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שלום, הנכבדה מזרחי גב'
לישראל. הראשית ברבנות המידע חופש על כממונה אליך פונה אני

 מחלקת ע״י המוכרים כשרות נותני ורבנים כשרות גופי "רשימת שכותרתו מסמך מפורסם לישראל הראשית הרבנות באתר א.
תשע״ז(. שבט לחודש מעודכן )נוסח כשרים" מזוך כמוצרי בישראל שווקם לצורך היבוא

נקודות: בשתי מידע זה בעניין לקבל אבקש ב.
(2007 משנת ההל האחרון)קרי, בעשור שהוכר הכשרות מגופי אחד בכל ההכרה מועד .1
 למוצרי כשרות אישור בנותך להכרה "קריטריונים לנוהל 5.1 בסעיף כהגדרתם הכשרות" ו״מומהה התורנית" "האישיות מיהם .2

הרבנות. באתר המפורסם ככשרים" בישראל שיווקם לצורך מיובאים מזוך

לקבל: אבקש בנוסף, ג.
היום. ועד 2012 משנת החל היבוא מחלקת ישיבות של מפרוטוקולים העתק . 1
לעיל. ב' בסעיף המפורטים מהגופים אחד כל של לאישורם הוועדה החלטות .2

האגרה. הפרשי בתשלום נשא נוספת, בעלות כרוכה והבקשה ככל ראשונית. בקשה אגרת תשלום אישור רצ״ב

רב, בכבוד



 חפללי המנהל לשכת
Director - General

ר ד׳ בס״ד,  תשע״ז איי
 2017 אפריל 30
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לכבוד

רב, שלום

מזון יבוא - מידע בקשת :הנדון

 במענה. העיכוב על הכנה התנצלותי קבל ראשית,

:1 ב סעיף לעניו
 גופי חמשת את המפרט ,17.2.14 מתאריך דאז, היבוא מחלקת מרכז לסרי, חיים הרב של מכתבו רצ״ב

.2009 משנת שאושרו הכשרות

 :כשרות ונותני גופי ארבעה כה עד ואישרה ,2015 בשנת הוקמה היבוא ועדת
 20.4.15 תשע״ה אייר א׳ :ההכרה מועד .יורוסלבסקי הרב - סין - רוזנברג הרב

ר א׳ :ההכרה מועד כהן. ירמיה הרב הינו הפוסק הרב ,EK אירופה רבני מרכז  20.4.15 תשע״ה איי
 20.4.15 תשע״ה אייר א׳ ההכרה: מועד גואלמן. הרב לוינגר הרב - הפוסק הרב הכשרות מאור

14.12.16 תשע״ז כסלו י״ד ההכרה: מועד נאטן. הרב שלאמע, הרב הפוסק הרב - הרבנים איחוד

: 2 ב סעיף לעניו
:בנדון להחליט בבואה היבוא, ועדת את המנחים השיקולים פירוט להלן

 בין היא, מתבססת הכשרות, בתחום אדם של מומחיותו את לבחון יבוא ועדת של בבואה - כשרות מומחה
 בעבודה שלו והניסיון הותק על היבוא, לועדת שהוגשו השונים המסמכים על האדם, של חייו קורות על היתר,

הראשית. הרבנות גורמי עם לו שהיה הממשק ועל פרטיים כשרות גופי עם
 בין מסתמכת, הועדה זה, בתנאי הרלוונטי הגורם עמידת את לבחון יבוא ועדת של בבואה - תורנית אישיות

טריון נמדד בנוסף, הרלוונטי. הגורם עם הראשית הרבנות לגורמי שיש ההיכרות על היתר,  בהתאם זה קרי
 הרבנות לגורמי כי יוסבר, . הכשרות בתחום שפרסם תורניים ומאמרים וספרים הגורם, של החיים לקורות

 לדמויות המקצועיים הרבנות גורמי נחשפים זו ובמסגרת התפוצות, יהדות עם רחבים ממשקים הראשית
למומחיותם בהתאם בתפוצות, הבולטות התורניות

:1 ג סעיף לעניו
קולי ישיבות. ארבע התקיימו היבוא ועדת הקמת מיום  מהסיבות לפרסום ניתנים לא אלו ישיבות פרוטו

