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הנדון :עדכון כשרות
.1

ז ה י ר ו ת ! מנתונים שהתקבלו במוקד היחידה הארצית עולה ,כי לאחרונה נמכרים בארץ בקבוקי
שתיה מזכוכית המיוצרים ע"י חב' " ,"Coca- Cola Companyטל' ,02- 2987559 :מסוג" :קוקה קולה"
)בר קוד" ,(54491571 :ספרייט" )בר קוד" ,(90494116 :פאנטה" )בר
קוד  (54491618 :ולעיתים אף בפחיות ובקבוקי פלסטיק ,כאשר הכיתוב
הינו בערבית ללא ציון הכשר כלל .מדובר על תוצרת הנמכרת במכונות
אוטומטיות וגם לאנשים פרטיים בעלות נמוכה – הואיל והמשקאות
מיוצרים באזור התעשיה ביטוניה על יד רמאללה .הננו להודיע בשער בת
רבים כי אין לרבנות הראשית כל אחריות לגבי כשרות המוצרים ואין לאפשר מכירתם בשום
אופן במקומות המושגחים .למותר ציין כי הודעתנו אינה מתייחסת למשקאות חברה זו הנושאים ציוני
הכשר שעמם אין כל בעיה כשרותית ועומדים בחזקתם .ידע הציבור ויזהר!
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לאחרונה ,נמצא משווק המוצר "לחם בוכרי" – "מאפיית רומן" ,בר קוד ,7290006807069 :רח' שמוטקין  ,19ראשל"צ ,טל':
 ,03- 9561124 ,054- 8001681המוצג כ"כשר בהשגחת הרבנות רמלה" .מבירור שנערך עם הרבנות המקומית ,נמצא כי
בשום אופן לא העניקו הכשר למוצר זה ואף לא לחברה זו ,על כן הדבר מהווה זיוף חמור .נבקש מהמשגיחים שלא לקלוט
תוצרת חב' "מאפיית רומן" המוצגת ככשרה בכל אריזה שהיא ויש לדווח לנו בכל מקום בו היא תמצא.

.3

בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית בחב' השיווק "ממלכת האופים" ,רח' המסילה  ,22תל – חנן נשר- 8207741 ,
 ,04נמצא ,כי החברה משווקת מוצרי מזון וחומרי גלם לתעשיית המזון והקונדיטוריה באריזות קמעונאיות תוך הצגתן ככשרות
בהשגחות שונות כגון :הרב אליעזר שמחה וייס ,בד"צ העדה החרדית ,הרבנות הראשית לישראל ,בד"צ חוג חת"ס פ"ת
ובאופנים אחרים וזאת על אף כי המפעל אינו מושגח כלל ע"י הרבנות המקומית או כל
גורם אחר אשר יאשר את תכולת האריזה ככשרה כנדרש על פי חוק .אין לקלוט תוצרת
חברה זו במקומות המושגחים עד להסדרת נושא הכשרות במקום באמצעות הרבנות
המקומית נשר .נא להביא לידיעת המשגיחים.
.4

לאחרונה משווק המשקה "ספירט אבסולוט" ) 96%בשפה הרוסית( תוך הצגתו כ"כשר בהשגחת
הרבנות מושב" ללא ציון שם היצרן או כל זיהוי אחר .הננו להודיע בזאת כי ציון ההכשר מוטעה
לחלוטין ואף מטעה את הציבור ואין לצרוך מוצר זה במקומות המושגחים על מנת לא להיכשל.
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מביקורת שנערכה ע"י מפקח הרבנות הראשית במספר מתחמי מזון  ,נתפסה חב' "מטבלים" כשהיא
משווקת צנצנות של ממרחי "גורמה" באמצעות דוכני מזון  ,כגון" :חמאת שום ועשבי תיבול" במשקל
של  200גר' ,תוך הצגתן ככשרות ואף חלביות ללא ציון שם נותן ההכשר בניגוד לחוק .אין לאשר
תוצרת זו מחשש לכשרותה עד להסדרת הכשרות באמצעות הרבנות המקומית המוסמכת.

עם התקרב חג החנוכה ,נערכו סניפי הרשתות השונות וכן הקונדיטוריות ברחבי הארץ לקראת ייצור סופגניות
.6
המיוצרות בתוך הסניף המקומי .על המשגיחים לדאוג לכך שהמטגנות המתקבלות יעברו הכשרה והגעלה על מנת
לוודא כי אינן בשריות או בלועות איסור .כמו"כ יש לוודא נושא הדלקת המטגנת באופן שלא ייכשלו בבישול עכו"ם
ובמקביל יש לוודא כי מהעיסה המתקבלת הופרשה חלה כדין והקמח עבר ניפוי כנדרש על פי
ההלכה .סופגניות עם מילוי ממרח חלבי יש לדאוג לכך שחלק מהממרח יהיה גלוי על פני
הסופגנייה על מנת שיהיה הכר שהינן חלביות ובמקביל חלה חובה לציין בגלוי על גבי שלט שהן
חלביות על מנת שהציבור לא יכשל .יש להפריד את הסופגניות החלביות מסופגניות הפרווה
המונחות על גבי המגשים .במגזר הציבורי אין לאפשר הכנת סופגניות כאשר העיסה מכילה רכיבי חלב על
מנת שהציבור לא יכשל .יש לוודא כי סוג הסופניות הנמכרות בשקיות המכירה יתאימו לציון פרווה או חלבי
המסומן על גבי השקית או האריזה .
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