
לפני שנתן ה' יתברך את התורה לעמו ישראל, נאמר בתורה )שמות 
יט, ב(, "ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם 
ישראל נגד ההר". ופירשו רבותינו במכילתא, )והובא בפירוש רש"י(, 
יחיד, ללמד, שחנו "כאיש אחד בלב אחד".  ויחן שם ישראל, לשון 

כלומר, מתוך אהבת רעים, מתוך אהבת ישראל.

ומלשון הפסוק, שנאמר "ויחן שם ישראל", למדים אנו, כי היו ישראל 
וכמו שביאר  פירוד,  בלי שום  כאיש אחד ממש, באהבה מוחלטת 
עד(,  עמוד  מאמרים  )לקוטי  מלובלין  הכהן  צדוק  רבי  הגאון  זאת 
הוא מרגיש בעצמו התנשאות קצתו  אין  שכשם שאצל איש אחד, 
על קצתו, כי הוא מרגיש באופן שווה את כל אבריו, בלי הבדל אם 
יכאב לו אבר זה או אבר אחר, כי כל אחד מאבריו יקר לו מאד, כך 
ביניהם  שווים  היו  רק  זה,  כנגד  זה  התנשאות  הרגישו  לא  ישראל, 
וכן נאמר "וכשלו איש באחיו", איש בעוון אחיו,  כאיש אחד ממש(, 
כלומר, אם איש אחד מישראל חוטא, יש לכל ישראל חלק בחטאו, 
כי כל ישראל ערבים זה לזה, ולכולנו אחריות זה על זה. )סנהדרין 

כז:(.

נאמר בספר ירמיה )פרק ה, א(, "שוטטו בחוצות ירושלים וראו נא 
ודעו ובקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט מבקש 
אמונה ואסלח לה". כלומר, אמר ה' יתברך, חפשו בירושלים, ואם 
לכל העיר בעבורו.  ה'  יסלח  ה',  תמצאו אדם אחד ההולך בדרכי 
והקשה הרד"ק, והרי אמר דוד המלך, "נתנו את נבלת עבדך מאכל 
לעוף השמים, בשר חסידיך לחייתו ארץ", ומשמע אם כן שהיו בזמן 
החורבן אנשים שהיו עבדי ה' וחסידיו. והשיב הרד"ק בשם אביו רבי 
משה קמחי, שהחסידים בזמן החורבן, היו מתחבאים בבתיהם ולא 
היו נראים בחוצות. וכמו שאמרו רבותינו בגמרא )שבת נה.(, שבזמן 
שיתקנו  העברה  עוברי  את  מעוררים  החסידים  היו  לא  החורבן, 

דרכיהם.

ואפשר לבאר את הדברים, כי באמת שכל ישראל ערבים זה לזה, 
ועל כן אם אחד מישראל חוטא, יש לכל ישראל חלק בחטאו, אולם 
כמו כן להיפך, אם אדם אחד מישראל משתדל בתורה ובמצוותיה, 
הרי שהוא מזכה בכך את כל ישראל, וכמו שכתב רבינו משה אלשיך 
קרבן,  יקריב  מישראל  אחד  אדם  אם  כי  ויקרא(,  ספר  )בתחילת 
יתברך, שוטטו בחוצות  ה'  ולכן אמר  ישראל,  לכל  הוא מכפר  הרי 
לכל  אכפר  וצדיק,  חסיד  שהוא  אחד  איש  תמצאו  אם  ירושלים, 
ירושלים. אולם זהו דווקא באופן, שהחסידים אף הם נוהגים באותו 
אם  אבל  במעשיהם,  הרבים  את  לזכות  ומשתדלים  אחריות,  רגש 
ואינם נושאים ברגש האחריות כלפי  הם טומנים ראשם בבתיהם, 
כלל הציבור, הרי שאז, גם ה' יתברך נוהג באותה מדה, ואינו מכפר 

לכל עדת ישראל רק בזכות אותם חסידים יחידים.

מגילת רות ומשמעותה

בחג השבועות קוראים את מגילת רות, מגילה עליה אומרים חז"ל 
ש"אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא היתר ולא איסור, ולמה נכתבה, 

ללמדך שכר של גומלי חסדים" )ילקוט שמעוני(.

פתיחתה של המגילה מלמדת על שינוי בולט מספרי התנ"ך, אין בה 
ציון השנה המדויקת, לא מוזכר שמו של השופט שמנהיג את הדור, 
סיפור המגילה משתרע על שנים רבות, ואין בה אזכור למאורעות 

אחרים, "ויהי בימי שפוט השופטים", סתם ולא פירש.

