בס״ד

מערך הכשרות הממלכתי
במדינת ישראל
נייר עמדה בתגובה לתכניתו של שר הדתות מתן כהנא

יו"ר הציונות הדתית,
ח"כ בצלאל סמוטריץ'

ביום שלישי השבוע הציג שר הדתות,
מתן כהנא ,את מה שהוא מכנה "רפורמת
הכשרות" שלו .מדובר בתכנית מגמתית
שגלומים בה סיכונים גדולים מאוד
למערך הכשרות ועלולות להיות לה
השלכות מרחיקות לכת על שירותי
הדת בכלל במדינת ישראל.
כשרות היא עניין מורכב מאוד ושינויים
בה חייבים להיעשות במתינות ,מתוך
שיקול דעת גדול שיביא בחשבון את כלל
ההשלכות של כל שינוי ותוך הסכמות
ושיתוף פעולה עם הרבנות הראשית.
עיון בפרטי התכנית וניסיון להעריך את
תוצאות יישומה על שוק המזון הכשר
במדינת ישראל מביאים אל המסקנה
שנזקה של התכנית עולה בהרבה על
היתרונות שלכאורה גלומים בה.

כשרות היא עניין
מורכב מאוד ושינויים
בה חייבים להיעשות
במתינות ,מתוך שיקול
דעת גדול שיביא
בחשבון את כלל
ההשלכות של כל שינוי
ותוך הסכמות ושיתוף
פעולה עם הרבנות
הראשית.
סוגיית הכשרות מעסיקה אותנו שנים
רבות ויש בהחלט הרבה מה לשנות
ולתקן בה .אבל לא זו הדרך .כוונתו
של השר כהנא אולי רצויה ,אך מעשיו

אינם רצויים .קשה לברוח מן התחושה
שהתכנית ,שנהגתה ומקודמת כבר
שנים רבות בידי גורמים אינטרסנטים
שמצויים בקונפליקט מול הרבנות
הראשית ,ירתה את החץ ורק לאחר
מכן סימנה את המטרה .נכון אולי
יהיה להגדיר שהתכנית סימנה מראש
מטרה לאפשר לגופים מסוימים מאוד
להיכנס לעולם הכשרות ללא תלות
ברבנות הראשית ובכללים ההלכתיים
שהיא קובעת וכדי לשרת את המטרה
הזו נתפרה "רפורמה" כוללת ,שכאמור,
סכנותיה רבות.
נושא הכשרות הוא מורכב ובעל פרטים
רבים ,וכך גם נייר העמדה הזה.
אתם כבר יודעים שאני לא מסתפק
בהתייחסות שטחית שמייצרת כותרות
לנושאים מורכבים ,ולכן מי שהנושא
חשוב לו ומבקש ללמוד עליו ולהבין את
הביקורת שלי על מה שהציג השר כהנא
יצטרך להשקיע ולקרוא.

במקום הקדמה
נתחיל מהמירכאות שבהן שמתי את
המושג "רפורמה" ביחס למה שהציג
השבוע השר כהנא .כרגע לפחות אין
כאן באמת משהו רציני שאפשר לקרוא
לו רפורמה .מה שראינו זו מצגת יח"צ
עם כמה שקפים וסיסמאות שאין
מאחוריהן תוכן של ממש ,ובוודאי לא
התייחסות לכל הפרטים ,הקשיים,
והמורכבות הרבה שכרוכה בשינויים
אחראיים במערך הכשרות הממלכתי.
מכמה עיתונאים שנכחו בתדרוך שערך

השר הבנתי שהיו בו יותר שאלות
מתשובות .כמה זה עולה? מאיפה יבוא
הכסף? האם יש סיכום תקציבי מול
משרד האוצר? האם ואלו סנקציות יוטלו
על מי שיפעל בניגוד לחוק והנהלים? מי
יתן כשרות במקומות מרוחקים חסרי
כדאיות כלכלית ומי ישלם על זה ואיך
זה יעבוד לאורך זמן? מה יהיה היחס
בין גופי הכשרות למפקחים ולפיקוח
של הרבנות הראשית? מה היחס בין
הסטנדרטים ההלכתיים שאמורה
לקבוע הרבנות הראשית לסטנדרטים
העסקיים שאמור לקבוע גוף ממשלתי
חדש שהשר מבקש להקים (הממונה)?
איך מחסנים את החקיקה החדשה
מביקורת והתערבות של בג"ץ? ועוד
ועוד.

האמת היא שזה טבעי
ומתבקש .השר כהנא
חדש בתפקידו ולחשוב
שבזמן קצר כל כך
הוא הצליח ללמוד
את הסוגיה ולגבש
עמדה ורפורמה מקיפה
ורצינית זה לא רציני...

האמת היא שזה טבעי ומתבקש .השר
כהנא חדש בתפקידו ולחשוב שבזמן
קצר כל כך הוא הצליח ללמוד את
הסוגיה ולגבש עמדה ורפורמה מקיפה
ורצינית זה לא רציני...

למה נועד בכלל מערך
הכשרות הממלכתי?
נתחיל מההתחלה .מדינת ישראל לא
כופה על אף אחד למכור מזון כשר או
לאכול כזה .כשרות היא ענין וולונטרי
לחלוטין .היא מתחילה מביקוש ציבורי
ונמשכת לרצון חופשי של בעלי
העסקים שמבקשים לענות על הביקוש
הזה ,להתחרות ולשווק את תוצרתם
לציבור צרכני הכשרות.

כשרות היא ענין
וולונטרי לחלוטין.
היא מתחילה מביקוש
ציבורי ונמשכת לרצון
חופשי של בעלי
העסקים שמבקשים
לענות על הביקוש הזה,
למערך הכשרות הממלכתי ולחוק
איסור הונאה בכשרות שהוא נסמך עליו
יש שתי מטרות עיקריות:
 .1למנוע הונאה והטעיה ולאפשר למי
שמבקש לצרוך אוכל כשר לדעת שהוא
אכן מקבל מזון כזה בהסתמך על תעודת
הכשרות.
 .2לאפשר לכל מי שמבקש למכור מזון
כשר לקבל שירותי השגחה זמינים
ואמינים במחיר סביר ,גם אם הוא נמצא
באיזו פינה נידחת בקצה הארץ.

כמדינה יהודית יש לנו אחריות לשתי
המטרות האלה :לאפשר לכל יהודי
שמבקש מרצונו החופשי לשווק או
לצרוך מזון כשר לעשות את זה בקלות
ובביטחון.

