
כשרות ממלכתית
תשובות לתהיות הנשמעות בשיח הציבורי

1. למה צריך כשרות ממלכתית בישראל?
ולכ� כשרות המזו� הציבורית אינה רק אינטר� הצרכ� הפרטי אלא ער� מהותי במדינה שמביע אמירה  יהודית  מדינת ישראל היא מדינה   <
ערכית-לאומית: יש קשר רשמי וממו�ד בי� המדינה-הממלכה לבי� התורה. זו הייתה תפי�תו של הרב קוק זצ"ל שלאורה הקי	 את הרבנות 

הראשית לישראל. 
בדיוק את הנקודה הזו מנ�י	 גורמי	 שוני	 הנאבקי	 ברבנות להחליש ולפרק ובכ� להחזיר אותנו לדפו�י הגלות בה כל קהילה מבודדת ונאבקת 

באופ� פרטי על היכולת לחיות חיי	 יהודיי	 כשרי	. 
בנו�� לכל זה, רובו של ע	 ישראל רוצה לאכול כשר והכשרות הממלכתית מאפשרת לו זאת. עצ	 העובדה שישנה כשרות ממלכתית הביאה 

להישג העצו	 שכיו	 במדינת ישראל רוב מ�חר האוכל הוא כשר. 

2. למה שהרבנות לא תהפוך לרגולטור בתחום הכשרות? מה מועיל המונופול שלה?
אי� שו	 מניעה לשינויי	 מבניי	 במער� הכשרות והרבנות אכ� בוחנת זאת כל הזמ�, וכפי שנעשה לאחרונה ברבנות פ"ת ש	 אכ� עברה   <

ההשגחה לתפעול של חברה חיצונית -בניהול הרבנות. למעשה, רוב הרעיונות שארגו� צהר מדבר עליה	 – כבר מיושמי	 בשטח. 
מאיד�, יש הכרח קריטי שהרבנות הראשית תשמש כגו�-על המנהל ומפקח על המער� ה� מהבחינה העקרונית כדלעיל וה� למע� קביעת נהלי 

כשרות אחידי	 שימנעו מצב של 'איש הישר בעיניו' שיביא לפרצות הלכתיות וחדירת גופי	 שאינ	 מחויבי	 להלכה.
מצער מאוד שבצהר בחרו להיות אלו שפורצי	 את הפרצה הזו.

3. הוכח שהפרטה זה תמיד דבר טוב ומייעל.
> מעבר לאמור בתשובה הקודמת, הפרטת הכשרות באופ� מוחלט תגרו	 להכשלת רבי	 ולמכירת נבלות וטריפות באר�, אפילו הגופי	 הפרטיי	 

העו�קי	 בכשרות שמעבר לכשרות הב�י�ית, מודי	 שללא פיקוח הרבנות על כל מער� הכשרות לא היה ביכולת	 להו�י� ולהדר. 
רק גו� מרכזי כמו הרבנות הראשית מ�וגל לדאוג להפרשת תרומ"ע במרכזי השיווק ה�יטונאי	, למכור את החמ� של המדינה, לדאוג לכשרות 

בשר מיובא בהיק� של כ80,000 טו� בשנה(!) ועוד ועוד.

4. הרבנות של הרב קוק מתה. 
הרבנות הראשית נשלטת היום בידי עסקנים חרדים לא ציוניים, שאינם רואים ברבנות הראשית קודש.

> יש בדברי	 אלה לעז והוצאת ש	 רע. מאז ימי הרב קוק ועד ימינו הרבני	 הראשיי	 פעלו ופועלי	 מתו� מ�ירות נפש עצומה להרמת קר� 
התורה ולשמירתה בישראל. הא	 הרבנות הראשית חפה מפוליטיקה וע�קנות? – לא, יש בה בעיות כבכל מו�ד ציבורי. א� הא	 רב הטוב על 
הטעו� שיפור- בוודאי, לאי� ערו�! הרבני	 הראשיי	 והרבנות הראשית עו�קת כל העת בתחומי	 רבי	 ששומרי	 על היהדות במדינה ואי� 

לשער את גודל הבעיות שהיו ללא הרבנות באר� ובעול	, וזו פעילותה המרכזית ולא דברי	 צדדיי	 של ע�קנות.

