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בס"ד

לכבוד
הרב המקומי
ראש המועצה הדתית
מנהל מחלקת הכשרות
משגיחי ומפקחי הרבנות המקומית
די בכל אתר ואתר

שלום רב,
הנדון  :מצג כשרותי בניגוד לחוק
לשאלת רבים ,ולאור ממצאים חמורים המצטברים במשרדי היחידה הארצית  ,הננו להבהיר כי כל בית עסק אשר
יציג את עצמו ככשר בכתב ,בין היתר באמצעות הצגת תעודות פיקוח מטעם גופים שאינם מוסמכים לתת כשרות על
פי חוק ,כגון הגוף המכנה את עצמו בד"צ "איגוד הרבנים בישראל פיקוח מזון בע"מ"" ,הקהילות החרדיות" " ,כתר
הכשרות"" ,וועד חוג הרבנים" " ,משמר הקודש – שמן המשחה" " ,הרב יעקב ישראל לנדאו  -קהל יראים באר
שבע" וכדומה ,ללא שיש בידו תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית המוסמכת ,יינקטו נגדו אמצעים כחוק ובכלל
זה הטלת קנסות מנהליים ופרסום דבר המכשלה ברבים ככל שיידרש.
יש לציין כי בחלק מהמקרים התעודה ניתנה על ידי גופים אלו לבעל העסק בסמוך ממש להסרת הכשרות של הרבנות
המקומית המוסמכת אשר נבעה ממציאת ליקויים כשרותיים חמורים תוך הכשלת הרבים.
הרבנים מתבקשים לעורר ולעודד את ציבור דורש הכשרות בארץ להקפיד ולוודא בעת רכישותיו או שהותו במקומות
ההסעדה למיניהם ,כי בית העסק אכן מחזיק בתעודת כשרות מטעם רבנות מוסמכת כשהיא בתוקף.
בכל מקרה שבו נתקל הציבור בחשד לעבירה על חוק איסור הונאה בכשרות ניתן לעדכן אותנו דרך אתר הרבנות
הראשית לישראל לפי הלינק הבאhttps://www.gov.il/he/service/report_kashrut_problem :
ושומר נפשו ירחק!

העתקים:
הרב משה דגן שליט"א – מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל
מר הראל גולדברג ,עו"ד – היועץ המשפטי לרה"ר לישראל
הרב יעקב סבג שליט"א – ראש אגף הכשרות הארצי
מר קובי אלתר ,עו"ד – דובר הרבנות הראשית לישראל
רבני ומפקחי הרבנות הראשית לישראל
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תעודות העומדות בגדרי המצג הכשרותי אשר הוצגו ע"י בעלי עסקים ללא רבנות מקומית מוסמכת*

* הרבנות הראשית לישראל תמשיך לבחון תעודות נוספות של גופים אחרים המעניקים תעודות לעסקים ללא השגחת רבנות וככל שיתברר שהן עומדות
בגדרי המצג הכשרותי הרי שיינקטו אמצעים בהתאם.
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