שני מאורעות חותמים את ספר שופטים, ואף בהם לא מוזכר הזמן, 
מתו  שבסופה  אחים  למלחמת  שהוביל  בגבעה,  פילגש  מעשה 
ופסל  מישראל.  שבט  נכחד  וכמעט  איש,  אלף  משמונים  למעלה 
הנביא  זרה.  עבודה  לעבוד  דן,  שבט  שלם,  שבט  שהטעה  מיכה, 
מלך  אין  ההם  "בימים  במילים  התקופה  את  מתאר  הספר  כותב 

בישראל, איש הישר בעיניו יעשה".

זו אינו  ציון השנה המדויקת אינו חשוב, שמו של השופט בתקופה 
היסטוריה,  ספר  אינו  שהתנ"ך  מלמד  אלו  פרטים  העדר  רלוונטי, 
אחדים  מאורעות  קטועים.  סיפורים  בו  נקרא  קרובות  לעתים 
מעשים  שרק  מפני  ברמז.  מוזכרים  ואחרים  בפרוטרוט,  מסופרים 
המשמעותיים לדורות נכתבו. רק נבואה שיכולה ללמד את הדור 
הבא יש צורך לכותבה. ואם יש בה פרטים שאינם חשובים ללימוד 

הלקח מהם, אין צורך להזכירם.

נבחין  שבלימודם  מפני  נכתבו  מיכה  ופסל  בגבעה  פילגש  מעשי 
מה קורה לעם שאין בו הנהגה ואיש הישר בעיניו יעשה. זהו לימוד 
לדורות, המלמד יהודי מה יקרה לו אם יסרב לקבל מנהיגות וסמכות. 
כשהתקופה היא תקופה שאין בה מלך, יכולה אישה להקדיש ממון 
רב, בהתלהבות רבה, ולחשוב ש"הקדש הקדשתי לה', לעשות פסל 
ומסכה". איזה עיוות! להקדיש לה' לשם מה? לעשות פסל ומסכה, 
מגיעים  שמכוון  מי  כשאין  כמותם.  לעשות  שלא  ה'  מצווה  עליהם 
למלחמה  מגיעים  משותף  מנהיג  כשאין  שכזאת.  חמורה  לטעות 
שבט  להרוג  ומוכנים  מחד,  בלייעל  בני  על  מחפים  כך.  כל  קשה 

שלם מאידך.

מגילת רות היא דוגמה נוספת למה שעלול לקרות אם אין סמכות 
מוכרת בישראל. המגילה פותחת בהצהרה "בימי שפוט השופטים". 
רוח  את  בעם,  השלטת  האווירה  את  הנביא  מתמצת  אלו  במילים 
התקופה. העם שפט, ביקר ופסל את שופטיו, חשב שהוא יודע טוב 
גדול  ואדם  הארץ,  על  ורוחני  גשמי  רעב  בא  סמכות,  כשאין  יותר. 
ולהימלט  הקרובה  למשפחתו  מאחריותו  לחמוק  מסוגל  כאלימלך 

לשדה מואב. "איש הישר בעיניו יעשה".

המשך בעמוד הבאהמשך בעמוד הבא

הגאון רבי דוד לאו שליט"אהגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

דבר מרן הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשיתדבר מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול



כיוצא בזה נאמר בתורה )בראשית פרק יח, כד( לגבי אנשי סדום, 
חמשים  בסדום  אמצא  אם  אבינו,  לאברהם  יתברך  ה'  שאמר 
ופירש רבינו  ונשאתי לכל המקום בעבורם,  צדיקים "בתוך העיר" 
שלא  ללמד  שבא  העיר",  "בתוך  שנאמר  מה  עזרא,  אבן  אברהם 
היה ה' נושא לכל אנשי סדום בעבור הצדיקים, אלא אם היו "בתוך 
העיר", מעורבים עם הבריות, ומשתדלים להשפיע עליהם לטובה, 
אבל עבור צדיקים הנחבאים אל הכלים, לא היה ה' נושא לכל אנשי 

סדום.

לדברי  קשובות  אוזניים  יש  ה',  לדבר  גדול  צימאון  יש  זה  בדורנו 
התורה, ונתקיים החזון )עמוס פרק ח, יא(, "הנה ימים באים נאום 
אם  כי  למים  צמא  ולא  ללחם  רעב  לא  בארץ,  רעב  והשלחתי  ה', 
זצוק"ל, היה מעורר  ורבינו  ומרן אבי מורינו  לשמוע את דברי ה'", 
על כך, שעלינו לנצל דבר זה בכל מה שאפשר, לזכות את הרבים, 

ללמוד וללמד לשמור ולעשות.

