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בימים האחרונים התקבלה פניה במוקד היחידה הארצית מאת משגיח
הרבנות המקומית באזור גוש דן ,אשר ביקשה לברר את טיב כשרות המוצר "קרפלך עגל",
בר קוד ,7290001158258 :המיוצר ע"י חב' "אלברטינו דה לאונה" ,בבעלות מר ליוייב
אלברט ,רח' בעלי המלאכה  ,3חדרה ,טל' ,04– 6221320 :אשר הוצג כ"כשר" ללא ציון
שם נותן ההכשר בחושבו כי מדובר בטעות דפוס גרידא .עם קבלת הפניה התבצעה
ביקורת במפעל הנ"ל ע"י מפקחי היחידה הארצית תוך בירור מהיר בעניין עם נציגי רבנות
חדרה ממנו עלתה העובדה החמורה כי מפעל זה כלל לא נתון להשגחתה .המפקחים נכנסו
למפעל בסיוע משטרת ישראל וזאת בשל חוסר שיתוף פעולה מצד הבעלים לאפשר את
קיום הביקורת במקום .במהלך הביקורת גילו השוטרים והמפקחים לתדהמתם ולגודל
הזעזוע ,כי בנוסף למוצר החשוד ,מייצרים במקום  ,זה
לצד זה ,אף את המוצר "קרפלך" מבשר חזיר אשר
אוחסן במקררי המפעל )אמנם ללא ציון כשרות(.
כמו"כ נמצא כי המפעל מייצר אף מוצרים חלביים
אשר הוצגו ככשרים שלא כחוק.
לדרישת המפקחים כי יפסיק לאלתר את ביצוע העבירה טען בעל העסק כי הוא מתכוון
להמשיך ולשווק את תוצרתו עם המדבקות בעלות ציון הכשרות "עד לגמר המלאי"...
וזאת חרף דרישת המפקח.
לאור הממצאים החמורים וסירובו של המפעל לחדול מהעבירה ,פנו מפקחי היחידה
בבקשה לצו חיפוש ותפיסה מבית משפט בחדרה אשר ניאות באופן מיידי לחתום על
הצו על מנת לאפשר את תפיסת הבשר והמותגים המכשילים.
סלילי המדבקות הרבים הוחרמו לצורכי חקירה ובשלב ראשון הושת על בעל המפעל
קנס מנהלי בגובה .₪ 16,000
על הציבור להיזהר מרכישת כל תוצרת שהיא של חברה זו המוצגת ככשרה על מנת לא
להיכשל ובמקביל נבקש מהציבור והמשגיחים לדווח לנו בכל מקום בו היא תימצא.
בהזדמנות זו נציין ,כי על פי סעיף ) (9לחוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג – ,1983
חובה לציין את שם נותן ההכשר על גבי מוצרים הנתונים להשגחת רבנות מקומית ועל כן בכל במקרה שבו משווק מוצר
ככשר בכתב ללא זיהוי שם נותן ההכשר ,יש לדווח לנו באופן מיידי על מנת שהדבר ייחקר ובכך ימנע מכשול חמור מהציבור.
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