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בעניין אטליז "חזה התנופה" בהשגחת היהדות הקראית  -רמלה
)ע"פ  508844-12-11מדינת ישראל נ' כהן(

תיאור המקרה

בתאריך  04.11.2010נערכה ביקורת שגרתית בעיר רמלה ע"י מפקח היחידה הארצית לאכיפת איסור הונאה בכשרות ,בה נמצא כי
אטליז המכונה "חזה התנופה" ,רח' מנחם דניאל  ,5רמלה ,הוצג ככשר ע"ג שלט תוך ציון כי ה"אטליז כשר בהשגחת היהדות
הקראית רמלה" וזאת מבלי שהיתה תעודת כשרות בתוקף מטעם הרבנות המקומית המוסמכת רמלה .על בעלת האטליז הוטל קנס
מנהלי קצוב בגין עבירה על חוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג – .1983
ערעור ופס"ד
הנקנסת פנתה יחד עם המועצה העליונה מטעם היהדות הקראית העולמית )ע"ר( בערעור על הטלת הקנס תוך בקשה להארכת
מועד להישפט .שופט בית המשפט "השלום" ברמלה ,מר הישאם אבו שחאדה ,דן בתיק )תל"פ  39006-04-11כהן ואח' נ'/
הרבנות הראשית( ובפסק דינו קבע כי הוא מתכוון לא רק לאשר את הבקשה להארכת המועד להישפט ,על אף שניתנה באיחור,
אלא אף לדון לגופו של עניין וזאת ללא שהוגש כתב אישום כנגד הנקנסת בגין העבירה ,תוך נימוק שהודעת הקנס ניתנה לדעתו
תוך הפרת כללי המשפט המנהלי בדבר זכות הטיעון ושינוי מדיניות המדינה כלפי העדה הקראית ,דבר המקיים למבקשות טענה
של "הגנה מן הצדק" .זאת ועוד  ,לדעתו ,הסימון "כשר בהשגחת היהדות הקראית" אין בו אלמנט של הטעיה לציבור כמשמעותו
בחוק ולפיכך איננו מהווה עבירה.
ערעור המדינה
לאור פסק הדין החמור אשר היה יכול להשליך באופן רוחבי על כלל מערך הקנסות המנהליים בארץ ממנו ניתן היה ללמוד כי ניתן
לקיים משפט פלילי בלא כתב אישום  ,בד בבד עם ההכרעה כי הצגת מקום ככשר תוך ציון שם נותן ההכשר מטעם העדה הקראית
איננו מהווה הטעייה ,פנתה המדינה בערעור על פסק דינו של השופט הישאם אבו שחאדה וביום  18.04.12נדון הערעור בבית
המשפט המחוזי  -מרכז בת"א ,בו נפסק כי "פסק הדין של בית משפט קמא יבוטל ,למעט ההוראה בדבר הארכת מועד לבקשה
להישפט )אשר הוגשה במסגרת הארכת המועד(" והשבת הכסף שעוקל מהנקנסת עד להגשת כתב אישום ככל שיוחלט על כך ע"י
התובע המוסמך.
הננו להבהיר כי מפקחי היחידה הארצית ימשיכו באכיפת החוק כנגד כל יצרן או בית עסק אשר יוצג ככשר בניגוד לדין לזיכוי

הרבים .מצ"ב פסקי הדין של בימ" ש קמא ובתרא לעיונכם.
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