ופירשו  חיים",  תוכחת  שומעת  "אזן  לא(,  )טו,  במשלי  נאמר 
המפרשים, "תוכחת חיים", היא התורה הקדושה, שהיא חיינו ואורך 
ימינו, וכמאמר רבינו סעדיה גאון )בספר האמונות והדעות מאמר 
ג(, "אין אומתנו אומה אלא בתורתה", על כן נקראת התורה תוכחת 
לעתים  והבינה  לישראל,  אמתיים  חיים  משפיעה  שהיא  "חיים", 
)דרוש מו( פירש בזה, כי יתרון רב יש לשומע תוכחת מוסר מפי אדם 
חי, ממה שילמד את הדברים מתוך ספרים, משום שדבר הנכתב 
בספר, עם כל קדושתו, סוף סוף אין שם חיות כלל, ולכן אינו עושה 
רושם חזק בלב הלומד, ובמשך זמן מה הולך הדבר ונשכח מלבו 
של הלומד מתוך ספר, לא כן השומע מוסר מפי חכם, הרי דברים 
היוצאים מן הלב נכנסים אל ללב, ובפרט אם החכם שאומר דברי 
אדם  כל  אמרו,  הרי  באמת,  שמים  ירא  הוא  תורה,  ודברי  מוסר 
נשמע,  "סוף דבר הכל  ירא שמים דבריו נשמעים, שנאמר  שהוא 
תנועותיו  עם  חי  אדם  מפי  כששומע  ובוודאי  ירא".  האלקים  את 
ודיבורו בקול נרגש מלב אוהב, הרי הדברים יעשו רושם גדול בלב 

שומעיהם בלי ספק, וישיגו תועלת רבה מן הדברים.

השפעת דברי התורה על ידי חכמי ישראל, והנחלתה בקרב העם, 
אחריות  של  ברגש  שמים,  יראת  של  הרגשה  מתוך  שתהיה  צריך 
בוודאי  יוצאים באהבה,  יהיו הדברים  וכאשר  כל האומה,  על  רבה 
שיתקבלו אהבה, כמו שנאמר "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין 
נ(,  פ'  בראשית  טוב  )לקח  במדרש  אמרו  וכבר  ממנה",  יסור  לא 
"ואתם חשבתם עלי רעה", מכאן שהתוכחה נאה, שמתוך התוכחה 
באה האהבה, וכמו שנאמר במשלי )כז, ה(, "תוכחת מגולה מאהבה 

מסותרת".

לברכה,  צדיק  זכר  מורי  אבי  מרן  שהיה  איך  מקדם,  ימים  אזכרה 
מכתת רגליו בכל קצוות תבל כדי להנחיל את התורה לכל ישראל, 
והיה נושא בעול האומה, מתוך יראת שמים שהייתה בלבו, ברגש 

משמעות נוספת לומדים אנו מן המגילה, אמונה. רות, נסיכה מבית 
בריחתו  אלמלא  ימיה  כל  יהודי  רואה  הייתה  לא  במואב,  המלכות 
של אלימלך מיהודה. בוודאי שלא הייתה מעלה על דעתה להינשא 
ליהודי, לולא השפל הרוחני בעם ישראל. דווקא משום שאין הנהגה 
וללכת  עמו  את  לעזוב  העם  ובכירי  מבחירי  אחד  לעצמו  מרשה 
לארץ קרובה פיזית ורחוקה מנטלית מעם ישראל. אין ספק שהיה 
הנהגה  שאין  בשעה  מבחיריו  אחד  כשעוזב  בעם  גדול  שבר  זה 
וסמכות. אך הקדוש ברוך הוא מצמיח, מתוך השבר, את הישועה 

לעולם, מלכות בית דוד.

זרע הישועה נזרע בעמקי החשיכה. יוסף נמכר לעבד, אך המכירה 
גורמת לכך שהוא מכין לאביו "נחיתה" קלה במצרים. תינוק יהודי 
מושלך ליאור. דווקא השלכה זו גורמת לו להיות הילד היהודי היחיד 
הילוד  הבן  "כל  שגזר  המלך  של  בביתו  ועוד  שנים,  באותן  שחי 
היאורה תשליכוהו". צומח אותו ילד וגדל להיות מושיעם של ישראל. 

אלימלך נמלט מגורלו. יכולים אנו לשער כמה שברון לב חשו אחיו 
מתוך  דווקא  רעב.  בשנות  אותם  עוזב  והעשיר  הבכור  כשאחיהם 
החושך והכאב מוליד הקדוש ברוך הוא את ראשית בית המלוכה, 
בית שייבנה על אדני החסד של רות, ועל עוז רוחו של בועז, שמכיר 

תודה על החסד.  

מתנהגים  עתים  בארצו.  ישראל  עם  על  עוברים  קלים  לא  ימים 
אנו איש כלפי רעהו בדרך שאינה מכבדת איש את רעהו. חכמינו 
זיכרונם לברכה היטיבו להדגיש ש"איזהו מכובד?" לא זה שדורך 
רעהו,  חסרונות  בהדגשת  חסדו  את  המבליט  זה  לא  הבריות,  על 
אלא  מכובד הוא – "המכבד את הבריות". כיבוד הבריות שכיבדה 
רות את חמותה לשעבר הביאה לתואר הכבוד "אמה של מלכות", 

אם המלוכה הנערצת על בית ישראל.

