הכשר מטעם
הרבנות המקומית המוסמכת ,תוך הכשלה חמורה של הציבור .שומרי
כשרות מוזהרים בזאת כי בהיעדר תעודת הכשר קיים חשש לכשרות
המזון במקום.
נגד בעל העסק יינקטו צעדים.

פשיטה על מפעל גדול לירקות עלים בכשרות מזויפת
במשרדי היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ברבנות
הראשית לישראל הצטברו ידיעות רבות על חשד לשיווק עלי ירק
מתולעים ובלתי מפוקחים אשר שווקו בשקיות המציגות את התוצרת
כמפוקחת לעניין נקיות מחרקים ותולעים.
בעקבות המידע פנו חוקרי היחידה לבית משפט השלום באשדוד
בבקשה לצו חיפוש על מנת לתפוס ראיות ולהחרימן לצרכי חקירה.
לאחר שחתמה השופטת נעם חת מקוב על צו החיפוש פשטו חוקרי
היחידה יחד עם שוטרי משטרת נתיבות על מתחם היצור של חברת
"יבולי הנגב למהדרין" ממושב שובה.
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פרטי העסק :רחוב ויצמן
 28נס ציונה ,כביש 412
בין ראשון לציון לנס ציונה,
.08-9396682

עם הגעת הצוותים למקום גילו המפקחים עשרות אלפי שקיות אריזה
תחת המותג "יבולי הנגב למהדרין" המוכנות לשימוש ונושאות סימוני
כשרות שונים שזויפו .שקיות ממותג נוסף" ,ירוק במדבר למהדרין",
נשאו גם הן סימוני כשרות מזויפים .בפועל ,אין למפעל כל השגחה על
הכשרות מזה מספר שנים.
המשווק טען להגנתו שסימוני הכשרות נמחקו ידנית מהאריזות ,אולם
הסימונים בפועל נמחקו רק חלקית ,וכן על גבי האריזות עדיין מופיע
ציון שהירק גודל "בחממות מיוחדות ועתירות ידע לגידול ירק מהדרין"
 מידע שאינו נכון .בפועל במקום אין השגחה גם לעניין תרומותומעשרות מטעם הרבנות המקומית.
השקיות בכשרות המזויפת הוחרמו ונגד אנשי החברה יינקטו צעדים
פליליים.
הציבור מתבקש לשמור על ערנות ,ולדווח על כל היתקלות במוצרי
ירקות עלים תחת המותגים הנ"ל.

זהירות :חלקי בקר וכבש בעקבות הרמדאן
לאור ריבוי השחיטות מחוץ לבתי מטבחיים מוסדרים ,על רקע חודש
הרמדאן החל בימים אלו ,קיים ריבוי בשיווק עודפי מוצרי בקר טרפים כגון
רגלי בקר ושומן כבש .מוצרים אלו נמכרים במחירים זולים ממחירם
הרגיל ,והם מהווים הן מכשול עבור שומרי הכשרות והן חשד למפגע ,שכן
השחיטה והשינוע מבוצעים ללא פיקוח וטרינרי.
המשגיחים וציבור שומרי הכשרות מתבקשים לפקוח עיניים ולהקפיד
לקלוט ולרכוש אך ורק בשר המלווה בתעודות משלוח המעידות כי הוא
יוצר במקומות כשרים ומושגחים.
הציבור מתבקש לדווח על מבצעים והוזלות יוצאי דופן באופן משמעותי
לגבי מוצרים מהסוגים הנ"ל.

זהירות :האטליז כשר ,הסופר הסמוך מוכר טרפות
במרכז המסחרי במושבה מגדל נפתח לאחרונה מרכול מחברת
"דבאח" .מרכול זה הינו ללא כל הכשר ונמכרת בו גם תוצרת בשר
טרפה .לצידו נפתח אטליז כשר ,בהשגחת הרבנות מגדל .למרות
שהמרכול אינו כשר ,והאטליז הסמוך כן  -שתי החנויות משווקות
בעיתונות המקומית תחת אותו לוגו ,של רשת הסופרמרקטים
"דבאח".
עקב פניות רבות מצד הציבור ,מבקשת הרבנות הראשית לישראל
להבהיר כי המרכול כולו לרבות האטליז הפועל בתוכו ,אינם נתונים
להשגחה ומשווקים גם תוצרת טרפה.
רק האטליז הנמצא מחוץ למתחם המרכול נמצא בהשגחה .שומרי
הכשרות מתבקשים לוודא ביתר ערנות עם כניסתם למקום ,כי באטליז
מחוץ למרכול מוצגת תעודת הכשר בתוקף מטעם הרבנות המקומית
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הסמל של רשת המרכולים
"דבאח" ,שבתוך הסניף
שלה במגדל אטליז לא
כשר .בסמל זה נעשה
שימוש גם בפרסומים
לחנות הבשרים הכשרה
הנמצאת בסמוך

מגדל.