למה כשרות היא עניין
מסובך כל כך ולמה היא
דורשת מערך השגחה
אפקטיבי?
עכשיו תראו .בניגוד למה שאנחנו רגילים
לחשוב כשרות היא עסק מסובך מאוד.
זה שונה מאוד מאישורים רגולטוריים
אחרים שלפעמים אנחנו נוטים להשוות
אותה אליהם .למשל :אישור מהנדס
על קונסטרוקציה בבניין חדש ,וכך גם
אישורי תברואה או כיבוי אש ,הם משהו
שנדרש לקבל פעם אחת בעת הקמת
העסק .בתחומים מסויימים די בכך,
ובתחומים אחרים יש צורך לבצע לאחר
מכן ביקורות שוטפות אחת לתקופה
כדי לוודא כשירות.
לעומת זאת ,כשרות מזון דורשת השגחה
תמידית בשל מגוון סיבות.

•

מדובר בעולם דינמי שמתחדש תדיר
בחומרי גלם ודרכי עיבוד.

•

את המזון מכינים בזמן אמת ,בדרך
כלל על ידי בני אדם (ולא מכונות
שאפשר לתכנת לריטואל).

•

כללי הכשרות ההלכתיים מלווים
את הכנת המזון לכל אורך השרשרת -

החל מחומרי הגלם ,עובר דרך מי מכין
ואיך מכין ,וכלה בכשרות כלי הבישול
וההגשה  -ובכל השלבים האלה צריך
לוודא שהכללים נשמרים.

•

כשרות מבוססת על הכלל ההלכתי
של "עד אחד נאמן באיסורין" .הישום של
הכלל הזה במציאות מסחרית וכלפי מי
שאינם מוכרים על ידי הצרכנים באופן
אישי כשומרי כשרות בחייהם האישיים
מורכב מהרבה פרטי הלכות ותתי
סעיפים והוא דורש פיתוח הלכתי תמידי
בהתאם למציאות החיים המשתנה.

•

הפיתוי הכספי לעגל פינות הוא עצום.
בחומרי גלם מסויימים ,כמו בשר וירקות
עלים ,פערי העלות בין מוצר כשר למוצר
שאינו כשר יכולים להגיע לעשרות ואף
מאות אחוזים .מדובר לפעמים בעשרות
אלפי שקלים בחודש לבעל עסק .על
הצלחת שני המוצרים נראים וטעימים
אותו דבר כך שאף אחד לא יכול לדעת
מה שמו לו בצלחת (ובשפה הלכתית:
"מילתא דלא עבידא לאגלויי"  -דבר
שאינו עתיד להתגלות) .אם נוסיף לכך
חוסר ידע ולפעמים גם זלזול מצד בעלי
עסקים שלא מבינים את "השגעונות
של הדתיים" ואומרים לעצמם "מה
יקרה אם הם יאכלו משהו בלי השטויות
האלה ,הם הרי לא ידעו מזה בכלל"...
ונקבל תמריץ גדול ומסוכן להונאה.
זה בדיוק ההיגיון ההלכתי של הכלל
בהלכות עד אחד הקובע שמי שחשוד
על הדבר (אינו שומר על כשרות בחייו
האישיים) אינו נאמן .מי שלא מבין את
החשיבות של שמירת כשרות עבור מי
שמבקש אותה ,ועושה את זה רק בשל
סיבות עסקיות של ביקוש לכשרות

מצד הצרכנים ,עלול להקל ראש בפרטי
ההלכות ולהכשיל את הצרכנים באיסור
חמור של מאכלות אסורות .נאמנות של
בעלי העסקים במערך הכשרות בנויה
על כללים הלכתיים מורכבים כדוגמת
"מרתת" (ההנחה שבקיומה של השגחה
שעשויה לבצע ביקורת פתע בכל רגע
נתון מרתיעה את בעל העסק מלהפר
את הנחיות הכשרות) ,ועוד.

•

לכך יש להוסיף מחלוקות הלכתיות
ומחלוקות בהערכת המציאות לגבי
שולי הביטחון הנדרשים בכל סוג של
עסק ,וקיבלנו עסק לא פשוט בכלל.

ועוד בשלב ההקדמה ,כמה
מילים על תחרות
תנאי בסיסי לקיומה של תחרות בכל
תחום במשק הוא קיומו של מידע זמין
לצרכנים .תחרות מתקיימת בעולם
שבו הצרכנים מצוידים בידע הרלוונטי
וביכולת להשוות בין המוצרים השונים
המוצעים להם .אחרת ,תחרות היא
סיסמא ריקה .וכאן נעוץ הבדל דרמטי
בין המציאות במדינת ישראל למציאות
בארה"ב ובמדינית נוספות בעולם
שבהן גופי הכשרות הם פרטיים ואליהן
חסידי ההפרטה במערך הכשרות
בארץ מבקשים להשוות .בארה"ב,
למשל ,רוב מוחלט של צרכני הכשרות
מבינים בכשרות .מדובר ביהודים דתיים
אורתודוקסיים שחיים בדרך כלל
בקהילות מסודרות ויודעים מה לשאול
ואיך לוודא את איכות הכשרות וההשגחה
שמסופקת להם .השאר למרבה הצער
לא מעוניים בכשרות .בישראל ,לעומת

זאת ,רוב צרכני הכשרות אינם מבינים
בכשרות .מדובר ביהודים טובים,
מסורתיים ואף חילוניים ,ששמירת
כשרות חשובה להם מהבית אבל הם לא
מבינים בזה .אין להם שום יכולת לשאול
את המשגיח את השאלות הנכונות,
לעמוד על טיב הכשרות בבית העסק
ולהשוות בין גופי הכשרות השונים.
הם נכנסים לבית העסק ,רואים תעודה,
יוצאים מנקודת הנחה שאם יש תעודת
כשרות המקום כשר ,ואוכלים .בעולם
כזה תחרות היא מילה ריקה.
כך בדיוק היה ,לדוגמה ,בשוק הביטוח
הפנסיוני שנשען על אין ספור פרטים
ונוסחאות מקצועיות שאף אדם נורמלי
לא יכול היה להבין .זאת עד הרפורמה
שחייבה פישוט ושקיפות שתאפשר
תחרות .אם להודות על האמת ,גם היום,
כמה מאיתנו יודעים להשוות בעצמם
בין ספקים ומוצרים פנסיונים שונים?
אלא שפנסיה היא אירוע שאפשר
להתעמק בו באמצעות יועץ או סוכן
אחת לתקופה ולבצע התאמות .אוכל זה
משהו שאנחנו צורכים ברמה יום יומית
ובהעדר ידע אישי שמאפשר השוואה
אין באמת משמעות לתחרות.
מבחינת בעלי העסקים וכאמור לעיל,
אצל אלה מהם שכשרות לא חשובה
להם ברמה האישית גם אין מוטיבציה
אמיתית להשוואה שתתבסס על איכות
הכשרות .זאת במובחן ממחיר ותנאים
מיקילים ברמה התפעולית שעליהם
עשויה בהחלט להתפתח תחרות ,אלא
שאלו עלולים לא פעם לעמוד בסתירה
ואף לבוא על חשבון איכות הכשרות.
לכך עוד נגיע בהמשך.