הקשיים  שמתוך  העולם  במנהיג  והאמונה  מרות,  שלמדנו  החסד 
מצמיח ישועה, זוקפים את ראשנו בתקווה ובתפילה לימים טובים, 
תמימה,  ה'  תורת  את  באהבה  נקבל  בו  חג  שלימה.  חג  לשמחת 

תורה בשלמותה, שהיא משיבת נפש.

הגאון רבי דוד לאו שליט"אהגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

המשך מעמוד קודםהמשך מעמוד קודם

רבים  ואמנם  מישראל,  ואחד  אחד  כל  על  מוגבל  בלתי  אחריות 
השיב מעון, וזכה להעמיד דורות של לומדי תורה ושל מחבבי תורה. 

וללמד לשמור  יתברך, להמשיך בדרכו הקדושה, ללמוד  יזכנו ה' 
ולעשות, ונהיה אנחנו וצאצאנו וצאצאי כל בית ישראל, כולנו יודעי 
בגאולה  נביאים,  ה'  עם  כל  יתן  ומי  לשמה,  תורתו  ולומדי  שמו, 
השלימה, בבניין ציון וירושלים, כעם אחד בלב אחד, וכמו שמובא 
בתלמוד ירושלמי )חגיגה פרק ג(, אמר רבי יהושע בן לוי, ירושלים 
הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, עיר שהיא עושה כל ישראל חברים.

תשע"ח
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חג מתן תורה, הוא החג המהותי ביותר עבור עם ישראל. הוא היום בו הפכנו לעם אחד עם תורה אחת ודרך אחת ברורה וסלולה, לעשות רצון 
יָך ְלאֹור ּגֹוִים ִלְהיֹות ְיׁשוָּעִתי ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ" )ישעיהו מ"ט ו'( מלווה את עם  אבינו שבשמיים ולקדש שם שמיים. המשימה הלאומית של  "וְּנַתִתּ

ישראל ומדריכה כל אחד ואחד מאתנו – לקדש שם שמיים ולהאהיב את שמו יתברך על כל העולם.
ההתייחסות של הרבנות הראשית לישראל למשימה לאומית זו מקבלת משמעות אדירה וכבדת משקל, אך גם זכות עצומה, וכמובן מלאכה זו 

נובעת מבפנים פנימה, מתוך הרבנות, החוצה - אל עם ישראל בכל מקום בעולם.
הרבנות הראשית לישראל נושאת באחריות על מגוון רחב מאוד של נושאים שהם אקוטיים להמשכיות העם היהודי בארצו. על כתפי הרבנות 
הראשית נשענים מיליוני יהודים בארץ ובעולם המחזקים את ידה ומתפללים שתמשיך לקדש שם שמיים ותנתב ותנחה את היהדות לאור 

הנחייתם ופסיקתם של הרבנים הראשיים שליט"א.
וקבלת החלטות מהותיות בעלי  ומשפיעה במספר רב של רבדים, כאשר בכל רובד מתקיימים מהלכים  הרבנות הראשית לישראל פועלת 

השפעה רחבה ועמוקה.
יש את הרובד הממסדי-ממשלתי, שם בסייעתא דשמיא הצלחנו לסיים סאגה ארוכה של התעלמות מתמשכת בצרכני הכשרות במדינת ישראל 
בכל הקשור ליבוא מזון כשר ביבוא מקביל. הממשלה ששאפה להוזיל את יוקר המחיה, העבירה את 'רפורמת הקורנפלקס' – המאפשרת 
לצרכן ליהנות ממחירים מוזלים ביבוא מזון מחו"ל, מבלי שנתנה את דעתה ברפורמה זו להיבטי כשרות המזון. הרבנות הראשית לישראל 
נרתמה לסוגיה ועמדה בכל תוקף על כך שגם צרכני המזון הכשר יוכלו ליהנות מהתחרות המתאפשרת לאור הרפורמה וזאת בלי לוותר על 
עקרונות שמירת הכשרות. לאחר מספר רב של דיונים, וועדות ופגישות יצאה לפועל 'רפורמת הקורנפלקס הכשרה', דרכה יוכלו יבואני המזון 
לייבא מזון כשר תחת הפיקוח של הרבנות הראשית לישראל לטובת צרכני הכשרות במדינת ישראל. לא התפשרנו על אופן הפיקוח ושמירת 