אטליז בכשרות מזויפת
בביקורת שנערכה על ידי פקחי היחידה ,נמצא כי אטליז ממו עמוס
מפרדס כץ ,המציג עצמו ככשר ,אינו נמצא תחת השגחת הרבנות
המקומית ואין ברשותו תעודת הכשר.
בעבר אף נמצאו סימנים על גבי תעודות משלוח במקום לקליטת בשר
טרף .שומר נפשו ירחק.

פרטי העסק :אטליז ממו עמוס ,רח' לשמה בן יוסף  2פרדס כץ ,פינת
המכבים מרכז מסחרי דוכן  ,18פרדס כץ ,בני ברק ,טלפון03-6186258 :

תמרים מאיחוד האמירויות  -ללא הכשר
לאחרונה נמצאו משווקים תמרים ללא חרצנים ,תחת המותג "תמרה",
המיוצר באיחוד האמירויות ומיובא על ידי "הדקלאים" ,תוך הצגתו ככשר
בהשגחת הרבנות הראשית לישראל.
מיותר לציין כי באיחוד האמירויות אין כל נותן הכשר מוסמך על ידי
הרבנות הראשית לישראל ,והכשרות המצוינת על מוצר זה היא מזויפת.
המשגיחים מתבקשים להשיב מיידית מוצר זה לספק .ידע הציבור ויזהר.
פרטי היבואן :הדקלאים ,רח' החרוץ  6תל אביב ,מק"ט לדוגמה:
7290104570465

סלטים בהכשר מזויף
סלטים של חברת "אל-בוסתן" מאום אל-פאחם נתפסו כשהם
מסומנים בכשרות של הרבנות לכשרות ארצית ,אולם מהרבנות
לכשרות ארצית נמסר כי המקום אינו מושגח על ידם מזה מספר שנים.
מוצרי החברה אינם כשרים ויש להסירם מהמדפים ולהחזירם ליצרן.
היחידה לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות מבקשת מהציבור
ומהמשגיחים לדווח על מקומות שבהם משווקים מוצרים אלו.

פרטי המוצר:
סלטי אל-בוסתן ,אום אל-פאחם ,ת"ד  ,218טלפון04-6316977 :
מק"ט לדוגמה 7290004436777

הוחזרה הכשרות למאפה הבית בכפר עציון
מחלקת הכשרות במועצה הדתית האזורית גוש עציון מודיעה על החזרת
הכשרות למאפיית "מאפה הבית" בכפר עציון ,ברמת כשרות רגילה,
וזאת לאחר תיקון הליקויים שנמצאו במקום בעבר.

משקה אנרגיה בכשרות מזויפת
לאחרונה נמצא משווק בישראל משקה אנרגיה בשם  ,XTהמוצג ככשר
בהשגחת ועד הכשרות  ,OKובאישור הרבנות הראשית לישראל.
ממחלקת היבוא נמסר כי המוצר לא קיבל את אישורה ,ועל כן יש
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להסירו מהמדפים ולהחזיר ליבואן בדחיפות .נבקש לדווח על כל
היתקלות במוצר זה.
משקה אנרגיה XT
היצרן :קריניקה ויטמין אס .איי ,יול ,ורשה  -פולין.
היבואן :יסמין ספיריטס קומפני ,המרכבה  31חולון.
המפיץ :ויטה פרי הגליל )החדשה( טלפון 072-2640150

זהירות :מותג וודקה כשר ולא כשר משווק בתווית דומה
במסגרת ביקורת שערכו מפקחי היחידה לאכיפת חוק איסור הונאה
בכשרות נמצאה וודקה מסוג "בלאגוף" משני סוגים :האחד מסוג
"פרימיום" הנושא תווית אפורה-אדומה ,הכשר  OUואישור הרבנות
הראשית לישראל ,ואילו השני" ,וודקה מתובלת בטעם תפוח" ,בתווית
אפורה-ירוקה ,הינו ללא כל ציון כשרות.
הבקבוקים דומים מאוד ועשויים להטעות .ידע הציבור ויזהר.
על פי נהלי מחלקת היבוא אין לאשר לאותו יבואן לשווק מוצרים כשרים
ולא כשרים תחת אותו מותג ,שם חברה ותווית דומה ,על מנת למנוע
מכשלה מהציבור .הנוהל ייאכף מול היבואן.
וודקה בלאגוף:
הבקבוק השמאלי כשר ,הבקבוק הימני לא כשר.
היבואן :א.ג.ת.ד ,הרצליה ,טלפון054-5897241 :