:שלהלן
 לישראל. הראשית הרבנות של התקין התפקוד לשיבוש להביא עלול חשיפתם

ת מידע מכילים הם  עיצוב. בשלבי הנמצאת מדיניות אודו
הפרט. בצנעת כרוך שפרסומו מידע מכילים הם

: 2 ג סעיף לעניו
הראשית. הרבנות מועצת החלטות העתק רצ״ב

בברכה,

ת
המידע וחופש הציבור פניות אחראית
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 תשע״ד א אדר י״ז
17/02/2014

לכבוד
 שליט״א מלול אליהו הרב

לישראל הראשי הרב לשכת

והברכה. השלום

אחרונות. שנים כחמש אושרו ואשר מדינה/עיר/קהילה כרבני המשמשים בחו״ל רבנים של רשימה להלן

 מראש( הודעה ללא המשרה אח עזב )כנתיים ליטוואק דניאל הרב : פורטוגל
 עשיאל יצחק הרב סרביה:
 חב״ד כיח טייכטל יהודא הרב :-ברלין גרמניה
 ממרסיי חי עמרם הרב :-בורדו צרפת

ליבסון שמעון הרב הראשי הרב : פינלנד

לסרי חיים
הייבוא מחלקת מרכז

 שליט״א סבג יעקב הרב - הכשרות אגף ראש העתק:
 יצ״ו וינר עודד מר - הרה״ר מנכ״ל
יצ״ו גולדברג הראל מר - המשפטי היועץ

 02 - 5377875 פקס: ,02 -5313137/8 סל׳: ,9446759מיקוד 36016 ת.ר, ירושליס, ,80 ירמיהו יחב, בית
02-5377875 :Beit Yahav, 80 Yinniyahu St., Jerusalem ,P.O.B. 36016, Tel.: 02-5313137/8, Fax 

www.rahanut.gov.il האתר־. כתובת vevufaitab.gov.il דוא״ל:
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 16 מט' פרוטוקול
(20.4.151 תשע״ה באייר א' לישראל הראשית הרבנות מועצת מישיבת

החלטה:

שי מזוו יבוא ועדת החלטות לישראל כ

:19.4.15)תשע״ה ניסן ל׳ מיום היבוא ועדת החלטות את מאשרת המועצה )
שורים תוקף א. לשנתיים. רק הוא כשרות לגופי הניתנים האי
שורים של הגיאוגרפי התחום את לקבוע הועדה בסמכות ב.  בכפוף ־ ידה על הניתנים האי

ם. טריוני לקרי
 תעודות להם ולהעניק האלו הגופים בקשות את לבחון הוועדה את מסמיכה המועצה ג.

ת שיעמדו ככל מזון ליבוא כשרות שו בדרי
) E.K. אירופה רבני מרכז !
מסין - רוזנברג הרב (2
לוינגר מאיר ישראל הרב ־ הכשרות מאור וועד (3
לתבחינים. בהתאם הדרושים המסמכים מלא להמצאת בכפוף לעיל האמור כפי וזאת

שור התבחינים להלן שראל שיווקם לצורך מיובאים מזון למוצרי כשרות לאי ם, בי  ככשרי
שיבת שהתקבלו כפי ד מיום המועצה בי ״ (:5.1.15)תשע״ה בטבת י

שראל שיווקם לצורד מיובאים מזוו למוצרי כשרות אישור בנותן להכרה קריטריונים ככשרים בי

הקדמה .1
מאפיינים - מזון ייבוא למוצרי כשרות אישורי מתן

 מבוקשים שלגביהם מזון מוצרי המייצרים העולם ברחבי מפעלים של מאוד רחבה פריסה 1.1
 הראשית הרבנות ניצבת בפניהם והקשיים ככשרים, בישראל שיווקם לצורך כשרות אישורי
ככשרים. בארץ שיווקם בטרם אלו מוצרים של כשרותם את לאשר בבואה

 שהוא אחר רב או מקומי רב ככלל הוא הכשר תעודת לתת המוסמך הגורם שבארץ, עוד 1.2
 נותני כנדרש, בחינות שעבר לאחר הראשית, הרבנות ידי על לרבנות הוסמך אשר ציבור עובד

 ציבור עובדי ואינם הראשית, הרבנות ידי על לרבנות הוסמכו לא ברובם, בחו״ל, ההכשר
 הרבנות של ויכולתה לחלוטין, פרטיים גורמים הם אלא כלשהוא, משמעתי לדין הכפופים
מאוד. מוגבלת ומקצועיותם התאמתם מידת את לבדוק הראשית

