
לישראל ת  הראשי ת  ו נ הרב



הרפורמה בעולם הכשרות

· מנגנון חדש של “נאמני כשרות” - עובדים מתוך העסק, שיפוקחו ע”י הרבנות.	

· אפשרות לפיקוח כשרותי על עסקי מזון קטנים - באמצעות מצלמות ומערכת בקרה אלקטרונית מקיפה. 	

·  הפחתה ניכרת של מספר משגיחי הכשרות,  הגברת הפיקוח ע”י ביקורות שטח.	

· ניתוק הזיקה בין המשגיח  למושגח – העסקה ישירה ע”י המועצה הדתית.	

· נהלי כשרות אחידים בכל רחבי הארץ. 	

· הגברת סמכויות האכיפה של בקרי ומפקחי הכשרות בישראל.	



עיקרי הרפורמה:
 לאחר הרפורמה: לפני הרפורמה: 

נהלי כשרות שונים בכל עיר ועיר. 

הבעיה: בעלי עסקים שפתחו עסקים דומים בכמה ערים, 

נתקלו בנהלים שונים בכל עיר ועיר.

  נהלי כשרות אחידים בכל רחבי הארץ.

המשגיח מקבל משכורת מבעל העסק

הבעיה: בעייתיות בפיקוח ובמערכת ההיררכיה והסמכות 

שבין המשגיח למושגח

שכר ההשגחה ישולם  מהמועצה הדתית. 

ינותק הקשר בין משגיח למושגח.

בעלי עסקי מזון קטנים העסיקו משגיח קבוע

הבעיה: לעתים די בהשגחה מועטת, והעלות בהעסקת 
משגיח צמוד - גבוהה לבעלי העסקים

תינתן לבעלי עסקי המזון הקטנים אפשרות ל”השגחה באמצעים 

אלקטרוניים” באמצעות רישות המטבחים והמחסנים במצלמות.  נאמני 

כשרות מתוך העסק יבצעו פעולות חיוניות, יבוצע פיקוח מרחוק של 

בקרי כשרות ומפקחים שיגיעו לשטח מעת לעת לביקורת.

בקרי הכשרות יוכלו לדרג בעלי עסק ברמת כשרות ולשלול תעודות היעדר סמכות אכיפה מספקת מול עסקים שפעלו שלא כהלכה

כשרות במידת הצורך.



רפורמה חדשה שגיבש הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו שליט”א, לאחר שבחן 
את המלצות הועדה שהקים, ולאחר התייעצויות רבות שקיים בשנה האחרונה עם רבנים, 
במערך  משמעותי  מידה  בקנה  למהפך  יוביל  ומהעולם,  מהארץ  ומומחים  מקצוע  גורמי 
בהאחדת  לעסקים,  המחירים  בהוזלת  והן  הכשרותי,  הפיקוח  בעצם  הן  בישראל,  הכשרות 

נהלים ובמגוון רחב של סעיפים נוספים שיסייעו לשדרוג ותיקון מערך הכשרות בישראל.

על פי התכנית,  תינתן האפשרות לעשרות אלפי עסקים בישראל, מתחומי המזון, מזנונים, 
מסעדות, בתי קפה, פיצריות, חנויות פלאפל, ומקומות בהן מגישים אוכל לסועדים, לבטל 
את משגיח הכשרות הצמוד למקום העסק, כחלופה, יותקנו במקום מצלמות שיאפשרו גישה 
למשגיחי כשרות לצפות מרחוק בכל עת במטבחי ומחסני העסק, ובכך לפקח באופן רציף 

אחר מצב הכשרות בבית העסק.

מהפך היסטורי בנושא הכשרות בישראל  



על פי המתווה, כל בעל עסק, אשר יסכים להצטרף למתווה “השגחה באמצעים אלקטרוניים”,  ויציב 
מצלמות במטבחי העסק, במחסני העסק ובמקום הכנת האוכל, לצורך פיקוח מרחוק על תהליך הכנת 

המזון, לא יצטרך להמשיך בהעסקת משגיח כשרות קבוע לעסק, 

הוא ייכנס למסלול החדש שעיקריו: בעל העסק ימנה ‘נאמן כשרות’ - עובד מתוך העסק עצמו אשר 
יבצע בפועל את הפעולות הנחוצות, כדוגמת ברירת אורז, הפרדת ביצים, ניפוי קמח וכדו’. פעילותו של 
העובד תפוקח אלקטרונית על ידי משגיח כשרות בחיבור מרחוק אל המצלמות. מה שיאפשר פיקוח 
הדוק בשידור חי ומוקלט, ובכך לוודא הן  את תקינות ההליכים בבתי העסק, בדיקות צילומים היסטוריים 
מהעבר.  המהלך ילווה בגיבוי בקרי ומפקחי כשרות אזוריים, שייפקחו פיזית מטעם המועצה הדתית – 

האזורית. 

