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- ליאת שוקרון -

ניסיון הרבנות הראשית ליישם את פסק-הדין של בג"ץ בעניין 
הזמן  את  עבר  המושגח  לעסק  הכשרות  משגיח  שבין  הזיקה 
שבג"ץ קבע לעניין. משכך, הודיע היועץ המשפטי לממשלה, 
יעמיד  לאלתר  פסק-הדין  יישום  אי  כי  מנדלבליט,  אביחי 
בסכנה את המונופול שיש למשגיחים מטעם הרבנות הראשית 

לישראל על השימוש במונח "כשר" בעניינם של בתי אוכל. 

כזכור, בית משפט עליון קבע לפני כשנתיים כי עד סוף יוני 
להיום, אפילו לא  נכון  בנושא.  צריך להסתיים הטיפול   2018
הוגשה טיוטת תזכיר חוק בעניין. מנדבליט הנחה השבוע את 
משרדי המשפטים והאוצר להכין ולפרסם תזכיר חוק בנושא 
עד ל-8 בספטמבר, ורק אם כך יהיה, ניתן יהיה לפנות לבית 
השלמת  לשם  נוספת  קצרה  ארכה  למתן  בבקשה  המשפט 

החקיקה.

לא  הכשרות  מערך  נושא  "אם  כי  במכתבו  הסביר  מנדבליט 

ייפתר בהקדם האפשרי, ישנה אפשרות כי ייקבע שלא ניתן 
יהיה לאכוף את הוראות החוק ביחס לגופים פרטיים המעניקים 

תעודות כשרות".

פנה  יוסף,  יצחק  הרב  לישראל  הראשי  הרב  לציון  הראשון 
הראשית  "הרבנות  כי  כתב  בו  מנדלבליט  ליועמ"ש  במכתב 
עשתה את כל אשר לאל ידה ואימצה לא בלי התלבטות את 
שמבחינה  שהגם  הבנה  מתוך  משגיח-מושגח  הפרדת  עקרון 
הלכתית המשך המצב הקיים הוא לא בלתי אפשרי, עדיין יש 
להתחשב בנורמות המשפטיות הנוהגות ועל מנת להגביר את 

אמון הציבור בכשרות הממלכתית". 

בנוסף כותב הראש"ל כי לא ייתכן שרק הרצון לעמוד בלוח 
לחמם של משגיחי  יפגע במטה  בית המשפט  הזמנים שקצב 
הכשרות ופנה למנדבליט בבקשה שייקח חלק פעיל בהצלת 
המשפט,  בית  מול  הכשרות  משגיחי  של  הכלכלי  הביטחון 
הפגיעה  וצמצום  החלופות  בחינת  תהא  התערבות שתכליתה 

במשגיחים.

לטעמו, הפתרון הפשוט שימנע כל פגיעה במשגיחי הכשרות 
הדתיות,  במועצות  כעובדים  הכשרות  משגיחי  קליטת  הוא 

פתרון שהאוצר מסרב לאשרו. 

ארגון 'עתים' אשר ייעץ משפטית למיזם "השגחה פרטית" אמר 
בתגובה:

״מכתב היועמ"ש צריך להוביל את הרבנות לפתרון המתבקש 
של ביטול המונופול והפיכת הרבנות לרגולטור, בכדי שגורמים 

חדשים יוכלו לספק שירותי פיקוח והשגחה.״

למדינה יש זמן?
מונופול הכשרות של הרבנות – בסכנה

אביחי מנדלבליטהרב יצחק יוסף


