היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג 1983 -
בשנים האחרונות נערכה הרבנות הראשית לישראל לאכוף את כל נושא העבירות הקשורות
לחוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג .1983 -
שיתוף הפעולה בין הרבנות המקומית לרה"ר הינו חיוני לצורך חיזוק וביצור מערכת
הכשרות הארצית.
ברצוני להביא בפניכם מס' תופעות ומקרים בהם תוכלו להיעזר בנו לצורך אכיפת החוק
וחיזוק מח' הכשרות המקומית:
.1

הצגת תעודת כשרות מקורית במקום גלוי שאינה בתוקף.

 .2הצגת תעודת כשרות מושעת כאשר בעל העסק מסרב להחזירה )ולאחר עריכת שימוע
ובקשה להחזירה בכתב מאת הרבנות(.
 .3המקום מוצג ככשר ע"י תעודות כשרות מצולמות עבור מוצרים מבתי עסק ויצרנים
אחרים ללא תעודת כשרות מרבנות מקומית.
.4

המקום מוצג ככשר ע"י שלט ללא תעודת כשרות מרבנות מקומית.

 .5המקום מוצג ככשר ע"י פרסום בעתונות או חומר כתוב אחר ללא תעודת כשרות מרבנות
מקומית ) כגון :מדבקות ,עלונים ,מפיות וכו' (.
.6

תעודת כשרות אינה מוצגת במקום גלוי.

 .7תעודת כשרות המוצגת בגלוי אינה שייכת לרבנות המקומית אלא לגוף אחר או לרבנות
אחרת.
 .8מכירת מוצרים ככשרים ללא תעודת כשרות מטעם רבנות מקומית או הראשית מידי
בעל בית עסק אשר בידיו תעודת הכשר כחוק כגון :מכולת ומרכולים.
.9

בית עסק שנתפס בכך שאינו שומר על תנאי הכשרות.

 .10מכירת מוצרים המוצגים ככשרים ע"י היצרן או היבואן בכשרות שאינה שייכת לרבנות
מוסמכת.

מוגש לכם בזה טפסים בהם תוכלו להיעזר לצורך מילוי פרטים אודות מקום החשוד כעובר
על החוק ולשלחם אלינו בהקדם לצורך טיפול מתאים לאחר שמולאו בצורה ברורה
ומושלמת.
נא להקפיד בכל מילוי דו"ח לרשום את מס' העוסק מורשה וכן את שם המפקח אשר ביצע
את הביקורת מטעם הרבנות המקומית המלווה בחתימת ידו.
בהזדמנות זו ברצוננו לעדכן את כת"ר במס' נקודות הקשורות למערך אכיפת החוק:
פתיחת מוקד טלפוני ארצי  24שעות ביממה לצורך הגשת תלונות ע"י הציבור הרחב
והרבנויות המקומיות
טל' 02-5313187 :פקס'. 02-5000278 :
שווי הקנסות שהוטלו עד היום בפועל ע"י הרבנות הראשית לישראל הינו מעל 6,500,000
ש"ח.
מתוכם ביקשו להישפט .390
כמו כן התחלנו לקנוס יבואנים באופן ישיר בקנסות מרוכזים בסכומים גבוהים .
במהלך התקופה האחרונה החלה מערכת גביית קנסות על ידי המרכז לגביית קנסות של
הנהלת בתי המשפט שבעקבותיה ניתן לגבות את הקנסות שלא שולמו במעוד וכך נגביר את
ההרתעה על הנקנסים אשר טרם שילמו את חובם.
לאחרונה הוסמכו מספר מפקחים לחוקרים ע"י השר לבטחון פנים וכך למעשה ניתן להגביר
את האכיפה על חשודים כמפירי חוק.
כמו כן אנו נמצאים בקשר מתמיד עם יחידת הפיצו"ח ) פיקוח צומח וחי ( של משרד
החקלאות במקרים בהם נתפסת סחורה כבשר וכו' שאינם עומדים בקרטריונים של החוק
וקשורים להונאה בכשרות .

היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין נתן הבחנה לצורך הגשת תלונות במשטרה
בנושא הונאה בכשרות כדלקמן:
הונאה בכשרות

זיוף
בכשרות

 יטופל ע"י היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאהבכשרות במקרים שצויינו במסמך זה  1-10ע"י שימוש
בהטלת קנסות מנהליים ושאר האמצעים העומדים לרשותינו.

ומרמה  -ניתן לפנות באופן ישיר למשטרה המקומית ע"מ להגיש
תלונה נגד בעל עסק או יבואן אשר מזייף את חותמתו של רב
או רבנות מקומית ללא רשותו לצורך הונאת הרבים.

ניתן להגיש תלונות אלו גם דרכנו במקרים בהם אין התקדמות וטיפול נאות מצד המשטרה
המקומית.
בימים אלה ממש התחלנו להגיש כתבי אישום כנגד עברייני חוק ע"י פרקליט מיוחד
שמונה מטעם הפרקליטות לנושא זה עבורנו.
בנוגע למוצרים המיובאים ברצוננו להזכיר לרבנויות המקומיות שהסמכות למתן אישור
כשרות הינה בידי מח' היבוא של הרה"ר לישראל בלבד.

בהזדמנות זו אנו חוזרים על בקשתנו מאת מנהלי מחלקות הכשרות לדרוש את מספר
העוסק מורשה ואת מספר ת.ז .של בעלי העסקים המגישים בקשות לתעודת הכשר או
לחידוש התעודה וזאת על מנת לאפשר אכיפה יעילה ומהירה יותר בעת הצורך.
מוצרים המכילים חלב עכו"ם ניגר יש לאסור את שיווקם ומכירתם במרכולים הנתונים
תחת השגחתנו.

בתודה מראש על שיתוף הפעולה.

