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 הרב המקומי
 מנהל מחלקת הכשרות

 ר המועצה הדתית"יו
 די בכל אתר ואתר

 
 

 ,שלום רב
 

 עדכון כשרות :הנדון
 

' נעצר לבדיקה נהג משאית של חב, ח  של  משרד  החקלאות"  יחידת  הפיצוי  מפקחי"בביקורת  פתע  שנערכה  ע
כאשר  במהלך ,  על  יד  עפולה"  הסרגל"אשר  הוביל  בשר  בכביש  ,  מכפר  סבא"    מוצרי  בשר–דניאל  דני  "

 . שפרעםמבית המטבחיים אשר לטענתו הגיע " כשר"הבדיקה נתפס ברשותו בשר טרף וכן בשר אשר הוצג כ
 

  המסמכים  וגילה  להפתעתו  כי  בידי  הנהג  היו  מוכנות  מראש  תעודות  ויטרנריות  לא המפקח  ביקש  לבדוק  את
המעלה  חשד  חמור  לזיוף  תעודות  וחותמות  של ,  ממולאות  וחתומות  על  ידי  רופא  ויטרנרי  של  משרד  הבריאות

, כ"כמו.  ח  בכל  ההיבטים  הקשורים  לפרשה"י  יחידת  הפיצו"מתבצעת  חקירה  ע,  בשלב  זה.  משרד  הבריאות
" כשר"  פלומבות  ברזל  עם  ציון  200מעל    ,למרבה  הזעזוע  ,ברשותו  וקה  שנערכה  בתא  הנהג  נתפסבסרי

 ."רבנות לכשרות ארצית"של ה" חלק"ו
 

ל "מעיון  בחומר  נמצא  כי  סוחר  הבשר  הנ
משווק  את  תוצרתו  אף  לאטליזים  תחת 

כך  שיש  חשש  חמור ,  השגחת  רבנות  מקומית
בליווי "  כשר"ל  שיווק  בשר  תוך  סימונו  כ"כי  הנ
ות  שונות  ממקור  בלתי  ידוע  החשוד תעוד
 .כטרף

 
' השוכן  ברח,  "  מוצרי  בשר–דניאל  דני  "אין  לקלוט  בשום  אופן  תוצרת  בשר  מהסוחר  ,  בהתאם  לכך

 . 050– 5254949: נייד, 09– 7488380: 'טל,  סבא–כפר  , 7החרצית 
 

 . ת הבשר מיד לשולחואתו יחזיר, בשר מסוחר זהאטליזים אשר קלטו 
 

לשלוח  אלינו ,    תוצרת  מספק  זההקולטיםנבקש  ממנהלי  מחלקות  הכשרות  אשר  תחת  השגחתם  אטליזים  
 .  לצורך המשך חקירה02– 5313169: 'לפקס, וטרינריההו משלוחה, בדחיפות העתק מתעודות הכשרות

 
 

 
 

 
 
 

 :העתקים
 ג הרבנים הראשיים לישראל"הרה

 ר לישראל"ל הרה" מנכ-מר עודד וינר 
 ר לישראל"ש לרה" היועמ–ד "עו, מר שמעון אולמן

  


