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לאחרונה ,נמצא משווק בחנויות לממכר יינות ומשקאות יין לבן יבש מבעבע
"קמפאנריו" –  ,CAVAתכולה 750 :מ"ל ,בר קוד7290012159510 :שם
היצרן" :אלאבורדור ג'יי בנאג'ס ,וילה פרנקה דל פנדס" – ספרד ,שם
היבואן" :יורוס טנדרט בע"מ" ,רח' רימון  , 9א.ת .חבל מודיעין ,טל'03- :
 ,72090000כאשר ע"ג מדבקת המוצר מסומן "לא כשר" ולצידו הוסיף
היבואן את המילים" :באישור הרבנות הראשית לישראל" .ציבור הצרכנים
אשר הבחין בסתירה שבין שני הכיתובים ,פנה לבירור העניין ומבדיקה
שנערכה במח' היבוא הארצית ,עולה ,כי היין הנ"ל בשום אופן אינו כשר ,כך
שההכשלה גדולה ביותר .אין לקלוט יין זה מהיבואן הנ"ל
בשום אופן ויש להחזירו ליבואן בדחיפות ע"מ להסיר מכשול.
ידע הציבור ויזהר!

 .2מנתונים שנמסרו ע"י משרד הבריאות עולה ,כי לאחרונה ,ביצע משרדם בדיקת מעבדה למיץ ענבים אשר
הוגדר ע"י היצרן כ"מיץ ענבים טבעי כשר לפסח – כשר לברכה גם לדעת מר"ן ה"בית יוסף"" )מיוצר ע"י
"יקבי ירושלים י.א .בע"מ" ,טל' (0507- 888222 :וזאת לאחר שהתקבלה תלונה מאזרח אשר חשד
במהימנות תכולת המוצר והיעדר שם הרבנות נותנת ההכשר ע"ג מדבקת המוצר .בבדיקת המעבדה
נמצא ,כי המוצר מזוייף ,אינו מיץ ענבים טבעי כמוצהר ,אינו עומד בדרישות התקן הרלוונטי )מס' (52
ובניגוד לדרישות צו בדבר איכות מזון .לאור הממצאים ובשים לב לעבודה כי לא מצויין שם נותן ההכשר
ע"ג המוצר בניגוד לחוק איסור הונאה בכשרות – הציבור מוזהר שלא לרכוש מוצר זה מחשש לכשרותו
ובמקביל יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליצרן ולדווח לנו בכל מקום בו ימצא.
 .3מביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית נמצא כי המוצר " תה
שינטרקו" 100 ,שקיות תה מובחר  1.5גר' ,בר קוד ,7290008906180 :שם היצרן:
"טי אינטרנשיונל ,סרילנקה" ,היבואן :שינטרקו" ,רח' התע"ש  ,8רמת – גן ,טל':
 ,7511004הנושא ציון כשרות המופיע ע"ג המוצר" :כשר למהדרין בד"צ "בית יוסף"
ובאישור הרבנות הראשית לישראל" ,בשום אופן לא נתון להשגחת הגופים הנ"ל ועל
כן הדבר מהווה הטעיה .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן.
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מעדכון שהתקבל מאת הרה"ג אליעזר שמחה וייס שליט"א ,רב המועה"א עמק – חפר – כפר הרא"ה ,עולה כי אין לקלוט
תוצרת עלי ירק מפוקחים מחרקים ותולעים )מכל סוגי החברות( המשווקים ע"י חב' "דוד נעים ובניו בע"מ" – מושב
אחיטוב ,בין במישרין ובין בעקיפין וזאת בשל חשד לשיווק עלי ירק רגילים ונגועים תחת מצג "כשר למהדרין" .נבקש
מהמשגיחים לפעול בהתאם להוראה זו עד להודעה חדשה.
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בביקורת שנערכה במתחם "ביג" " -פוריה" באזור טבריה ,נמצא כי על אף שמסעדת
"שיפודי התקוה" נסגרה ובמקומה נפתחה מסעדה חדשה בשם "מסעדת אלסולטאן"
אשר הינה מסעדת טריפה ,עדין קיים שלט בסמיכות המציג את המסעדה המקורית
כ"כשרה למהדרין" ,כך שהציבור עשוי להיכשל .ידע הציבור ויזהר!

N

הננו פונים לכל אלו המבצעים את מנהג "פדיון הכפרות" לפני יוה"כ ע"י תרנגולים ,להקפיד על כך שבכל שלבי השינוע
והאחזקה של העופות טרם שחיטתם ע"י שוחט מוסמך ,שלא לגרום צער מיותר ולעיתים אף חבלה של ממש העשויה להטריף את
העופות  .אחזקת העופות במקום מוצל ומאוורר ,הכולל מזון ומים  ,במתקן שלא יגרום לחבלה מחמת צפיפות מוגזמת או חוסר
יציבות וכד' הינו דבר בסיסי ומתבקש בבחינת "ורחמיו על כל מעשיו" )תהלים קמה ט( " והלכת בדרכיו" )דברים כ"ח ט'( ובכך לא יצא
שכרו בהפסדו.
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