בסייעתא דשמיא

מדריך לבדיקת
כשרות מוצרים מיובאים

אגף הכשרות הארצי
היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות,
בשיתוף מחלקת היבוא של הרבנות הראשית ל ישראל.
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מטרתה של מצגת זו הנה לבאר לגורמי ההשגחה
ולקהל הצרכנים כיצד ניתן לוודא את כשרותם של
מוצרי הייבוא.
מלאכה זו מצריכה תשומת לב יתירה ,ואנו תקוה
שמצגת זו תקל על ביצועה.
הערה :מצגת זו אינה מתייחסת לייבוא בשר כשר.
לפרטים ,יש לפנות למחלקת שח"ל )שחיטת חוץ לארץ(.
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מי מוסמך לתת כשרות?
מועצת הרבנות הראשית לישראל
מוצר המיוצר בארץ
• מועצת הרה"ר לישראל
• או רב שהסמיכה לכך
• רב מקומי מוסמך

מוצר מיובא מחוץ לארץ
מועצת הרבנות הראשית לישראל
)בהסתמך על השגחה של גוף
כשרותי מקובל ומוכר בחו"ל(
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כשרות חוקית עבור מוצר מיובא
על מנת שלמוצר מזון מיובא המשווק בארץ תהיה כשרות
חוקית הוא חייב לקבל אישור כשרות מטעם הרבנות הראשית
לישראל.
בהתאם לכך ,יבואן המעוניין לייבא מוצר מזון או חומר גלם
כשר ,ולהציגו ככזה ,נדרש להסדיר עבורו תעודת כשרות
מטעם מחלקת הייבוא של הרבנות הראשית לישראל.
על מנת שמוצר מיובא יאושר על ידנו  ,גוף הכשרות,
המשגיח בחוץ לארץ על כשרותו של המוצר ,מחוייב להתאים
את תנאי כשרות המוצר לנהלי הרבנות הראשית לישראל
ובכלל זה הקפדה על חלב ישראל ,בישול ישראל וכד'.
יש לשים לב ,שבשונה מתעודת הכשרות במדינת ישראל,
שניתנת למפעל וכוללת את כל מוצריו ,תעודת הכשרות של
מחלקת הייבוא )של הרה"ר לישראל( ניתנת בעיקר למוצר
המיובא )וליבואן  -הנושא באחריות החוקית( ולאו דווקא
לכל מוצרי המפעל בחוץ לארץ.
ניתן להוריד טופס בקשה לייבוא מוצרים כשרים באתר הרה"ר לישראל  -מחלקת היבוא ,בכתובת:
http://www.rabanut.gov.il/vf/ib_items/2/ImportForm.pdf
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בדיקת כשרות עבור מוצר מיובא
יש לוודא התאמה מלאה בין הפרטים ,שמופיעים
בתעודת הכשרות ,ובין הפרטים ,שמופיעים על גבי
תווית/אריזת המוצר .יש לשים לב במיוחד שקיימת
התאמה בקודי הייצור ,בתאריך הייצור ובתאריך האחרון
לשיווק )אם שדות אלו מולאו בתעודת הכשרות(.
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יש לוודא שכל השדות,
בתעודת
שמופיעים
הכשרות של המוצר )שם
יצרן ,שם יבואן ,תאריך
אחרון לשיווק ,ציוני
הכשרות וכו'( תואמים
לפרטים שמופיעים על גבי
תווית/אריזת המוצר.

תאריך אחרון לשיווק:
30.06.2013

נוסח
התווית.
האם הנוסח
תואם
למופיע
בתעודת
הכשרות?
סמל כשרות
 OUמופיע
גבי
על
האריזה
המקורית
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בדיקת התאמה של התאריך
יש לוודא שהתאריך האחרון לשיווק ,שמופיע בתעודת
הכשרות של המוצר ) (30.06.2013תואם לתאריך
האחרון לשיווק ,שמופיע על גבי תווית/אריזת המוצר.

תאריך אחרון
לשיווק:
30.06.2013
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בדוגמא שלפנינו יש דרישה בתעודת הכשרות ,שסמל ה OU-יופיע על גבי האריזה
המקורית .לכן ,יש לוודא שאמנם סמל ה OU-מופיע על גבי האריזה המקורית.

סמל כשרות OU
חייב להופיע על
האריזה
גבי
המקורית
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יש לוודא שנוסח התווית/ציון הכשרות ,כפי שהוא מופיע על גבי אריזת המוצר
תואם לנוסח התווית/ציון הכשרות ,כפי שהוא מופיע בתעודת הכשרות.

