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 תקציר          

י המגזר החרדי יד-עלל פעומה, עוסק בניתוח מקרה של משטר הכשרות הפרטי בישראלזה מאמר 
את . לצד משטר הכשרות הציבורי תהמתנהלכמודל של רגולציה וולונטרית , רות מהודרתומציע כש  

שוק . 0891-מוסדר בחוק הכשרות שהתקבל ביזמו המפלגות החרדיות והוא משטר הכשרות הציבורי 
נכנס  חוק הכשרותשלאחר  ,ואילך 91-משנות הרובם הוקמו  ,גופים 11הכשרות הפרטי כולל כיום 

מספר גופי הכשרות הפרטית מתרחב וכך וגם , מוגבלתהיא הדרישה לכשרות מהודרת שבעוד . לתוקפו
, שחיתותבדבר ביקורת ציבורית בישראל סופגת למרות שכל מערכת הכשרות וזאת  ,פעילותם היקף

ף קיומו של משטר חרהמחקר מבקש לברר כיצד קרה ש. יוקר המחיההעלאת תרומה ליה דתית ויכפ
חלה פריחה במספר גופי הכשרות הפרטית , המסדיר אותו ובמיוחד לאחר קבלת החוק, כשרות ציבורי

של  קיום התופעהלהבחין בין עצם  ישהתופעה  וררילצורך ב. משמעותיבאופן רחבה והפעילותם ו
התיאוריה של שבעוד . של פעילות זו וההתרחבות הצמיחהלבין , כשרות פרטית לצד כשרות ציבורית

זה מקביל להפועל ברגולציה וולונטרית מיטיבה להסביר את עצם קיומו של משטר כשרות פרטי 
. משטר הכשרות הפרטי של התרחבותואת מתקשה להסביר  תיאוריה זו, קושכמענה לבי ,ציבוריה

בין המגזר החרדי לבין החברה שההסבר המוצע להתרחבות זו מכוון לגורמי היצע שמקורם ביחסים 
 . בתוך החברה החרדיתהמתחוללים ולתהליכים פנימיים , והמדינה

 

Private Kosher Regime in Israel:  

A Case of Supply and Demand in Voluntary Regulation 

Motti Talias 

Ph.D. student, The Federman School of Public Policy and Government, Hebrew University of Jerusalem 

motti@zofnat.co.il 

 

Abstract 
The article analyses the case of private kosher certification regime in Israel as a model of voluntary 

regulation alongside public certification regime. The private regime contains 33 different Kosher 

marks, all provided by agencies from the ultra-orthodox Haredi sector, and most of them were created 

from 1980 onward and after the enactment of the Kosher Law in 1983. The research examine the 

following question: Why, in spite of the existence of public Kosher regime the Haredi sector 

advanced, and which satisfies the needs of most Kosher food customers, there exist a dual regime of 

Kosher certification and an expanding market of private Kosher certification? The theory of private 

regulation provides strong justification to the existence of the private Kosher certification regime, 

even after the enactment of the Kosher Law, due to a lax implementation of the Law and the concern 

of the Haredi sector from the credibility of the public Kosher certification system. Yet the theory 

cannot explain why the private regime continues to flourish without a matching demand. The answer 

to this question, I wish to argue, lies in the supply side the theory tend to understate. The dramatic 

growth of the private regime reflects political and societal processes - both within the Haredi sector 

and between this sector and the secular sector and the State. 
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 מבוא

. כמקרה של רגולציה וולונטרית בתחום המזון ,משטר הכשרות הפרטי בישראלאת מאמר מנתח ה

: הלדוגמ)בהרחבה בצמיחתם של משטרי רגולציה וולונטריים  כיוםעוסקת  ,רגולציהדנה בספרות הה

Parker, 2002; O'Rourke, 2003; Vogel, 2005, 2008; Bartley, 2007)  כתופעה רגולטורית חדשה

משטרים רגולטוריים משפחה של יין אפמ 3'רגולציה וולונטרית'המושג  2.עשורים האחרוניםומתרחבת ב

 הרגולציה. ר לחוקב  או בדרישות שמע  ועוסקים בסוגיות של עמידה בחוק , שאינם כרוכים בכפייה חוקית

, והמקומילאומי -ןהביבמרחב משילות -היוצרים קשיי לתהליכי גלובליזציהוחסת בעיקר מי, תהוולונטרי

משטרי רגולציה וולונטריים  .(Beer et al. 2012) נהלות מוסרית של עסקיםתתביעות צרכניות להכמענה לו

-ביןברמה המשילות חסרים -קיימים ולהשלים מערכימשילות -לפצות על חולשתם של מערכי נועדו

. (Cutler et al. 1999; Drahos & Braithwaite, 2001; Hale & Held, 2011) והמקומית תלאומי

ההתפתחות ף חר. הסיכון בתחום –ל ולפני הכ, א מושא לרגולציה וולונטריתיהמזון מהווה גם ה תעשיית

מדינות בדגשים שת ף השונּוחרו, (Moss, 2002)מזון במאה הקודמת השעשתה הרגולציה של  תהמשמעותי

