
הרב הראשי לישראל הראשל"צ 
הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א

 הרב הראשי לישראל 
הגאון הרב דוד לאו שליט"א

עולםהרבנות

הנוראים  הימים  על  בילקו"י  הנה 
שמחה  מצוות  שיש  באורך  כתבנו 
מששה  אחד  שהוא  השנה,  בראש 
ו  )פרק  טוב  יום  ברמב"ם הלכות  כמבואר  טובים בשנה,  ימים 
בכלל  הוא  השנה  ראש  שגם  א'  פרק  בריש  וע"ש  י"ז(,  הלכה 
הימים טובים. וכן מבואר בשאלתות )שאלתא סו( ובת' הגאונים 
הפרדס  ובס'  יד(  ד,  )ר"ה  וברא"ש  פא(  ומערב  מזרח  )גאוני 
לרש"י )סי' קע( בשם רב יהודאי גאון, וברשב"א )ח"ד סי' רסב(.

למרן,  אמר  נצבים(  )פרשת  הב"י  למרן  מישרים  במגיד  והנה 
יין בראש השנה, ואע"ג דאמר  שלא לאכול בשר ולא לשתות 
ליחידי  ממלל  ואנא  עמא  לכלל  ההוא  משמנים,  אכלו  עזרא 
מעלה  בתורת  רק  בזה  שהכוונה  ונראה  וכו'.  ועוד  סגולה, 
לאנשים גדולים כמו מרן, שהרי מרן עצמו פסק בשלחן ערוך 
)סי' תקצז. א( "אוכלים ושותים ושמחים, ואין מתענין בר"ה ולא 

בשבת שובה, אמנם לא יאכלו כל שבעם וכו'".

והנה רד"ל בספר קדמות ספר הזוהר )ענף ה סי' ד( כתב בשם 
הגר"א, שתמה ע"ז, שהרי משנה ערוכה )חולין שם( שערב ר"ה 
הוא אחד מד' פרקים בשנה שמשחיטין את הטבח בע"כ וכו', 
דאלמא שמצוה לאכול בשר לשמחת יו"ט של ר"ה, ואמר הגאון 
המשנה  הרגע  באותו  שכוחה  הייתה  ב"י  מהרב  שוודאי  ז"ל 
ההיא, או היה לו בזה איזה רפיון בחזרה ועיון בה, אשר על כן לא 
האירה כח משנה זו בהמגיד באותה שעה וכו'". ]וגם בהקדמת 
על  כתב  דצניעותא  ספרא  על  הגר"א  לביאור  ואלאזין  הגר"ח 
הגר"א, פעמים רבות השכימו לפתחו מגידים מן השמים למסור 
לו רזין דאוריתא, ולא הטה אזנו אליהם כלל. ובדידי הוה עובדא, 
ששלח אותי הגר"א אצל אחי הקטן הגאון מוהר"ש זלמן, לאמר 
לו בציווי משמו, שלא יקבל שום מלאך מגיד אשר יבא אצלו, כי 
בזמן לא כביר יבא אליו מלאך מגיד, ואמר אף כי מרן הב"י היה 
לו מגיד היה זה לפני ב' מאות שנים שהיו הדורות כתקנן, והיה 
שרוי על אדמת הקודש וכו'. ובפרט הגילויים אשר בלא תורה 

נפשו בחלה בהם ולא היו נחשבים אצלו כלל"[.

עומדים אנו בסיפם של הימים הנוראים, 
התחדשות.  ושל  נפש  חשבון  של  ימים 
את  לבחון  יום,  מידי  שתפקידנו,  למרות 
יותר  ימים מסוגלים  אלו  ערב שנה חדשה  ימי  ולשנות,  עצמנו 
בהמצאו  ה'  "דרשו  הפסוק  מן  חכמים  שלמדו  כפי  זה,  לייעוד 

קראוהו בהיותו קרוב".                      

אנו  פונים  שבחלקם  חגים,  חדש  לפנינו,  שמחות  של  חדש 
בתפילה לפני האלוקים ומייחלים לשנה טובה, ובחלקם שמחים 
את  מאגדים  קנים,  העשויה  פשוטה  גג  קורת  תחת  יחדיו  אנו 
ארבעת המינים שמבטאים סוגים שונים של אנשים, בעלי ידע 

ובעלי מעשה, ומסיימים בשמחת תורה. 

יש שמחה ויש שמחה. יש שמחה שגוררת בעקבותיה התחלה 
חדשה, ויש שמחה שגורמת לדאגה שמא אירעה תקלה. אפשר 
לראות את אלפי השמחים בשמחת התורה ולזהות את שמחת 
שוב  שיתחילו  לאחר  רק  שלמה  שתהא  שמחה  שלהם,  הלב 
מחדש את מעגל השנה, וישובו לקרוא את התורה שוב, מ"וזאת 
איוב,  דברי  את  גם  למצוא  אפשר  אבל  לבראשית.  הברכה" 
שלאחר כל שמחה וחגיגה שחגגו בניו עמד והתפלל עליהם, כי 

אולי חטאו בעת ימי המשתה ולא ניצלו אותם לתכנים חיוביים.

ראש  ביום  אם  שבו.  השמחה  במצות  הוא  מיוחד  הסוכות  חג 
השנה נזקקים אנו לדברי נחמיה שמבקש מהעם ללכת לאכול 
בחג  דינם,  לצדק  הוא שהוציא  ברוך  בקדוש  ולשמוח  ולשתות 
הסוכות חוזרת התורה שלו פעמיים ומבקשת מאיתנו לשמוח. 
זאת למרות שבעצם לא נסתיימו ימי הדין, ועדיין מבקשים אנו 

על המים, שהרי "בחג נידונים על המים".

מבקשים אנו על הגשם, ואף שתי מצוות היום שנהגו במקדש, 
"אמר  הגשם.  את  מזכירות  הערבה,  ומצות  המים  ניסוך  מצות 
הקדוש ברוך הוא נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי 

השנה".

מצות ארבעת המינים מבטאת אף היא את ימי הדין. אמנם בתורה 
מוזכרת מצוה זו בהקשר של פירות האדמה. לאחר שנסתיימה 

מצוות שמחה
בראש השנה

שמחה 
בחגי תשרי
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אולם צריך לדעת את ערכו של מרן גדול הדורות, שזכה לגילוי 
שכינה שהשכינה דברה מתוך גרונו, וכמבואר באגרת מהר"ש 
וכתב שם  )מסכת שבועות(,  אלקבץ שנדפסה בספר השל"ה 
"וכולנו געינו בבכיה מרוב השמחה, וגם בשמענו צרת השכינה 
בעונותינו, וקולה כחולה המתחננת אלינו וכו'". וגם מה שאמר 
הגר"א שהמגיד של מרן היה באר"י, הנה אחר אלף המחילות 
והשכינה  בחו"ל,  היה  שכ"ז  אלקבץ  מהר"ש  באגרת  מפורש 
בכמה  מישרים  מגיד  בס'  הוא  וכן  לאר"י.  שיעלו  להם  אמרה 

מקומות, כמו בפ' תולדות, ופ' בשלח, ופ' כי תשא. 

וכבר מפורש במגיד מישרים )פ' ויקהל מהדו"ב(: וקוב"ה נשיק 
והרי  עמך,  ממללא  ושכינתא  לך,  ומחבק  דרחימו  נשיקין  לך 

השגת מה שלא השיג אדם אחד בדור, ולא מכמה דורות.

ומה שכתב בס' עמק המלך )בהקדמה לפרק א( שאין מדרגת 
שזכה  אליהו  גילוי  מדרגת  מאלף  אחד  שיעור  אפי'  המגיד, 
לזה האר"י ז"ל. הנה בכמה מקומות נאמרו דברים למרן שכפי 
הנראה הם במדרגה גבוהה של גילוי שכינה, וכגון במ"ש במגיד 
מישרים )בספר ישעיה( אני המדברת עמך, כי אני האם אשר 
עליה נאמר אשר יסרתו אמו, כי אני ממונה לייסר את האדם 
השכינה.  על  בזוה"ק  מובא  זו  ולשון  בזוה"ק.  כאמור  בלילה, 
פ'  )זו"ח  בזוה"ק  ראה 
ברא  כד  פז(:  דף  חוקת 
היכליה  מני  עלמא,  קב"ה 
לעיינא  דמטרוניתא  בידא 
עלמא  בני  וכד  עלמא.  על 
איתוסף  חדוה  זכאין 
בשעתא  אימת  לעילא, 
לון  ודברת  לון  דיסרת 
לרעותא דמלכא, הדא הוא 
אמו.  יסרתו  אשר  דכתיב, 
ועוד בזוה"ק )פ' אחרי מות 
אמו  יסרתו  עד:(, אשר  דף 
ורזא  ישראל.  כנסת  זו  וכו' 
שלחה  ובפשעכם  דמילה 

אמכם. ע"ש. 

נקטינן  ודאי  הלכה  ולעניין 
בר"ה.  שמחה  חיוב  שיש 
בדברי  ג"כ  שמבואר  וכפי 
דברי  ולפי  הנ"ל.  הרמב"ם 
כשם  לכאורה  הרמב"ם, 
לשמח  מחויב  חג  שבכל 
העניים  ואת  בניו  את 
]שבזה"ז  הלויים,  ואת 
ע'  חכמים,  התלמידי  הם 
בשם  יו"ט  הל'  בחזו"ע 
האחרונים[, כך בר"ה צריך 

זו  האסיף,  חג  והגיע  שנה, 
התבואה  את  לאסוף  העת 
ששמח  אדם  שבשדות, 
את  לאלוקיו  מביא  בחלקו 
ומודה  שבתבואתו  המיטב 

לו על מה שזכה בו.

כך  מתייחס  הרמב"ם  גם 
)מורה  וכתב  היום  למצוות 
ואשר  פמ"ג(,  ח"ג  נבוכים 
המינים  בארבעת  לי  נראה 
שמחה  שהם  שבלולב, 
בצאתם מן המדבר אשר לא 
וגפן  ותאנה  זרע  היה מקום 
ורימון ומים אין לשתות, אל 
הפרי  נותני  האילנות  מקום 
לזיכרון  ולקח  והנהרות. 
והטוב  שבפירות  הנאה  זה 
שבעלים  והיפה  שבריחות 
כן,  גם  שבעשבים  והטוב 

רצוני לומר ערבי נחל.

המצוה,  סיבת  שזו  למרות 
את  חז"ל  לה  גם  מוסיפים 

הללו  המינים  וארבעת  הואיל  אליעזר  רבי  "אמר  הדין,  הדגשת 
אינם באים אלא לרצות על המים, וכשם שארבעת המינים הללו 

אי אפשר בהם בלי מים, כך אי אפשר לעולם בלא מים".

שילוב שניהם יוצר את המוזיקה הנכונה, הדגשת שמחה מחד, 
תוך זיכרון תמידי, דע לפני מי אתה עומד. הגילה והשמחה יהיו 

ברעדה, בידיעה ששירת הלב תנוגן במקצבים שונים.

*
המינים  ארבעת  את  לנענע  מצוה  הסוכות,  בחג  מיוחדת  מצוה 
בעת תפילת ההלל. המשנה בסוכה אומרת שמנענעים בפסוק 
"הודו לה' כי טוב" תחילה וסוף, וב"אנא ה' הושיעה נא". נחלקו 
מוליך  סובר שהאדם  יוחנן  ר'  הנענועים.  מושג  חכמים בהסבר 
אבל  שלו.  העולם  רוחות  שארבע  מי  לפני  המינים  את  ומביא 
מוסיפה הגמ' רב עוקבא בר חמא אמר בשם רבי יוסי ב"ר חנינא, 
לעצור  כדי  ומוריד  מעלה  רעות,  רוחות  לעצור  ומביא  מוליך 

טללים רעים.

למי  תודה  הכרת  רגש  מתוך  הנענועים  על  מביט  יוחנן  רבי 
שהעולם שלו, והוא פורץ מכל הלב בשירת הלל ומודה לה' כי 
החדשה,  השנה  אל  בדאגה  מביט  חמא  רב  זאת  לעומת  טוב. 
ומסתכל בחשש מפני דין שמים. שני הדברים נכונים, וכך נפסק 
בהלכה לנענע גם באמירת "הודו לה' כי טוב", לשבח את העבר. 
לקראת  הלב  מכל  תחינה  ה'",  ב"אנא  גם  ולבקש  לנענע  אבל 

השנה הבאה.

הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א
)המשך(

הגאון הרב דוד לאו שליט"א
)המשך(

שילוב שניהם 
יוצר את 
המוזיקה הנכונה, 
הדגשת שמחה 
מחד,תוך זיכרון 
תמידי, דע לפני 
מי אתה עומד.
הגילה והשמחה 
יהיו ברעדה, 
בידיעה ששירת 
הלב תנוגן 
במקצבים שונים.

פשט הדברים 
משמע שגם 
בר"ה מחוייב 
אדם לשמח 

את בניו ואשתו 
ושאר בני ביתו, 

ואת הלויים, 
ואת העניים. 

ולכאורה רבים 
אינם נזהרים 

בזה,לקנות בגד 
או מתנות טובים 

לאשה,
וכן לילדים, לשני 

הימים של ר"ה.
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)סד:(  בכתובות  ]ועיין  לשמחה.  וכדו'  בגדים  לאשתו  לקנות 
מתיקה  ומיני  ואגוזים  קליות  וכן  למועד[.  ממועד  ומנעלים 

לילדים הנמצאים אצלו בר"ה כדי לשמחם. 

להתחזק בשמחה  צריכים  והיראת שמים,  ויחד עם התשובה 
באהבת השי"ת. ובאמרי פנחס )ש"ד שבת ומועדים עח, קיט( 
כתב, שהשמחה מכפרת עונות, כי השמחה מעולם העליון. ולכן 
התינוק רגיל לשחוק, כיון שבא מעולם עליון. וכיון שהשמחה 
הוא מעולם עליון, לכן באור פני מלך חיים. ודעתו תהיה כפופה, 
היא  שהשפלות  מעלי,  טפי  אינש  דכייף  בר"ה  כמה  כמ"ש 
המתקת דינים, שכיון שהוא בעינו כלום, אין את מי לדון. וביום 
הזה יש התגלות אלקית, וגם שר שנמצא עם המלך בבית, אינו 

יודע ומרגיש אם מישהו יזלזל בכבודו.

והלויים  ובניו  אשתו  את  לשמח  חיוב  יש  אם  לעיין  יש  והנה 
והעניים בר"ה, כמו בשאר ימים טובים. 

ולכאורה כיון שמפורש ברמב"ם שר"ה הוא בכלל הימים טובים, 
ואת  ואשתו  ביתו  ובני  בניו  חיוב לשמח את  ג"כ  בו  יש  כן  אם 
אין  שבר"ה  לחלק,  מקום  שיש  אלא  יו"ט.  בכל  וכמו  העניים, 
ואשתו  בניו  את  לשמח  חייב  יו"ט  שבכל  ומה  יתירה,  שמחה 
ענין  שאין  יתכן  בר"ה  אבל  לבב",  "טוב  מתוך  שזהו  יתכן  וכו', 

טוב לבב. 

והרמב"ם בהל' חנוכה )פ"ג ה"ו( כתב, שאין אומרים הלל בר"ה 
שאין  ס"ח(  תקפב  )סי'  בשו"ע  וראה  יתירה.  שמחה  בו  שאין 
שם  הגר"א  ובביאור  לשמחה,  מועדים  ויוהכ"פ  בר"ה  אומרים 
הביא מקור לזה, ע"פ הגמ' )ר"ה לב:( שאין אומרים הלל בר"ה 
כיון שספרי חיים וספרי מתים פתוחים. ]והלבוש ביאר משום 
ד"מועד" הוא זמן התוועדות ואסיפת כל ישראל למקדש, וזה 
ניתנו  לא  ויוהכ"פ  שר"ה  ביאר  והב"ח  רגלים.  בג'  רק  היה  לא 
זה דוחק  ולשוב בתשובה. אך  דין  לימי  וששון, אלא  לשם חג 
לפי מה שנקטו רבים מהפוס' שיש בו מצות שמחת חג. אלא 
שאין קרבנות שמחה ועולת ראיה בר"ה. ויש שביארו לנכון ע"פ 
המבואר בחגיגה )ח. ח: ט.( שקרבן חגיגה נלמד מ"וחגותם אותו 
חג לה'", ושמחה, היינו בקרבן. )שו"ת צמח יהודה ח"ג סי' קע([.

אך בספר עזרא נאמר להדיא "ושלחו מנות לאין נכון לו". ויתכן 
שזה משום מצות שמחת העניים, שחייב אדם במועד לשמח 
אני  ונוהג  כתב,  ד(  אות  תקפא  )סי'  הפר"ח  גם  העניים.  את 
לשלוח מנות לעניים בערב ר"ה, כדכתיב אכלו משמנים ושתו 
ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, וכתיב וילכו כל העם לאכול 

ולשתות ולשלוח מנות. ע"כ. 

הפסח,  ימי  )הי"ז(: שבעת  יו"ט  מהל'  בפ"ו  הרמב"ם  לשון  וזה 
ושמונת ימי החג, עם שאר ימים טובים, כולם אסורים בהספד 
ותענית, וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו 
ובריש  וגו'.  בחגך  ושמחת  שנא'  עליו,  הנלוים  וכל  ביתו  ובני 
ימים שאסרן  פירש הרמב"ם, שששת  ה"א(  )פ"א  יו"ט  הלכות 
הכתוב בעשיית מלאכה: ראשון ושביעי של פסח, ראשון ושמיני 
הנקראין  הן  השביעי,  לחדש  ובא'  השבועות,  וחג  סוכות,  של 

את  אלו.  אלמנטים  בשני  משולבות  והרגשותינו  תפילותינו  כל 
ובתרועה.  בתקיעה  השופר,  של  קולו  בהשמעת  נפתח  החדש 
עמו  תרועת  לקול  שיאזין  עולם  של  מריבונו  מבקשים  כשאנו 
ישראל ברחמים, שישמע את הקול, גם אם הוא קולו של אדם 
שהרע לעשות, אך במילה תרועה דורשים חז"ל גם את הרעות 

והידידות, ה' אלוקיו עימו והוא שמח על הדבר.

טובה, שנה שמחה, שנה שנוכל  להתברך בשנה  ונזכה  יתן  מי 
ולבקש  להודות  שלנו,  הנפש  תעצומות  את  ביטוי  לידי  להביא 

ממנו, כאחד.

דוד לאו

הרב הראשי לישראל

ימים טובים. ע"כ. ועוד, שהרמב"ם כתב עם שאר "ימים טובים", 
וזולת שבועות אין לנו עוד יו"ט נוסף על ימי הפסח והסוכות, 
ובע"כ דקאי על ר"ה. ]וזה דלא כמ"ש בש"ע הגר"ז )סי' תקכט 
ס"ה ס"ו( שבראש השנה נוהג כבוד ועונג, שהרי נאמר בו מקרא 
קדש, אבל לא מצות שמחה. ובחול המועד נוהג מצות שמחה 

אבל לא כבוד ועונג[. 

וא"כ פשט הדברים משמע שגם בר"ה מחוייב אדם לשמח את 
ולכאו'  העניים.  ואת  הלויים,  ואת  ביתו,  בני  ושאר  ואשתו  בניו 
נזהרים בזה, לקנות בגד או מתנות טובים לאשה,  רבים אינם 

וכן לילדים, לשני הימים של ר"ה. 

שאע"פ  קנייבסקי,  הר"ח  כתב  שעו(  )עמ'  רב  שאלת  ובספר 
בר"ה,  נוהגת  בחגך  ושמחת  שמצות  )סק"א(  המשנ"ב  שכתב 

מ"מ אין חיוב לשמח את אשתו וכו' בר"ה. ולא ביאר טעמו.

ויש שהביאו בשם הגרי"ש אלישיב שבר"ה אין מצות שתיית יין. 
]ברכת משה מועדים עמ' שצו. מפי השמועה[. וצ"ע.

בזה,  דן  רכ(  )עמוד  במועדיה  ירושלים  הראוני שבספר  ועתה 
דין של בעלה משמחה,  אין  ראיה שבר"ה  להביא  וכתב שיש 
מהמשנה )כתובות סד:( שצריך ליתן ביד אשה מנעלים ממועד 
צריך  בר"ה  גם  ואם  לשנה,  מנעלים  ג'  שהם  ומבואר  למועד, 
שיהיה הדין של בעלה משמחה, היה צריך להיות ד' מנעלים 
לשנה. ע"כ. אולם יש לדחות, שזה משום שאין טעם לקנות גם 
בר"ה וגם בסוכות, ואז עדיף לדחות לסוכות, ששם יש שמחה 
יתירה. ולקראת השנה החדשה הנני לברך את כל בית ישראל, 
טובים  לחיים  ותחתמו  תכתבו  ומבורכת,  טובה  שנה  בברכת 
לבטח,  ישכון  וישראל  יהודה,  תושע  ובימינו  בימיכם  ולשלום, 

בגאולה הקרובה אמן.

 

הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א
)המשך(

הגאון הרב דוד לאו שליט"א
)המשך(
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דבר המנכ"ל / הרב משה דגן

בתפילת מוסף של ראש השנה הבעל"ט, אנו מתפללים 
ומוסיפים:  אבינו  יצחק  של  עקידתו  זכירת  על  להקב"ה 
"ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֶׁשּלא ִיְׁשָּכֶחָך ּוֶבן ָאָדם ִיְתַאֶּמץ ָּבְך, ִּכי דוְרֶׁשיָך 
ְלעוָלם לא ִיָּכֵׁשלּו ְולא ִיָּכְלמּו ָלֶנַצח ָּכל ַהחוִסים ָּבְך". נדמה 

כי תפילה זו לא משה מפינו במשך כל השנה כולה.

ברבנות הראשית לישראל, במשך כל השנה מייחלים 
כי "דורשיך לעולם לא יכשלו" וכי כל מעשינו ופעולותינו 
לחיזוק  ישראל  עם  כלל  עבור  התועלת  מירב  את  יפיקו 

ערכי הדת והמוסר.

שינויים  עוברת  הראשית  הרבנות  דשמיא  בסייעתא 
לאחור  להביט  ניתן  השנה  בסיום  כאשר  לכת,  מרחיקי 

בכל  שעשינו  המשמעותית  ההתקדמות  את  ולראות 
הפעולות  את  השנה  למנות  ניתן  היתר  ובין  המישורים 
בתחום שיפור וייעול הכשרות, בתחום הנישואין – מעמד 
אישי, שיפור הליכי העבודה במוסד הרבנות, חיזוק הקשר 
וכלל  המוהלים,  ישראל,  רבני  עם  הראשית  הרבנות  של 

העוסקים והמשמשים במלאכת הרבנות בארץ ובעולם.

בטרם  האחרונה  הראשית  הרבנות  מועצת  בישיבת  
אושרו  הראשיים,  הרבנים  בין  התפקידים  חילופי 
התבחינים להכרה בבה"ד בעולם ותקנות הנישואין, אושר 
הכשרות  מתווה  מתוך  הכשרות  בתחום  המרכזי  הסעיף 
ביטול   – כשנתיים  מזה  הראשית  ברבנות  עמלים  עליו 
הזיקה בין משגיח הכשרות לבין בעל העסק, ובימים אלו 
הונח על שולחן הממשלה תזכיר חוק מפורט המאסדר 
את העסקת המשגיחים באופן ראוי ונכון, המגן על זכויות 

המשגיחים מבלי לפגוע בטיב הכשרות ובאיכותה.

בהזדמנות זו ברצוני לברך בשמי ובשם עובדי הרבנות, 

אשר  שליט"א  לישראל  הראשיים  הרבנים  כת"ר  את 
בחודש אב החליפו תפקידים כמקובל משנים קדמוניות. 
הרב  הגאון  לציון  לישראל הראשון  הרב הראשי  כבוד 
מועצת  כנשיא  יוסף שליט"א החל את תפקידו  יצחק 
הגאון  לישראל  הראשי  הרב  וכבוד  הראשית,  הרבנות 
הרב דוד לאו שליט"א החל את תפקידו כנשיא ביה"ד 
הגדול. אברכם בברכת ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו 
ולהנהיג  ודור, שימשיכו להרבות כבוד שמים  דור  כמו 
ויה"ר  ונהורא מעליא,  את עם ישראל בבריאות איתנה 
רבה,  הכוח להמשיך בעשייה  להם את  ייתן  שהקב"ה 
פורייה ומשובחת ולהנחיל לעם ישראל את דבר ה' כל 
ויחד  אחריותו,  בתחום  אחד 
עובדי  אנו,  גם  נמשיך  אתם 
העשייה  תנופת  את  הרבנות 
של  האחריות  תחומי  בכל 

הרבנות. 

