
בכשרות בישראל



כבר לא צריך דיפלומה,
כדי לקבל תעודה...



 למה צריך את מהפכת הכשרות? 
 מערך הכשרות של הרבנות הראשית בעל ערך נתפס נמוך ביותר: 

תעודות הכשרות:
אינן מתעדכנות באופן רציף )בדרך כלל, פעמיים בשנה בלבד(.   	

הן מקומיות ולא ניתן לברר אודותן במקור מידע אחד, נגיש ואמין.   	
פרטי הכשרות על התעודה - דלים. הן בהרכב הכשרות, פרטי המשגיח וכו'.   	 

משגיחי הכשרות:
כשל שנידון בבג”ץ כשרות: יחסי משגיח-מושגח )בעל העסק משלם את משכורותו   

של משגיח הכשרות(. התוצאה:

תנאים סוציאליים של המשגיחים ברמה נמוכה.   	
תלונות על אינטרסים זרים במינוי משגיחים.   	

אין כתובת אמיתית לתלונות על תפקוד לקוי של משגיחים, היות ובעל העסק     	
הוא זה שמשלם את משכורתו של המשגיח ישירות.  

המידע על היקף המשגיחים והמפקחים, היקף משרתם, שיבוצם וכו'- חלקי.   	 

דרישות הכשרות:
רבנים מקומיים הפועלים בשונה מהנחיות הרבנות הראשית.   	

במקומות בהם המערך המקומי )הרב, המועצה הדתית( מתפקד באופן לקוי,     	
אין מענה ראוי לנושא הכשרות.  

 

 מה כוללת מהפכת הכשרות? 
מהפכת הכשרות עומדת על ארבע רגליים:

אחידות ושקיפות, יחסי עבודה, טכנולוגיה, אכיפה
אחידות ושקיפות - קביעת שלוש רמות כשרות-אחידות ואכיפה שלהם מול הרבנים המקומיים.  

    יחסי עבודה - יחסי עובד-מעביד ושיפור תנאים סוציאליים.

טכנולוגיה - עדכון רציף, מרכזי, נגיש ואמין.  

אכיפה - הגברת אכיפה על מערך הכשרות.    

המהפכה בכשרות. זה לא בשמים



 איך זה עובד?

אחידות ושקיפות:
אחידות מלאה, ארצית, בהנחיות הכשרות על ידי הגדרת שלוש
רמות כשרות מחייבות: בסיסית, מהדרין, מהדרין מן המהדרין

פירוט:
א. קביעת שלוש דרגות כשרות והגדרה ברורה של מה מכילה כל דרגה- על ידי    

הרבנות הראשית.  

ב. עדכון דרגות הכשרות והפצתם לרבנים המקומיים.  

ג. ועדה ברבנות הראשית תבדוק תלונות על החלטות רב מקומי בניגוד להנחיות,    
והענקת סמכות לרב מקומי אחר להעניק תעודת כשרות במקומו.  

יתרונות:
אחידות מלאה של הנחיות הרבנות הראשית בכל רחבי המדינה ושקיפותם לכל   

החפץ לעיין בהם, יגדילו את אמינותם בעיני הצרכנים ובעלי העסקים ויעודדו 
אותם להצטרף למערך הכשרות, וממילא יגדילו את רמת הכשרות במדינה.

הערכת זמן ליישום: 5 חודשים.  



 יחסי עבודה: 

שידרוג מערך ההשגחה דרך הקמת חברות יעודיות להעסקת
המשגיחים והמפקחים בבעלות מספר מועצות דתיות.

פירוט:
הקמת חברה יעודית לנ”ל, אזורית, מקצועית, בבעלות מספר מועצות דתיות. א.   

כל חברה תעסיק מספר מאות משגיחים ומפקחים. ב.   

לחברה תוקם הנהלה מקצועית, מצומצמת עד כמה שניתן, שמתמחה בתחומי   ג.   
העסקת כח אדם, תהלכי השגחה ופיקוח, תימחור וגביה.  

תקציב החברה, בשלב השני, יהיה מתוך גביית העלות מהעסקים. ד.   

