
 פעילות מערך הכשרות של הרבנות בתקופת הקורונה
 סקר שטח 

 
ו את אנשי מערך הכשרות של הרבנות ברשויות השונות, כיצד השפיעה תקופת הקורונה על בעלי ניצאנו לשטח ושאל

 העסקים המפוקחים על ידם, ומה נעשה מצד הרבנות על מנת להקל על בעלי העסקים בתקופה זו.

 

 בחודשי הקורונה: ת אגרההפחתת גבי

 שלא לגבות אגרת כשרות המועצות הדתיותלכל  מהמשרד לשירותי דתהנחיה כללית  היצא •

  .השנתיתמגובה האגרה להפחית את הסכום בחודשיים של הקורונה, ו

 מגובה האגרה הרגיל. 16%-מדובר בהנחה שנתית של כתשלום שנתי, שהכיוון 

עבדו בהתנדבות בתקופה זו, או שקיבלו יוזמתם המשגיחים מרשויות במקרים רבים בנוסף, בחלק מ

 שכר שעתי בלבד.
 

 סיפורים בולטים:

יש קושי עם הכרוב של גוש קטיף מחמת המחיר שלו. לטובת כך,  באשדודלבעלי העסקים  -אשדוד  •

רב העיר, שבתקופת הקורונה למרות גילו יו"ר המועצה הדתית יזם פגישה של מספר בעלי עסקים עם 

בכדי להסביר להם על החשיבות הגדולה שיש באיסור זה של תולעים, ועל ידי  הגיע במיוחד לפגישה זו

הסברה למעשה יישב את ליבם והסביר להם מדוע הם מתעקשים על הכרוב. כתוצאה מפעולת הסברה 

זו, הדבר קירב את ליבם של בעלי העסקים שהבינו את חומרת העניין, והביעו שאף שאולי בחייהם 

 בקיום מצוות הם אינם רוצים לשאת על גבם להכשיל אחרים.   הפרטיים הם אינם נזהרים

היה בעל עסק במרכז המסחרי שהיה פותח באורח קבע בשבת )מתפללי בית הכנסת היו  -זכרון יעקב  •

כתוצאה מהמשבר והפסקת העבודה הוא ואשתו קיבלו מריחים את העל האש שהוא היה עושה(. 

בשבת, ופנו לרבנות בבקשה להכשיר את המסעדה  החלטה שהם אינם רוצים לפתוח שוב את העסק

בדר"כ עלות הכשרת כמובן שהמועצה הדתית שמחה על כך מאוד.  שלהם, ולתת להם תעודת כשרות.

מסעדה אמורה להיות על חשבון העסק, במקרה הזה אנשי המועצה הדתית  התרגשו מההחלטה 

 .האמיצה והכשירו את המסעדה בחינם



ופנה בבקשה לקבלת תעודת  ארגון "צוהר",ההשגחה שקיבל מ נטש דווקא את בעיר עסק –נתניה  •

 הכשר מהרבנות נתניה.

במסעדות מיזם לתמיכה המועצ"ד הקימה  -רעננה  •

, כולל פרסום נרחב. החל מ'קמחא בתקופת הקורונה

דקורונה' )תרומה לעסקים( עידוד הזמנה טלפונית ועריכת 

                                                                                                                     ' )בתמונה(.אירועים וכו

לי ילהכשיר את בית החולים ברז צורךיה ה - אשקלון •

 .בעיצומם של ימי הקורונהלפסח 

בתחום האחריות של משרד הכשרת בית החולים היא 

כי  למשימה, הבריאות, אבל הם לא הצליחו לגייס עובדים

 היתהזה היה בימים של שיא הפחד ובבית החולים 

, הם גייסו ה הדתיתלמועצ פנהרב ביה"ח  מחלקת קורונה.

הבינו את צורך השעה ונרתמו  המשגיחיםעובדים.  20

 והכשירו הגיעו עם בגדים וחליפות מתאימותלמשימה, 

 . את בית החולים תוך סיכון עצמי

קורונה שנפתח באשקלון,  היה מלון של חולימקרה אחר, ב

משגיח שיגיע למקום. מצאו משגיח שהיה ב צורךוהיה 

כדי להשגיח  ניתבשבת אחת למלו)!( והוא הגיע ארבע פעמים שעה הליכה, ממרחק של להגיע  מוכן

  .הסעודות בשבת על הכנת

עסקים נחשפו לתפילות שהיו ברחובות ובכלל הבעלי לאורך התקופה הצטרפו עסקים חדשים לרבנות. 