שלושה  סיימנו  אלו  בימים 
ימי כינוס שנתיים לרבני ערים 
שליט"א  המועצות  ורבני 
משפחה  "רבנות,  בנושא 
לחזק  נועד  הכנס  וקהילה". 
הרבנות  בעולם  הקשר  את 
ובינם לבין הקהילה ולתת כלים 
מקצועיים לרבנים להתמודדות 
הקהילה  בנושאי  אתגרים  עם 
בתחומי  וביניהם  המגוונים 
משפחה,  עירובין,  הכשרות, 

נכונה,  כלכלה  תקשורת,  חברה, 
העיון  ימי  ועוד.   חירום  מצבי 
ב"ה  נחלו  ונשותיהם,  רבנים   100 מעל  חלק  נטלו  בהם 
הצלחה רבה ביותר וניכר היה כי ימי עיון אלו העשירו את 
כבוד הרבנים שליט"א וחיזקו את ההבנה כי תפקיד הרב 
מבוסס על שני אדנים מרכזיים - סמכות הוראה ומנהיגות 

קהילתית במגוון תחומים בחיים.

של  המערכתית  מהראיה  כחלק  נערכים  אלו  כנסים 
והרבנים  הרבנות הראשית לחיזוק מעמד הרבנות בכלל 
בכל רחבי הארץ בפרט. בנוסף לכך אנו נערכים לכנס ענק 
בחורף  בע"ה  הרבנות שייערך  ועולם  תורה  לכבודה של 
לרבנים  הסמכה  תעודות  יוענקו  היתר  בין  בו  הבעל"ט 
שעמדו בכל הבחינות וזכאים להסמכה כדיינים, רבני עיר 
ורבני התיישבות ושכונות. אך על כך נפרט בע"ה בגיליון 

הבא של "עולם הרבנות".

בברכת שנה טובה והמשך עשייה ברוכה
משה דגן

"ַאְׁשֵרי 
ִאיׁש ֶׁשּלא 
ִיְׁשָּכֶחָך 
ּוֶבן ָאָדם 
ִיְתַאֶּמץ ָּבְך, 
ִּכי דוְרֶׁשיָך 
ְלעוָלם 
לא ִיָּכֵׁשלּו 
ְולא ִיָּכְלמּו 
ָלֶנַצח ָּכל 
ַהחוִסים 
ָּבְך"
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דבר הדובר / יעקב אלתר

הראשית  הרבנות  של  המערכתית  תפיסתה 
היא  בפרט  והסברה  דוברות  מחלקת  ושל  בכלל 
מרובי  תפקידיו  את  לציבור  ולחשוף  להאדיר 

העשייה של רב ומנהיג קהילה.

מהות תפקידו של רב קהילה להוות אוטוריטה 
תורניות,  ספקות  בהתרת  המסייע  הלכתית 
לוקח  מקומי  הרב   – תפקידו  תם  לא  בזאת  אך 
כלל  על  כולה  הקהילה  צרכי  את  אחריותו  תחת 
ואפילו  ההיבטים החברתיים, הכלכליים, הרגשיים 

המשפחתיים.

והקרנת  קהילה  רב  פעולות  תדמית  שיפור 
מעשיו כלפיי חוץ היא ראשונה במעלה, אך האתגר 
התקשורתי במקרה זה הוא גבוה. התקשורת ניזונת 
מסיפורים עסיסיים שלרוב אינם מחמיאים למערך 
ליצור שינוי אמתי  הוא  ומעשינו  ותפקידינו  הרבני 

בגישה התקשורתית כלפיי רבני ישראל.

בכנס  לראשונה  שילבנו  זה  ממאמץ  כחלק 
העוסקות  מקצועיות  הרצאות  השנתי  הרבנים 
עצמו  את  הרב  מיתוג  אופן  של  בחשיבות 
אמצעי  מול  קהילה  רב  של  נכונה  ובהתנהלות 

התקשורת.  

את  שדרש  לחלל  נכנסנו  כי  היה  נראה  ואכן 
ההתייחסות המקצועית לנושא זה. רב קהילה לא 
מכיוון  תקשורת  יועץ  אליו  בצמוד  להחזיק  אמור 
יכול להיות כזה יחד עם ההבנה של  שהוא עצמו 
כלי  של  הליבה  פעילויות  והכרת  שיח  תהליכי 

התקשורת.

את  להגדיל   - אחת  מטרה  תחת  עובדים  כולנו 
יתברך  שמו  את  ולקדש  ברבים  הקב"ה  של  שמו 

בעולם.

 בברכת שנה של הארת פנים 
והמשך עשייה ברוכה
קובי אלתר

575738 - טובה 167*127

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

מרן הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א
נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל

ידרוש בענייני התשובה 
בשבת קודש פרשת "וילך" ו' תשרי תשע"ט

כמסורת "הראשונים לציון"
בבית הכנסת "קהל ציון" בירושלים 

רח' יפו 91 (חצר בית היתומים הספרדי), בשעה 18:30 
תפילת מנחה בשעה 18:00 

*****
במוצאי השבת - השיעור הקבוע בלויין 

בביהכנ"ס "היזדים", רח' אדוניהו הכהן 26, ירושלים 
הרב המקדים בשעה 23:00 

הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א
ראש ישיבת ״אור החיים״ וחבר מועצת חכמי התורה

ראש ישיבת ״וחבר מועצת חכמי התורה
שיעורו של מרן הראשון לציון בשעה 23:30

לאחר השיעור אמירת סליחות עם החזן רבי משה חבושה נר"ו
השיעור והסליחות יועברו בשידור חי בלוין, ברדיו ״קול חי״ וברשת ״מורשת״

הצבור מוזמן !

דרשת שבת שובה

בס"ד

125x7      575791     חיה

בס"ד

"שובו אלי ואשובה אליכם"
הננו מתכבדים להודיע כי 

מרן הגאון הרב דוד ברוך לאו שליט"א
הרב הראשי לישראל נשיא בית הדין הרבני הגדול

ידרוש בהלכה ובאגדה

דרשת שבת שובה 
פרשת וילך ו' בתשרי תשע"ט

בליל שבת, לאחר קבלת שבת
בישיבת הכותל

(תפילת מנחה בשעה 18:20)

הדרשה המרכזית
בבית הכנסת המרכזי "ישרון"

רח' המלך ג'ורג' 44 ירושלים
בשעה: 18:30

(תפילת מנחה בשעה: 18:10)

בברכת כתיבה וחתימה טובה 

  ביום א' דראש השנה

בבית הכנסת הגדול
לפני תקיעת שופר

(תחילת התפילה בשעה 7:00)

  ביום ב' דראש השנה

בבית הכנסת המרכזי "ישרון"
לפני תקיעת שופר

(תחילת התפילה בשעה 7:15)

  ביום ב' דראש השנה

בבית הכנסת "מוסאיוף"
רחוב יואל 25
בשעה 19:00
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 ראש אגף הכשרות / הרב יעקב סבג 

תכלה שנה.... ותחל שנה עם 
עשיותיה וברכותיה

המחלקות,  רבני   - הארצי  הכשרות  אגף  עובדי 
זמן  מזה  פועלים  והשטח,  המטה  עובדי  המזכירות, 
רב על מנת ליישם את נהלי הכשרות שאושרו על ידי 
מועצת הרה"ר לישראל בבתי האוכל המושגחים ברחבי 
הארצי  הכשרות  אגף  האחרונה  השנה  במהלך  הארץ. 
המשיך בפעילות זו ובמקביל אף חידש והגביר פעולות 

במספר תחומים:

שבערים  אוכל  בבתי  נרחבים  ביקורים   .1
מנת  על  המקומיות,  הרבנויות  עם  בתיאום  הגדולות, 

להרים במשותף את קרן הכשרות הארצית.

הכשרות  נהלי  יישום  של  מחודשת  בחינה   .2
לתנאים  בהתאם  ועדכונם  השונים  האוכל  בתי  של 

ידי הקמת  וזאת על  העכשוויים השוררים בבתי אוכל, 
ומנהלי  מקומיים  רבנים  בהשתתפות  חשיבה  צוותי 
הארץ,  מרחבי  מקומיות  רבנויות  של  כשרות  מחלקות 
וכאן המקום והזמן להודות לכולם, כל אחד לפי כבודו 
ומעלתו, על ההירתמות והזמן הרב שהשקיעו בוועדות 

השונות.

באמצעות  הכשרות  נהלי  של  הטמעה   .3
ביקורים בשטח והפצת עדכונים וחומרי הדרכה.

אגף הכשרות פועל להמשיך ולהגביר פעילות זו, גם 
במהלך השנה הבאה עלינו לטובה:

שימוש  ולהטמיע  להוביל  האגף  בכוונת   .1
במגוון אמצעים טכנולוגיים  על מנת לשפר את היעילות, 
הכשרות  מערכות  לכלל  השירות  ואת  הבקרה  את 
למוצרי  כשרות  אישורי  מתן  תחומים:  במגוון  והציבור, 
)יערכו  החקלאיים  במשקים  ערלה  על  פיקוח  יבוא, 
ניסיונות לפקח באמצעות רחפנים וכדו'(, תיעוד ממצאי 
הסברה,  וחומרי  עדכונים  הפצת  אוכל,  בבתי  ביקורות 
בתחום זה אנו מסתייעים ביחידת המחשוב של הרה"ר 
ללא  משדרגת  ואשר  מאוד  התרחבה  אשר  לישראל, 

הרף את יכולותיה של הרבנות באופן כללי ובפרט של 
מצוות  יבוא,  חו"ל,  שחיטת  )במחלקות  הכשרות  אגף 
העוסקים  לכל  תודתנו  כך  ועל  וכו'(  בארץ  התלויות 

במלאכה זו.

התיאום  ואת  הפנימי  התיאום  את  להגביר   .2
הכשרות  ומחלקות  הדתיות  והמועצות  הרבנים  עם 
להרים  להמשיך  מנת  על  המקומיות,  הרבנויות  של 
ולחזק את קרן הכשרות הארצית וכך, בעז"ה, להצליח 
העולות  הכשרותיות  הסוגיות  מגוון  עם  להתמודד 

והצפות מהשטח.

ידוע מנהג ישראל לאכול תפוח בדבש בראש השנה, 
ומתוקה.  טובה  שנה  לנו  שתהיה  כך  על  לסמן  בכדי 
כ-  "מניבות"  אשר  כוורות  אלף   100 כ-  יש  בארצנו 

3,500 טון דבש הנצרך בכל שנה. 

רבותינו למדו שהדבש הינו כשר למרות שהוא יוצא 
מהדבורה, שאינה כשרה למאכל, מכיוון שהדבש אינו 
מתמצה מגוף הדבורה, כפי שמובא במסכת בכורות דף 
ז. "מפני מה אמרו דבש דבורים מותר, מפני שמכניסות 

אותו לגופן ואין ממצות אותו מגופן".

מתכבדים  הכשרות  אגף  ובפרט  הראשית  הרבנות 
בעשיה המשותפת עם הרבנויות המקומיות והמועצות 
הציבור  את  לשרת  מנת  על  הארץ,  ברחבי  הדתיות 
ומאחלים  ודבש  חלב  זבת  בארץ  בציון  היושב  הרחב 

לכלל אזרחי ישראל שנה טובה ומתוקה כדבש!

תשע"ט- תהא שנת עשייה טובה וברוכה לכלל עם 
ברחבי  הכשרות  מחלקות  ומנהלי  רבני  ולכלל  ישראל 
הארץ, האמונים על הדאגה למתן שירות כשרות בארץ, 

כך שיהיה יעיל ואפקטיבי והכל בשקיפות.