5. אז למה אנו שומעים כל הזמן דברים רעים על הרבנות בתקשורת?
> זו נקודה חשובה. ישנ	 גופי	 וכוחות ששמו לה	 למטרה להשחיר את פניה של הרבנות הראשית בכל דר�, מתו� הבנה שהיא מהווה את מרכז 
הכובד בשמירה על צביונה היהודי של המדינה. ה	 פועלי	 בזירה החקיקתית, המשפטית ובעיקר התקשורתית והכל כדי להצר את צעדי הרבנות 

ולהוציא לה ש	 רע. ה	 לא בוחלי	 בשקרי	, �ילופי	 ועיוותי	. 
                                         

6.  האם הרפורמות בכשרות לא ייקרו את השירות?
> ראשית, יש להדגיש שכשרות היא דבר חשוב ומשמעותי שראוי וצרי� לשל	 עליו כ��, וזה לא פחות חשוב מתשלומי	 אחרי	 כמו אישורי 
איכות של משרד הבריאות או אישורי בטיחות מבני	 וכדומה. מעבר לזה, בעל הע�ק מרוויח מכשרות טובה ואיכותית בלקוחות רבי	 שעניי� 

זה חשוב לה	 (80% מתושבי המדינה). 
ואחרי הכל, השירות לא אמור להתייקר אלא בעיקר להתייעל ולשמור על זכויות המשגיחי	 ועל רמת השגחה טובה ומוקפדת. גופי	 פרטיי	 
תורמי	 בעיקר להפחתת איכות הכשרות ולא להוזלת מחירה. כבר כיו	, עלות הכשרות ברבנות רעננה למשל, זולה יותר מהמחיר שמציע 

ארגו� צהר.

7.  הבד"צים הרבים הקיימים גם מפרים פעמים את החוק, ואין עליהם שום אכיפה, אז מה שונה בגוף החדש?
> לש	 הדיוק, אי� זה נכו� שהבד"צי	 מפירי	 את החוק כיוו� שה	 נותני	 כשרות נו�פת במקו	 שכבר יש בו כשרות מטע	 הרבנות. כלומר זו 
לא אלטרנטיבה לרבנות – כפי שנעשה ע"י 'השגחה פרטית' של צהר- אלא תו�פת כשרות. זהו הבדל מהותי מאוד, כיוו� שב�ו� הכשרות היא 

תחת פיקוחה של הרבנות. 
ע	 זאת, הבד"צי	 נו�דו ע"י אנשי	 שתפי�ת	 אינה באמונה במדינה ובחשיבות הרבנות הראשית, א� מאנשי	 השייכי	 לתפי�ת הרב קוק 

בוודאי מצופה לחזק תפי�ה זו ולא להיפ�.

8. האם לא כשלו כל הניסיונות לשנות את הרבנות הראשית ומערך הכשרות שלה מבפנים?
> ההיפ� הוא הנכו�. הרבנות נמצאת בלמידה מתמדת וכול	 מודי	 שהכשרות הולכת ומתייעלת ורק בתקופה האחרונה נעשו כמה וכמה צעדי	 
משמעותיי	. ובכלל, איפה שמענו שכשיש בעיה מ�ויימת בגו� ציבורי פותחי	 במקומו גו� חלופי? כ� מתקני	 ומשפרי	? מישהו מעלה על 
דעתו להחלי� את הצבא או המשטרה לאור בעיותיה? אנו מלאי אמו� בתיקו� מערכתי היכ� שנדרש, וזה מה שמצופה מאתנו כציבור מאמי� 

ואידיאלי�טי. תו�פת תקני	 וחוקי	 חזקי	 י�ייעו מאוד לביצור המער�-ועל זה בדיוק עובדי	 ברבנות. 