נהלי הכשרות והשגנו את מטרתנו – הוזלת יוקר המחיה גם במזון הכשר.
והוא משמש כמטרה מרכזית בסדר העדיפויות – חיזוק קשרי הרבנות עם הקהילה.  רובד נוסף שהרבנות הראשית שמחה לקחת בו חלק 
בימים אלו אנו נמצאים בשלבים מתקדמים של הכנת הכנס השנתי של רבני הערים והמועצות בישראל, "רבנות, משפחה וקהילה". הכנס אליו 
מוזמנים כלל רבני הערים והמועצות בישראל, ובהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל, עוסק בשלל התפקידים והאתגרים המונחים לפתחו 
של הרב כמנהיג קהילה. בכנס, שזו השנה השנייה בה הוא מתקיים, יועברו הרצאות מקצועיות ממרצים בכירים בנושאים רבים, בין השאר: 
שירותי הדת )מקוואות, כשרות ונישואין( חינוך, זוגיות, כלכלת משפחה נכונה, נשירת בני נוער, התמכרויות, פגיעות, גירושין, טיפולים נפשיים 

בקהילה, שירות משופר, הרב מול התקשורת ועוד. 
רובד נוסף הוא המגע הישיר והאינטראקטיבי שהרבנות הראשית מקיימת מול האזרח שזקוק למידע או לשירותי הרבנות הראשית לישראל. 
בהשקה של אתר הרבנות הראשית החדש, פתחנו בין היתר לאחרונה גם מערכת פניות ציבור מקוונת. מערכת זו הנשענת על טכנולוגיה 
מתקדמת ביותר יצרה מהפך בכל הקשור לאיכות השירות, ליעילות ולמקצועיות שכל פנייה ופנייה מקבלת. הטיפול המקצועי והמענה המהיר 
שהפונה מקבל בכל התחומים הנמצאים תחת אחריותה של הרבנות - מוכיחים את יעילות המערכת המאפשרת בין היתר מעקב אחר כל 
פנייה ויצירת ממשקי עבודה זמינים מול האזרח . הקשר הישיר והנגיש עם האזרח הוא הערובה לכך שאנו עושים את מלאכתנו נאמנה בכל 

הרבדים השונים המרכיבים את עבודת הרבנות הראשית לישראל.

"ויחן שם ישראל" - כאיש אחד בלב אחד.
מידי שנה בחג השבועות, אנו זוכים לקבל את התורה מחדש ולקבל עלינו את מצוותיה וחוקיה – כל שנה מחדש. הצהרת הנאמנות של עם 

ישראל לקב"ה במילים "נעשה ונשמע" מהדהדות מיום קבלת התורה בכל שנה מחדש.
אך ברבנות הראשית לישראל מקיימים במשך כל השנה יום יום את 'מתן התורה' – הנגשת היהדות והמסורת והנחיית עם ישראל בדרכי התורה 

וההלכה לאורם ובהנחייתם של הרבנים הראשיים לישראל שליט"א.
רבני ועובדי הרבנות הראשית לישראל אינם פקידים ממשלתיים, הם אינם משרתי ציבור. הם שלוחים. שלוחי מצווה שעובדים לילות כימים כדי 

לשמר את הצביון היהודי במדינת ישראל.
מונח לפניכם עוד גיליון של 'עולם הרבנות' המסקר את הפעילות הברוכה של רבני ועובדי הרבנות הראשית בחודש האחרון. פעילות המונעת 

מתוך השאיפה לאחד את העם היהודי ואת עם ישראל על כל גווניו תחת מטרה אחת – אחדות עם ישראל.
כולנו תפילה כי רוח הטהרה של יום קבלת התורה, היום בו נהיינו לעם אחד, תמשיך ללוות אותנו ואת מעשינו מתוך סייעתא דישמיא ושנחזור 

להיות מאוחדים כביום קבלת התורה: "ויחן שם ישראל" - כאיש אחד בלב אחד.

דבר מנכ"ל הרבנות הראשית לישראלהרב משה דגן

, הרב משה דגן חג שבועות שמח, מנכ"ל הרבנות
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בשורה משמחת: ה'ייבוא המקביל' יצא לדרך בפיילוט, המאפשר מתן כשרות לרשימת מוצרים המיובאים מחו"ל בייבוא מקביל )שלא על ידי 
היבואן המקורי(, באישור הרבנות הראשית, באופן אשר יוזיל משמעותית את עלות המוצרים לצרכן, תוך יישום דרישות הרבנות הראשית על 

הליך הסדרת הפיקוח הכשרותי.

לפני שבועות אחדים )ביום ג' ט"ז אייר תשע"ח - 1.5.2018( נכנס לתוקף נוהל יבוא מקביל בכשרות הרבנות הראשית, זאת לאחר שהרבנות 
הראשית ומשרד האוצר הגיעו להסכמות בדבר מסגרת הפיילוט והמשאבים שיוקצו לטובתו, כל זאת לאחר דיונים של הצוותים המקצועיים 

שפעלו בהתאם למדיניות שהתווה הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו שליט"א.