מה שיש ובעיקר מה שאין,
במצגת שהציג שר הדתות.
 .1הפרטה:
בשורה התחתונה הרפורמה לא באמת
מפריטה את מערך הכשרות .היא
בעיקר מוציאה אותו מידי הרבנות
הראשית .במקום לחזק את הרבנות
הראשית ולתקן איתה את הדרוש תיקון
במסגרתה ,מחלישים אותה ומעבירים
את סמכויותיה לגופים אחרים .וזו
כנראה המטרה של אלו שעומדים
מאחורי הרפורמה.

הרפורמה לא באמת
מפריטה את מערך
הכשרות .היא בעיקר
מוציאה אותו מידי
הרבנות הראשית.
כהנא מבקש להקים גוף ממשלתי
ביורוקרטי חדש (הממונה) שיקבל
חלק גדול מסמכויות התקינה והפיקוח
שמצויות היום בידי הרבנות הראשית.
במילים פשוטות :המטרה היא פשוט
להוציא מהרבנות הראשית את
הסמכויות ולהעביר אותן לגוף ממשלתי
חדש .התוצאה תהיה התנגשות תמידית
בין שני הגופים ,כפל רגולציה ,סתירות,
ותחומים שיפלו בין הכסאות .לא ניתן
הרי לנתק באופן אמיתי בין הסטנדרטים
להישאר
(שאמורים
ההלכתיים
לסטנדרטים
הרבנות)
באחריות
העסקיים (שאמורים לעבור לממונה),
ותמיד יהיה ויכוח מה מוגדר הלכתי

ומה עסקי וממילא מה באחריות איזה
גוף .הממונה יטען שכל נושא בסוף הוא
עסקי .הרבנות תטען שהוא הלכתי .קחו
לדוגמא את המרחק שנדרש לשמור
בבית העסק בין עמדה לממכר בשר
לעמדה לממכר חלב ,האם מדובר בעניין
הלכתי או עסקי? הפרדת מקררים היא
עניין הלכתי או עסקי? וכן על זה הדרך.

הרבנות הראשית כביטוי
ממלכתי ליהדותה של
המדינה
כאן חשוב לציין את חשיבותה
ומעמדה של הרבנות הראשית כביטוי
ממלכתי ליהדותה של המדינה .להלן
נתייחס בהרחבה לחשיבות המעשית
שבהשארת מערך הכשרות באחריות
הרבנות הראשית ולסיכונים גדולים
הכרוכים בהוצאתו מידיה ,אבל חשוב
לזכור גם את המישור ההצהרתי.

כמו שיש לנו צבא
ממלכתי ומשטרה
ממלכתית ומערכת מס
ממלכתית ,כך יש לנו
שירותי דת ממלכתיים
שמביאים לידי ביטוי
ממלכתי את יהדותה
של המדינה.
כמו שיש לנו צבא ממלכתי ומשטרה
ממלכתית ומערכת מס ממלכתית ,כך
יש לנו שירותי דת ממלכתיים שמביאים

לידי ביטוי ממלכתי את יהדותה של
המדינה .הצבא לא מושלם ,כך המשטרה,
וכך חלק גדול מהגופים הממשלתיים.
את כולם אנו שואפים לתקן ולשפר ,אבל
כמעט אף אחד לא מציע להפריט את
הצבא או להקים משטרה פרטית .משום
מה רק ביחס לרבנות יש מי שנתלים
בכשלים וחסרונות כדי להחליש עוד
ולהחליף .הוצאת עוד ועוד תחומים
מידיה של הרבנות הראשית והעברתם
לגורמים אחרים מרוקנת את הביטוי
הממלכתי ליהדותה של המדינה מתוכן.

 .2סטנדרטים אחידים:
מדובר בהחלט בכותרת ראויה .בדיוק
כפי ששומת מס שיוציאו שני פקידי
שומה בשתי ערים שונות אמורה להיות
זהה ,כך ראוי שדרישות הכשרות יהיו
אחידות בכל הארץ .כך כל בעל עסק יוכל
לדעת מה אפשר לדרוש ממנו ומה לא,
ולהתקומם מול דרישות שאינן תואמות
את הסטנדרט ,וכך כל צרכן ידע בדיוק
מה הוא מקבל בכל רמה של כשרות.
הצעת חוק שהגשתי בעניין בכנסת
העשרים ,בתאום עם הרבנות הראשית
וכל המפלגות הדתיות בכנסת ,טורפדה
למרבה הצער על ידי משרד האוצר של
השר כחלון ,למרות שהיא כללה אחידות
ושקיפות וכן סנקציות לרבני ערים
שיפעלו שלא על פי הסטנדרט .האוצר
התנגד לחוק למרות שהניתוק שיצרתי
בו בין הרבנות הראשית כגוף רגולטורי
שיקבע את הסטנדרטים ויפקח על
קיומם לבין הרבנויות המקומיות
שיישמו אותם ויעניקו את הכשרות היא
מסימניו העיקריים של ביטול מונופול.

הסיבה לכך היתה הרצון של משרד
האוצר שלא לאפשר לרבנות הראשית
לקבוע את הסטנדרט ולמעשה למנוע
בכלל את קיומו של סטנדרט אחיד.
וכאן נעוצה אחיזת העיניים הגדולה של
השר כהנא .ברפורמה שלו ,שנכתבה
ונועדה לשרת כמה גופים שמבקשים
להעניק כשרות בסטנדרטים אחרים
מאלה שקובעת הרבנות הראשית ,אין
למעשה סטנדרט אחיד .מתן האפשרות
לכל שלושה רבנים שקיבלו כושר
לרבנות עיר (לא כולם נדרשים אפילו
להיות מכהנים בפועל) לקבוע סטנדרט
לעצמם ולשווק אותו בכל הארץ מעקרת
למעשה מתוכן את המושג סטנדרט
אחיד.

התוצאה תהיה בלבול
וחוסר אחידות והכשלה
של ציבור צרכנים גדול
שלא ידע על איזה
סטנדרט אפשר לסמוך
ועל איזה לא.
שורה אחת במצגת שהציגה מצג שווא
של חיזוק הרבנות הראשית ,וכביכול
הפקידה בידיה את קביעת הסטנדרטים,
מתבררת כאות מתה שורה אחת לאחר
מכן שמאפשרת לכל שלושה רבנים
לקבוע סטנדרט לעצמם .התוצאה תהיה
בלבול וחוסר אחידות והכשלה של ציבור
צרכנים גדול שלא ידע על איזה סטנדרט
אפשר לסמוך ועל איזה לא.