החברה תקבל את איפיון הזמנת העבודה מהרבנות המקומית המעניקה את   ה.   
הכשרות, ותחתום על הסכם אספקת שירותים הנובע מאיפיון זה, עם בעל העסק.  

מרכיב התמחור יהיה על פי הגדרת שעות השגחה ופיקוח חודשיים, בלבד.   ו.   
מחירון קבוע מראש.  

הרבנות תסמיך עובדים ובעלי עסקים כנאמני כשרות אשר יוכלו לבצע חלק   ז.   
ממטלות המשגיחים, כך שמי שיבחר במסלול זה יוכל להקטין עבור עצמו את    

עלויות ההשגחה.  

יתרונות:
לא יתקיימו יחסי עבודה )מעסיק-מועסק( בין המושגח למשגיח. א.   

בעל העסק יוכל, בחלק מהמקרים ובאישור הרב המקומי, להוזיל עלויות תוך   ב.   
מינוי נאמן כשרות בעסקו.  

עלות ההשגחה, תוגדר. תהיה שקופה, שוויונית ויעילה. ג.   

יותר בעלי עסקים יאמינו בשיטה, ויצטרפו. רמת הכשרות תעלה. ד.   

תנאי ההעסקה של המשגיח ישתפרו. ה.   

הערכת זמן ליישום: 12 חודשים.  

המהפכה בכשרות. זה לא בשמים



 טכנולוגיה: 

שדרוג מערך תעודות הכשרות לקדמת הטכנולוגיה:
עדכון רציף, מרכזי, נגיש ואמין.

פירוט:
בניית מאגר נתונים לעסקים ולכשרויות. א.   

הקמת מרכז מידע ארצי, ממוחשב, מעודכן באופן רציף, נגיש לציבור במשך כל   ב.   
שעות היממה, לקבלת מידע מלא ומפורט על כל עסק בעל תעודת כשרות.  

יצירת תעודת כשרות שתתמשק למאגר הנתונים באופן רציף לסגירת מעגל   ג.   
המידע העדכני.  

רציונל:
כל צרכן כשרות יוכל באופן קל להתעדכן על מצב הכשרות, נכון לרגע המדובר,   א.   

אודות כל מקום אודותיו הוא מעוניין.  

חשש בעלי העסק מהסרת התעודה יגדל. רמת הכשרות תעלה. ב.   

יכולת הקשר עם המשגיחים תגדל. זמינותם ואחריותם תגדל. רמת ההשגחה   ג.   
תעלה.  

יכולת הידיעה הרציפה תגדל. חשש הצרכנים יפחת. ד.   

יכולת פירוט מרכיבי הכשרות תגדל. יכולת הצרכנים לבחור את הכשרות    ה.   
הרצויה להם תגדל. האמינות ונגישות הכשרות תגדל.  

הגמישות בהענקת כשרות ספציפית לאירוע ספציפי תגדל. למשל באולמות   ו.    
אירועים. האמינות תגדל. שביעות רצון העסקים והצרכנים תגדל.  

הערכת זמן ליישום: 12 חודשים.



לסיכום:
יותר אמינות. יותר מקצועיות.

יותר כשרות.

 אכיפה: 

מאבק בהונאה בכשרות:
שידרוג מערך האכיפה על קיום חוק הונאה בכשרות

פירוט:
א. תיגבור מערך האכיפה בפקחים נוספים.

ב. בניית תוכנית עבודה מפורטת למערך על מנת לייעל את האכיפה.

מתן כלים נוספים לפקחי הכשרות שיסייעו להם בעבודת הפיקוח. ג. 

ד. פיזור הפיקוח בדרך נכונה בכל רחבי המדינה.

ה. פיתוח עידכון מערך המידע, באופן רציף, בכל מקרה של בעיית הונאה.

המטרה: 
מניעת הונאת צרכני הכשרות 

ובעלי העסקים, 
כתוצאה מזיוף כשרות.

הערכת זמן ליישום: 5 חודשים.

המהפכה בכשרות. זה לא בשמים
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