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 יישום רפורמת הקורנפלקסחסמי כשרות ב –נייר עמדה 

 רקע
 

, "(התקנות" –להלן ) 8811-ט"תשמ, (תעודות הכשר)בתקנות איסור הונאה בכשרות  4בהתאם לסעיף 

אמונה על מתן אישורים מטעם הרבנות למוצרים מיובאים  מחלקת הייבוא של הרבנות הראשית בישראל

השגחה על  ל ולא באמצעות"מחוה ברבנים או בגופי כשרות היא עושה זאת באמצעות הכר. ל"מחו

המאפשרת ליבואנים לייבא מוצרים " רפורמת הקורנפלקס"עם כניסתה לתוקף של . המוצרים עצמם

מעלים נציגי הרבנות קשיים , במקביל ליבואנים הבלעדיים ובכך להגדיל תחרות ולהוזיל עלויות לצרכן

מאשרים בקשות רבות של יבואנים מקבילים ובכך חוסמים  ודרישות חדשות כך שהלכה למעשה אינם

בשנה באם יוסרו חסמים ₪ מיליארד  8.1-ניתן לחסוך כ, לפי הפרסומים האחרונים. את יישום הרפורמה

 .אלו והרפורמה תעבור ליישום מלא

היערכות לקויה בשל העובדה שלא שיתפו את נציגי בהליך : בין הטיעונים שמועלים על ידי הרבנות

חוסר ; חוסר בתקנים בשל הגידול בכמות הבקשות לאישור כשרות על ייבוא מוצרים; חקיקת הרפורמה

העלייה במורכבות אישורי הכשרות ; הצורך בטיפול פרטני בכל יבואן ומוצר; בסמכויות כלפי היבואנים

 .בשל כניסת יבואנים מקבילים לתחום
 

 

 בנותהיעדר פתרון לנושא הייבוא ברפורמת הכשרות של הר
 

הן ברמת השירות הניתן ואיכות ההשגחה והן ברמת , לאחר שנים רבות של הידרדרות מערך הכשרות

ברבנות החליטו על הקמת צוות , השקיפות הנמוכה והבעיות הקשות של מינהל לא תקין במקומות רבים

יאת זאת בהמשך להנחיה מצד המשנה לנש. ח מפורט עם המלצות לרפורמה במערך הכשרות"שגיבש דו

ץ הגינות שלטונית שעסק בניגוד "בגבמסגרת החלטה ב, ןהעליון בדימוס השופט אליקים רובינשטיי

 .העניינים בין המשגיח לגורם המושגח
 

איננה , שנוגעת בסוגיות רבות הדורשות פתרון במערך הכשרות, רפורמת הכשרות של הרבנות, לצערנו

ות מיוחד של הרבנות לדון בנושא מערך הכשרות על ראוי היה שאם מתכנס צו. עוסקת כלל בנושא הייבוא

 .יוקדש ולו חלק קטן ביותר לעיסוק בנושא, וכשליו שלל היבטיו
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 הפתרון לאישור כשרות ליבואנים מקבילים
 

של לייבא במקביל את אותם מוצרים  ניתנה אפשרות ליבואני מזון יבש, במסגרת רפורמת הקורנפלקס

הביא לכמות בקשות גדולה יותר מיבואנים מקבילים  המצב החדש. ונהגם אם תחת מותג ש, אותה חברה

 .בנוסף ליבואנים הבלעדיים לקבל אישור כשרות למוצריהם
 

. כך סביב נושא כשרות המוצרים המיובאים-אין אנו בטוחים כי יש צורך ברגולציה כבדה כל, עקרונית

ל המוכרים לצרכני הכשרות בארץ ולעתים הליך מתן אישורי הכשרות "וישנם גופי כשרות גדולים בח

אין סיבה שלא לאפשר לצרכנים לבחור . למוצרים המפוקחים על ידם מסרבל את התהליך שלא לצורך

 .גם בלי אישור הרבנות, בעצמם את המוצרים בכשרות גופים אלו
 

הרי שכל עוד , לאישורים של כל יבואן טפל בבקשותגם אם נסכים לכך שמחלקת ייבוא תמשיך ל, עם זאת

מה שעשוי , הרי שדי בכך ואין צורך בבדיקות נוספות, ניתן האישור על בסיס קיומו של גוף כשרות מוכר

בהתאם לכך יש לשקול תוספת תקינה מתאימה למחלקת . להגדיל את העומס הרגולטורי על היבואנים

תוך הקפדה על צמצום הרגולציה להכרחי בלבד , ייבוא ברבנות הראשית והסדרת הסמכויות הנדרשות

 .ותוך שמירה על כללים שיוויוניים ושקופים להכרה בגופי הכשרות הבינלאומיים
 

 

 

כפי שבאה לידי , אנו קוראים לחברי הכנסת לדרוש את תיקון המדיניות הנוכחית של הרבנות הראשית

צירוף עדכון התקינה הקיימת והענקת ב בתוספת לתקנות הנדרש מטעם היבואן 1ביטוי בתקנות ובטופס 

במידת הצורך אנו ממליצים על תיקון חקיקה לחוק איסור הונאה . הסמכויות הנדרשות כתוצאה מכך

וכל צרכן כשרות יוכל , בכשרות שייתר את אישורי הכשרות של הרבנות הראשית למוצרים מיובאים

 .השקפתו ההלכתית ולפי צו מצפונו לפי, ל"לסמוך על אישורי הכשרות של גופי השגחה פרטיים בחו
 

באופן זה נוכל לוודא שאישורי הכשרות הניתנים על ידי הרבנות הראשית למוצרים מיובאים הינם 

לטובת הוזלת יוקר המחייה , תוך הסרת החסם מיישום רפורמת הקורנפלקס, בחזקת המינימום הנדרש

 .והקטנת חילול השם הנגרם במערך הכשרות בכללותו
 

 

 

 

 

 

 הקורנפלקס רפורמת ביישום חסמים"הרווחה והבריאות בנושא , העבודהיר זה מוגש לקראת הדיון בוועדת ני -

 .11.88.82, ח"כסלו תשע' ב', ביום ב" הראשית הרבנות של הכשרות דרישות בעקבות

 