 .3הפרדת משגיח-מושגח:
הדרישה הזו ,שהועלתה בין היתר על ידי
בג"ץ ,בהחלט עושה שכל .אם כי צריך
לומר שיש הרבה צביעות ברצון להחיל
אותה רק על עולם הכשרות .כשאנחנו
נדרשים לחתימת מהנדס על בקשה
להיתר בניה אנחנו משלמים לו מכיסנו
ואף אחד לא חושב שיש בכך פתח
לשחיתות ולפיתוי למהנדס לחתום על
חישובים סטטיים מוטעים בתמורה
לתשלום מוגדל .גם לקציני בטיחות
ויועצי תברואה שלחתימתם אנחנו
נדרשים במגוון הסדרות רגולטוריות
אנחנו משלמים בעצמנו ,וגם כאן אף
אחד לא חושד שזה יצמיח תעשיה של
אישורים פיקטיביים.
וגם אחרי שאמרנו את זה יש יתרון גדול
בניתוק הזיקה בין המשגיח למושגח
ובהסדרת דרכי העסקת המשגיחים.
זה ישפר את תנאיהם ואת עצמאותם
מול בעל העסק ,שדרישות הכשרות
שלהם לא פעם אינן מוצאות חן בעיניו.
אלא שיש לזה עלות כספית ,פשוט כי
העסקה מסודרת יקרה יותר מבעל עסק
ומשגיח שמוצאים את הדרך להסתדר
ביניהם...
כבר הרבה שנים שהרבנות הראשית
זועקת את הזעקה הזו ומבקשת להפריד
בין המשגיח למושגח .אלא שזעקותיה
נתקלו בקיר אטום .בשנים האחרונות
עלו מספר רעיונות איך לעשות את זה,
בין היתר באמצעות העסקת המשגיחים
על ידי המועצות הדתיות או באמצעות
תאגידי כשרות (ארצי או אזוריים) .כלל
הרעיונות נדחו על ידי משרד האוצר.

בהנחה שאנחנו לא רוצים לגלגל את
העלות העודפת הזו על הצרכן ולייקר
את עלות הכשרות והמזון ,מישהו
צריך להיכנס לתווך הזה ,ולמישהו הזה
קוראים המדינה היהודית .ובעניין זה
המדינה היתה נאה דורשת ולא נאה
מקיימת.
כמו בסעיפי תיקון רבים שנדרש לבצע
במערך הכשרות ,הרבנות הראשית
מתריעה במשך שנים ומבקשת לתקן
אבל נשארת קול קורא במדבר ולא
מקבלת את הכלים והסמכויות הנדרשים
לשם כך .כך היא מואשמת על לא עוול
בכפה .כבר שנים שאני מרגיש שיש
מי שמבקשים להכשיל את הרבנות
הראשית בכוונה בכדי שהם יוכלו לטעון
אחר כך שהיא לא עושה את מלאכתה
נאמנה וצריך להחליש אותה עוד יותר
ולהוציא מידיה את הסמכויות .סוג של
מעגל שוטה מתוכנן מראש.
אז אפשר וצריך ליצור מודל העסקה
חדש של משגיחי הכשרות ,לשפר את
תנאיהם ולנתק את הזיקה הכלכלית
בינם לבין המושגחים ,אבל הדרך אינה
בפירוק הרבנות הראשית מסמכויותיה
ובהוצאת הכשרות מידיה.

הרפורמה רק מחמירה
את הבעייתיות שבזיקה
הכלכלית בין המשגיח
למושגח
כל זה היה רק הקדמה לבעיה האמיתית
בהקשר הזה ברפורמה .בניגוד להצהרות

הבומבסטיות ,הרפורמה אינה מנתקת
את יחסי המשגיח והמושגח ולא פותרת
את ניגוד העניינים המונח בהם ,היא רק
מעבירה אותם מהמשגיח לגוף הכשרות
הפרטי ובכך רק מעצימה את הבעיה.

להעביר ובמקרה של הסרת תעודת
הכשרות בשל כשלים הלכתיים עלול
להיות מפוטר ולהישאר ללא מקור
פרנסה.

 .4תחרות:
הרפורמה אינה מנתקת
את יחסי המשגיח
והמושגח ולא פותרת
את ניגוד העניינים
המונח בהם ,היא
רק מעבירה אותם
מהמשגיח לגוף
הכשרות הפרטי ובכך
רק מעצימה את הבעיה.
גוף כשרות פרטי שמרוויח ממתן
כשרות ומקבל את כספו מבעל העסק
תלוי בו לפרנסתו ויתקשה מאוד להציב
לו דרישות ולהסתכן במעבר של בית
העסק לגוף מתחרה .הוא בוודאי
יתקשה לשלול ממנו את התעודה
ולהפסיד את הכנסתו .גם משגיח בודד
שעובד מטעם גוף כשרות פרטי בבית
עסק תלוי בבעל העסק לפרנסתו
הרבה יותר ממשגיח מקביל שמופעל
על ידי המועצה הדתית .מועצה דתית
מפעילה את מערך הכשרות ללא כוונת
רווח ובמצב של הסרת תעודת הכשרות
מבית העסק שהוא משגיח בו יועבר
כנראה המשגיח על ידי המועצה הדתית
לעסק אחר שבפיקוחה ולא יישאר חסר
פרנסה לחלוטין .לא כך משגיח שעובד
בגוף כשרות פרטי שלא תמיד יהיה לאן

נתחיל ממרכיבי התחרות ,שתתבסס
בהכרח בעיקר על מחיר ו"שירות".
בעולם הכשרות אפשר לדבר על
שלושה מישורים :איכות הכשרות ,מחיר
הכשרות ,והשירות לבעלי העסקים .כפי
שכתבתי לעיל ועוד ארחיב בהמשך,
תחרות על איכות הכשרות היא די
פיקטיבית בעולם שבו לחלק גדול
מצרכני הכשרות אין את הידע וממילא
היכולת להשוות בין הגופים השונים.
מה שמשאיר אותנו עם שני המישורים
האחרונים  -תחרות על המחיר
והשירות .אלה מישורים שקל יחסית
להשוות ביניהם ולבסס עליהם תחרות,
אלא שהם אינם שיקולים מקצועיים
שקשורים לכללי הכשרות ההלכתיים,
ופעמים רבות שהם אף עומדים בסתירה
להם.
קל מאוד להוזיל את עלות הכשרות.
העלות הגדולה נמצאת בכח האדם
וכדי לחסוך בכך אפשר פשוט לשלוח
את המשגיח לחמש דקות בחודש כדי
"לדפוק כרטיס" ולחתום על התעודה.
גם המונח "שירות" יכול להפוך מהר
מאוד לכסות להקלות ועיגולי פינות
שלא במסגרת ההלכה .גוף פרטי
שיעשה חיים קלים לבעלי העסקים,
גם במחיר ויתור על כללי ההלכה ,יחשב
גוף שירותי מאוד שלא מכביד על בעלי