תשע"ט
 תהא 
שנת 
עשייה 
טובה
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כידוע, אחת ממצוות התלויות בארץ הקשורה בגידול 
ושיווק פירות מתוצרת ארץ ישראל הינה מצוות ערלה, 
ג' השנים הראשונות  האוסרת על אכילת פירות בתוך 
בספרי  שרואים  וכפי  הרחוק,  בעבר  העצים.  לנטיעת 
גם אלו שפעלו   - הפוסקים, במאות השנים הקודמות 
לא  אלו  בפירות  להשתמש  האיסור   - ישראל  בארץ 
העובדה  עקב  בפועל,  משמעותית  הגבלה  היווה 
שבדר"כ בתנאי גידול דאז, עצים כמעט ולא נתנו פירות 

לפני השנה הרביעית.

גורמים  כמה  ישנם  המודרנית,  בתקופה  כיום, 
שחברו להם יחדיו וגרמו שברוב מיני הפירות, העצים 
נותנים פרי כבר בשנתם השלישית לנטיעה ואף לפני 
חדשים  זנים  פיתוח  למנות  ניתן  לכך  הגורמים  בין  כן. 
גידול  שיטת  וכן  שונים  וריסוסים  דשנים  ומשופרים, 
השתילים במשתלות, כאשר רק לאחר שנה או שנתיים 
שהשתילים גדלים במשתלה מעבירים אותם לנטיעה 

במטע. 

שלוש  ספירת  במשתלות,  פיקוח  בהיעדר  בעבר, 
שנות הערלה הייתה נעשית רק מרגע הנטיעה במקום 
הגידול הקבוע, כאשר השתיל כבר בן שנה או שנתיים 
שכיחה  מציאות  הייתה  וממילא  חקלאית,  מבחינה 
שהמטע ייתן פרי מסחרי בכמות גדולה עוד לפני יציאת 
לקשיים  גרם  שהדבר  כמובן  ערלה.  מאיסור  הפירות 

רבים בפיקוח על הערלה ולתקלות במקרים רבים.

פרויקט הפיקוח על המשתלות יצא לדרך לפני כ-20 
שנה על ידי המכון לחקר חקלאות על פי התורה, תוך 
שיתוף עוד מכונים למצוות התלויות בארץ, כמו מכון 

תורה והארץ והמכון למצוות התלויות בארץ.

שתילי  לגידול  בארץ  המשתלות  כל  כמעט  כיום, 
עצי פרי, מפוקחות כך שיהיה אפשר לצרף את השנה-

שנות  למניין  במשתלה,  שהו  שהשתילים  שנתיים 
שהשתילים  דורשים  לכך  ההלכתיים  התנאים  ערלה. 
הקרקע  לבין  בינם  החוצץ  דבר  ללא  במשתלה  יגדלו 
)עציץ נקוב( וכן השגחה בזמן הנטיעה למניעת חשש 

של התפרקות שתילים בזמן הנטיעה.

הרה"ר  שבהובלת  המשתלות  על  הפיקוח  פרויקט 
לישראל, תרם תרומה מכרעת להורדת אחוזי הערלה 
המוערך  לחקלאים  כספי  לחיסכון  וכן  ישראל  בארץ 
האפשרות  עקב  לשנה,  שקלים  מיליוני  בעשרות 
השלישית  בשנה  בפרי  רבים  במקרים  להשתמש 
הגידול  להתחלת  הרביעית  השנה  שהיא  לנטיעה, 
פרי  להורדת  בהוצאות  החיסכון  עקב  וכן  במשתלה 

הערלה.

סקירת פרויקט "שתילים מפוקחים" / הרב מרדכי בידרמן

התנאים 
ההלכתיים 
לכך 
דורשים 
שהשתילים 
יגדלו 
במשתלה 
ללא דבר 
החוצץ 
בינם לבין 
הקרקע 
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מיומנו של מפקח הונאות כשרות / עמיחי קריגר

בשעה  גם  להתחיל  יכול  שלנו  העבודה  יום 
הכשרות  מערכת  כן.  לפני  ואף  בבוקר   05:30
שעריו  את  פותח  הראשון  כשהעסק  מתעוררת 
ויחד עם העובדים הראשונים - נכנסים לעבודה גם 

המשגיחים. 

קיבל  גדול  בקייטרינג  משגיח  הודעה.  ביפ. 
ירקות חדש. החותמת נראית מוזר,  סחורה מספק 
לא תואמת לפרטי התעודה כמקובל, והוא מבקש 
מטלפן  אני  התעודה.  אמיתות  את  לברר  שאנסה 
שנשלחה,  התעודה  את  מתאר  הרלוונטי,  למפקח 
המפקח מבקש זמן לברר. בינתיים הסחורה עומדת 
אישור,  שיהיה  עד  תמתין  היא   – לקייטרינג  מחוץ 

או שלא. 

מודיע  שעה  כחצי  לאחר 
שמדובר  נראה  כי  המפקח 
שמוכר  סחורה  ספק  בזיוף. 
בעיר כמי שמקבל אליו הרבה 
חשש  בה  יש  אשר  סחורה 
תרומות  הפרשת  וללא  ערלה 
לשווק  הצליח  ומעשרות, 
תחת  לכאורה  הסחורה  את 
לקייטרינג  כשרות  חותמת 
שאין  יודע  הוא  אחרת.  בעיר 
את  לשווק  לנסות  מה  לו 

אותו,  מכירים  כולם  שם   – שלו  בעיר  התוצרת 
אחרים.  במקומות  לו  ישחק  שהמזל  חשב  אבל 
המשגיח "עלה" על התרמית כבר בפעם הראשונה, 
ועכשיו, אנחנו צריכים לבדוק האם יש עוד עסקים 
במקביל,  אותם.  ולהזהיר  סחורה  ממנו  שקיבלו 
צריך להגיע במהירות לספק ולערוך אצלו ביקורת, 
אזהרה  תימשך.  לא  שהתרמית  לוודא  שנוכל  כדי 
יוצאת למנהלי המחלקות והמשגיחים על התרמית 

החדשה - ואנחנו כבר בדרך למשימה הבאה. 

חנות  "הרגיל".  מהסוג  כשרות  בהונאת  טיפול 
שבעליה  אביב  בתל  מרכזי  ברחוב  שווארמה 
ספק  של  הכשרות  תעודת  את  לתלות  החליט 
העופות שלו לראווה, בכדי להציג ללקוחותיו מצג 
שווא של כשרות, תוך התעלמות מכך שבעסק שלו 
מתקבלת תוצרת מעוד מספר ספקים אחרים - כגון 
ספק בשר הכבש, ספק הפיתות והלחמניות, ספקי 
תוך  וכמובן  וכדומה,  השתייה  הסלטים,  הירקות, 
הבוקר  בשעות  העסק  שהפעלת  מכך  התעלמות 
האש  הדלקת  כולל  יהודים,  אינם  ידי  על  נעשית 

וללא כל השגחה על בשר שנתעלם מן העין. 

מטרתו העיקרית היא שהלקוחות יחשבו שהוא 
אותו.  מעניין  לא  כבר  זה  באמת?  קורה  מה  כשר. 
לקוחות  של  מכספם  תתמלא  שהקופה  העיקר 
שראו את התעודה וחשבו שהמקום כשר. מסתבר 
שתעודת כשרות או הצגת העסק ככשר היא אחד 

ממקדמי המכירות היעילים בארצנו הקטנה. 

ביקורת שגרתית. "אסור לך לתלות תעודה שהיא 
במהלך  כשר".  הכל  הבעיה?  מה  "אבל  שלך",  לא 
שבתחילה  המילים  שמאחורי  מתברר  הביקורת 
והנה   – כשר  "הכל  ויציבות  כבטוחות  נשמעו 
מסתתרת  הקיר",  על  תלויה  הספק  של  התעודה 
כשרות  לבין  שבינה  מציאות 
את  קשר.  הרבה  אין  כבר   –
בחנויות  קונים  הירקות 
כל  ללא  שיש,  ביותר  הזולות 
פיקוח על תרומות ומעשרות, 
ממאפיה  מגיעות  הפיתות 
שלא מחזיקה תעודת כשרות 

ואין משגיח במטבח העסק.

את  לו  להסביר  הניסיון 
שאם  שקובע  הפשוט  החוק 
כשרות  תעודת  בעסק  אין 
אסור  המקומית,  הרבנות  של 
לכתוב על העסק כשר או לתלות תעודה של עסק 
ואני  "זה הספק שלי,  – לא צולח. הוא בשלו  אחר 
לקוות  אפשר  שלו.."  התעודה  את  לתלות  רוצה 
שהקנס שהוא יקבל על "הונאת כשרות" ילמד אותו 

לא להמשיך ולהכשיל את הרבים.

טלפון. רפי, מנהל היחידה על הקו. יש מידע על 
בשר  למכור  ומנסה  שמסתובב  קטן,  מסחרי  רכב 
מהסוחרים  לאחד  קשור  שהוא  חשש  יש  בזול. 
באופן  בבשר  שמתעסקים  כמי  לנו  המוכרים 
מחשיד, תוך פיתוי של מחיר זול. כדאי, הוא אומר, 
הרלוונטיים  והמפקחים  המשגיחים  את  להזהיר 

ובמקביל הוא ינסה להשיג עוד פרטים. 

כמוקד  לנו  משמש  בירושלים,  היחידה  משרד 
כמו  נמצא שם,  מידע מהעבר  הרבה מאוד  מידע. 
גם המון ניסיון וקשרים שנצברו עם השנים ואשר 
מסייעים מאוד לפתור סוגיות מעין אלו של חשדות 
הסוחר  של  העבודה  שיטת  הציבור.  להכשלת 
אחרת  מפרשה  סוחר  של  שיטה  מזכירה  הפעם 
מלמדת  והיא  כשנתיים,  לפני  ידינו  על  שטופלה 

'טלפון. רפי, 
מנהל היחידה 
על הקו. יש 
מידע על רכב 
מסחרי קטן, 
שמסתובב 
ומנסה למכור 
בשר בזול. יש 
חשש שהוא 
קשור לאחד 
מהסוחרים 
המוכרים 
לנו כמי 
שמתעסקים 
בבשר באופן 
מחשיד'
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בתחום  המומחים  אחד  עם  להתייעץ  שכדאי 
הבשר. 

לאחד  בסמוך  נפגשים  ואנחנו  קצר  תיאום 
המידע  את  לו  מתאר  אני  גן.  ברמת  העסקים 
בשעות  כבר  לברר.  לנסות  מבטיח  והוא  והחשש, 
הערב, התמונה מתבררת. מספר הרכב של הסוחר 
נעשו  שלו.  הבשר  מקורות  גם  וכנראה  ידוע  כבר 
הציבור  הכשלת  מניעת  שמטרתם  פעולות  מס' 
 - נהלים  מחדדים  היתר  ובין  טרף,  בשר  ברכישת 
בתי המטבחיים מתבקשים לפעול בהתאם לנהלים 
על מנת למנוע הכשלה וגם מפעלי הבשר מקבלים 
פי  על  שלא  בשר  לרכוש  שלא  להקפיד  בקשה 

הנהלים.

עבודה.  יום  מעוד  הביתה  חזרה  בדרך   –  18:30
ובחום, או  קצת מתיש לפעמים להסתובב בשמש 
שהצלחתי  התחושה  אבל  דן,  גוש  ברחבי  בגשם 
היום למנוע מעוד יהודי להיכשל במאכלות אסורות, 
הביתה,  חזרה  הדרך  הפיזי.  הקושי  על  מפצה 
סיכום  מכתבי  לכתיבת  כלל  בדרך  אצלי  מנוצלת 
לביקורות שבוצעו במהלך היום או ללקחים שונים 
ביחס  מערכתי  או  נקודתי  באופן  להפיק  שצריך 
חזור  בדרך  באוטובוס  הנסיעה  שראיתי.  לתופעות 

עוזרת לי לסכם את היום.

טלפון. רפי, המנהל, מודיע לי שיצא עדכון כשרות. 
"תדאג שהוא יופץ לכל המשגיחים". עדכון כשרות. 
מקופלת  שבועות,  פני  על  שלנו  העבודה  תמצית 
הכשרות  מערכת  לאנשי  שמופץ   PDF בקובץ 
ולעוד רבים אחרים שביקשו להיות מעודכנים. כל 
העדכני  המידע  כל  לאחרונה,  שנחשפו  הזיופים 
מטרתו  ואשר  בארץ  הרבנויות  לכלל  הרלוונטי 
הכל   – כשרות  תעודת  שיש  מקום  שבכל  לוודא 

מושקעת  עבודה  כמה  הזה.  בקובץ  מקופל  כשר, 
בו. כל מילה נבדקת עובדתית, הלכתית ומשפטית. 
בתיקים  גם  מככבים  הכשרות  שעדכוני  פלא  לא 

משפטיים רבים. 