לעשות חשבון נפש עם עצמם ולהחליט שהם יוצאים מהתקופה הזו עם דבר למצב, וזה הוביל אותם 

 כשרות לעסק שלהם שהיה במשך שנים ללא כשרות. -חדש 

 מרואיינים אפשריים:

 בעלי עסקים שבעי רצון • אלדד מזרחי, יו"ר מועצ"ד תל אביב •



חדשים בתי עסק מס'   
 שהצטרפו

שעזבו את בתי עסק 
 הרבנות בתקופה זו

הרבנות לקראת בעלי צעדי 
 סיפורים ועובדות נוספות העסקים
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היו שני בתי עסק 
שהרבנות ביטלה להם את 

תעודת הכשרות 
מיוזמתה, הואיל והם לא 

 עמדו בנהלי הכשרות. 

לבעלי העסקים בעיר יש קושי עם הכרוב של  
 גוש קטיף מחמת המחיר שלו. 

לטובת כך, יו"ר המועצה הדתית יזם פגישה 
רב העיר, של מספר בעלי עסקים עם 

שבתקופת הקורונה למרות גילו הגיע במיוחד 
בכדי להסביר להם על החשיבות  לפגישה זו

הגדולה שיש באיסור זה של תולעים, ועל ידי 
הסברה למעשה יישב את ליבם והסביר להם 

מדוע הם מתעקשים על הכרוב. כתוצאה 
מפעולת הסברה זו, הדבר קירב את ליבם של 

בעלי העסקים שהבינו את חומרת העניין, 
והביעו שאף שאולי בחייהם הפרטיים הם 

בקיום מצוות הם אינם רוצים  אינם נזהרים
 לשאת על גבם להכשיל אחרים.  

למרות כל הקשיים שהיו בתקופה זו אף בעל 
עסק לא עזב את הכשרות של הרבנות, להיפך 

 היו מספר בתי עסק חדשים שנפתחו. 
המועצה הדתית באה לקראת בעלי העסקים, 

עשו להם הנחות בתשלום על שירותי הכשרות 
מהם ביטלו כליל את  בתקופה זו, ואף לחלק

 אגרת הכשרות. 
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היו בעלי עסק שפחדו שלא יוכלו להמשיך את   
הפעילות של בית העסק כתוצאה מכך 

שהמשגיחים לא יוכלו להגיע לעשות את עבודת 
המשגיחים הרגיעו את חששם הכשרות. אך 

של בעלי העסקים, והגיעו לבתי העסק 
במסירות נפש ועשו את עבודתם בחינם ושלא 

. והדבר הזה לא עבר דרך על מנת לקבל פרס
בנות, אלא נסגר ביניהם לבין בעלי העסק, הר

היו משגיחים שרק למפרע נודע לרבנות 
  שעבדו ללא תמורה.

היה בעל עסק במרכז המסחרי שהיה פותח 
באורח קבע בשבת )מתפללי בית הכנסת היו 

מריחים את העל האש שהוא היה עושה(. 



כתוצאה מהמשבר והפסקת העבודה הוא 
אינם רוצים ואשתו קיבלו החלטה שהם 

לפתוח שוב את העסק בשבת, ופנו לרבנות 
בבקשה להכשיר את המסעדה שלהם, ולתת 

כמובן שהמועצה הדתית  להם תעודת כשרות.
 שמחה על כך מאוד. 

בדר"כ עלות הכשרת מסעדה אמורה להיות על 
חשבון העסק, במקרה הזה אנשי המועצה 

הדתית  התרגשו מההחלטה האמיצה והכשירו 
 את המסעדה בחינם.

בתי עסק הצטרפו  26 נתניה 3
)חלקם הגישו את 
 הבקשה עוד לפני(

0 
 
 

היחס הינו אוהד כלפי בעלי 
העסקים, מבינים את בעלי 

ים לקראתם, העסקים, בא
מנסים להגיע להסכמים של 

הנחות. עשו את זה בצורה 
מסודרת. בעל עסק שהיה 

צריך הנחה היה צריך להגיש 
בקשה בכתב. היה קושי 

אמיתי, וניסו למצוא את 
הפשרה בין השארת הכשרות 

והגעת המשגיח תוך 
התחשבות מקסימלית במצבו 

 של בעל העסק. 
 

