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 בס"ד

 ערב חג הסוכות תשע"ח

 

 כבוד ל

 צהר רבני 

 והברכה שלוםה

 

 הנהלת ארגון צהרעל ידי שנוצרה כשרות מכשלת הנדון: 

 

ארגון צהר. אני רוצה להתריע בפניכם על מכשלה חמורה שיצאה מתחת יד הנהלת  א.

ביום שני יב' תשרי התרעתי בשם מחלקת ההונאה של הרבנות הראשית לישראל כי במסעדה 

שקיבלה כשרות של "השגחה פרטית" בירושלים יש חשד חמור שהם מאכילים אנשים נבלות 

וטרפות. דבר כזה עלול לקרות בכל מקום, הבעיה היא שראשי "השגחה פרטית" קיבלו 

 את הכשרות מאותה מסעדה. התראה ולא פעלו להסיר 

למחרת בבוקר התייצבו הרבנים העומדים בראש ארגון צהר לימין "השגחה פרטית"  ב.

ונתנו להם גיבוי כפי שפורסם ברבים. הרב יובל שרלו כתב כי אדם צריך לבדוק את הדברים 

שהוא מוציא מהפה יותר ממה שהוא מכניס לפה. המשתמע הוא שהדברים שאמרתי על 

ית לא נכונים ו"השגחה פרטית" בסדר. גם הרב דוד סתיו מיהר פרסם יום השגחה פרט

למחרת כי אסור להשמיץ יומיים אחרי כיפור וכו'. ורק אם יתברר שיש טעות להשגחה 

 פרטית הם צריכים לתקן.

לפני שהרבנים סתיו ושרלו פרסמו את דבריהם ברבים. הם לא פנו אלי ולא לצערנו,  ג.

שימו לב לעובדות  למחלקת הונאה או למחלקת כשרות ארצית. לרבנות הראשית לישראל

 שעולות מתגובת הרב אהרון ליבוביץ מ"השגחה פרטית". 

 

 כשרות מזויפת  –קיטרינג תימין  ד.

לדברי הרב אהרון ליבוביץ מ"השגחה פרטית" הם לא נותנים כשרות לקיטרינג  .1

י יון הבעלים קיטרינג "תימין" להציג "תימין" בבעלות מר גידי יון. כל זה לא הפריע למר גיד

תעודת כשרות של "השגחה פרטית". מסתבר שהבעלים של קיטריג תימין הוא זייפן שמכשיל 

 את הציבור ביודעין בשביל כסף ומאכיל אותם אוכל שאין לו כשרות. 
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מחלקת ההונאה בכשרות של הרבנות הראשית לישראל הודיעה לרב אהרון ליבוביץ  .2

דת(  באמצעות רכז היחידה עמיחי קריגר כי המטבח של קיטרינג תימין נמצא בשיחה )מתוע

בכפר סמיע ליד חברון והטבח ראלב מבשל שם בשרים ועופות בלי שום פקוח ובלי שום 

 כשרות. טרף ממש.

"השגחה פרטית" פרסמה פוסט בפייסבוק שבה היא מודיעה שהיא לא נתנה הכשר  .3

שרוצה להזמין מהקטרינג הנ"ל יחפש וימצא את הפוסט לקיטרינג תימין. בהנחה שכל מי 

הנעלם ההוא. כל זה לא מפריע לקיטרינג תימין להמשיך ולהציג את עצמו גם היום ככשר. 

 ובחלק מהמקומות ככשר למהדרין עד היום.

http://www.timin.co.il/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%9D.html 

 כמה אנשים נכשלו בקיטרינג הזה.שלהם ניתן לראות בהמלצות 

http://www.timin.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA.html 

  

 כשרות "השגחה פרטית" –אוכלים בשוק  ה.

הבעלים של "קטירניג תימין" מר גידי יון שותף במסעדה שנקראת "אוכלים בשוק"  .4

שנמצאת סמוך למחנה יהודה במרכז כלל. למסעדה הזאת הייתה כשרות של "השגחה 

פרטית". על פי התגובה של "השגחה פרטית" מסתבר שהם ידעו כי מסעדת "אוכלים בשוק" 

עבדה עם קיטרינג "תימין". והם הורו ל'אוכלים בשוק' להפסיק לעבוד עם 'תימין' על מנת 

 להתרחק מדבר עבירה.