ייבוא למוצרי הכשר נומגי בגורמים להכרה ועדת .2
:יהיו שחבריה הוועדה( - )להלן ועדה תמנה הראשית הרבנות מועצת 2.1

הראשית הרבנות מועצת שתקבע כפי מועצה חברי 3 2.1.1
נציגו או הראשית ברבנות הייבוא מחלקת מנהל 2.1.2
נציגו או לרבנות המשפטי היועץ 2.1.3

בוועדה. כמשקיף ישמש כשרות לענייני לישראל הראשי הרב יועץ 2.2
:יהיו הוועדה תפקידי 2.3

 שיווקם לצורך מיובאים מזון למוצרי כשרות אישורי כנותני גופים או ברבנים הכרה לאשר 2.3.1
בישראל.

או בתפקידם התרשלו הכשרות גוף או הרב כי נמצא בהן בנסיבות כאמור, הכרה לבטל 2.3.2
עולה כאשר או המיובא, המזון של כשרותו ברמת הפוגע באופן כהלכה, פועלים שאינם



 הכשר כנותני בהם להכיר שהעילות נמצא כאשר או המידות, בטוהר לפגיעה חשש
 לנהלי בניגוד פעלו הכשרות גוף או הרב כי נמצא אם או עוד, רלוונטיות אינן מלכתחילה

והנחיותיה. לישראל הראשית הרבנות
הכשר נותגי סוגי .3

:בחוי׳ל הכשר נותני של סוגים שני ישנם
בחו׳׳ל מדינה רב או עיר רב או קהילה רב 3.1
הכשרות בתחום המתמחים מוכרים דין בתי או כשרות גופי 3.2

בחו״ל עיר/מד»גה קהילה/רב רב .4
:הכשר כנותני בחו׳׳ל קהילות/עריס/מדינות ברבני להכרה במצטבר הסף תנאי להלן 4.1

 מתגורר שהוא או הקהילה/עיר/מדינה של המוסמכים המוסדות ידי על לתפקידו מונה הרב 4.1.1
שנים. 5 לפחות בעקביות דת שירותי ומספק במקום

מוכרים. רבנים ידי על לרבנות הוסמך אשר תורני רקע בעל הוא הרב 4.1.2
ברבנות הבחינות מחלקת במסגרת בכתב מעשית ובחינה בכתב עיונית בחינה עבר הרב 4.1.3

 הראשית ברבנות והיתר איסור בהלכות בכתב שנבחן רב כשרות. בענייני לישראל הראשית
עיונית. מבחינה פטור יהיה

 בהתחשב, וזאת הרב יוכר בו הגיאוגרפי התחום את דעתה, לשיקול בהתאם תקבע, הוועדה 4.2
הכשרות, על ולפיקוח להשגחה הרב של מטעמו שיפעלו הגורמים במספר השאר, בין

 כשרות שירותי המקבלים העסק בתי מספר אלו, גורמים של התורנית והשכלתם ניסיונם
 רב של תחומו את להרחיב רשאית תהיה לא הוועדה ואולם וכיוצ׳׳ב, מהרב

מדינתו. לתחום מעבר קהילה/עיר/מדינה
 לצורך בו מסתייעים ובחו׳׳ל בארץ כשרות גופי כי שיוכיח ברב להכרה עדיפות תינתן 4.3

פעילותם.
הראשית. הרבנות מטעם לדיינות או לרבנות שהוסמך לרב עדיפות תינתן 4.4

שרות גוף .5 כ
- מוכר)להלן דין כשרות/בית כשרות/ועד בתאגיד הכרה למתן במצטבר, הסף, תנאי להלן 5.1

:כשרות( גוף
 שהוא אחד רב לפחות של הלכתית להנחייה מלאה בכפיפות שוטף באופן פועל הכשרות גוף 5.1.1

הכשרות. בתחום מומחיות בעל מוכרת תורנית אישיות
 בחינה שעבר הכשרות, בתחום מעשית מומחיות בעל גורם פועל הכשרות, גוף במסגרת 5.1.2

 בפני וראיון לישראל הראשית ברבנות והסמכה בחינות מחלקת במסגרת בכתב מעשית
הכשרות. תחום עם והיכרותו התאמתו בדיקת לשם הוועדה