העסקים ושכדאי לעבוד איתו.
בעבר ,כשהמדינה ביקשה לתמרץ
וטרינרים כלכלית על דילול חתולי רחוב,
בג"ץ פסל את הקריטריון הזה וקבע
במידה רבה של צדק ששיקול כלכלי
אינו יכול להיות ממין העניין .המתה של
חתולי רחוב צריכה להיעשות במסגרת
שיקולים מקצועיים של צער בעלי
חיים ,מאזן אקולוגי ,ואיזון בינו ובין צרכי
האוכלוסייה ,ולא בהתבסס על תמריצים
כספיים שעלולים להטות את שיקול
הדעת ולהביא להמתת יתר של חתולים.
גם שיקול הדעת בענייני כשרות צריך
להתבסס על שיקולים הלכתיים של
טיב הכשרות ולא על שיקולים כספיים.

גם לגופי הכשרות
יהיה תמריץ כלכלי
למקסם את רווחיהם
ולשלב ידיים עם בעלי
העסקים ,לפעמים
אפילו שלא במודע .וזו
ממש פרצה הקוראת
לגנב.
אם עד כה רק לבעלי העסקים היה תמריץ
כלכלי שלילי בענייני הכשרות (בשל
פערי העלות של חומרי הגלם ועיבודם),
הרי שאחרי הרפורמה של השר כהנא
גם לגופי הכשרות יהיה תמריץ כלכלי
למקסם את רווחיהם ולשלב ידיים עם
בעלי העסקים ,לפעמים אפילו שלא
במודע .וזו ממש פרצה הקוראת לגנב.

אבל יהיה הרי מנגנון
פיקוח?
נו ,תשאלו בצדק ,יהיה הרי מערך פיקוח
שיוודא הקפדה של הגופים הפרטיים
על הסטנדרטים האחידים? אז זהו זה,
שגם זו גבינה שווצרית שיש בה יותר
חורים מגבינה.
>> ראשית ,כפי שהסברנו ,בתכנית של
שר הדתות לא יהיו למעשה סטנדרטים
אחידים .ברבות הזמן ייקבעו הרבה
סטנדרטים ויהיה קשה מאוד לעקוב
אחריהם ולאכוף אותם .במצב הזה
יתרחש מה שמכונה בעולם הרגולטורי
"ארביטראז' רגולטורי" ,כפי שמתקיים
היום בשוק ההון ,וכל אחד יוכל להיכנס
בין הכסאות שלו ולהתחמק מפיקוח.
>> שנית ,עוד לא נולד מנגנון פיקוח
שמסוגל לפקח בכל מקום ובכל רגע
נתון מול תמריצים רציפים להפרה כפי
שפרטתי לעיל.
>> שלישית ,בניגוד להצהרות שר
הדתות ואנשיו ,ולפיהן הרפורמה
אמורה להוזיל את מחיר הכשרות,
בהינתן חוק שימור החומר ,האנרגיה
והכסף ,הרפורמה דווקא מגדילה את
עלות הכשרות הכוללת ועד כה השר
לא הצביע על מקור כלכלי לכך שלא
יגולגל אל הצרכנים .נכון להיום מערך
הכשרות בנוי על שני רבדים :מערך
המשגיחים ומערך הפיקוח של הרבנות
הראשית .הרפורמה מבקשת למעשה
להוסיף רובד שלישי :המשגיחים ,מערך
הפיקוח של גופי הכשרות ,ועל גביו

מערך פיקוח של הרבנות הראשית .בין
לבין יהיה גם הגוף החדש (הממונה)
שגם לו יהיו מן הסתם עלויות גדולות.
מערך פיקוח אפקטיבי מול האתגרים
האמורים בתחום הכשרות בעולם של
תחרות יחייב לא מעט כח אדם ,וזה,
כידוע ,מרכיב העלות העיקרי של מערך
הכשרות .בהנחה שהאוצר לא ישמח
להכניס את היד לכיס ,ואם הוא יעשה
את זה זה יהיה במידה מועטת מאוד,
נקבל מערך פיקוח דל וחסר משאבים
של הרבנות הראשית ,חסר יכולת
עבודה ושיניים ,שלא יוכל לפקח באופן
אפקטיבי.
כבר היום מערך הפיקוח של הרבנות
הוא רזה ודל במשאבים ,והוא מתקשה
לתת מענה לאתגרי הכשרות .בעולם
תחרותי הוא יידרש לאפקטיביות רבה
הרבה יותר .כשהוא לא יקבל את הכלים
לכך כולם יוכלו להמשיך להאשים את
הרבנות הראשית במחדלים שאין לה
דרך למנוע win-win ...למי שכבר שנים
נאבקים ברבנות ומבקשים להחליש
אותה בכל התחומים.

בין מירוץ אל התחתית
למירוץ אל הפסגה
ברבות הזמן עלול להתפתח במערך
הכשרות שוק של תחרות קניבלית
שיביא למה שמכונה בעולם הכלכלי
"מירוץ אל התחתית" .תחרות על מחיר
נמוך ועל שירות ככסות להתפשרות על
עקרונות הכשרות ההלכתיים.
עכשיו תוסיפו לזה את העובדה שבמרכיב

הליבה החשוב ביותר של תחרות בשוק
הכשרות  -איכות הכשרות  -התחרות
נעדרת את הכלי הבסיסי ביותר  -קיומו
של מידע שמאפשר לצרכנים השונים
להשוות בין הספקים והמוצרים
הקיימים בשוק  -ותקבלו ,בהפוך על
הפוך ,דווקא "מירוץ על הפסגה" .נסביר:
הציבור הדתי יסתדר כנראה בכל מצב.
הוא מבין בכשרות ויודע מה לשאול.