נוסח
תואם
בתעודת
הכשרות

התווית
למופיע
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לעיתים ,באופן יוצא מן הכלל ,לגבי חומרי גלם לתעשייה )בלבד( ,אין דרישה שתהיה
על גבי המוצר תווית בעברית ,הנושאת את ציון הכשרות של הרבנות הראשית
לישראל .עובדה זו חייבת להיות מצוינת על גבי תעודת הכשרות של מחלקת הייבוא
של הרבנות הראשית לישראל)כלומר ,סעיף "נוסח התווית"
בתעודת הכשרות של המוצר  -הנו ריק(.
מכל מקום ,צריך לוודא שמתקיימות הדרישות,
שמופיעות בתעודת הכשרות )בסעיף "הערות"( ,כגון
ציון שם היצרן ,שם מדינת הייצור או שם נותן ההכשר
.על גבי אריזת המוצר.
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לעיתים ,באופן יוצא מן הכלל ,לגבי חומרי גלם לתעשייה )בלבד( ,אין דרישה שתהיה על גבי
המוצר תווית בעברית ,הנושאת את ציון הכשרות של הרבנות הראשית לישראל.
עובדה זו חייבת להיות מצוינת על גבי תעודת הכשרות של מחלקת הייבוא של הרבנות הראשית
לישראל )כלומר ,סעיף "נוסח התווית" בתעודת הכשרות של המוצר  -הנו ריק(.
מכל מקום ,צריך לוודא שמתקיימות הדרישות ,שמופיעות
בתעודת הכשרות )בסעיף "הערות"( ,כגון ציון שם היצרן,
שם מדינת הייצור או שם נותן ההכשר על גבי אריזת המוצר.

שם היצרן )(TETRA
מופיע על גבי האריזה
המקורית
שם ארץ הייצור
)פינלנד( מופיע על
האריזה
גבי
המקורית
סעיף "נוסח תווית"
הנו ריק.
הערות :שם היצרן,
ארץ הייצור חייבים
להופיע על האריזה
המקורית
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ייבוא מקביל
לעיתים ,ניתן למצוא בשווקים מוצרי מזון מיובאים הנראים זהים,
כאשר חלקם נושאים ציוני כשרות וחלקם לא )"ייבוא מקביל"(.
אין להניח ,כברירת מחדל ,שמדובר באותו מוצר ממש ,דהיינו שכשם שמוצר
אחד כשר אזי בהכרח גם השני כשר ,מהסיבות הבאות:
א .בדרך כלל ,מפעלים בחוץ לארץ אינם כשרים במשך כל השנה .כאשר יבואן
מעוניין לייבא מוצר כשר ,גורמי כשרות מוסמכים בחו"ל מכשירים את פסי
הייצור ומתבצע ייצור כשר מוגבל בזמן המסומן על פי קודי ייצור .אך ,שאר
מוצרי המפעל ,שמיוצרים בתאריכים אחרים ,לא קיבלו אישורי כשרות.
ב .סביר מאוד שהמוצרים הכשרים והמוצרים שללא כשרות יובאו על ידי
יבואנים שונים .יתכן ,שתנאי הייצור היו שונים וכן שחומרי הגלם אינם זהים.
הערה :ככלל ,מדיניות מחלקת הייבוא הנה לא לאשר לאותו יבואן לייבא
במקביל מוצרים דומים או זהים ,שהנם גם כשרים וגם ללא כשרות ,תחת
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אותו מותג ואותו שם יבואן ,באופן שעשוי לגרום להטעיה.

חיפוש ובדיקת כשרות של מוצר מיובא
באתר הרבנות הראשית לישראל
ניתן לבדוק ולוודא שלמוצרי ייבוא יש אישורי כשרות מטעם הרבנות הראשית לישראל גם באתר
הרבנות הראשית לישראל ,בכתובת:
http://rabanut.gov.il/show_item.asp?itemId=425&levelId=61652&itemType=0
ניתן להגיע לרשימות המוצרים המיובאים המאושרים גם דרך האתר הראשי של הרה"ר לישראל:
 .1יש להיכנס לאתר הראשי של הרבנות הראשית לישראל.
 .2יש להיכנס לקישור "מחלקת יבוא" ,אשר תחת תפריט "אגפים ומחלקות".
 .3יש להיכנס לקישור הרצוי של רשימת המוצרים המיובאים המאושרים.
 .4ניתן לפתוח אפשרות חיפוש על ידי לחיצה משולבת על המקשים ,Ctrl-F
וביצוע חיפוש באמצעות הקלדה של שם היבואן ,שם המוצר וכדומה.
ניתן לשמור את רשימות המוצרים המיובאים המאושרים בפורמט ,PDF
ולבצע חיפוש או חיפוש מתקדם תחת התפריט "עריכה".
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 .1יש להיכנס לאתר הראשי של הרבנות הראשית לישראל.
יש להיכנס לקישור "מחלקת יבוא" ,שנמצא תחת התפריט "אגפים ומחלקות".
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 .2יש להיכנס לקישור "מחלקת יבוא" ,שנמצא תחת
התפריט "אגפים ומחלקות".