הבקרים יסיירו בין בתי העסק השונים לפיקוח אקראי. מערכת המצלמות תחובר למערכת החדשנית 
“שירת הים” שמופעלת ע”י המשרד לשירותי דת, שתאפשר בדיקה ומעקב אחר עבודת בקרי הכשרות 

האלקטרוניים, ותוודא כי אכן מבוצעת בקרה ראויה על כשרות בעלי העסק.

מתווה “השגחה באמצעים אלקטרוניים”



המתווה החדש יחזק את מערך הכשרות ויקל על עשרות אלפי בעלי עסקים קטנים ביניהם: פיצריות, 
בתי קפה, חנויות למזון מהיר וכדו’. הוא אינו מיועד למלונות, אולמות, גני אירועים, מפעלים ובתי 
אריזה, בהם לאור מורכבות הליכי הכנת המזון במידת האפשר יועסקו בקרים אשר יפקחו על עבודת 

נאמני הכשרות, בכך יופחתו שעות ההשגחה ויוגבר הפיקוח.

המתווה החדש אשר גובש ע”י הוועדה שהקים הרב הראשי יאפשר את ניתוק הזיקה בין בעל העסק 
למשגיח ויבטל את התלות של המשגיח בקבלת שכרו. מעתה ואילך לא בעלי העסקים ישלמו את 
המשכורות לבקרי הכשרות, אלא הם יעבירו את התשלום למועצה הדתית אשר תעסיק את העוסקים 

בכשרות כנותני שירות חיצוניים.

מודל חדש



אלקטרוניים”,  באמצעים  “השגחה  של  למתווה  לעבור  מעוניינים  יהיו  שלא  עסקים  בעלי 
השגחה, או יפעלו על ידי נאמן או על ידי העסקת משגיח בבית העסק, כפי שיקבע ע”י הרב 
האחראי.אולם בעל העסק לא ישלם ישירות למשגיח את שכרו, אלא למועצה הדתית שתעביר 

את התשלום למשגיח כנותן שירות חיצוני, ובכך תנותק הזיקה בין בעל העסק למשגיח.  



בהמלצת הועדה שמינה הרב הראשי, בה היו חברים בין היתר: הרב מיכה הלוי רב העיר פתח תקוה, 
הרב אליהו מלול יועץ לענייני כשרות לרב הראשי, הרב יעקב סבג ראש אגף הכשרות הארצית, 
הרב רפי יוחאי מנהל יחידת האכיפה ברבנות הראשית, הרב ז’ילבר כהן לשעבר מנכ”ל המועצה 
הדתית נתניה, היועץ המשפטי לרבנות הראשית עו”ד הראל גולדברג  הצטרפו לדיוניה מר משה 
דגן, מנכ”ל הרבנות הראשי לישראל ועו”ד עודד פלוס, מנכ”ל המשרד לשירותי דת, נקבע שיש 

להחיל נהלים אחידים לכל מערך הכשרות בארץ, 

לראשונה, מאז הקמת מערך הכשרות, יקבעו נהלים אשר יחייבו את כל רבני הערים בישראל. דבר 
זה יאפשר להנהיג נהלים אחידים  והתאמה מלאה של דרישות הכשרות בכל רחבי הארץ, לצורך 
קבלת תעודת כשרות לעסק. זאת בניגוד למצב כיום, בו כל רב עיר קובע נהלים שונים,  דבר 
שיוצר חוסר וודאות וקשיים בהם נתקלים בעיקר בעלי רשתות להם מספר סניפים בערים שונות 

ברחבי הארץ, אשר כיום עומדים בפני דרישות כשרות שונות במקומות השונים.  

נהלים אחידים בכל מערך הכשרות בארץ



הרב הראשי הרב לאו אשר גיבש את הרפורמה כולה, שוחח עם שר האוצר, משה כחלון ועדכן 
יסייע למציאת מקור תקציבי  כי  והביע את תקוותו  אותו בפרטי הרפורמה המתוכננת בכשרות 
שיבקשו  הרבים  העסקים  בעלי  בקרב  האלקטרוניות  המערכות  של  הראשונית  ההקמה  למימון 
להצטרף למסלול זה, אשר יביא להקלה כלכלית על עשרות אלפי עסקים בישראל וישדרג את 

מערך הפיקוח ההלכתי בחנויות ובעסקי המזון.

הרב הראשי לישראל הורה לגורמי המקצוע במשרדו, ובראשם למנכ”ל הרבנות הראשית משה דגן, 
לרכז ולנהל את יישום המתווה כולו מול גורמי המקצוע הרלוונטיים, משרדי הממשלה השונים 
לתאם מול הכנסת את ביצוע תיקוני החקיקה הנדרשים, לצורך יישום המתווה החדש אשר יביא 

למהפך ושיפור במתן שירותי הכשרות בישראל. 

יישום המתווה החדש



הרבנות הראשית לישראל