היו בעלי פלאפלים שכתוצאה 
ל הפלאפל מהכתבה ע

בגבעתיים עשו קצת יותר 
בעיות, ניסו כמה שיותר 

לרדת בגובה אגרת הכשרות, 
אך לא יכלו לרדת יותר מידי 

כי אז כבר המשגיחים לא היו 
מוכנים להגיע, ואי אפשר 

לתת תעודת כשרות ללא שיש 
משגיח, זו מעילה בציבור. זה 
קושי אמיתי. אך הם דנו בכל 

בקשה בכובד ראש, מנסים 
יותר לבוא לקראת כמה ש

ומנסים להימנע ממצב של 

סניף של רשת מקדונלד'ס, שפעל בעבר ללא 
 .תעודת כשרות וכיום הפך לכשר

סניף נוסף של הרשת, שפתח את שעריו ממש 
בימים אלה לראשונה, כבר מחזיק בתעודת 

 .כשרות של הרבנות נתניה
שבעבר מסעדות, באזור חוף הים, במתחם  שתי

פעל ללא תעודות כשרות, הפותחות את 
שעריהן בקרוב, הצטרפו גם הם למעגל 

 .הכשרות
''  דווקא את ארגון "צוהרעסק נוסף, נטש 

 .ועבר לרבנות
 

הנתונים מדברים בעד עצמם, ומצביעים על 
אמון הציבור במערך הכשרות של הרבנות 

 .בכלל, והרבנות נתניה בפרט
מעדיפים את הרבנות ניכר כי בעלי העסקים 

הממלכתית המוסמכת ולא את הגופים 
 הפרטיים.



 הורדת תעודה. 
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ביטלו את התשלום של אגרת 
 הכשרות, ולא גבו כלל. 

ריך עזרה צכל מי שהיה 
בהפחתת התשלום למשגיח 

יש אמון וכבוד  באו לקראתו. 
הדדי מאוד גדול בין בעלי 
העסק לרבנות, ובגלל זה 

נשארו איתם ולא עזבו את 
 הכשרות שלהם. 

היה בעל עסק שחשש שלא יהיה לו איך לשלם, 
ישירות מול בעל העסק שהוא  המשגיח סגר

 יגיע להשגיח ללא תשלום

  3 ירוחם 5
 

 רבעימאחר ומדובר 
מדובר בעליה קטנה 

במספר  10%-כשל 
בתי העסק הכשרים 

 ( 33ל 30)מ

0 
 
  

המשגיחים לא יצאו אפילו לחל"ת, הם פשוט  
המשגיחים וויתרו מרצונם לא קיבלו משכורת. 

שכן החופשי על המשכורת. הרבנות דרשה 
שעת עבודה רק לפי  , אבלמשגיחיםישלמו ל

 , ולא משכורת רגילה.בפועל
תעודות מכירת החמץ הבטיחו שיתנו להם את 

 בניגוד גמור לנוהל המקובל.  ללא כל תשלום.
כל דבר שהם רק יכלו לבוא לקראת בעלי 
העסקים הם עשו זאת. מבלי להתפשר על 

 ההלכה. 
שלושת העסקים החדשים שנפתחו הוטבלו 

להם כל הכלים, תוך שמירה קפדנית על 
 החיטוי ושמירת היגינה. 

שרות גם בעלי העסקים המשיכו לבקש את הכ
בתקופה זו, וחששו שלא יוכלו להפעיל את 

העסק בגלל שלא יהיה משגיח. הרגיעו אותם 
שלא ידרשו מהם תשלום מלא על המשגיחים, 

   רק לפי שעת עבודה.
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היה בית עסק אחד שעזב 
את הכשרות. אך מדובר 

בבית עסק שהיה חייב 
כסף כבר משנה שעברה 
לרבנות, ולמרות שבאו 

בתי העסק קיבלו יחס טוב. 
הרבנות באה לקראת בעלי 

 לא גבו מהםהעסקים, 
בתקופת הקורונה תשלום 

וגם לאחר מכן, גבו עם בכלל. 
הנחות גדולות בכדי לאפשר 

לעסקים להתאושש לאט 

קים הוא עם חיוך, מבינים היחס לבעלי העס
שאנחנו נותני שירות, ואנחנו משתדלים לעשות 

את זה בצד היותר טוב. הרבה מועצות דתיות 
באו אליהם ללמוד את שיטת העבודה שלהם. 

