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לכבוד
הרב המקומי
מנהל מחלקת הכשרות
יו"ר המועצה הדתית
די בכל אתר ואתר
שלום רב,

הנדון :עדכון כשרות
בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל במוקד היחידה הארצית ,בהתייחס לחשד למכירת
טריפות באטליז הנתון להשגחת רבנות מקומית באזור ירושלים ,נערכה הרבנות
הראשית לישראל למבצע מתוכנן בשילוב יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות
לבדוק את נכונות המידע.
לאחר מספר בדיקות בשטח נערכה פשיטה בשיתוף יחידת הפיצו"ח ב"אטליז יואב"
השוכן במתחם תחנת הדלק שבשכונת נייות בירושלים בבעלותו של מר יואב בכבוד.
כמו"כ ,נבדק מוקד נוסף באזור שכונת גבעת מרדכי .במקום נמצא בשר לא מזוהה -
בשר כבש וטלה ,אשר בעלי המקום לא הצליחו להציג אסמכתאות ברורות לגבי
מקורם .בעלי המקום הכחישו בתחילה כל קשר לחשד שהועלה כנגדם .לאחר מספר שעות נערכה חקירה לבעל המקום תוך יידוע
ושילוב נציגי הרבנות המקומית ירושלים אשר בסופה הודה בעל האטליז כי אכן קלט בשר כבש טרף מהמגזר הערבי .עם גילוי
הממצאים החמורים הושמדה תוצרת בשר במשקל  1600ק"ג ע"י יחידת הפיצו"ח וזאת גם מסיבות וטרינריות ותברואתיות.

בהתאם לכך ,הוסרה תעודת הכשרות באופן מיידי ע"י הרבנות המקומית ירושלים ושומר נפשו ירחק.
צרכנים אשר רכשו תוצרת מאטליז יואב בכבוד מתבקשים להכשיר את הכלים בהם עשו שימוש בתוצרת זו מחשש לבליעת איסור
טריפה בהתייעצות עם רב.
אנו נמצאים כעת בעיצומם של החגים וישנה תנועה ערה של שיווק וקנית תוצרת בשר ועל כן נבקש מהמשגיחים להיות ערניים
ולדווח לממונים עליהם על כל חשד או חריגה מהנהלים .על הציבור להמשיך ולהקפיד לבצע את רכישותיו אך ורק במקומות
מפוקחים ובאם מתעורר חשד לזיוף ,נבקש לדווח לנו על כל דבר חריג כגון :פריקת בשר במקומות ובשעות לא מקובלות ,הובלת
בשר ברכב ללא קירור )שאז סביר להניח כי ההובלה נעשית בסתר( וכדומה.
בכל חשד ,ניתן לפנות ולדווח ישירות למוקד היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות באמצעות כתובת האימל הבאה:
 , Achifa1@rabbinate.gov.ilהמעונינים לקבל עדכוני כשרות באמצעות האימיל באופן רציף ,יכולים לפנות בבקשה לפי הכתובת
האלקטרונית הנ"ל.
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