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 בס"ד
 

 בין משרדית בנושא יבוא מזון מחו"לההצעת הוועדה 
משרד האוצר עמל בשנה האחרונה להוריד את המכס ואת המיסים העקיפים על  .1

 מוצרי מזון שונים כדי שאפשר יהיה לייבא אותם בעלות זולה יותר. 

טעות לחשוב שמתן כשרות גורם להתייקרות המוצר, במזון מיובא. הגורם  .2
הנם סיבות כלכליות אחרות, שאם משרד האוצר מעוניין, עליו למחירים גבוהים 

 להאבק בהן באופן אחר, ולא ע"י שינוי מערך הכשרות.

ליו כלל גם אם אין ע -או בעיה לייבא לארץ כל מוצר שהוא גם כיום אין כל מניעה  .3
כשרות! כיום, יבואנים רבים מביאים לארץ לא מעט מוצרים שאינם כשרים. 

ים במרכולים וברשתות שיווק המתהדרות בכך שהן מוכרות מוצרים אלו נמכר
 מוצרים שאינם כשרים.

 רמת הכשרות בחו"ל, שונה מרמתה במדינת ישראל. .4
נותני הכשרות בחו"ל, נאלצים להתפשר, ולסמוך, על דיעות מקילות בנושאים 

 שונים. )לדוגמא: חלב נכרי, בישול נכרי, חדש ועוד(
יצר מזון ברמת כשרות גבוהה, ואין ענין לסמוך על במדינת ישראל, אין כל בעיה לי

 רוב הפוסקים. עלדיעות מקילות, שאינן מקובלות 
הרבנות הראשית מקיימת פיקוח על מוצרי מזון מיובא, וזאת ע"י בדיקה של  .5

ים, ושל נותני הכשרות בחו"ל, מתוך הקפדה שלא לרדת מרף הכשרות בואנהי
 הנהוג בארץ.

תוב: "באישור הרבנות הראשית לישראל" יש לכך כאשר מופיע על המוצר הכי
 משמעות מרחיקת לכת, ביחס לצרכן, היכול לסמוך שנעשו הבדיקות הנדרשות.

 ים או נותני הכשרות.בואניש לציין, שבדיקות אלו, אינן כרוכות בתשלום של הי
ההצעה המועלת כיום, מבקשת לאלץ את הרבנות הראשית, להוריד את רף  .6

"אישור הרבנות הראשית" גם על מוצרים שאינם עומדים הדרישות, ולציין 
 בסטנדרטים המקובלים כיום.

 יש בכך הטעיה ופגיעה קשה בציבור הצרכנים המעונין 
 שמירה על רמת הכשרות הגבוהה!ב

 כאמור, אין איסור)לצערנו...( לייבא מוצרים ללא סימון כשרות כל שהוא! .7

במדינת ישראל ישנם גופים שונים המהווים רגולטור המפקח על הייבוא. כך  .8
לדוגמא, כל הפירות והירקות המיובאים לארץ עוברים בדיקות שונות שמבצעים 

משרדי החקלאות והבריאות. באופן דומה, הרבנות הראשית הוסמכה ע"י הכנסת 
י כשרות להיות הגורם המקצועי היחיד המוסמך במדינה לטפל במתן אישור

ולקבוע האם הוא כשר או לא, כשרות רגילה או מהדרין. הרבנות מכירה את 
הגופים הנותנים את הכשרות בחו"ל, ובמידה והם עומדים בנהלי הכשרות שנקבעו 
על ידי הגורם המקצועי, קרי: הרבנות, אין מניעה שהם יקבלו את "אישור הרבנות 

 הראשית" כנדרש. 
מקצוע במשרד הבריאות, כך יש לאפשר לרבנות כשם שאנו סומכים על אנשי ה

הראשית לנהל ולבדוק את תוקפם של האישורים שהיא מנפיקה. אין ביכולתם של 
משרד האוצר או של המשרד לשרותי דת לבצע בדיקה מקצועית ועניינית של 

לכתית והן מבחינה הן מבחינה ה -התאמת המוצרים לרמת הכשרות הראויה 
 ת רמת הפיקוח ולשנות את נהלי הכשרות הנהוגיםלהנמיך אמעשית. ההצעה 

פוגעת לא רק ברבנות, אלא גם ובעיקר בצרכן הקטן, שאין לו את היכולת 
והמשאבים לבדוק ולברר את הדברים לאשורם. כל אחד מאיתנו סומך על 

הגורמים מביני הדבר שיוציאו מתחת ידם דבר מתוקן ויאפשרו לנו ליישם את 
 ה.נהלי הכשרות הלכה למעש

 


