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זהירות טריפות :בפשיטה שנערכה ע"י יחידת הפיצו"ח של משרד
החקלאות במפעל והאטליז "אפקה – ייצור ושיווק מזון בע" מ" השוכן
ברח' הצורפים  14בעיר לוד ,נתפס בעל המקום – מר נריה לודאייב
כשברשותו חלקי בשר טרף ועופות ממקור לא ידוע תוך ציון החברה
ככשרה "בהשגחת הרבנות לוד" על גבי פתקיות שיווק .עם היוודע
הדבר לרב חיים חדד שליט"א – רב העיר לוד,הוחלט על הסרת כשרות
מיידית .קיים חשש שהחברה הנ"ל סיפקה תוצרת בשר ועוף טרפים ,
לאטליזים וחנויות באזור ומחוצה לו ועל כן הציבור והמשגיחים
מתבקשים ליידע אותנו בכל מקום בו תימצא התוצרת .אין לרכוש כל סוג תוצרת מחברה זו ויש לפרסם את דבר
המכשלה ברבים בדחיפות.
 .2לאחרונה נמצאו משווקים המוצרים "קצפת מתוקה מוכנה"  -צמחית )בר קוד:
 (7290012483899וכן "קצפת מתוקה מוכנה"  -חלבית ) בר קוד(4260024180270 :
המסומנים כמיוצר ים בחב' ליהא גרמניה ומיובאים ע"י חב' גולד פרוסט בע"מ רח' נחל שניר
 3א"ת יבנה תחת המותג "ויליפוד" תוך הצגתם ככשרים לפסח בהשגחות שונות כגון הרב
ט' דוד בן הרב א .ה וכוולד ז"ל )וחוג חת"ס פ"ת בצמחית ( ובאישור הרה"ר לישראל .
מבדיקה עם מחלקת היבוא נמסר כי בשום אופן לא העניקו אישור למוצרים אלו לא לכל ימות
השנה ועל אחת כמה וכמה לא לפסח .יש להסיר מוצר זה מהמדפים בדחיפות ולהחזירו
ליבואן על מנת לא להיכשל .ידע הציבור ויזהר!
 .3שימו לב! עם התקרב חודש אדר ב' ,עומדים השווקים להיות מוצפים במאפה "אוזן המן"
כאשר ישנו מגוון גדול של ייצרנים בתחום זה .יש להקפיד ולרכוש אך ורק
מייצרנים אשר ברשותם תעודת הכשר מרבנות מוסמכת .קניה בתפזורת
תיעשה אך ורק בחנויות אשר יש ברשותן תעודת הכשר מרבנות מקומית .קנית
תוצרת בקרטונים בלתי מזוהים עם סמלי השגחה ללא רבנות מקומית ,מספקים
המציעים תוצרת זו במחיר מוזל ,עשויה להיות כרוכה בחשש תוצרת לא כשרה
 אפיית עכו" ם ,מאפה חלבי ,קמח לא מנופה ,חוסר הפרשת חלה ,מילוי לאכשר וכדומה .על מנת להימנע ממכשול על המשגיחים לוודא כי התוצרת
הנקלטת מלווה בתעודת משלוח של הייצרן המקורי .אין לאפשר ייצור אזני המן מבצק חלבי בהתאם
להלכה על מנת שהציבור לא יכשל!
רבנות נתיבות מודיעה בזאת כי רמת הכשרות באולמי "גני עדן" הינה ברמת כשרות רגילה בניגוד לפירסומים .
רבנות אזורית חבל מודיעין מודיעה כי הוסרה הכשרות מ"בית החומוס" א"ת שילת.
רבנות קרית ים מודיעה כי אין לה פיקוח וכשרות על "פלאפל השף" בקרית ים.
רבנות אזורית עמק חפר מודיעה כי אין לה הכשר על מסעדת " שנחאי בר" במשמר השרון.
רבנות קרית מוצרין מודיעה כי הופסקה הכשרות מחנות הירקות "פרי אור וירק" ברח' קדיש לוז  11בקרית מוצקין.
רבנות מודיעין מודיעה כי הוסדרה תעודת ההכשר מאולמי "הבריאה" ומעתה המקום נתון להשגחתה.
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