ברבות הזמן עלול
להתפתח במערך
הכשרות שוק של
תחרות קניבלית שיביא
למה שמכונה בעולם
הכלכלי "מירוץ אל
התחתית".
גם אם לא כל אדם דתי מבין בעצמו
בפרטי הפרטים של ההלכות הוא
בדרך כלל חי בקהילות מסודרות שיש
בהן מי שמבינים ויש בהם מערכת
שיתוף והעברת מסרים שמהר מאוד
תעביר את הקול על מי אפשר לסמוך
ועל מי לא .אבל ,כאמור ,לא מדובר
ברוב צרכני הכשרות בארץ .הציבור
המסורתי והחילוני שהכשרות חשובה
לו ילך לאיבוד בין הגופים השונים
והסטנדרטים השונים ויאלץ לבחור
באחת משתיים :או להתפשר ולסמוך
על כל תעודה באשר היא ולהסתכן
בלהיכשל באיסור מאכלות אסורות
כשהוא נסמך על גופים לא רציניים
(חשוב לזכור ולקחת בחשבון בהקשר
הזה שגם אם היום אנחנו מכירים

גופי כשרות פרטיים רציניים יחסית
שמונהגים בידי אנשים יראי שמים,
אף אחד לא תוקע לידינו שהמצב הזה
ימשך .פתיחת השוק לתחרות תכניס
שחקנים שאנחנו לא מעלים היום
בדעתנו ,וכל שינוי חייב לקחת בחשבון
את ההתפתחות העתידית הזו ולתת לה
מענה) ,או ללכת לצד השני ולהחמיר
מאוד כדי לא להיכשל .וכאן ,בהפוך על
הפוך ,הרפורמה שמבקשת לכאורה
לפשט ולהוזיל את מערך הכשרות תייצר
את ההיפך הגמור .יהיו מספר בד"צים
מחמירים שכבר ממותגים או ימתגו את
עצמם ככאלה שאפשר לסמוך עליהם
ויתפתח "מירוץ אל הפסגה" שבמסגרתו
צרכנים הולכים אל המרחב הבטוח וחסר
הסיכונים ולוקחים שולי בטיחות גדולים
כדי לא להיכשל במאכלות אסורות .לא
סתם "כח דהיתרא עדיף" .הוא דורש
לימוד והעמקה ,וכשאלה אינם קיימים
התוצאה הטבעית היא הליכה אל הצד
המחמיר .הביקוש מצד הצרכנים יאלץ
את בעלי העסקים ליישר קו ולרכוש
את שירותי ההשגחה היקרים והתוצאה
תהיה ייקור מערך הכשרות והמזון בכלל.
ואם כן מה הועילו חכמים בתקנתם...

הביקוש מצד הצרכנים
יאלץ את בעלי העסקים
ליישר קו ולרכוש
את שירותי ההשגחה
היקרים והתוצאה תהיה
ייקור מערך הכשרות
והמזון בכלל.

שילוב של תחרות בשוק מחוסר ידע
וכלים להשוואה במרכיב התחרות
העיקרי ,עם סטנדרטים שונים ומגוונים
שלא ניתן לעקוב ולפקח עליהם
("ארביטראז' רגולטורי") ,ובעולם רווי
תמריצים שליליים  -יסתום את הגולל
על הוודאות והביטחון של הצרכנים
ויחתור תחת הרציונלים של חוק איסור
הונאה בכשרות.
כשל השוק הזה עלול להצמיח מגוון
תגובות של השוק ,חלק מהן יהיו אולי
טובות אבל אחרות רעות ומזיקות .לא
נראה שכלל התרחישים הללו נלקחו
בחשבון .וזה רק מדגיש למה בנושא
כל כך מורכב לא ניתן לקדם שינויים
מבלי להתייעץ ולהגיע להסכמות עם
מי שעוסקים בכך שנים רבות ומכירים
את נבכי הכשרות לפני ולפנים ברבנות
הראשית וברבנויות המקומיות .מידיעתי
האישית השר כהנא לא עשה את זה וגם
לא יכול היה להספיק לעשות את זה
בצורה רצינית בסד הזמנים הקצר שבו
אצה לו הדרך להציג רפורמה בומבסטית
ולא אפויה ,כנראה משיקולים פוליטיים
ויח"צניים.

 .5ביטול כפל הכשרות.
האמנם?
ומכאן לכפל הכשרות שהשר כהנא
הכריז שהרפורמה שלו תבטל .מדובר
בהכרזה חסרת כיסוי וחסרת היתכנות
מעשית .בהנחה שציבורים שונים יתנו
אמון בגופי כשרות שונים וכל ציבור
ירכוש רק את הכשרות של הגוף שעליו
הוא סומך אף אחד לא יוכל למנוע
מבעל עסק שיבקש לשווק את תוצרתו

לכלל הציבורים לענות על הביקוש הזה
ולעמוד תחת השגחה של מספר גופים.
רק שהיום הבד"צים והרבנויות למדו
להסתדר ובמקומות רבים ממקסמים
משאבים ונסמכים על אותם משגיחים
(על המעלות והמגרעות של שיתוף
הפעולה הזה) .לעומת זאת ,בעולם שבו
גופים פרטיים מתחרים ביניהם יהיה
להם הרבה יותר קשה לשתף פעולה
והתוצאה תהיה תשלום כפול ומשולש
לגופי כשרות מקבילים.

 .6פתיחת אזורי הכשרות:
הפרטת מערך הכשרות ופתיחתו
לתחרות כרוכה מיני וביה בפתיחת אזורי
הכשרות ומתן אפשרות לכל רב ולכל גוף
כשרות לתת כשרות בכל הארץ .במהלך
הזה טמונים שני סיכונים מרכזיים:
>> ראשית ,השגחה אופטימלית בנויה
במידה רבה מאוד על היכרות אישית
עם בעל העסק ועם בית העסק .יש
עסקים מורכבים שדורשים השגחה
צמודה ויש עסקים קטנים ופשוטים
שניתן להסתפק בהם בקביעת כללים
ובהשגחה צמודה פחות .לא את כל
העסקים אפשר לחלק קטגורית לסוגים
קשיחים .יש בעלי עסקים יראי שמים
שניתן לסמוך עליהם ויש מי שחשודים
על הדבר ודורשים התייחסות קפדנית
יותר .היכרות וידע הם "זיכרון ארגוני"
מצטבר שבהינתן תחלופה רבה של
נותני הכשרות (תופעה מוכרת ואף
רצויה בעולם של תחרות חופשית)
ומרחק פיזי שבהכרח משפיע גם על
יכולת ההיכרות והמעקב מקרוב,
יפגעו רבות במרכיב הזה ויגרמו לאחת