אך  קשה  עבודה  של  נוסף  יום  יום.  עוד  לו  תם 
מספקת לטובת עם ישראל. שלא ייכשל אף יהודי!

כללים לצרכנות נבונה
למניעת הונאות כשרות:

דרך  בכל  בכתב  ככשר  עסק  להציג  אסור   .1
– אם אין לו תעודת כשרות מטעם הרבנות  שהיא 

המקומית בה הוא נמצא.

2. תעודות של גופים שונים שאינם רבנות, ללא 
תעודה של רבנות, מלבד היותן אסורות על פי החוק, 
גופים  ישנם  אתכם.  ולהכשיל  להטעות  עלולות 
המחלקים תעודות לעסקים הנחזות להיות תעודות 
ואין  כשרות  מערכת  אין  מאחוריהן  אולם  כשרות, 
אחד  באדם  מדובר  לעיתים  לתעודה.  אחריות  כל 
המחלק קרטון מעוצב כתעודה לעשרות רבות של 
בעלי עסקים ללא כל פעילות כשרותית. ממש כמו 

חלוקת שטרי כסף מזויפים לכל עובר ושב ברחוב.

3. תעודת הכשרות חייבת להיות תלויה במקום 
גלוי בעסק. 

4. תעודת הכשרות חייבת להיות תואמת באופן 
מלא לפרטי העסק, שם העסק וכתובתו.

5. תעודת הכשרות בעסק חייבת להיות מקורית. 
אין תוקף לתעודה מצולמת.

6. ראית חריגה – דווח!

אוכלים רק במקום
עם תעודת כשרות מקורית

ובתוקף של הרבנות המקומית!
הונאה  איסור  חוק  לאכיפת  הארצית  היחידה 
בכשרות פועלת ברבנות הראשית לישראל. ביחידה 
טיפול  על  האחראים  שטח  מפקחי  ארבעה  ישנם 
בהונאות כשרות בכל רחבי הארץ, וכמו גם מקיימים 

קשר שוטף עם צוותי מערכת הכשרות. 

לדיווח על הונאות כשרות
rafiy@rab.gov.il ניתן להשאיר הודעה בכל שעות היממה במייל

או בפקס 02-5313169
שעות המענה הטלפוני במשרד: 09:00-11:00 בבוקר

02-5313163/87

http://lp6.me/Q0D1b :להרשמה לעכוני הכשרות של היחידה
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מסורה  פעילות  של  רצופות  שנים  חמש  לאחר 
וענפה של הרבנים הראשיים לישראל, ביום ראשון, 
י"ז אב תשע"ח, נערכו חילופי גברי ברבנות הראשית, 
הגאון  לישראל  הראשי  הרב  לציון  הראשון  כאשר 
רבי יצחק יוסף נכנס לתפקידו החדש כנשיא מועצת 
הרבנות הראשית וסיים את כהונתו כנשיא בית הדין 
הרבני הגדול, ובמקביל הרב הראשי לישראל הגאון 
רבי דוד לאו נכנס לתפקידו החדש כנשיא בית הדין 
הרבנות  מועצת  כנשיא  תפקידו  את  וסיים  הגדול 
לסיום  עד  זה  בתפקידם  ישמשו  הרבנים  הראשית. 

כהונתם בעוד כחמש שנים. 

הראשי  הרב  לציון  הראשון  של  כהונתו  במהלך 
הרבני  הדין  בית  כנשיא  יוסף  יצחק  הרב  לישראל 
הגדול, נערכו תיקונים ושיפורים גדולים במערך בתי 
הדין, מונו והשתלבו עשרות דיינים חדשים במערכת 
תקדימיים  פסקים  עשרות  ונרשמו  הדין,  בתי 
מערכת  את  והנחה  הוביל  הראשל"צ  וחשובים. 
הדיינות בשנים אלו ביד רמה וניצח על שיפור היחס 
שנים  שהתנהלו  תיקים  זירוז  למתדיינים,  והגישה 
מבית  הייחודית  הפסיקה  הנחלת  והמשך  ארוכות 

אביו הגדול.

הרב  לישראל  הראשי  הרב  של  כהונתו  במהלך 
הוביל  הראשית,  הרבנות  מועצת  כנשיא  לאו  דוד 
יישומו  אשר  הכותל  מתווה  נגד  המאבק  את  הרב 

את  לאו  הרב  מינה  כן  כמו  כך.  בעקבות  התבטל 
ליישום מתווה הכשרות החדש, אשר  ועדת ההיגוי 
בישיבת  אושר  מתוכו  משגיח-מושגח  ניתוק  סעיף 
מועצת הרבנות האחרונה. בנוסף, קידם הרב הראשי 
תוך  חו״ל,  לשחיטת  וברורים  שקופים  קריטריונים 
הוחלו  חדשות.  לדרגות  הכשרותית  הרמה  העלאת 
מחו״ל,  כשרות  בגופי  להכרה  שקופים  תבחינים 
בתוכן  הן  הרבנות,  של  הבחינות  מערך  שודרג 
הבחינות והן בשירות הניתן לבוחנים על ידי רישום 

אינטרנטי ומתן ציונים בזמן קצר יותר מהמתחייב.

הרבנים  של  כהונתם  את  המאפיין  נוסף  דבר 
במיוחד  בלט  ואשר  השנים,  לאורך  הראשיים 
בקדנציה הנוכחית, הוא קירוב והפצת תורה ויהדות 
ושיחות שמסרו  ידי שיעורים  בכל חלקי הארץ על 
הרבנים הראשיים - גם במקומות שכף רגלו של רב 

לא דרכה בהם מעולם.

על  עמיתו  את  איש  בירכו  הראשיים  הרבנים 
את  בירך  לציון  הראשון  כאשר  החדש,  תפקידו 
כניסתו  עם  לאו  דוד  הרב  הראשי  הרב  עמיתו 
לתפקיד ואיחל לו "הצלחה רבה בשליחותו החדשה 

למען הציבור הבא בשערי בית הדין״. 

הרב הראשי הגר"ד לאו בירך את עמיתו הראשל״צ 
הגאון הרב יצחק יוסף ואיחל לו "הצלחה מרובה עם 

כניסתו לתפקיד נשיא מועצת הרבנות הראשית."

חילופי גברי ברבנות הראשית לישראל

דבר נוסף 
המאפיין 
את כהונתם 
של הרבנים 
הראשיים 
לאורך 
השנים,ואשר 
בלט במיוחד 
בקדנציה 
הנוכחית, הוא 
קירוב והפצת 
תורה ויהדות 
בכל חלקי 
הארץ.
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של  מרתוניים  ימים  שלושה  בתום 
מקצועיות  והרצאות  דיונים  עשרות 
כנס  רבה  בהצלחה  הסתיים  ותורניות, 
ביוזמת  שנערך  וקהילה'  משפחה  'רבנות, 
מכון  ובשיתוף  לישראל  הראשית  הרבנות 
המועצות  ורבני  הערים  רבני  עבור  מידת, 

המקומיות ונשותיהן.

הראשית  הרבנות  של  העיון  בימי 
לביא  שבקיבוץ  'לביא'  במלון  שהתקיימו 
ערים  רבני   100 מ-  למעלה  השתתפו 
בחיזוק  עסקו  בהם  מקומיות,  ומועצות 
כלים  הענקת  בקהילה,  הרב  מעמד 
פעילותם  בתחומי  לרבנים  מקצועיים 
העומדים  האתגרים  ובחינת  היומיומית, 
בפני רבני הערים והקהילות נוכח המציאות 
כחלק  זאת  והתקשורתית,  החברתית 
העשרה  ותכניות  השתלמות  ימיי  מסדרת 
לרבני  עורכת  לישראל  שהרבנות הראשית 

ישראל.  

המונחים  באתגרים  עסקו  העיון  ימי 
לפתחו של הרב כמנהיג קהילה, ובמהלכם 
ממרצים  מקצועיות  הרצאות  הועברו 

בכירים בנושאים רבים, בין השאר: 
משפחה  כלכלת  זוגיות,  חינוך, 
התמכרויות,  נושר,  נוער  נכונה, 
הוריות,  חד  משפחות   פגיעות, 
הרב משול התקשורת, וכן בנושאי 
כשרות,   - השונים  הדת  שירותי 

טהרת המשפחה, נישואין 
גם  השתתפו  בכנס  ועוד. 
והתקיימו  הרבנים,  נשות 
עבורן הרצאות מקבילות. 

את ימי העיון שהחלו 
מנכ"ל  פתח  א',  ביום 
הראשית  הרבנות 
להנגשת  שפועל  ומי 
הציבור  לכלל  הראשית  הרבנות 
ולשיפור  ובתפוצות  היהודי בארץ 
השירות הניתן על ידה, הרב משה 
דגן, שציין כי מאז כניסתו לתפקיד 
את  לחזק  דרך  בכל  פועל  הוא 
הקשר בין עולם הרבנות לקהילה 

וזאת בין היתר באמצעות חיזוק הקשר בין 
המקומיים  הרבנים  לבין  הראשית  הרבנות 
הרבנים  של  המקצועי  הידע  העשרת  תוך 
בכל  לקהילתם  ראוי  מענה  לתת  שיוכלו 

תחומי החיים. 

"הרב נדרש להיות עבור קהילתו כמנהיג 
ומורה דרך בכל תחומי החיים, מלבד היותו 

מורה הוראה. חיי היומיום בקהילה מעמידים 
הדורשים  מהותיים  באתגרים  הרב  את 
היכרות וידע מקצועי, ולו בכדי לתת מענה 
הנכונים.  המקצוע  לאנשי  והפנייה  ראשוני 
חשיבות  רואה  לישראל  הראשית  הרבנות 
רבה בימי עיון ותכניות העשרה אלו, בדרך 

לחיזוק מעמדה של הרבנות וחיזוק הקשר 
עם הקהילה", אמר מנכ"ל הרבנות לרבנים. 

בפני  המנכ"ל  סקר  העיון  ימי  במהלך 
הרבנים את הפעילות הברוכה של הרבנות 
הראשית בשנה האחרונה וכן את האתגרים 
לפתחה  העומדים  והממסדיים  הניהוליים 
יתר  בין  לישראל.  הראשית  הרבנות  של 

הצלחה רבה לימי העיון שערכה הרבנות הראשית עבור רבני הערים והמועצות המקומיות, 
| מרן  | הנושא המרכזי: "רבנות, משפחה וקהילה"  בהשתתפות למעלה ממאה רבני ישראל 
הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף: "על הרבנים לדעת כל שנדרש, כדי לענות מיד" | הגאון 

הרב דוד לאו: "על הרב להנהיג מתוך אהבה והארת פנים לציבור".

כנס הרבנים של הרבנות 
הראשית לישראל:
רבנות, משפחה וקהילה

הרשל"צ הגאון הרב יצחק יוסף 
שליט"א  לרבני ישראל:

רבני ישראל, צריכים להיות 
מונחים בכל הנושאים,כך 

שאם ישאלו אתכם שאלות 
בהלכה - ישר תדעו מהי 

התשובה

0 7 מס'  ן  ו גלי  / / ת    הרבנו עולם   / / ט  ע" נה תש אש הש / ר / לישראל  אשית  נות הר / הרב / ד       ו מ 1ע 1



דבריו ניתן דגש לסוגיית הכשרות העומדת 
על הפרק, שיפור הרבנות בנושא הבחינות 
במערכות  הנרחב  השימוש  ועל  לרבנות 
ברבנות  הייעול  מהליך  כחלק  ממוחשבות 

הראשית.  

מדת,  מכון  ראש  נכטילר,  מיכאל  הרב 
הרבנות  עם  פעולה  בשיתוף  פועל  אשר 
את  בירך  העיון,  ימי  בקיום  הראשית 
השתתפותם  על  להם  הודה  הרבנים, 
ופירט את התכנים ותוכניות ההמשך אשר 
הרבנות  עם  פעולה  בשיתוף  המכון  מציע 
הראשית לישראל. בסיום דבריו הודה הרב 
על  ברמסטייר  עקיבא  לר'  נכטילר  מיכאל 

התמיכה במיזם ועל שיתוף הפעולה. 