 מעסיקים יותר משגיחים מהתקן. 
ם מהשירות של הרבה בעלי עסק מאוד מרוצי

 . המועצה הדתית בעכו



לקראתו גם בתקופת 
הקורונה ועשו לו הנחות 

הוא העדיף לעזוב את 
הכשרות ולפתוח את 

 חנותו ללא כשרות. 

לאט. גם בימים אלו, הם 
רואים אילו עסקים, 

אולומות, מלונות, אכסניות 
נוער יש להם ירידה בהכנסות, 

והם הולכים יד ביד בליווי 
הם לא גובים בעל העסק. 
 מחיר מלא. 
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 חדשים
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ר פעולות התבצעו מספ
 -להקלה על בתי העסק

גביית תשלום לפי שעות -1
עבודה בלבד ולא סכום 

 התשלום הקבוע
 דחיית מועדי התשלומים-2
תשלום האגרה על הנפקת -3

 תעודה מיוחדת לפסח בוטל
הכשרת בתי עסק שעבדו -4

 בפסח הייתה בחינם

המועצ"ד הקימה מיזם לתמיכה במסעדות 
פרסום נרחב. החל  בתקופת הקורונה, כולל

מ'קמחא דקורונה' )תרומה לעסקים( עידוד 
)מצורף  הזמנה טלפונית ועריכת אירועים וכו'

 פרוספקט(

 חדשים 5 פרדס חנה 8 
 בנוספים בתהליך 3-ו

0 
 
 

  

 חדשים 20 תל אביב 9
 נוספים בתהליך 10
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היו משגיחים רבים שעבדו 
בהתנדבות ולא גבו כלל 
קשה תשלום מעסקים שהיה 

 להם
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  1  4 גבעתיים 11
 )פלאפל התאומים(
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היה צורך להכשיר את בית החולים ברזילי   1
הכשרת בית  לפסח בעיצומם של ימי הקורונה.

החולים היא בתחום האחריות של משרד 
לגייס עובדים הבריאות, אבל הם לא הצליחו 

למשימה, כי זה היה בימים של שיא הפחד 



ובבית החולים היתה מחלקת קורונה. רב 
 20הם גייסו ביה"ח פנה למועצה הדתית, 

עובדים. המשגיחים הבינו את צורך השעה 
ונרתמו למשימה, הגיעו עם בגדים וחליפות 

מתאימות והכשירו את בית החולים תוך סיכון 
 עצמי.

 
היה מלון של חולי קורונה במקרה אחר, 

משגיח שיגיע ב צורךשנפתח באשקלון, והיה 
להגיע מוכן למקום. מצאו משגיח שהיה 

והוא הגיע ארבע שעה הליכה, ממרחק של 
כדי להשגיח  ניתבשבת אחת למלו)!( פעמים 

  .הסעודות בשבת על הכנת
 

אלו בעלי עסקים  החדשים המצטרפים
שנחשפו לתפילות שהיו ברחובות ובכלל למצב, 
וזה הוביל אותם לעשות חשבון נפש עם עצמם 

ולהחליט שהם  יוצאים מהתקופה הזו עם דבר 
כשרות לעסק שלהם שהיה במשך שנים  -חדש 

 ללא כשרות. זה חלק מהתחזקות בתקופה הזו.
 

תעודה לבעל עסק שמצאו אצלו שלוש  הורידו
פעמים חמץ באותו יום. אחר כך הוא פרסם 

ברשתות החברתיות שבגלל וויכוח על התשלום 
ו שמצאו אצלו על ההשגחה המשגיח העליל עלי

 חמץ. 
14 
 

פתח 
 תקווה

לאחר  מהם חזר 1עזבו,  5 חדשים 11
 מכן

  

  1 0 הוד השרון 15
 

נתנו הקלות והנחות בשכר 
שהגיש ההשגחה לכל עסק 

בכתב בשכר המשגיח בקשה 
 משכר המשגיח.  50%עד 

 

  