משתיים :או שחיקה ברמת הכשרות
וחוסר הקפדה גם במקומות שבהן היא
נדרשת יותר ,או החמרה גורפת שתיקח
תמיד בחשבון את מקרי הקצה ותבקש
למנוע את הסיכונים הגלומים בהם.
אי אפשר להתעלם מהעובדה שהרב
המקומי והמועצה הדתית שמספקים
שירותי כשרות לאורך זמן מפתחים
היכרות וזיכרון ארגוני ביחס לעסקים
השונים ויכולים להתאים מענה מדוייק
ואופטימלי יותר לכל אחד מהם .לא
לחינם מי שאינו מקבל רישוי עסקים
מהרשות המקומית שבה הוא מתגורר
לא יכול לפנות לרשות השכנה כדי
לבקש את רישיון לעסק שלו...
>> הבעיה השניה נוגעת לשירותי
הכשרות במקומות קטנים ורחוקים
שההשגחה בהם אינה יכולה להסתמך
על כדאיות כלכלית .כאמור לעיל,
אחת משתי תכליות מערך הכשרות
הממלכתית היא הענקת שירותי
השגחה לכל דורש .תחרות שתתבסס
על כדאיות כלכלית של גופים עסקיים
שיבקשו להשיא את רווחיהם יכולה
לעבוד אולי בריכוזי אוכלוסיה שבהם
עסקים רבים מרוכזים במקום אחד.
מה שמכונה "יתרון הגודל" .אבל לא
במקומות קטנים ומרוחקים .וכאן נעוץ
הבדל משמעותי נוסף בין המציאות
בישראל למה שקורה בארה"ב .בארה"ב
גופי הכשרות הפרטיים לא חייבים לתת
כשרות איפה שזה לא כלכלי להם .הם
גם יכולים להציב כל תג מחיר שיכסה
את העלויות שלהם וישקף גם רווח.
המדינה היהודית רוצה וצריכה לספק
כשרות טובה במחיר סביר בכל מקום.

בעולם של תחרות
עסקית ופתיחת
אזורי כשרות מי יתן
שירותי השגחה זמינים
ובמחירים סבירים
לדוכן הפלאפל הבודד
שמבקש להיות כשר
בישוב שתולה שבקצה
הארץ?
בעולם של תחרות עסקית ופתיחת אזורי
כשרות מי יתן שירותי השגחה זמינים
ובמחירים סבירים לדוכן הפלאפל
הבודד שמבקש להיות כשר בישוב
שתולה שבקצה הארץ? מי ישלם על
זה? אני מקווה שלשר כהנא הפתרונים...

 .7השלכות המהלך על
שירותי הדת במדינת
ישראל
המהלך של השר כהנא עלול לבשר את
תחילת סגירתן של המועצות הדתיות.
תקציבן של המועצות הדתיות הוא
בחלקו הגדול נגזרת של השקעת
הרשות במקומית .תחום הכשרות הוא
אחד התחומים המרכזיים שמספקת
המועצה הדתית לרשות המקומית והוא
המרכזי שמייצר לרשויות "אינטרס"
לתקצב אותן .מאחר שמדובר בתנאי
בסיסי לפיתוח כלכלי של הרשויות
חשוב להן להשקיע בכך ולתקצב
את המועצות הדתיות .מעטים ראשי

הרשויות שישקיעו תקציב במועצה
דתית כשהם לא יזדקקו לשירותי
הכשרות שלהן .בכך למעשה השר כהנא
מייבש את המועצות הדתיות מבלי
להיות אשם בזה באופן ישיר.
כשהמועצות הדתיות יהיו חלשות כל
שירותי הדת יהיו חלשים יותר ,ושוב ניתן
יהיה להאשים את מערכת שירותי הדת
הממלכתית בחוסר תפקוד ורלוונטיות
ולהצדיק ציבורית הוצאה של עוד
ועוד שרותים מהם לגופים הפרטיים
שדוחפים את השר כהנא לרפורמה הזו.

המהלך של השר כהנא
עלול לבשר את תחילת
סגירתן של המועצות
הדתיות ...כשהמועצות
הדתיות יהיו חלשות
כל שירותי הדת יהיו
חלשים יותר.
 .8פתח לשחיתות
לא בשולי הדברים ,הרפורמה פותחת
פתח גדול לשחיתות .גופי מזון בתחום
הייצור והשיווק יוכלו בקלות להקים
תאגידי כשרות ולמעשה להשגיח
על עצמם .גם אם יהיו בחוק הגבלות
פורמליות על בעלות צולבת בין תאגידי
הכשרות לגופים המפוקחים זה משהו
שניתן להערים עליו בקלות רבה .כאמור
לעיל ,יכולות הפיקוח של הרבנות
הראשית יהיו כנראה דלים ולגופים
אחרים כדוגמת משטרת ישראל תהיה
מוטיבציה דלה מאוד ,אם בכלל ,לחקור

ולאתר הערמות כאלה .ברור שתאגידים
צולבים יפגעו משמעותית ברמת
הכשרות.

 .9האינטרסים הסותרים
בסוגיית הכשרות
בעיה כללית שמרחפת מעל סוגיית
הכשרות כולה ,ובכלל זה מעל התכניות
של השר כהנא ,היא האינטרסים
הסותרים של מי שבוחשים בקדרה.
מבחינת פקידי האוצר הכשרות היא אבן
ריחיים על השוק החופשי ועל הכלכלה.
הם לא באמת מבינים את החשיבות שלה
לצרכני הכשרות ומבחינתם היא אבן נגף
שיש להסיר בעלות מינימלית .כך גם
מבחינת מרבית אנשי משרד המשפטים
ומשרד הכלכלה .אין ולא יהיה להם עניין
לתקצב את מערך הכשרות לאורך זמן
ולהעניק לו שיניים לאכיפה ,שבראייתם
רק מפריעה לפיתוח הכלכלה ומיקרת
את עלות המחיה .האינטרסים שלהם
מצטלבים עם האינטרסים של גופים
פרטיים שמבקשים כבר שנים להחליף
את הרבנות הראשית ,בין אם משיקולי
ביקורת עניינית ,ובין אם משיקולים
של כבוד ,שליטה וכסף .מול הכוחות
הגדולים האלה ניצבת הרבנות הראשית
מוחלשת ,סובלת מתדמית רעה ,ודלת
משאבים וכח פוליטי .כשהשר הממונה
מפנה לה עורף גם הוא וחובר לבעלי
העניין האחרים התוצאה המתקבלת
היא רעה מאוד.

 .10בג"ץ וסכנותיו בתחום
הכשרות
ומילה אחת על בג"ץ וסכנותיו בתחום

הכשרות :חוק איסור הונאה בכשרות,
שעליו מתבסס מערך הכשרות כיום,
נחקק לפני חוק יסוד חופש העיסוק
ולכן נהנה מהגנת פסקת שימור הדינים
ונתון לביקורת ולהתערבות שיפוטית
במידה מועטה יחסית .חקיקה חדשה
תהיה כפופה לחוק יסוד חופש העיסוק
ולפרשנותו על ידי בג"ץ ותחשוף כל
הסדר לביקורת ולהתערבות שיפוטית.
אם לשפוט על פי ההווה ,הביקורת
השיפוטית תביא לכפיה על המדינה
לפתוח את השוק עוד ועוד ולאפשר
בחסות חופש העיסוק פיקוח וקביעת
סטנדרטים גם על ידי גופים רפורמים
וכד' .זה כבר עלול להיות הרס טוטאלי
של תחום הכשרות.