את המשא המרכזי ביום הראשון, נשא 
הרב הראשי לישראל, הראשון לציון הגאון 
בנושאים  הלכה,  בענייני  יוסף,  יצחק  רבי 
העומדים על סדר היום ושאלות הלכתיות 

שהגיעו לפתחו לאחרונה.

"אתם הרבנים עליכם לדעת כל שנדרש 
על  הקהילה  לבני  לענות  שתוכלו  כדי 
את  הראשל"צ  פתח  שלהם",  השאלות 

הרבנים  את  שיתף  לציון  הראשון  דבריו. 
שהגיעו  מורכבות  הלכתיות  שאלות  בכמה 
ובמקום  שונים  בנושאים  לאחרונה  אליו 
"אתם,  מעמיק.   הלכתי  דיון  התפתח 
בכל  מונחים  להיות  צריכים  ישראל,  רבני 
שאלות  אתכם  ישאלו  שאם  כך  הנושאים, 
ישר תדעו מהי התשובה", חידד   - בהלכה 
הראשל"צ את האחריות המונחת על כתפי 

הרבנים.

לציון  הראשון  מרן  בירך  בסוף השיעור 

את הרבנים בשנה טובה וגמר חתימה טובה 
והודה למנכ"ל הרבנות הראשית הרב משה 
דגן על הארגון והכינוס של כלל רבני ישראל 
יחד - דבר שמגביר קידוש השם ומחזק את 

האחדות.

בהמשך נשא דברים יו"ר ועדת הכספים, 
גפני, שפתח במתקפה על  ח"כ הרב משה 
ישראל  "רבני  לרבנים,  הממשלתי  היחס 
היום  סדר  את  לקבוע  שצריכים  אלו  הם 
במדינה. מתי נפגשתם עם ראש הממשלה 

לדבר ולקבוע את סדר היום?" תמה. 

שכר  לנושא  גם  התייחס  גפני  ח"כ 
הרבנים ואמר כי "רבני ישראל לא נדרשים 

להתעסק בנושאים של שכר, זהו תפקידם 
צריכים  ישראל  רבני  הכנסת,  חברי  של 
היהדות,  בשמירת  ורק  אך  להתעסק 
במדינת  הדת  נושאי  וכל  השבת  הכשרות 
לרבנים  גפני  פנה  זה  בשלב  ישראל", 
רבני  עליכם,  מוטלת  "האחריות  והדגיש 
הערים הם אלה שצריכים להוביל את סדר 
היום הלאומי. נושאי הרבנות צריכים להיות 
תפקידכם  אתם  העדיפויות,  סדר  בראש 
לעלות את המודעות לנושאים הללו בארץ 

ישראל". 

יטפל  כי  לרבנים  הבטיח  גפני  ח"כ 
לעצור  "בכוונתי  ואמר:  השכר  בסוגיית 
הכספים  בוועדת  לדון  ולא  התקציבים  את 

שכרם  את  שישפרו  עד  השונים  בנושאים 
של רבני ההתיישבות והשכונות". לאחר מכן 
רבנים, המתרחש  מינוי  לנושא  גם  התייחס 
"כשרב  כי  ואמר  רבות בעצלתיים,  לעיתים 
עיר עוזב את העיר - חובה למנות מיד רב 
ערים  שישנם  הדעת  על  יעלה  לא  אחר 
רבים רבות שבהם לא מכהן רב עיר".   רבני 
ישראל הודו לח"כ גפני על עמידתו האיתנה 
לימין הרבנים והרבנות הראשית והשמירה 

על מעמדה וכבודה.

העיון מסר  ימי  היום השני של  במהלך 
הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול 
הרב דוד לאו את השיעור המרכזי. בדבריו 
החשוב  לתפקידם  הראשי  הרב  התייחס 
של רבני ישראל בעת הזו ״תפקידכם כרבני 
ערים אתם פועלים רבות בענייני הכשרות 
והעירובין ושאר עניני השגרה שאלו דברים 
חשוב  זאת  עם  יחד  אך  ביותר.  חשובים 
פנים  והארת  אהבה  מתוך  הכל  לעשות 
יהיה  מעשיכם  שבכל  לב  שימו  לציבור. 
אתם  שהרי  ידכם  על  מתאהב  שמים  שם 
מסתכלים  עליכם  וההשראה,  הדוגמה 

וממכם לומדים.״ 

הראשי  הרב  קרא  דבריו  בהמשך 
הזוגות שהם מחתנים  מול  לרבנים, לפעול 
כי בעת ששימש  וסיפר  גם בהמשך הדרך 
כרב העיר מודיעין, פעל ליזום פניה לזוגות 
למפגשים  ולהזמינם  החתונה  אחרי  שנה 
בנושאי משפחה. דבר שתרם רבות לחיזוק 
חמות  תגובות  גרר  ואף  המשפחתי  התא 
מאד מצד הזוגות שהשתתפו. "לצערי עקב 
התנגדות של גורמים משפטיים זה הופסק" 

אמר הרב הראשי.

את  הראשי  הרב  בירך  השיעור  בסוף 
טובה  חתימה  וגמר  טובה  בשנה  הרבנים 
רבני  שבהתכנסות  החשיבות  על  ודיבר 
ישראל יחד להגדיל תורה ולהאדירה ולחזק 

שם שמים.

הרה"ר הגאון הרב דוד לאו שליט"א 
לרבני ישראל: 

חשוב לעשות הכל מתוך 
אהבה והארת פנים לציבור.
שימו לב שבכל מעשיכם 
 יהיה שם שמים מתאהב 

על ידכם
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הרב יעקב רוז'ה / חבר מועצת הרבנות הראשית

הרב משה בוחבוט / רב העיר טבריה



רבה של העיר טבריה הרב משה בוחבוט 
מעמיק  הלכתי  שיעור  הרבנים  בפני  מסר 
והתפלפלו  דנו  הנוכחים  הרבנים  כאשר 

רבות בנושא גם לאחר השיעור.

לכנס  השני  ביום  ההרצאות  במהלך 
הרב  תקווה  פתח  העיר  רב  גם  חלק  לקחו 
מיכה הלוי שנשא דברים בפני הרבנים על 
נושא הכשרות וכן על תפקידו של הרב מול 
את  לרומם  הוא  הרבנות  "תפקיד  הקהילה, 
התורה  אל  למשפחותיו  ישראל  עם  רוח 
ידי הצבת עמדת התורה ביחס למהות  על 
לדורות",  ישראל  בעם  המשפחה  והגדרת 
לחזור  תמיד  "צריך  כי  והוסיף  הרב  אמר 
ולבטא את העמדות של מסורת התורה. כך, 

גם כאשר יש בדור מסוים מי שנפל מעמדה 
יש מי שסומך לכל  איננו מחזיק בה,  או  זו 

הנופלים.

העיון  ימי  של  והמסכם  השלישי  היום 
של  הנכונה  ההתנהלות  לנושא  הוקדש 
הרבנות  מועצת  חבר  חירום.  בשעת  הרב 
הרב  בארץ  הקדישא  חברות  ורב  הראשית 
בנושא  הרבנים  בפני  הרצה  רוז'ה  יעקב 
הזיהוי ההלכתי בשעת חירום. והרב גבי כהן 
נשא דברים בעניין מקומו של הרב בשעת 
חירום ותפקודו מול הרשויות ופיקוד העורף. 

ח"כ בצלאל סמוטריץ' חתם את סדרת 
הנוכחים  את  ושיתף  המעשירים  העיון  ימי 
הרבנות  מעמד  לשמירת  במאבקים 
הרבנות  של  לפתחה  העומדים  ובאתגרים 
סמוטריץ  התייחס  בדבריו  ישראל.   ורבני 

לסתירה שבין תפקידה החשוב של הרבנות 
הראשית לתקציבה הנמוך. בנוסף התייחס 
והבטיח  המערכת  שבייעול  לחשיבות 
להמשיך לסייע ולעמוד לימין הרבנות ולהגן 

על כבודה ככל שביכולתו.

סמוטריץ'  ח"כ  גילה  נאומו  במהלך 
חוק  הצעת  הגיש  וחצי  כשנה  לפני  כי 
הראשית  הרבנות  את  להסמיך  שבקשה 
ושקופים  אחידים  סטנדרטים  לקבוע 
למערך הכשרות הממלכתית. הצעת חוק זו 
שהייתה אמורה לייעל את מערך הכשרות, 

טורפדה על ידי גורמים בארגון צהר.

נמסרו  העיון,  ימי  שלושת  במשך 

וממיטב  תחומים  במגוון  מרתקות  הרצאות 
בין  בתחומם.  המובילים  המקצוע  אנשי 
מיוחדת  התייחסות  נרשמה  ההרצאות 
לנושא התמודדות הרב עם כלי התקשורת, 
כאשר איש התקשורת והשדרן אבי מימרן 
הם  הערים  "רבני  כי  ואמר  לרבנים  הרצה 
הפנים של הדת בישראל, וההיכרות שלהם 
גם  הכרחית".  היא  העכשווית  המדיה  עם 
דובקין  איתן  הציבור  ויחסי  הפרסום  איש 
 2018 "בשנת  כי  לרבנים  ואמר  הרצה 
תקשורת המונים נגישה לכל אחד, כל ילד 
שידור.  תחנת  הוא  בכיס  סמארטפון  עם 
מתוך  בחוכמה  להתנהל  לדעת  חייבים 

מודעות למצב החדש".

והרצאות  שיעורים  נמסרו  בנוסף 
הלכתיים  טכנולוגיים  פתרונות  בנושא 
משה  מר  ידי  על  המוסדי  המטבח  לציוד 
רחבים  קהלים  לחבר  האפשרות  ישי,  בן 
חיים  הרב  ידי  על  רוחנית  להתקדמות 
הדף  מאורות  ארגון  מייסד  קובלסקי  דוד 
הרב  ברבנות  עירובין  מחלקת  רב  היומי, 
על  הנוכחים  את  שיתף  קלמנוביץ'  חיים 
העירובין,  בעולם  האחרונים  החידושים 
הרצאה בנושא התמודדות המשפחה לאחר 
גירושין נמסרה על ידי הרב ישראל אברהם, 
בבדיקות  השימוש  אופן  בעניין  והרצאה 

גנטיות נמסרה על ידי הרב דוב פופר ממכון 
פוע"ה, המרצה הרב נתן רוזן הרצה בנושא 
דן  הרב  נושר,  נוער  בני  בקרב  אמון  בניית 
להתמודדות  לרבנים  כלים  נתן  טיומקין 
נשלחו  כן  כמו  בסיכון.  נוער  עם  הקהילה 
לסיוע  הפועלים  ארגונים  מטעם  נציגים 
ריין  שלמה  הרב  ביניהם  מתמודד,  לנוער 
מנהל איגוד ע.נ.ף  וכן הרב אלי יעקבי, מנהל 
וכן  אליעזר  יד  בעמותת  חינוכיים  מיזמים 
הרב שמעון קשש מנהל התוכנית הלאומית 

360 של משרד החינוך.

בחום  הרבנים  הודו  העיון  ימי  בתום 
את  ושיבחו  הראשית  הרבנות  למנכ"ל 
המיזם  על  והמארגנים  הראשית  הרבנות 
הנפלא המעניק לרבנים ולמנהיגי הקהילות 
חיי  לשיפור  ואיכותיים  מקצועיים  כלים 

הקהילה אותה הם מנהיגים.

במשך  שקיבלנו  המקצועי  "הידע 
יסולא בפז",  שלושת הימים האחרונים לא 
אמר אחד מרבני הערים שנכח בימי העיון. 
"גם לאחר שנים רבות בתפקידי כרב עיר אני 

נאלץ להפנות  נתקל במצבים שונים שאני 
לגורמי מקצוע אחרים. כעת אני יכול לעזור 

לבני קהילתי בעצמי", חתם רב העיר. 