תחום הסיכון ממשיך , (van Waarden, 2006)מזון הרגולציה של של ההיבטים שונים מות על שֹשונות 

הפיזור הגיאוגרפי של , עקב התיעושוזאת , יה רגולטורית מטרידה בכל המדינות המערביותבעות ילה

אולם הרגולציה (. ;Hutter & Amodu, 2008 Nestle, 2003)ביצועים -ת טכנולוגיות משפרותהגהייצור והנ

תנאי , צוריתנאי גידול וי מובשאלות כ לא גםא, המזון אינה עוסקת רק בשאלת הסיכון תחוםבהוולונטרית 

במקרה של מזון  כמו –דת ואמונה או  וכן רגולציה של מזון מטעמי מצפון, סחר הוגן, העסקת עובדים

  .בו עוסק מאמר זה ,מזון כשרשל לאל וח

הנהלת  השמסר 'קוו-סטטוסמסמך ה'עם הבסיס ליחסי דת ומדינה בישראל מזהים את  רביםחוקרים 

; 0880, 0899, פרידמן; 0899, ורהפטיג) המדינההעולמית ערב הקמת  ישראל ידי אגודתהסוכנות היהודית ל

דת שהיו -בנושאיהסדרים ציבוריים  שימרזה מסמך (. /210, זיכרמן; 2102, כהנר; 0812, דון יחיא

להקפדה על הצהרת מחויבות כללית כולל  ואה. כשרותובכלל זה בתחום ה, מקובלים בתקופת היישוב

כמו בתחומים אחרים . מפותחת וקשה לראות בו תשתית רגולטורית, כשרות במטבחים ממלכתיים בלבד

בחקיקה מפורטת רגולטורית תשתית גם בתחום זה הונחה , מדינהלדת ה את היחסים ביןרים יסדמה

-למניעת איסור הונאה בכשרות שהתקבל ב החוק –כשרות תחום הוב, לאחר הקמת המדינה תרלוונטי

החוק אכיפת ומערכת  ,באמצעות תעודותהמזון כשרות בו המועצות הדתיות הכירהחוק  אישורעד ל. 0891

בכך המשיכו המועצות הדתיות . הונאה במסחר בכללה תבאכיפת הונאה בכשרות כחלק מאכיפ עסקה

 ,החוק. פורמאליתחוקית עוגן בהגדרה לא שתפקיד זה  אף ,תפקיד שמילאו עוד מתקופת היישוב לאמל

את  לפרט, גורמים מוגדריםלה תשלילאו בכשרות להעניק סמכויות הכרה  ונועד, ומכוחשהותקנו והתקנות 

  . בכשרות הונאהגדרת סנקציות על ביצוע פעילויות התוך לחזק את האכיפה דה וותעענקת הפרוצדורות לה

להרחיב את טיפול  כוונה היתהה. שנה 11נמשך אך  ,/082-בכבר בכנסת חוק הכשרות החל בהדיון 

מעבר למטבחים ממלכתיים  ,תוואספק צור מזוןיכלל הגורמים העוסקים ביעל  ולהחיל ,המדינה בכשרות

                                                           
2

מספר גדול ומגוון כל כך של אולם מעולם לא פעל , ראשיתןממשטרי רגולציה וולונטריים מלווים אמנם חברות מודרניות  
 ,Webb)ולא שיפור המוצר  בתהליכי הייצור ותלוואי חברתי-אותם הוא הפחתת תוצאותההיגיון המניע ש, כאלה משטרים

2004; Vogel, 2010; Eberlein et al. 2013  .)  
פי ובאופן חלזה אני משתמש במאמר . במושג אחדואין הקפדה על שימוש , רגולציה מסוג זה מופיעה תחת שמות שונים 3

 . במושגים רגולציה וולונטרית ופרטית
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. ידי נציגי המפלגות הדתיות בכנסות השונות-על חוק-במספר הצעותהנושא הועלה . בכשרות ולמנוע הונאה

את הטיפול מסר אשר  0891-בהרבנות הראשית חוק כנסת קיבלה את השחוק הכשרות התקבל לאחר 

גופי הכשרות  לא יןישרבמאינו מתייחס הכשרות חוק ש למרות. לרבנותבאופן בלעדי  הכשרותבנושא 

את מעמדם פין בעקיהוא הגדיר , יותראחרים שהתפתחו מאוחר  לאאו  ,שפעלו באותה עת הפרטית

הרגולציה  .על החוק ירהכשרות שלהם לעב-בתו מזון-של עסקי םואת הסתפקות תוולונטריכרגולציה 

א הי .כשרותעל שמור מזון ל-עסקי תמחייב אינה היא. כשרות היא רגולציה של הרשאהבענייני הציבורית 

 סמכותיתהיא רגולציה זו אבל  .בדיקהבכפוף ל וולקבללכך  אישור מיזמתובקש לעסק -מאפשרת לבעל

שהטעיה צרכנית כרוכה בסנקציה מעצם העובדה ו ,ידי המדינה באמצעות מונופול-מעצם הפעלתה על

היא : פי כל המאפיינים המופיעים בספרות-לע רגולציה וולונטריתהיא הכשרות הפרטית , לעומתה. ישירה