לפי מיטב ידיעתם בשום שלב לא הוכנס אוכל מקיטרינג תימין למסעדת אוכלים  .5

 בשוק. והם מאיימים לתבוע כל מי שיאמר אחרת. איך הם יודעים?

 

 ?"השגחה פרטית" איך עובדת מערכת הכשרות של ו.

ההבדל העיקרי בין הכשרות של ההשגחה הרגילה של הרבנות ל"השגחה פרטית" של  .6

הרב אהרון ליבוביץ הוא שבהשגחה רגילה נמצא משגיח במסעדה כזו לפעמים כל היום 

ולפעמים כמה פעמים ביום תלוי בגודל המסעדה ובמורכבות שלה. הוא בודק מהיכן מגיעים 

 ושלים. המוצרים וכיצד הם מב

לכל משגיח יש משפחה וצריך לפרנס אותם. שום משגיח לא צריך להתנדב לעבוד  .7

בעל הבית  –בחינם כדי שגידי יון וחבריו יצברו עוד רכוש ויקנו עוד עסקים. בהשגחה רגילה 

http://www.timin.co.il/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%9D.html
http://www.timin.co.il/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%9D.html
http://www.timin.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA.html
http://www.timin.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA.html
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משלם את ההוצאות של משכורת המשגיח שבדרך כלל גם עובד בחנות ומסייע לתפעולה. 

 ית משלם פחות, איך מתבצעת ההשגחה?ב"השגחה פרטית" בעל הב

לפי המפורסם באתר "השגחה פרטית" הכשרות בנויה על "ברית נאמנות" יושרו  .8

ומילתו של בעל הבית. משגיח או משגיחה מופיע פעם בכמה ימים באופן אקראי לבדוק 

 /http://www.kashrut.org.ilמסמכים וכד'. 

 

 ת וטרפות?האם באמת האכילו ב"אוכלים בשוק" נבלו ז.

במקרה של "אוכלים בשוק" סמכה "השגחה פרטית" על הנאמנות והיושרה של מר  .9

גידי יון כשהיה ברור להם שמדובר בנוכל וזייפן שזייף את תעודת הכשרות שלהם. אדם שאין 

לו שום נקיפות מצפון והוא מאכיל אנשים יראי שמים בטרפות ונבלות תחת מעטה של 

 כשרות מזויפת. 

. "בשום שלב תחת השגחתנו לא אהרון ליבוביץ טוען שברור להם באופן מוחלט הרב .10

נמכרה תוצרת של 'תימין' בבית העסק של 'אוכלים בשוק'". איך הוא יודע. איך הוא יכול 

או על משגיחים שבאים פעם  לדעת? כאמור הוא סומך על היושרה והנאמנות של בעל הבית

 .בשבוע

כולנו מבינים שיש כאן תקלה מובנית. בלשון חז"ל אומרים: "לא העכבר גנב אלא  .11

החור גנב". המערכת של "השגחה פרטית" רוצה להקל על בעלי העסקים אבל מי שמשלם את 

המחיר הם הלקוחות. היא יוצרת חורים שמאפשרת לנוכלים לרמות בלי אפשרות למצוא 

 ב שרלו והרב סתיו תמיכה פומבית. ולעצור אותם. לכשרות הזאת נתנו הר

מבינים שהרבנות הראשית  "צהר"התוצאה המבעיתה תהיה שאנשים שסומכים על  .12

מעלילה עלילות, וכשרות "השגחה פרטית" מהימנה. אנשים אלו עלולים לאכול במקומות 

שיש להם כשרויות שמזמינות מכשלות. מי יתן על זה את הדין? אנו מבקשים מכם לתקן את 

 לה הזאת שעלולה להכשיל רבים באכילת נבלות וטרפות. התק

 

 שמואל אליהו

 רב העיר צפת