מנכ"ל הרבנות הראשית משה דגן 
לרבני ישראל:  

'חיי היומיום בקהילה 
מעמידים את הרב באתגרים 
מהותיים הדורשים היכרות 
וידע מקצועי,ולו בכדי לתת 

מענה ראשוני והפנייה 
לאנשי המקצוע הנכונים

או
נד

 ל
רא

עז
ם: 

לו
צי
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הרב מיכה הלוי / רב העיר פתח תקווה
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לאחר שבשנה האחרונה עמלו ברבנות 
הראשית על שיפור מערך הכשרות ולאחר 
שצוות ההיגוי שהקים הרב הראשי לישראל 
למועצת  המלצותיו  את  הגיש  לאו   הגר"ד 
מעמיק  דיון  נערך  הראשית,  הרבנות 
בישיבת מועצת הרבנות הראשית האחרונה 
הרב  הרבנות  מועצת  נשיא  של  בראשותו 
מתווה  בעניין  שליט"א  לאו  הגר"ד  הראשי 
הכשרות.  ובמסגרת הדיון שנערך בישיבה 
הראשית  הרבנות  מועצת  ידי  על  אושר 
בין  הזיקה  ניתוק  בדבר  המהותי  הסעיף 
כדי  זאת  כל  העסק,  בית  לבין  המשגיח 
ניגוד  של  המרכזית  הסוגיה  את  לפתור 
העניינים בין בעלי העסקים והמשגיחים. 

מועצת  אישור  לאחר  ספורים  ימים 
יחסי  להפרדת  הראשית  הרבנות 
תשלום  והסדרת  מושגח   - המשגיח 
שכרו של המשגיח שלא באופן ישיר על 
בישיבת  דיון  התקיים  העסק,  בית  ידי 
הפעלת  אופן  לקביעת  הממשלה 
ארוך  דיון  לאחר  ההשגחה,  מערך 
הממשלה  בישיבת  עיקש  ומאבק 
דרעי  אריה  הרב  הפנים  שר  הצליח 
להחלטת ממשלה התואמת  להוביל 

את החלטת מועצת הרבנות הראשית תוך 
שיגן  העסקה  העסקת  למתווה  התייחסות 
כל  ותנאי העסקתם  זכויות המשגיחים  על 
– מושגח".   "משגיח  זאת במסגרת רפורמת 
הממשלה  בישיבת  אמר  דרעי  אריה  השר 
של  שכרם  בתנאי  לפגוע  יהיה  ניתן  לא  כי 

ם  י ח י ג ש מ ה

למציאת  יפעל  האוצר  משרד  כי  ודרש 

בהתאם  למשגיחים.  הוגן  העסקה  מתווה 

על  הממשלה  החלטת  אושרה  לכך,  

העסק  לבית  המשגיח  בין  התלות  הפרדת 

והוחלט על הקמת צוות המורכב מהרבנות 

לישראל  הראשית 
לשירותי  המשרד 
אג"ת  נציגי  דת, 
השכר  על  והממונה 
ונציגי  האוצר  במשרד 
והמשגיחים  ההסתדרות 
את  לבחון  שתפקידו 
ככל  הפגיעה  צמצום 
של  בהעסקתם  הניתן 
בהתאם,  המשגיחים. 
ישיבות  קיים  הצוות 
הסוגיות  למיצוי  מרתוניות 

שנדונו.

מכתבו של 
היועמ"ש

במהלך הדיונים המרתונים 
שהתקיימו על ידי הצוות  שיגר 
לממשלה  המשפטי  היועץ 
מכתב  מנדלבליט  אביחי 
ולגורמים  הראשיים  לרבנים 
ולא  במידה  כי  והזהיר  השונים, 
המביא  העסקה  מתווה  יוצג 
לניתוק זיקה בין משגיח למושגח 
בית  ע"י  שנקבעו  הזמנים  לוחות  במסגרת 
בבלעדיות  פגיעה  שתיתכן  הרי  המשפט, 

הקיימת היום לרבנות על הכשרות.

>>>

מו"ר הראש"ל ליועמ"ש: לא יתכן לפגוע במשגיחים ובכשרות 

משגיחי הכשרות לא יהיו תלויים במעסיקים

 מסדירים 
 את הכשרות

0 7 מס'  ן  ו גלי  / / ת    הרבנו עולם   / / ט  ע" נה תש אש הש / ר / לישראל  אשית  נות הר / הרב / ד       ו מ 1ע 5



מכתב התשובה של הרב 
הראשי לישראל הראשון 
לציון הרב יצחק יוסף 
לתגובה  זכה  היוע"מש   של  מכתבו 
הרב  הראש"ל  הראשי  הרב  של  מהירה 
כנשיא  לתפקידו  נכנס  אשר  יוסף,  יצחק 
מועצת הרבנות הראשית, ומכח כך אחראי 
כותב  במכתבו  הכשרות.  מערך  כל  על 
לתת  יש  כי  מהיועמ"ש  הראש"ל  ומבקש 
לפגוע  יתכן  ולא  נוסף למציאת פתרון  זמן 

במשגיחים ובכשרות.

הראשית  הרבנות  כי  ואציין,  "אקדים 
עשתה את כל אשר לאל ידה ואימצה לא 
משגיח  הפרדת  עקרון  את  התלבטות  בלי 

שמבחינה  שהגם  הבנה  מתוך  מושגח 
לא  הוא  הקיים  המצב  המשך  הלכתית 
בלתי אפשרי, עדיין יש להתחשב בנורמות 
המשפטיות הנוהגות ועל מנת להגביר את 
כותב  הממלכתית.  בכשרות  הציבור  אמון 

הרב.

מהחלטת  כעולה  זאת,  עם  "יחד 
כי  לוודא  נחוץ  צורך  קיים  הממשלה, 

של  הקרבן  יהיו  לא  המשגיחים  אלפי 
לוודא  ובפרט  הנ"ל  ההחלטה  יישום 
באיכות  תפגע  לא  במשגיחים  שהפגיעה 
הראשית  הרבנות  בעיני  שהיא  הכשרות 
כך,  לצורך  יתר הערכים.  עקרון העל מעל 
הראשית  הרבנות  גורמי  ופועלים  פעלו 
והממשלה לעשות כל שביכולתם ולהפוך 
פתרונות  למצוא  מנת  על  אבן  על  אבן 
האפשרית  החמורה  הפגיעה  את  שיאיינו 
שתוביל  פגיעה  המשגיחים,  אלפי  בציבור 
עצמה.  הכשרות  באיכות  לפגיעה  ממילא 
יינקט פתרון אשר  כי  יעלה על הדעת  לא 
ועובר  הוא  הולך  במשק  המגזרים  בכל 
אנשים   של  הפיכתם  בדמות  העולם  מן 
תוך  אדם  כח  בחברות  לפועלים  עובדים 
וללא כל אופק  פגיעה חמורה בזכויותיהם 
תיוותר  שלא  ככל  הקרוב.  בעתיד  לשינוי 
יש  הזה,  הסוג  מן  פתרון  ויינקט  ברירה 
שיצמצמו  האפשרויות  כל  מוצו  כי  לוודא 

פגיעה זו". 

כי  במכתבו  וציין  מוסיף  הראש"ל 
כבר  קיימו  הממשלה  וגורמי  הרבנות 
למציאת  מאמץ  ועושים  פגישות,  שורת 
שמאמצים  הדעת  על  יעלה  ולא  פתרון, 
נוספות יעמדו  והרצון לבחון חלופות  אלה 
לרועץ אצל בית המשפט, שאף הוא חייב 
הפגיעה  את  למנוע  לרצון  שותף  להיות 

באלפי עובדים.

את  מכתבו של הרב הראשי  הוא מסיים 
וכותב כי "אך זה עתה התפנו ידיי מעיסוק 
לתפקידי  ונכנסתי  הדין  בית  במלאכת 
הממונה  הראשית  הרבנות  מועצת  כנשיא 
לעיני  שינה  נתתי  לא  ומאז,  הכשרות,  על 
לתקן  להציל,  בניסיון  לעפעפי  ותנומה 
תפילה  ואני  הכשרות.  מערך  את  ולשפר 
להשם יתברך שלא תצא תקלה תחת ידי".

לאחר מס ישיבות ופגישות שהתקיימו 
בהובלתו של  שר הפנים הרב אריה דרעי 
יחד  כהן,  יצחק  הרב  האוצר  שר  וסגן 
משה  הרב  הראשית  הרבנות  מנכ"ל  עם 
עו"ד  דת  לשירותי  המשרד  מנכ"ל  דגן, 
הראל  עו"ד  הרבנות  יועמ"ש  פלוס,  עודד 
בכירי  המשפטים,  משרד  בכירי  גולדברג 
ונציגי הממונה על השכר  אגף התקציבים 
במשרד האוצר, סוכם על מתווה להעסקת 
באמצעות  הארץ  בכל  הכשרות  משגיחי 
בפיקוח  שיהיו  אזוריים  ציבוריים  תאגידים 
ממשלתי, ובכך תימנע הפגיעה במשגיחים. 
ללוח  ובהתאם  הקרוב  בזמן  כי  סוכם  עוד 

הזמנים שנקבע על ידי בית המשפט יופץ 
ובימים  המתווה,   את  שיסדיר  חוק  תזכיר 
היועץ  גולדברג,  הראל  עו"ד  שוקד  אלו 
ניסוח  המשפטי של הרבנות הראשית על 
התאגידים  והסדרת  להקמת  חוק  תזכיר 

להעסקת משגיחי כשרות.

"לא יעלה על הדעת כי יינקט 
פתרון אשר בכל המגזרים 
במשק הולך הוא ועובר מן 
העולם,בדמות הפיכתם של 
אנשים עובדים לפועלים 
בחברות כח אדם תוך פגיעה 
חמורה בזכויותיהם וללא כל 
אופק לשינוי בעתיד הקרוב, 
בטוחני כי בית המשפט לא 
יאטום אזניו משמוע את 
זעקתם של אלפי עובדים 
אשר תנאיהם זכויותיהם ומטה 
לחמם עומדים בסכנה

החלטת היועמ"ש בהקשר לבג"ץ גיני - 
הישג לציבור שומרי הכשרות בישראל

בעניין  בהחלטה  היועמ"ש  לישראל,  הראשית  לרבנות  הישג 
של  כשרות  תעודת  להציג  עסק  לבית  אסור  הכשרות:  תעודות 
גוף פרטי, לבית העסק יהיה מותר לכתוב נתונים עובדתיים על 
שהוא  לכתוב  לו  מותר  יהיה  בנוסף,  הכשרותיים  הסטנדרטיים 
מפוקח על ידי גוף חיצוני אך אסור יהיה לו להציג אישור או תעודה 
לציין  נדרש  הוא  מקרה  ובכל  כשרות  גוף  של  בלוגו  שימוש  או 
ידי הרבנות  כי המקום אינו מפוקח על  במפורש בצורה בולטת 

הראשית לישראל.

היועמ"ש  דעת  חוות  על  בירכה  לישראל  הראשית  הרבנות 
לממשלה שהגבילה את אפשרויות הצגתו של פיקוח מטעם גופי 
הכשר  בתעודת  מחזיקים  שאינם  עסק  בבתי  פרטיים,  כשרות 
הסיכון  את  משמעותי  באופן  הקטינה  ובכך  הרבנות,  מטעם 
להטעיית הצרכן שומר הכשרות.  חוסר הבהירות של פסק הדין 
שניתן על ידי בית המשפט העליון בדנג"ץ גיני, הגיע לסיומו עם 
בכך  מנדלבליט.  אביחי  ד"ר  היועמ"ש  מטעם  הדעת  חוות  מתן 
נסתם הגולל על ניסיונות לפרשנות מוטעית של פסק הדין מצד 
גורמים כאלה ואחרים, באופן שהוביל לחשש משמעותי להטעיית 

הציבור.

בחוות דעתו, קיבל היועץ המשפטי את עמדתה של הרבנות 
גוף  מטעם  פיקוח  אישור  להציג  אפשרות  מתן  לפיה  הראשית 
כשרות חיצוני, יוביל להטעיית הציבור שומרי הכשרות.   הצגת 
יכולה  חיצוניים  כשרות  גופי  מטעם  עסק  לבית  כשרות  אישורי 
להיעשות אך ורק כתוספת על תעודת הכשרות הממלכתית של 

הרבנות אך לא במקומה. 