זהירות :טונה בכשרות מזויפת
לאחרונה נמצא בשוק דג טונה אדומה ,של המשווק מ.ד.ג סי-פרוט.
משווק זה ,שבעבר היה תחת השגחה ,איבד את אישור הכשרות לאחר
שנמצא כי הוא משווק פירות ים טמאים ואסורים באכילה.
למרות הסרת הכשרות מוסיפה החברה לשווק מוצרים עליהם נכתב:
"משולש  Kבאישור הרה"ר" .מוצרים אלה אינם כשרים ,אין לקלוט
אותם ויש להשיבם מיידית לספק.
נגד המשווק יינקטו הליכים .הציבור מתבקש לדווח על כל היתקלות
במוצר זה.

תעשיינים שימו לב :מוצרי סויה מסין בכשרות מזויפת
הרב אליהו שומן ,מנהל מחלקת הכשרות בבד"צ  KLBDמלונדון
מבקש להודיע כי חומרי הגלם מסוג "חלבון סויה איזולט"" ,שבבי
סויה"" ,חלבון סויה קונסנטרייט" ,המיוצרים בסין על ידי חברת
 ,WACHSEN INDUSRY QINGDAOכלל לא קיבלו את כשרותה,
למרות שבשווקים מופצת תעודת הכשר מזויפת החתומה כביכול על
ידי .KLBD
המוצרים מיובאים על ידי חברת סורפול בע"מ .יובהר כי הזיוף לא
נעשה על ידי היבואן.
תעודת ההכשר של מחלקת היבוא ,שמספרה  ,16275מיום י"א תמוז
תשע"ג מבוטלת עד להודעה חדשה .המשגיחים מתבקשים שלא
לקלוט תוצרת זו.

שרידי חלב בעוגיות של חברת יעד  -המוצר פרווה
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פרטי המשווק :מ.ד.ג סי-
פרוט בע"מ ,רח' אליהו
איתן  20ראשון לציון.
היצרן :ספיישל אקזוטיק
פוד פרודאקטס ,וייטנאם
בר קוד:
7290010679317

לאחרונה פירסמה חברת יעד ממתקים בע"מ מודעה בה מזהירה
החברה את הציבור מפני שרידי רכיבי חלב בעוגיות מהסוגים הבאים,
המסומנות כפרווה" :עוגיות סנדביץ' שוקולד"" ,עוגיות סנדביץ' וניל",
המיוצרות על ידי חברת  hellmaמהולנד.
בבדיקה מול מחלקת היבוא נמצא כי חרף שרידי החלב ,מבחינה
הלכתית המוצר הינו כשר פרווה ואין שינוי במצבו הכשרותי.

חטיף תירס מיובא בכשרות מזויפת
בשווקים נמצא "חטיף תירס קלוי וממולח בטעם ברביקיו" ,המיוצר
בספרד ומיובא על ידי "ממתקי רדא בע"מ" ,מכפר יאסיף .המוצר מוצג
ככשר בהשגחת "בד"צ דק"ק לונדון ודמדינה" וסימון  ,KLBDללא אישור
הרה"ר .בבדיקה עם נציגי בד"צ לונדון ומחלקת היבוא ברה"ר התברר כי
המוצר אינו נתון להשגחה כלל ויש חשש חמור לכשרות המוצר.
ידע הציבור ויזהר .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ואין לקלטו במקומות
המושגחים.

היצרן :פרודוקטוס צירוקה ,ולנסיה ספרד.
שם היבואן :ממתקי רדא ,כפר יסיף

ביכורי העמק  -ללא השגחה לעניין חרקים ותולעים
לרבנות הראשית דווח כי המותג "ביכורי העמק" מכפר חסידים ,אשר
מוצריו נתפסו כשהם מסומנים ככשרים למהדרין בהשגחת הרבנות
האזורית גלבוע ,אינו נתון כלל להשגחת הרבנות גלבוע לעניין נקיות
מחרקים ותולעים.
אין לקלוט תוצרת זו במקומות המושגחים.

