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בפשיטה שנערכה ע"י מפקחי יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות ביום רביעי האחרון
 9/5/2007במפעל יצור הבשר "מ.ז) ".מאיר זינגר( ברח' גיסין  65בפתח תקוה המייצר
עבור המותג "מנהטן" ,נתפסה והושמדה כמות גדולה של בשר ללא זיהוי )כ  1.25טון (
אשר על פי הדיווח כללה גם בשר טרף משטחי הרשות הפלסטינית .מיד עם קבלת
הידיעה הוסרה תעודת הכשרות ממפעל זה ע"י הרבנות המקומית .נתבקשנו ע"י רב העיר
להודיע כי יש להכשיר את הכלים בהם השתמשו לבישול
בבשר זה ואת יתרת הבשר להשמיד .נבקש מהציבור ליידע
אותנו בכל מקום בו יימצא.
.2

לאחרונה נמצאה משווקת תוצרת דברי מאפה הנושאת את מותג חברת "שקד" – דברי מאפה בע"מ
מרח' היוצרים  13בכרמיאל בחנויות השונות ,תחת ציון כשרות לפסח של רבנות כרמיאל ובד"ץ בית
יוסף .בהתאם להודעת הרבנות כרמיאל  ,אין הם מעניקים כיום כל כשרות למפעל זה הואיל והוא
נסגר ועל כן הדבר מהווה מבחינתם הכשלה חמורה .ידע הציבור ויזהר !

 .3מנתונים שנמסרו לנו ע"י מח' הכשרות ברבנות תל אביב עולה כי הוסרה תעודת ההכשר וההשגחה
מחברת "דנה אריזות" מרח' התחיה  17ת"א עקב הפרת נוהלי הכשרות  .אין לארוז כל תוצרת
שהיא בחברה זו ,וכן אין לקלוט אותה גם אם מצויין על גבי האריזה "בהכשר הרבנות הראשית תל אביב" .נא להביא לידיעת
המשגיחים והציבור הרחב .בנוסף הוסרה ההשגחה גם ממסעדת "גריל בר גולייט" – רח' המסגר  58ת"א .במקביל צויין כי
המקומות הבאים מוצגים ככשרים באופנים שונים ללא תעודת הכשר מטעמם " :סושי כשר" רח' אבן גבירול , 61ת"א  /מסעדת
"אליאס בר" רח' רמבם  , 24ת"א וכן "פלאפל בריבוע" רח' יד חרוצים  ,15ת"א.
.4

בהתאם להודעת המדור למצוות התלויות בארץ ,נפסל אישור הכשרות לעניין עורלה של החקלאי דוד גרלה ממושב ינון וזאת
לאחר שהציג תעודת משלוח וחשבונית פיקטיביים על מנת לקבל אישור עורלה במרמה .אין לקלוט תוצרת מחקלאי זה
במקומות המושגחים עד להודעה חדשה.

.5

מנתונים שנמסרו לנו ע"י מח' הכשרות של הרבנות האזורית מטה אשר עולה כי הוסרה הכשרות מקונדיטורית "לירון" השוכנת
בקיבוץ שמרת בבעלותו של מר חיים פדידה .אין לקלוט יותר תוצרת מחברה זו על מנת לא להכשל.

.6

מנתונים שנמסרו ע"י מח' הכשרות ברבנות הרצליה עולה כי הוסרה הכשרות מ"שווארמה קיסרי" מרח' בן גוריון  2הרצליה וכן
מ"פיצה אבי" מרח סוקולוב  64בהרצליה .ידע הציבור ויזהר !

.7

מנתונים שנמסרו ע"י מח' הכשרות ברבנות אור עקיבא עולה כי הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים" :אולמי אפשרון האושר" א"ת
צפוני אור עקיבא" ,קונדיטורית נטלי" א"ת צפוני אור עקיבא" ,המקום של יהודה" ברח' הנשיא אור עקיבא " ,מאפיית בונז'ור" שוק
בלפור אור עקיבא .ידע הציבור ויזהר !
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