 .3יש להיכנס לקישור הרצוי של רשימת
המוצרים המיובאים המאושרים.
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.4

לאחר שנכנסים לקישור ,נפתחת לנו רשימה של מוצרים מיובאים מאושרים.
ניתן לפתוח אפשרות חיפוש על ידי לחיצה משולבת על המקשים ,Ctrl-F
וביצוע חיפוש באמצעות הקלדה של שם היבואן ,שם המוצר וכדומה.
בדוגמא שלנו ,אנו מחפשים קלציום כלוריד.

הערה :קובץ זה מתעדכן,לעת
עתה ,אחת למספר חודשים
ועל כן בכל מקרה שבו
החיפוש אינו מעלה את
המוצר המבוקש יש לדרוש
העתק מאישור הכשרות
העדכני!
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נבצע חיפוש עד שנגיע לפרטי המוצר המיובא ,אשר תואמים למוצר שברשותנו.
נוודא התאמה .בדוגמא שלפנינו אכן ישנה התאמה :שם היצרן ) (TETRAוארץ הייצור )פינלנד(
מופיעים על גבי האריזה המקורית .בנוסף ,הסעיף "נוסח התווית" בתעודת הכשרות הנו ריק.
לכן ,אנו מבינים שאין צורך בתווית בעברית.
כמו כן ,לא מופיעה הגבלה לפי תאריך ייצור או תאריך אחרון לשיווק.

שם היצרן )(TETRA
מופיע על גבי האריזה
המקורית

שם ארץ הייצור
)פינלנד( מופיע על
האריזה
גבי
המקורית
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משקאות חריפים מאושרים
על פי הנוהל המעודכן )בשנת תשע"ד (2014/ניתן לקלוט בבתי האוכל
הכשרים רק משקאות חריפים מיובאים ,אשר קיבלו אישור כשרות מטעם
הרבנות הראשית לישראל ואשר נושאים ציון כשרות כחוק.
מחלקת הייבוא של הרבנות הראשית לישראל פרסמה קובץ ובו רשימת
המשקאות החריפים המיובאים שהנם מאושרים.
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האחריות לשיווק מוצר מיובא

•

•
•

•
•

•

האחריות לנתונים המופיעים ע"ג המוצר חלים על היבואן המשווקו .ועל כן מוצר,
המוצג ככשר בכתב על גבי אריזתו המקורית או על גבי מדבקה ,המשמשת תחליף
לאריזה ,מחוייב לקבל אישור כשרות מהרה"ר לישראל.
להלן מקרים שבהם אין לרבנות הראשית לישראל אחריות לכשרות המוצר ואין
לקולטו במקומות המושגחים ע"י הרבנויות המקומיות על פי הנוהל:
המוצר נושא ציון כשרות/השגחה של גוף פרטי בלבד ללא תוספת ציון הכשרות:
"באישור הרה"ר לישראל".
המוצר נושא ציון כשרות תקני ,אך שאר הנתונים הרלוונטים שבאישור הכשרות
אינם תואמים לנתונים המופיעים על גבי אריזת המוצר .כגון :אי התאמה בקודי
הייצור/תאריכי הייצור/תאריך אחרון לשיווק/שם יבואן/שם יצרן.
על גבי המוצר מצויין "כשר" ללא ציון שם נותן ההכשר.
המוצר המיובא נמכר כמות שהוא ללא זיהוי עברי של פרטי היבואן וכד' )למעט
חומרי גלם ,בכפוף לנתונים המתחייבים מנוסח המצויין באישור הכשרות של
מחלקת היבוא הארצית(.
ציון הכשרות מופיע על גבי מדבקה נפרדת ללא כל תוספת של פרטי היצרן/היבואן
ושם המוצר.
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בהצלחה רבה!

ויהי רצון שלא תצא תקלה תחת ידינו!
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