יוזכר כי בפסק הדין שניתן בדנג"ץ גיני פתחה הנשיאה נאור 
יוכלו להיכנס בעלי בתי אוכל שאין בידם  "שער שלישי" שאליו 
תעודת כשרות של הרבנות וקבעה כי על אף שאסור לבית אוכל 
שאינו מחזיק בתעודת הכשר להציג כל מצג כשרותי, מותר לו 
ואופן  מקפיד  הוא  עליהם  הסטנדרטים  בדבר  אמת  מצג  להציג 
הפיקוח על שמירתם, תוך הבהרה מפורשת כי אין בידו תעודת 

הכשר של הרבנות.

לקבל  לממשלה  ליועמ"ש  פנתה  הראשית  שהרבנות  לאחר 
היועמ"ש  קבע  הנדרש,  האכיפה  ולאופן  לפס"ד  בנוגע  הבהרות 
לממשלה כי בהתאם לפס"ד, בעל בית האוכל יכול לציין בעצמו 
כי הוא נתון לפיקוח מטעם גורם כשרות חיצוני, אולם הוא לא יוכל 

להציג בפומבי בבית העסק אישור מטעם הגורם המפקח עליו." 

איסור  לחוק  בהתאם  מתנהלת  לישראל  הראשית  הרבנות 
כשרות  הונאות  לאכוף  הסמכות  בידה  ונתונה  בכשרות  הונאה 
והטעיות צרכניות. בדנג"ץ גיני שב בית המשפט והבהיר כי מתן 
תעודת כשרות אלטרנטיבית על ידי גופי כשרות חיצוניים הינה 

עבירה לפי חוק איסור הונאה בכשרות. 
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תשרי  חודש  של  הבחינות  למועד 
הרבנוות  לבחינות  נבחנים  כ-2,650  נגשו 
אלו מצטרפים  נבחנים  לישראל.  הראשית 
הארץ  רחבי  מכל  נבחנים  לכ-2,500 
בחודשים  שעמלו  הקודם  מהמועד 
המבחנים  לימודם.  על  האחרונים 
נערכו  וגן  בבית  הארחה  בבית  שהתקיימו 
'יורה-יורה',  תעודה  לקבלת  בחינות  עבור 
ומשגיחי  דיינות  עיר,  ורבני  שכונות  רבני 

כשרות.

לאור תהליכי הייעול במחלקת בחינות 
והדיינים  הרבנים  מערך  הוגדל  והסמכה, 
כך  משמעותי,  באופן  הבחינות  בודקי 
שבמהלך החודש האחרון פורסמו ציוניהם 
והדיינות  הרבנות  במבחני  הנבחנים  של 
הזמן  לפני  הרבה  התשע"ח,  ניסן  במועד 
שהוקצב מלכתחילה לפרסום הרשמי של 
הגידול  למרות  וזאת,   - המבחנים  תוצאות 
ניסן  במועד  שעמד  הנבחנים  במספר 
כי  יוזכר  נבחנים,   2,300 כ-  על  האחרון 
הנבחנים  קבלו  מסוימים,  במקרים  בעבר, 
את הציונים זמן רב לאחר המבחנים, דבר 
בצורה  לתכנן  האברכים  על  שהקשה 
ייגשו  אליהן  הבחינות  מועדי  את  מיטבית 
הרבנים  של  הנחייתם  לאור  בהמשך. 
מנכ"ל  של  ופעילותו  לישראל  הראשיים 

הרבנות הראשית יחד עם עובדי המחלקה, 
עוד  הציונים  פורסמו  האחרונים  במועדים 

בטרם המועד הסופי כאמור.

את  הרבנות  פתחה  זו  בשנה  בנוסף, 
על  לערעור  בקשה  להגשת  האפשרות 
תוצאות מבחני הרבנות והדיינות, במהלכה 
בבקשה  פניות   500 מ-  למעלה  נרשמו 
רובן  כאשר  הבחינות,  תוצאות  על  לערער 
תוצאות  את  קיבלו  הפניות  של  המכריע 
הרבנות  שהקציבה  המועד  לפני  הערעור 

למתן התוצאות.

כי  עוד,  מציינים  הראשית  ברבנות 
למעלה  נבחנו  האחרון  החודש  במהלך 
מ- 85 מועמדים לקבלת כושר לכהן כרבני 
ערים וכן למעלה מ- 45 מועמדים לקבלת 
כושר לדיינות, בפני וועדות רבנים מיוחדות 
שהתכנסו ברבנות הראשית על מנת לבחון 
בעל פה את המועמדים, שרובם עברו את 
הבחינה  הליך  מרובה.  בהצלחה  הבחינה 
בעל פה הינו החלק הסופי בתהליך קבלת 
כושר לכהן כרב עיר, לאחר מעבר מבחני 
הרבנות והדיינות. ועדת הבחינות בעל פה 

הראשית  הרבנות  לבחינות  ניגשו  נבחנים   2,650  - כ  האחרון  במועד 
לישראל | ברבנות הראשית עומדים בהבטחות: פורסמו ציוני הנבחנים 

לפני הזמן שהוקצב 

תום עידן 
הביורוקרטיה

מחלקת בחינות 
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הראשית  הרבנות  מועצת  מחברי  מורכבת 
דרעי  יהודה  רבי  הגאון  בראשות  לישראל 
שפירא,  יעקב  רבי  הגאון  בה  וחברים 
יצחק  רבי  הגאון  רוז'ה,  יעקב  רבי  הגאון 
הגאון  גליקסברג,  יוסף  רבי  הגאון  רלב"ג, 
ערוסי.  רצון  רבי  והגאון  אליהו  רבי שמואל 
רבי  הגאון  הדיין  בראשות  הדיינות  בוועדת 
הגאון  הרבנים  חברים  שמעון,  בן  שלמה 
אליעזר  רבי  הגאון  הדיין  ליאור,  דב  רבי 
ובמהלך  הייזלר.  יוסף  רבי  והגאון  איגרא 
הוסמכו  האחרונה  הרבנות  מועצת  ישיבת 
הבחינות  מכסת  את  שעברו  הרבנים  כל 

הנדרשת

יהדות  עם  הקשרים  את  מחזקים 
התפוצות

של  ובעידודם  הרבנות  מנכ"ל  ביוזמת 
הרבנים הראשיים לישראל שליט"א הנחה 
מחלקת  את  הראשית  הרבנות  מנכ"ל 

הרבנות  של  הקשר  את  לחזק  בחינות 
ולאור  התפוצות,  יהדות  עם  הראשית 
לרבנות  בחינות  של  הפיילוט  הצלחת 
שנערכו במרסיי שבצרפת, נערכת הרבנות 
נוספות  בחינות  לביצוע  לישראל  הראשית 
הנבחנים  למספר  הצפי  כאשר  באירופה, 
שייגשו  נבחנים   100 מ-  ללמעלה  מגיע 
הרבנות  בחינות  נושאי  במספר  לבחינות 
שיתקיימו  נוספים  למבחנים  בנוסף  זאת 
בקרוב במרסיי לכ-30 נבחנים שכבר החלו 
מהרבנות  ההסמכה  קבלת  תהליך  את 
פיילוט  וכדיינים.  כרבנים  לכהן  הראשית 
רבני  עם  הדוק  פעולה  בשיתוף  נעשה  זה 
הגדולים  הרבנים  ארגוני  ועם  התפוצות 

כדוגמת מרכז רבני אירופה ועוד. 

הבשורה  והפצת  היוזמה  קידום  לאחר 
בקרב רבני חו"ל, כי בקרוב ניתן יהיה לקיים 
נרשמת  בחו"ל,  אף  הרבנות  מבחני  את 

התעניינות רבה מצד רבנים בעולם. רבנים 
זו  יוזמה  על  ברכו  העולם  מרחבי  רבים 
הנערכים  השיפורים  לכלל  שמצטרפת 

במחלקת הבחינות.

טקס הסמכת רבנים לכבודה של תורה

הזכאים  בקרב  שחל  הרב  הגידול  לאור 
לקבלת תעודת ההסמכה לרבנות ולדיינות, 
נערכת הרבנות הראשית לישראל לעריכת 
בו  תורה,  של  לכבודה  ומפואר  ענק  טקס 
רבנים  לכ-700  הסמכה  תעודות  יוענקו 
והדיינות  הרבנות  מבחני  כל  את  שעברו 
ההסמכה  תעודת  לקבלת  זכאים  ואשר 
כרבנים  לכהן  לישראל  הראשית  מהרבנות 
ודיינים.  בטקס ישתתפו הרבנים הראשיים 
ובני  ודיינים  רבנים  תורה,  גדולי  לישראל, 
משפחותיהם של הרבנים מקבלי התעודות.

נבחנים שטרם נוצר עמם 
קשר ועומדים בתנאי הזכאות 

לקבלת תעודת הסמכה, 
מוזמנים לפנות למחלקת 
בחינות והסמכה בדוא"ל: 

 bilae@rab.gov.il"
או בפקס: 02-5000353
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לישראל  הראשית  הרבנות 
להורים  הסברה  עלון  הפיצה 

לבחירת מוהל מוסמך לבנם.

הראשית  הרבנות 
פעולה  בשיתוף  לישראל 
החלו  הבריאות  משרד  עם 
הסברה  עלון  בהפצת 
בבתי  יולדות  במחלקות 
הארץ,  ברחבי  החולים 
הטריים  להורים  המיועד 
כיצד  אותם  ומנחה 
לבחור את המוהל הנכון 

לבנם. 

העלון  מטרת 
את  להעלות  היא 

ביצוע  בדבר  המודעות 
ברית המילה על ידי מוהל או רופא מוהל שהוסמך 
באופן  המילה  ברית  מצוות  לביצוע  רשמי  באופן 

המקצועי ביותר.

הבין  הוועדה  ידי  על  שהופק  ההסברה  עלון 
משרדית להסמכה ולפיקוח על המוהלים )המורכבת 
ומהרבנות  הבריאות  ממשרד  מקצוע  מאנשי 
הראשית לישראל( מנחה את ההורים בבואם לבחור 
מוהל לבנם, ומסביר להם את היתרונות שיש למוהל 
מוסמך או רופא מוהל על פני מוהל שאינו מוסמך 

על ידי הוועדה לפיקוח על המוהלים.

כיצד  הטריים  ההורים  את  העלון  מלמד  בנוסף, 
המוהלים  רשימת  פי  על  מוסמך  מוהל  לבחור 

המופיעה באתר הרבנות הראשית לישראל. 

עותקים   -70,000 בכ  מופצת  להורים  האיגרת 
החולים  בבתי  היולדות  מחלקות  בכל  ומחולקת 

ברחבי הארץ. 

לישראל  הראשית  ברבנות  בריתות  ממחלקת 
נמסר כי על פי הנתונים המתקבלים מבתי החולים 
וממשרד הבריאות עולה, כי ברית המילה הנעשית 
על ידי מוהל מוסמך או רופא מוהל מוסמך בטוחה 
החולים  לבתי  המגיעים  הסיבוכים  מרבית  וכי  יותר 
שאינם  מוהלים  ידי  על  שנערכו  בבריתות  אירעו 

מוסמכים ושאינם מפוקחים על ידי הוועדה.

ממליצה  הראשית  ברבנות  בריתות  מחלקת 

ם  רי להו
ורק  אך  לבחור 
מטעם  מוסמך  במוהל 
זה  מוהל  הוועדה. 

הלכתיות  בחינות  ת עבר  ו י א ו פ ר
ומקצועיות ובעל כשירות רפואית באתר האינטרנט 
קבוע  באופן  להתעדכן  ניתן  הראשית  הרבנות  של 
ברשימות המוהלים המוסמכים, הרשימה מתעדכנת 

באופן קבוע על ידי המחלקה. 

מחלקת בריתות / איגרת להורים

 
 הוועדה הבינמשרדית להסמכה ולפיקוח על המוהלים 

 
 

 

 בס"ד

 מוקד ייעוץ טלפוני למוהלים

 
בכל מקרה של שאלה, בירור או בעיה שתעמוד בפניכם בנוגע לברית המילה, קיים מוקד טלפוני למתן 

פי ייעוץ ומענה לשאלות מוהלים על ידי המפקחים החברים בוועדה. המוקד פועל בכל ימות השבוע על 

 הפירוט הבא.
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