במסגרת הפיילוט שהחל, יתאפשר ליבואנים מקבילים לקבל אישורי כשרות על מגוון מוצרי מזון, בעלי צריכה גבוהה בארץ, המיובאים מחו"ל 
ועומדים בתנאים שנקבעו, מתוך תקווה כי רפורמה זו שתיצור תחרות הוגנת תוזיל את מחירי המוצרים עבור צרכני המזון הכשר ותפתח את 
האפשרות ליבואנים נוספים לייבא מוצרים כשרים שיובאו עד כה רק על ידי יבואנים עיקריים, כך שיתאפשר לצרכן לקבל מגוון רחב ומוזל יותר 

של מוצרי מזון מיובאים בכשרות של הרבנות הראשית. 

ולהיערך באופן סופי  והיקפו, זאת בכדי לאפשר לצדדים לבחון  היבוא המקביל  ייבחנו השלכות  במהלך תקופת הפיילוט שתימשך כשנה, 
לגיבוש הסדרת הייבוא המקביל הכשר, תוך מתן התייחסות להיבטים הכשרותיים הנדרשים להפעלת 'רפורמת הקורנפלקס' במתכונת מלאה 

ועבור כל המוצרים. 

יוזכר כי במסגרת התהליך הראשוני של 'רפורמת הקורנפלקס' שהוצגה בשנת 2016, ניתן מענה להיבטים הבריאותיים אך לא ניתנה התייחסות 
להיבטים הכשרותיים הטמונים בייבוא מזון מחו"ל. בעקבות כך פתחה הרבנות הראשית במגעים והגיעה להסכמות עם משרדי הממשלה על 
פיילוט ניסיוני לאישור ייבוא מקביל של מזון כשר, העומד בנהלי הכשרות של הרבנות הראשית, לטובת צרכני הכשרות בארץ ובכדי להוזיל 

עבורם את יוקר המחיה.

בייבוא מקביל מזון כשר באישור  גם  לייבא לארץ  ניתן  ומעתה  הייבוא המקביל  נוהל המסדיר את  ידי הרבנות הראשית  במקביל, הופץ על 
הרבנות הראשית לישראל. מתווה הפיילוט כולל מוצרים שיוצרו במפעל עם השגחה שנתית כללית שניתנה למפעל בחו"ל. 

במקביל לפיילוט הוחלט כי משרד האוצר והרבנות הראשית יפעלו לתיקוני החקיקה הנדרשים לצורך מתן סמכויות אכיפה ובין היתר סנקציות 
ועיצומים כספיים שיוטלו על יבואנים שיפרו את הנהלים. נוהל היבוא המקביל והמסמכים שנדרש היבואן להגיש מפורסמים באתר הרבנות 

הראשית לישראל.

מה רבנות הראשית נמסר כי: "הרבנות הראשית לישראל שמחה להיות שותפה במאמצי המדינה בהוזלת יוקר המחיה גם לצרכנים שומרי 
הכשרות, במקביל למאמציה הכנים להגן על הצרכן מפני הונאות כשרותיות ולוודא כי אכן הצרכן מקבל אוכל כשר כפי שציפה. 

"לאחר שנה ויותר של דיונים מקצועיים עם גורמי כשרות בכירים ברבנות ומול אגף תקציבים באוצר, גיבשנו הסדרת ביניים לרפורמה שקיבלה 
את ברכתם של הרבנים הראשיים. הייבוא המקביל מציב את הרבנות בפני אתגר נוסף במכלול העשייה הברוכה שלה והרבנות נכונה להצליח 

במשימה זו ולתת לציבור הצרכנים והיבואנים את השירות הטוב ביותר תוך שמירה על האינטרס של צרכני הכשרות".

קידום ואישורה הסופי של הרפורמה התאפשר בעקבות מאמציהם המרובים של רבני ועובדי הרבנות הראשית לישראל ביניהם ראשי מחלקת 
הכשרות ברבנות הרב יעקב סבג, יועמ"ש הרבנות עו"ד הראל גולדברג, הרב רפי יוחאי, הרב עמיחי קריגר וכן יועץ הרב הראשי לישראל הרב 

אליהו מלול.

'רפורמת הקורנפלקס' יוצאת לדרך
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 הרבנות הראשית לישראל מפרסמת
את רשימת מוצרי החלב המיובאים המאושרים על ידה

חג השבועות ידוע כחג בעל צריכת מוצרי חלב וגבינה גבוהה במיוחד, זאת לאור המנהג הקדום לאכול מאכלי חלב במהלך החג.

כמידי שנה, הרבנות הראשית לישראל מפיצה רשימה מפורטת של כל מוצרי החלב והגבינות המאושרות על ידה המיובאות מחו"ל למען הסר 
מכשול. 

ניתן לצפות ברשימת הגבינות ומוצרי החלב שקיבלו את אישור מחלקת יבוא באתר הרבנות הראשית לישראל

יש לציין כי על פי החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל, הרבנות הראשית מאשרת גבינות משעת חליבה  - גבינות שההשגחה עליהן החלה 
כבר משעת חליבת החלב ברפת. גבינות אלו הן גבינות מחלב ישראל.

