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  כשרות מיוחדעדכון 

   מ" מוצרי מזון בע מפעל ביסאן– והשמדת מוצרי טריפה תפיסה
   ירושלים-  אזור התעשיה עטרות

  
 לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ברבנות בעקבות מידע מודיעיני שהגיע למשרדי היחידה הארצית

 אזור התעשייה 11רת התוצ'  השוכן ברחמ" נמצא כי מפעל ביסאן מוצרי מזון בע- הראשית לישראל 
מייצר מוצרי נקניק ונקניקיות שונים תוך הצגתם ככשרים בהשגחת הרבנות ירושלים  - עטרות ירושלים 

  .  כל השגחה כשרותית על הייצורשבמקום לא היתהבעוד 
ח של משרד החקלאות והרופאה הוטרינרית המחוזית של משרד "בשיתוף פעולה עם יחידת הפיצו

הושמדה תוצרת המפעל המסומנת ככשרה וכן תוצרת ת במקום בעקבותיה נערכה ביקורהבריאות 
נתפסו כל תויות הסימון הכוללות לישראל על פי צו בית משפט שהוצא לבקשת הרבנות הראשית . נוספת

  . סימון כשרות למניעת המשך המכשלה
אנו .  כוזבישנו חשש כי התוצרת שיוצרה במפעל שווקה לחנויות ומרכולים שונים תחת מצג כשרותי

ולעדכן את בשום אופן לרכוש תוצרת זו שלא מבקשים ממשגיחי הכשרות ומהציבור דורש הכשרות 
 באמצעות המייל -על כל מקום בו נמכרים מוצרים אלו היחידה להונאה בכשרות 

il.gov.rabbinate@achifa.  
  .שה שאלת רב לגבי הכלים בהם נעשה שימושכל מי שצרך תוצרת זו יע

בבירור עם רבנות ירושלים עולה כי סימוני הכשרות על אריזות אלו הינם זיוף ואינם עומדים תחת 
  .כשרותה

  !ידע הציבור ויזהר
  :ב דוגמאות של תוויות ומוצרי המפעל שנתפסו" מצ
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 המיוצר על ידי אל X6פחיות שתיה במותג סף לתוצרת הבשר נמצאו במפעל בעת הביקורת גם אלפי בנו
מיובא על ידי , 962796129010+' טל, רווד' אל מאפרג-עמאן, מנסור מולטיפל אינווסטמנטס קומפני

ומשווק על ידי , 02-2224656 :טל, אזור תעשייה חברון, ריך'הד פאקרי זלום אוולדי אלטיג"שריקאת מו
המוצגות ככשרות באמצעות סמל , 054-6706100: טל,  ירושלים87מ הקידמה "מעדני ירושלים בע. ש.א

ממחלקת היבוא הארצית נמסר כי המוצר לא . צ אגודת ישראל ובאישור הרבנות הראשית לישראל"בד
נא להודיע למשרדי היחידה הארצית . יוףקיבל את אישורה וכי היבואן אינו מוכר לה כלל ועל כן מדובר בז

  .על כל מקום בו נמכר מוצר זה

   

,  הרב הראשי לישראל-א "ג דוד לאו שליט"הרה,  הראשון לציון והרב הראשי לישראל-א "ג יצחק יוסף שליט"הרה: העתקים  
, ר לישראל" היועץ המשפטי לרה-ד הראל גולדברג "עו, ר לישראל"ל הרה" מנכ- הרב משה דגן,  השר לשירותי דת-הרב דוד אזולאי   

.רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי,  דובר הרבנות הראשית לישראל- תריעקב אל ד"עו  
 

ברבנויות להתעדכן יש כן ועל פירסומם ליום נכונים זה בעדכון המופיעים הנתונים כל  

עסק בית או מוצר כל של העכשווי הסטאטוס לגבי  

 

  ,בכבוד רב

  
  הרב יעקב סבג

 ראש אגף הכשרות

  ,בברכת התורה והארץ

  

  רפי יוחאי
  מנהל היחידה הארצית

  לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
 