שירת ירושלים  -אולם אירועים ללא השגחה
אולם האירועים שירת ירושלים ,מרח' כנפי נשרים  ,64אינו מושגח על ידי
הרבנות ירושלים ועל כן המקום אינו מאושר לעריכת חופות וקידושין
בהתאם לנוהל .נא להביא את העניין לידיעת רשמי הנישואין ומשגיחי
הכשרות .ידע הציבור ויזהר.

כשרות לצרכניות במגזר הכפרי
בתקופה האחרונה החלה מגמה מבורכת של בקשות לתעודות כשרות
בצרכניות במגזר הכפרי ,בעקבות הסכמי זכיינות ורכישות עם רשתות
המזון הגדולות .על רקע זה התברר כי בכמה מן הצרכניות הללו ,בעיקר
ביישובים חקלאיים ,קיימות מחלקות הפונות לפועלים הזרים ומציעות
למכירה מזון אסייתי ,אשר לעתים כולל גם רכיבים טרפים.
בעקבות שאלות מצד רבני יישובים ,אנו מבקשים להבהיר כי חל איסור
להעניק תעודת הכשר בצרכניות המבקשות להמשיך ולמכור מוצרים
ממקור טרף.

הונאות כשרות והסרות כשרות
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הונאה בכשרות:
הרבנות רמת גן מזהירה את הציבור מפני מצג שווא כשרותי בעסקים הבאים:
"דודא לפיצה" מרחוב ז'בוטינסקי  73רמת גן .הכשרות במקום
הוסרה לבקשת בעל העסק ,אולם המקום מוסיף להציג עצמו ככשר
בהשגחת בד"צים שונים ,בניגוד לחוק.
"ענק הסנביצ'ים" ,מרח' ברוריה  5פינת אנה פרנק  16רמת גן,
מציג עצמו ככשר ללא כל השגחה במקום.
העסק דוקטור סביח ,מלך השניצל ,פלאפל נגבה )שלושת השמות
שייכים לאותו העסק( מרחוב נגבה  18רמת גן ,מציג עצמו ככשר
למרות שההשגחה הוסרה לפני כארבע שנים.

בית המאפה וקונדיטוריה מרח' ז'בוטינסקי  125ר"ג ,וז'בוטינסקי
 80רמת גן ללא תעודת כשרות ,ומציג עצמו ככשר בפיקוח בד"צים
שונים.
מאפה מוסקו מרח' הרא"ה  8רמת גן מציג עצמו ככשר ללא תעודת
כשרות.
אין הרבנות אחראית לכשרות במקומות אלו.

הסרות כשרות:
הרבנות ירושלים מבקשת להודיע לציבור כי הוסרה תעודת הכשרות מהעסקים
הבאים:
אברם קפה ומסעדה ,יפו  ,97מרכז כלל ,בעקבות חילול שבת.
אולמי ארגמן מרחוב בית הדפוס  ,22אין כשרות מזה שלושה חודשים.
הרבנות חדרה מודיעה כי הוסרה הכשרות מהחנות " myממתקיה" ,מרח'

הנשיא  69חדרה.
הרבנות רמת גן מודיעה כי הוסרה הכשרות ממסעדת הפונדק ,מרח'
ארלוזרוב  2רמת גן עקב בקשת בעל המקום.
הרבנות קרית ביאליק מבקשת להודיע על הסרת הכשרות מהעסקים הבאים:

קפה הלל ,קניון הקריון.
פיצה איטלינו ,מרח' ז'בוטינסקי  6קרית ביאליק.
חנות משקאות חריפים "גי.בי .יבוא ושיווק" מרח' בעלי מלאכה 17/4
קרית ביאליק.
הודעות שונות
מחלקת הכשרוךת במועצה הדתית האזורית שומרון מבקשת להודיע לציבור
כי קונדיטוריית מרגרט הנמצאת תחת השגחתה החלה לייצר את מוצריה
החלביים תוך שימוש באבקת חלב נכרי.

העתקים :מרנן כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט"א ,מר עודד וינר – מנכ"ל הרה"ר לישראל ,מר ירון קטן ,עו"ד – יועץ משפטי הרה"ר
לישראל ,מר זיו מאור ,דובר הרבנות הראשית לישראל ,רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי

הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב הכשרותי העדכני!
על מ נת להסיר את עצמך מרשימת התפוצה לחץ/י כאן
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