בנוסף, על פי החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל, אין לייבא גבינות משעת עשיה - גבינות שההשגחה עליהן נעשתה רק משלב עיבוד 
החלב לגבינה )רנט( ונעשות על בסיס חלב נוכרי.

ואין להם את אישור הרבנות הראשית לישראל. הציבור  גבינות מחו"ל שכשרותן היא משעת עשיה  ישנן עדיין רשתות המשווקות  שימו לב, 
מתבקש לא לרכוש גבינות במקומות אלו.

בשנים האחרונות קיים מגוון רחב במוצרי יבוא גבינות משעת חליבה, יש לצרוך תוצרת זו בלבד.

היערכות מחלקת הונאה בכשרות לקראת רצף האירועים בירושלים

במסגרת פעילות מפקחי היחידה הארצית, כשברקע יום ירושלים ועלייתם לרגל של המוני בית ישראל לירושלים, בוצעה בשבוע שעבר פעילות 
אכיפה נרחבת כנגד בתי אוכל בירושלים וכן בעיר העתיקה המציגים עצמם ככשרים באמצעים שונים כולל תעודות של גופים שאינם מוסמכים 

לתת כשרות.

בנוסף בוצעו לאחרונה ביקורות בשכונת בית ישראל בירושלים, בכפר אבו גוש ובעיר ביתר עלית כנגד עסקים שהוצגו ככשרים בניגוד לחוק.

במהלך הסיורים נמצאו בתי אוכל שאינם עומדים בנהלי הרבנות הראשית וקיבלו התראות, בתי עסקים רבים תקנו במקום את הליקויים וכן 
הוטלו קנסות מנהליים כנגד מספר עסקים מפרי חוק.

כל זה בתוספת לפעילות השוטפת של עובדי הרבנות הראשית המתקיימת ברחבי הארץ.

היערכות מחלקת הונאה בכשרות לקראת רצף האירועים בירושלים
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ובתי  מיוחדות עבור המטבחים המוסדיים  לישראל פרסמה הנחיות  בעקבות חג השבועות שיחול השנה במוצאי השבת, הרבנות הראשית 
המלון.

במכתב שהפיץ הרב יניב כהן, מרכז מחלקת מלונות ואולמות ברבנות הראשית מבהיר כי יום טוב שחל להיות במוצאי שבת מצריך התארגנות 
מיוחדת בהכנות משבת ליום טוב ובייחוד במטבחים המוסדיים בבתי המלון.

יש לציין כי היות והמנהג בחג השבועות הוא לקיים ארוחות חג חלביות גדולות ועשירות, יש להיערך ביסודיות רבה במערכות כלי הגשה חלביים 
חלוקה  כפות  לעוגות,  ותחתיות  מגשים  למזנון,  המיועדים  וסלטים  לגבינות  קערות  גסטרונומים,  בן-מרי,  קארווינגים,  שפינג-דיש,  הכוללים, 

ומלקחיים, תנורים, ארונות חימום וכ"ו. דקורציה מיוחדת לחג יש להכינה לפני כניסת השבת ולפרקה רק בצאת החג. 

להלן ההנחיות לחג השבועות התשע"ח: 

יש לברור עד ליום שישי בבוקר את כל הדגנים, הפיצוחים והקטניות שהמטבח מתכונן לבשל ולהשתמש במהלך החג. . 1

יש להשרות, לשטוף ולהכין עד ליום שישי את ירקות העלים המיועדים לשימוש במהלך השבת והחג, במידה ויש צורך בירק עלים נוסף . 2
במהלך החג ,יש לפנות למשגיח.  

ניתן לבשל במכשירי הגז בצאת השבת ע"י העברה מאש לאש שתודלק ע"י המשגיח )מנר שהודלק לפני כניסת השבת(. ההדלקה ע"י . 3
המשגיח בלבד. )יש לדאוג למספר נרות בעלי זמן הדלקה של 72 שעות ולהניחם במחלקות המטבח השונות(. במידה ויש צורך בהנמכת 
הלהבה הדבר יעשה ע"י עובד מטבח לא יהודי בלבד בנוכחות המשגיח. לאחר גמר הבישול, כיבוי הלהבות אפשרי ע"י עובד מטבח לא 

יהודי.  

ציוד חשמלי המופעל בחג, יופעל  כמו בשבת באמצעות שעון שבת, זה כולל עבודת התנורים, ארונות החימום , מקררים , מכונות הקפה, . 4
פלטות הקפה, שפינג-דישים וכ"ו. למעט בישולים שניתן לבשל בצאת השבת במכשירים חשמליים המופעלים על ידי שעון שבת שכוון 

מערב שבת ובתנאי שמתג ההדלקה וכיבוי ווסת הטמפרטורה יהיו נעולים מערב שבת. 

