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 ב"ה, כג' באדר ב תשע"ד

 תיקון לחוק איסור הונאה בכשרות

 נייר עמדה

על שולחן החקיקה בכנסת מונחת הצעת חוק, של ח"כ עליזה לביא, עפר שלח, עדי קול ואחרים, 
לשינוי בחוק איסור הונאה בכשרות. החוק הוא המשך לחוק שהוגש ע"י ח"כ ליה שמטוב בכנסת 

 .18 –ה

הראשון: הגדרות לאחידות בנהלי הכשרות, הסדרת ניגוד עניינים  החוק מחולק לשניים, בחלקו
בין משגיח בגוף כשרות ממלכתי למשגיח בגוף כשרות פרטי ופרסום באינטרנט מידע בדבר תעודות 

 חלקו השני של החוק: הכרה בגופי כשרות פרטיים. .ההכשר

לכתית לכל דורש מדינת ישראל באמצעות הרבנות הראשית לישראל נותנת אפשרות לכשרות ממ
העומד בנהלי כשרות בסיסיים, סגן השר הרב אלי בן דהאן הציג את חלקו הראשון של החוק 
 שהובאו לעיל במסגרת "הרפורמה בכשרות" והצעת חוק של המשרד לשירותי דת: לתיקון לחוק

 במשרד שהוכן, 2014-ד"תשע(, הכשר תעודת למתן אחידים כללים) בכשרות הונאה איסור
 במסגרת זו פועל המשרד לשירותי דת לחיזוק וביסוס הכשרות הממלכתית.  .דת לשירותי

כיום במדינת ישראל, בעל עסק שמפרסם את מרכולתו ככשרה ללא שיש לו תעודת הכשר 
מהרבנות המקומית וזאת אף שהוא מחזיק תעודת כשרות מגוף כשרות פרטי מהודר, עובר על 

נהלתי. תעודת כשרות פרטית יכולה להוות רק תוספת "חוק איסור הונאה בכשרות" וצפוי לקנס מ
 לכשרות הממלכתית.

מטרת החוק האמתית היא להכיר בגופי הכשרות הפרטיים, ולאפשר להם לתת כשרות לכל דורש 
ללא מחויבות לרבנות הראשית לישראל להלכה או לנהלים כל שהם, ולדרדר בכך עוד שלב את 

 ממלכתי במדינת ישראל.מעמדה של הרבנות הראשית כגוף התורני 

 החסרונות שבחוק:

קונסרבטיביים התומכים בחוק יוכלו לתת הכשר ללא מחויבות  \גופי כשרות רפורמיים .1
 להלכה.

 גופים עסקיים שאינם מבינים דבר בתחום הכשרות יוכלו לתת הכשר. .2

שהציגו הרב הראשי שר הדתות וסגנו יהיו לא רלוונטיים מאחר  –"הרפורמה בכשרות"  .3
רפורמי \עיסקי –שלא יתאימו נהלי הכשרות של הרבנות הראשית יפנה לגוף כשרות ולמי 

 וכד' ויקבל תעודה לבקשתו.

בכל שנה מחלקת הונאה בכשרות מפרסמת לציבור הרחב מאות זיופים  –הונאה בכשרות  .4
והונאות ענק בכשרות ע"מ להימנע ממכשול, במצב שבו כולם יכולים לתת  כשרות לא 

 ם כנגד זייפני כשרות כאלו או אחרים.יהיה ניתן לפרס

הכשלה של ציבור שלם שמעוניין לשמור כשרות, ואינו בקיא בפרטי ההלכה, ובזמן שהוא  .5
רואה תעודת כשרות לא נותן תשומת לב למהות התעודה, וירכוש את המוצר בעוד שיתכן 

 והוא אוכל נבילות וטריפות ע"פ ההלכה היהודית מקדמת דינא.

ור כחה ומעמדה של הרבנות הראשית כגוף המרכזי בתחום חיי הלכה דרד –הגרוע מכל  .6
היהודים במדינת ישראל. ונתינת כחה של הרבנות לגופים פרטיים. כחלק מרצון להפרדת 

 דת ומדינה.

 

 כל את קדמוניות כבשנים הפעם עוד לאחד אנו מחוייבים "עכשיו

, מגעת בעצמה הרבנות שיד כמה עד לאחדן, שברבנות הסגולות

 הרבנות בשיפור לנו לעזור העברי הצבור מאת גם לדרושו

 )מאמרי הראי"ה, כבוד הרבנות( .ושכלולה" ובאיחודה


