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 3.7.2018נייר עמדה לקראת הדיון בוועדה בתאריך 

  ,מערך הכשרות הארציאת בדק  הממלכתית  בנושא מערכת הכשרות ב67 דו"ח מבקר המדינה

נים האחרונות את מערכת הכשרות לימדה אותנו שיש צורך לטפל בשורש הבעיה ולא היכרותנו בש

ארגון הציג מתווה למערכת הכשרות שפותר את ה ךלצורך כ, בכשל נקודתי כזה או אחר

 .לתקן את הליקויים והכשלים שהוצגו בדו"חכפילויות בכשרות, ומסייע למערכת הכשרות ה

 

שונים ולא  ממשל הרבנות הראשית לישראל נדחות ע"י גופי לצערנו  כיום החלטות מקצועיות של

 לדוגמא:  כך המקצועיים בהם היא אמורה לעמוד, ביעדים  שרים לרבנות הראשית לעמודמאפ

החליטה על העסקת משגיחי הכשרות דרך המועצות הדתיות מועצת הרבנות הראשית  .1

והרצון להכניס את  ת של האוצרלצאת לפועל בגלל התנגדו הלא יכולרפורמה זו 

 .כשלאדם, למרות שפיילוטי שבוצע בעבר נהמשגיחים לחברות כח 

דבר  ל הארץ בכשרות בכאחידים  כשרות  הרבנות הראשית מעוניינת לחוקק חוק נהלי .2

לא יכול אולם החוק  שיפתור בצורה משעותית את הבעיות המוזכרות בדו"ח המבקר, 

 . להפוך את הרבנות לרגולטורארגונים שונים שמעוניינים ל פעילות של שלעבור בכנסת ב

 מערכתניהול הרבנות הראשית צריכה להכניס טכנולוגיה משמעותית ל –תקציבית  .3

לכלל עד מוצרי הכשרות המיובאים מחו"ל, ומסד נתונים לכלל הקמת מ – הכשרות

 . יביאו שקיפות והורדת עלויותהעסקים בארץ שמקבלים כשרות מהרבנות, פעולות אלו 

 ולצערנו התקציבים הללו לא קיימים. משאבים משמעותיים ב ךצורע"מ לבצע זאת יש 

וניהול מערכת  ייביםשכרו של המשגיח, וכל עוד אין נהלים מחאחראי על כל עוד בעל העסק 

דברים כאלו ימשיכו  -מדינת ישראל לוקחת אחריות על כל מערך הכשרות ברור באופן שהכשרות 

 לקרות, כפי שרואים בכל דו"חות המבקר לאורך השנים האחרונות.

ארצי שיפעל על -ראוי שכל המעורבים בנושא יפעלו כמקשה אחת להקמת תאגיד כשרות ממלכתי

 ימנע אפשרות של שחיתות ויטפל באופן מידי ובחומרה גדולה בכל חריגה. פי כללי מנהל תקין, 

יביא לדו"חות נוספים  -כל פתרון אחר שלא יביא להסדרה מוחלטת וסופית של מערך הכשרות 

 וחמורים יותר של מבקר המדינה.

(  מתייחס להצעה לאפשר לרבנים לתת 1004עמ'  ב59) 2008דו"ח מבקר המדינה חשוב לדעת כי 

 :לסוג של רגולטור, וקובע כי הראשית להפוך את הרבנות, ולמעשה כשרות מחוץ לתחומם כדלהלן

"לדעת מבקר המדינה, הענקת שירותי כשרות על ידי רבנויות מקומיות מחוץ לתחומיהן פוגעת 

הן מצויים בתי העסק ומכבידה על בתי העסק משום בסמכות הרבנויות המקומיות שבתחומי

של הרבנות המקומית ושל רבנויות אחרות. כיוון  –שהם נאלצים להחזיק בכמה הכשרים 

לבדם שהתעודות השונות ניתנות תמורת תשלום של בעלי העסקים, סביר להניח שהם לא יישאו 

  בעלות הנוספת ויגלגלו אותה על הצרכנים"