 כחברה/מלכי׳ר מתואגד שהוא כך על המוסמכות מהרשויות אישורים המציא הכשרות גוף 5.1.3
הכשרות. שירותי בתחום הפועל

 לבתי כשרותיים ופיקוח השגחה שירותי במתן שנה לפחות של ניסיון בעל הוא הכשרות גוף 5.1.4
ויציב. עצמאי באופן ופועל עסק

 התאמתה את השאר, בין הוועדה, תשקול כשרות בגוף הכרה בדבר החלטה קבלת לצורך 5.2
 העסק בתי למספר הכשרות, גוף לרשות העומדת הלוגיסטית־ארגונית התשתית של

 היקף ואת הגיאוגרפית, בפריסתם בהתחשב הכשרות, שירותי מתבקשים שלגביהם
 תבחן הלוגיסטית-ארגונית, התשתית לעניין אלו. עסק בבתי הנדרשת הכשרותית הפעילות
 ושל הגוף, ידי על המועסקים והפיקוח ההשגחה עובדי של והתאמתם ניסיונם את הוועדה

 הכשרות גוף מסתייע שבהם וכימאי מזון טכנולוג כגון נוספים דרושים תפקידים בעלי
בפעילותו.

 מוצרי על כשרותיים ופיקוח השגחה שירותי במתן העוסק כשרות גוף כל על יחול זה נוהל 5.3
 במדינה אם ובין בישראל יושבים ומשרדיו הגוף הנהלת אם בין לישראל, המיובאים מזון

אחרת.
שוגות .6

 הרבנות לנהלי בהתאם לפעול להתחייבותו בכפוף תהיה כשרות בגוף או ברב הכרה 6.1
והנחיותיה. לישראל הראשית

 מועצת לאישור תובא מיובאים מזון למוצרי כשרות מתן לצורך כשרות בגוף או ברב הכרה 6.2
לישראל. הראשית הרבנות



לאו: ד. הרב

החלטה:

 ברבנות הייבוא מחלקת מנהל ידי על יונפקו מיובאים מזון למוצרי הכשרות אישורי 6.3
לישראל. הראשית הרבנות מועצת ידי על כך לשם שיוסמך הראשית

 הרבנות ידי על שיומצא מפורט שאלון למלא יהיה ההכרה מבקשי הרב או הכשרות גוף על 6.4
לישראל. הראשית

 על הוועדה את לעדכן החובה מוטלת הראשית מהרבנות הכרה שקיבל כשרות גוף או רב על 6.5
 פרסונאלי שינוי בקהילה/עיר/מדינה, הרב כהונת סיום השאר, ובין רלוונטי שינוי כל

וכד׳. הגוף בהנהלת
מעבר הוראת .7

 כשרות גוף או קהילה/עיר/מדינה רב על יחולו לא אלו בקריטריונים המפורטים הסף תנאי
:במצטבר הבאים התנאים שני בהם שיתקיימו

 ברציפות שנתיים במשך מיובאים מזון למוצרי כשרות ואישורי כשרות שירותי העניקו הם 7.1
אלו. קריטריונים לאישור שקדמו האחרונות השנים חמש במהלך

לישראל. הראשית הרבנות ידי על בעבר הוכרו הם כי הוכח 7.2

29 ,מט פרוטוקול
114.12.161 תשע״ז בכסלו י״ד לישראל הראשית הרבנות מועצת מישיבת

למהדרין הרבנים איחוד בד״צ

 בית את בפנינו כאן גם שמאשרת הייבוא וועדת של ההמלצה את יש לפנינו המובא בספר
 צ בד״ צרפת. יעקב משפטיך יורו דין בית יד שעל למהדרין הרבנים איחוד בד״צ פריז של הדין

 שרלוטון בעיר מיקומו אשר למהדרין הרבנים איחוד בד״צ אחת. במילה הרבנים איחוד
 עמד כי שנמצא לאחר הזה הבד״צ את מאשרים נכון. המילה את שאמרתי מקווה צרפת.

הקריטריונים. בכל

 מושבו שמקום למהדרין הרבנים איחוד בבד״צ להכיר מחליטה הראשית הרבנות מועצת
לישראל. מזון יבוא לצורך בשרות בגוף שבצרפת,