חל איסור להדליק מכשירים חשמליים במהלך החג, זה כולל תנורים, מיקרוגלים, מכונות חיתוך ירקות, מכונות חיתוך גבינות/ נקניקים, . 5
מיקסר, מטחנה, קיטור, סיר חשמלי, מחבת חשמלי, צ'יפסר חשמלי ומכשיר השווארמה. 

מכונות - אספרסו \ מילק שיק \ אייס קופי \ שייק פירות \ מסחטת מיץ ידנית או חשמלית - אסורים בשימוש בחג ובשבת. . 6

כל מיחמי השבת בכל מחלקות המלון יעבדו במצב שבת }מצב גלישה{ מכניסת השבת, ועד ליציאת החג. )בד"כ ישנו שעון שבועי הנכנס . 7
באופן אוטומטי למצב שבת בכל יום שישי. כשחל יו"ט במהלך השבוע, יש לכוון את שעון השבת למצב שבת באופן ידני(.

הדלקת נרות – מדליקים נרות 2 פעמים כמקובל בשבת. נרות שבת בליל שישי ונרות חג בצאת השבת, דהיינו לאחר השעה 20:14 . . 8

הכנת הנרות תעשה ע"י עובד לא יהודי. יש להכין מקום בערב שבת עבור נרות השבת ונרות החג וכמו כן מקום להדלקת נרות זיכרון בכמות 
מספקת. הנרות יישארו במקומם עד לכיבויים.

על יד הנרות להדלקה בערב החג, יש להעמיד קופסאות גפרורים ונר שדולק מכניסת השבת    ולוודא שהנר יישאר דולק במקומו מיום שישי 
ועד לצאת השבת.                                                                   
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כחלק מההיערכות ליישום מסקנות צוות ההיגוי לשיפור מערך הכשרות, המגבשת בימים אלו את המלצותיה האחרונות ומתוך הרצון לבדוק 
אביב  בתל  הדתית  המועצה  באולם  לכשרות  ההיגוי  וועדת  חברי  התכנסו  הארץ,  ברחבי  והמסעדות  המלונות  בבתי  מהתרחש  את  מקרוב 
לדיון בסוגיות שונות כהיערכות לרפורמה בכשרות שבסופו נערך סיור בבתי עסק. בדיון לקחו חלק, משגיחי כשרות ומנהלי מחלקות הכשרות 

ברבנות המקומית וברבנות הראשית.

לאחר כ- 20 ישיבות של צוות ההיגוי ולאחר שנקבעו קווים מנחים לקביעת הסדרת הכשרות בבתי העסק וקביעת כללים אחידים בכל הארץ  
להשגחה על ביתי העסק, תוך נתינת דגש על אפיון עבודות ופעולות המשגיח בבית העסק וקביעת פרמטרים קבועים לבתי עסק, ירדו צוות 

ההיגוי לשטח לסיור נרחב בבתי אוכל בעיר ולצורך בחינת ויישום ההמלצות.

נהלי  על  הפיקוח  ואופן  הכשרות  סידורי  על  לעמוד  כדי  'איכילוב',  החולים  בית  של  העסקים  במתחם  ביקור  הוועדה  ערכה  מהסיור  כחלק 
הכשרות של הרבנות הראשית ובחינת יישום המלצות הוועדה.

במהלך הסיור נפגשו חברי צוות ההיגוי עם משגיחי כשרות בעיר תל אביב ממגוון בתי עסק וכן עם מנהלי מחלקות כשרות ומפקחים ואף קיימו 
ישיבות עם בעלי עסקים בעיר.

בישיבה ובסיור השתתפו חברי וועדת ההיגוי מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל הרב משה דגן, הרב הראשי לאשדוד רבי יוסף שינין, הרב שמחה 
אליעזר וייס מכפר הרואה, הרב הראשי לאלפי מנשה רבי דוד אוחיון, הרב שלוש רב אזורי דרום השרון, ראש מחלקת הכשרות בצפת הרב 
מרדכי ביסטריצקי, הרב אליהו מלול יועץ הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו, הרב יעקב סבג ראש אגף הכשרות ברבנות הראשית, יועמ"ש 
הרבנות הראשית עו"ד הראל גולדברג, מנהל מחלקת הונאה בכשרות רפי יוחאי, מנהל תחום מסעדות ברבנות אדיריה פנחס, חבר הוועדה 
יו"ר המועצה הדתית בתל אביב אלדד מזרחי, מנהל מחלקת הכשרות בהרצליה שמעון  מטעם המשרד לשירותי דת הרב חזקיה סאמין, 

בטאט, מנהל מחלקת כשרות באשדוד הרב דניאל פרץ, מנהל מחלקת כשרות בתל אביב הרב בן ציון פרידמן.
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