אם לשפוט על פי
ההווה ,הביקורת
השיפוטית תביא לכפיה
על המדינה לפתוח
את השוק עוד ועוד
ולאפשר בחסות חופש
העיסוק פיקוח וקביעת
סטנדרטים גם על ידי
גופים רפורמים וכד'.
זה כבר עלול להיות
הרס טוטאלי של תחום
הכשרות.
בחוק יסוד חופש העיסוק קיימת אכן
פסקת התגברות וניתן לעשות בה

שימוש ,אולם הוא זמני ונדרש לחידוש
אחת לארבע שנים וזה כמובן תלוי ברוב
ובקונסטלציות פוליטיות עתידיות.
במציאות שבה עוד אין איזונים ראויים
בין הכנסת והממשלה לבג"ץ ,ושהמדינה
היהודית אצל מרבית שופטי בג"ץ
האקטיביסטים היא לא יותר מפולקלור,
זה סיכון שצריך לקחת בחשבון בכל
תרחיש ולתת לו מענה שכולל שולי
ביטחון .גם זה לא נעשה למיטב ידיעתי
בתכנית שהציג השר כהנא .קשה לראות
את הקואליציה בהרכבה הנוכחי נותנת
מענה אמיתי לסיכונים האלה.

אז מה כן?
ואחרי שכתבנו מה לא ,כמה מילים
בתמצית ממש על מה כן:
 .1קודם כל ,מערך הכשרות זוקק לא
מעט תיקונים .על כך אין מחלוקת,
וכאמור ,כבר שנים שהרבנות הראשית
היא מגדולי הזועקים על כך והיא תהיה
ללא כל ספק שותפה פעילה ומועילה
לכל תיקון טוב.
כדי שזה יקרה צריך לעשות הכל
בהתייעצות ובהסכמות ולא במהלך
מהיר וחד צדדי .השר לשירותי דת אמור
לגבות ולהתייצב לימין הרבנות בויכוח
מול משרדי הממשלה האחרים ולא
לעמוד מולה עם הצד השני .ותסלחו לי
שאני לא מתרשם מתמונות היח"צ של
השר כהנא יושב בלשכות רבנים רבים
ו"מתייעץ" איתם .אני מכיר את עולם
הכשרות ,את השחקנים הפועלים בו

ואת האינטרסים שלהם ,והרפורמה הזו
נכתבה על ידי חלק מהם מראש ומסיבות
מאוד מסויימות .אם שר הדתות היה
מגיע להתייעץ ולהקשיב באמת ,ולא רק
עם צד אחד  -שלמרבה הצער תומך היום
בהחלשת הרבנות הראשית ובפירוקה
ממרבית סמכויותיה  -הוא לא היה מציג
את שהציג.

מערך הכשרות זוקק לא
מעט תיקונים .על כך
אין מחלוקת ,וכאמור,
כבר שנים שהרבנות
הראשית היא מגדולי
הזועקים על כך והיא
תהיה ללא כל ספק
שותפה פעילה ומועילה
לכל תיקון טוב.
 .2מערך הכשרות חייב להישאר
ממלכתי והוא לא יכול להיות מבוסס על
תחרות כלכלית .החסרונות של תחרות
כזו עולים בהרבה על יתרונותיה .צריך
לחזק את מערך הכשרות הממלכתי,
לסכם על מודל העסקה של המשגיחים
בתאגיד או תאגידים שיוקמו לשם
כך אך יהיו בשליטת הרבנות ,לתקצב
את התיקון הזה ,לעגן בחוק סמכויות
לקביעת סטנדרט אחיד ושקוף בכמה
רמות של כשרות ולהסמיך את הרבנות
לנקוט בסנקציות כלפי מי שיפר אותם -
הן מול הרבנויות המקומיות והמועצות
הדתיות והן מול בעלי העסקים.
כיום ,רק כדי לסבר את האוזן ,מעבר

אחריות ללא סמכות .מרבית הסמכויות,
התקנים והתקציבים נמצאים בשליטת
המשרד ,שלא פעם רואה את הדברים
אחרת .נדרש לעשות סדר ולהתאים בין
האחריות שמוטלת על הרבנות הראשית
לבין הסמכויות והכלים הנדרשים לה
למימוש אחריותה.

לשלילת התעודה ופרסום ציבורי דל,
אין לרבנות כלים לאכוף את אחריותה
וסמכותה .מניסיון אישי אני יכול להעיד
שלא במשטרה ולא בפרקליטות יש
מוטיבציה לנהל חקירות פליליות
ולסייע באכיפת החוק ,והרבנות עושה
זאת לבד עם יכולת מינימלית בקושי.
את המציאות הזו חייבים לשנות ,וגם
כאן לשר הממונה יש תפקיד חשוב .הוא
יכול וצריך לדפוק על השולחן ולדרוש
התגייסות של המערכת כולה.

 .4במקרים מסויימים אפשר ככל הנראה
להכניס טכנולוגיה כדוגמת מצלמות,
שתשפר את הפיקוח ותחסוך בעלויות
כח אדם .מדובר בסוגיה מורכבת שחייבת
להיעשות בהתאם לכללים ההלכתיים
של נאמנות עד אחד באיסורים במקרים
בהם בעל העסק "חשוד על הדבר" ולכן
זה חייב להיעשות עקב בצד אגודל
בהובלה של מי שאמונים על כך ברבנות
הראשית.

 .3יש המון כפילות ואי בהירות ביחס
לסמכויות מערך הכשרות בין הרבנות
הראשית למשרד הדתות .הרבה מאוד
רפורמות ותיקונים נתקעו בתפר הזה,
בחילוקי דעות מקצועיים ולמרבה
הצער לא פעם גם במאבקי כח ,שליטה
ואגו .הרבנות הראשית כיום היא גוף עם

"אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם
בם" (ויקרא י"א ,מ"ג).
ובגמרא במסכת יומא דף ל"ט עמוד ב" :תנא דבי רבי ישמעאל עבירה
מטמטמת ליבו של אדם .אל תקרי ונטמתם (מ' בצירה) אלא ונטמתם
(ט' בפתח ומ' בשווא)".
שנזכה בע"ה להינצל ממאכלות אסורות ,להקפיד על מה שנכנס לפינו ,ולא פחות
מכך על מה שאנחנו מוציאים ממנו.
אמן.