עלול לשאת ה צמנע מאימומי שנו, מופעלת באופן פרטיהיא  ,תוספת לדרישות החוקימהיא , נתונה לבחירה

את  מכאן שיש מקום לבחון(. Haufler, 2001; Vogel, 2010)צרכנים השל עקיפה כלכלית סנקציה ב

  . של רגולציה וולונטרית תופעהזה כהכשרות ה משטר

צ "בדשהבולט בהם הוא גופים פרטיים מוגבל של מספר  בתחום הכשרותהחוק פעלו שהתקבל עד 

-בניא בצ לנד"ובד אגודת ישראלצ "בד מוקבהמשך  .בתקופת היישוב בירושליםשנוסד  ,העדה החרדית

מספרם . ואילך 91-שנות המ ה יותרתרחבהפעילות הכשרות הפרטית . בהתאמה 11-וה 11-בשנות ה ברק

היקף גם  4.בבעלות גורמים חרדייםככולם  רובם – 11של גופי הכשרות הפרטיים בישראל עומד כיום על 

הזוכים מספר המוצרים בו התעדה-עסקים המקבלים שירותיהבמספר בין היתר  המתבטא – פעילותם

כשרות -תו שאינם נושאיםמזון -מוצרישוק ב  קשה למצוא היום שבשנים אלו עד  גדל – כשרות פרטי-תוב

שהתרחבה  ,מערכת הכשרות הפרטית החרדית .(9.19./2, אורבך)ו אחד ותר מת  רבים אף יובמקרים , פרטי

בהנחה שרגולציה וולונטרית  :מעוררת שאלה ,החרדיםאותו יזמו דווקא לאחר חקיקת חוק הכשרות 

כפי , מספקת-מענה משלים לרגולציה ציבורית בלתינותנת שהיא או  ,עדרה של רגולציה ציבוריתיהצרת בנו

או לפחות  ,למצוא תהליך הפוך מצפיםהיינו , (Haufler, 2001; Webb, 2004: הלדוגמ)שטוענת הספרות 

מספק  הסדרה-יצרה מנגנון, נענתה לדרישה הציבורית שכן המדינה .שימור המצב שקדם לקבלת החוקאת 

 . הפוךהוא המצב  ,כאמור ,בפועל. והעמידה משאבים להפעלתו, ענין בכשרות יש לומרבית הציבור של

על הרגולציה הנמתחת זה מכבר ציבורית הביקורת הף חר צמחוגופי הכשרות הפרטית  :זאת ועוד

ואף בהעלאת יוקר המחיה בתחום , יה דתיתיכפב, מאשימה אותה בשחיתותהוהממלכתית של כשרות 

הרגולציה הפרטית אינה פותרת בעיות , ברם. (/02.0.0, ארלוזורוב; 02.9.00, טורצקי :ראו)המזון בישראל 

 פי-עלאת התביעות להתנהלות גם לכך ובהתאם , היא מחמירה את הדרישות. את חלקןמחריפה ואף  ,ואל

להגיע מטרה בצים כשרויות מחמירות מאמ  ההיצרנים . ומוסיפה רובד עלויות נוסף על המוצרים, ההלכה

ים לקהל שאינו מקפיד חלופיאינם מציעים מוצרים  ךא, גלם עלות זו במחירנאלצים ל ,קהל החרדיה לא

 5.בלבד 21% על ישראל עומד לפי הערכות-תושביששיעור המקפידים מקרב  למרות, ות מחמירהעל כשר

, תקינה בתחום הכשרות-בלתיהתנהלות חדשים לבקרים על המופיעות בכלי התקשורת ההאשמות ן חלק מ

 (. 22.2.02; 09.2.02, גינוסר)פרטיים הכשרות ה גופי לאמתייחסות גם 

למרות חקיקת חוק הכשרות ולמרות הביקורת , הכיצד :פואאשאלת המחקר של מאמר זה היא 

תשובה חלקית  ?תרחבתמו צומחת פעילות הכשרות הפרטית, כשרותבתחום ההנמשכת על הרגולציה 

                                                           
4
 .   ראו פירוט בהמשך. ממקורות שוניםשנאסף זה מבוסס על מידע  נתון 
5
 . בהמשךראו ביסוס נתון זה ל 
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להבין את מסייעת זו תיאוריה . וולונטריתה רגולציההצמיחת ב העוסקתלשאלה זו ניתן למצוא בתיאוריה 

הטענה המרכזית של מאמר זה היא . גידולו והתרחבותו אתהסביר מתקשה ל ךא, המשטר צמיחתעצם 

צמחה בעיקר על בסיס ניתוח משטרי רגולציה ש – וולונטריתהרגולציה את ה הריבהמסשהתיאוריה 

נתח תופעות בבואה לשל ביקוש  היגיון רגולטורי מציגה – ותהליכי גלובליזציה יםלאומי-ביןוולונטריים 

ה שעשוי ,הכבד דינמיקה חברתית ופוליטיתרים מקומיים מערבים מקשבעוד , של רגולציה וולונטרית

 .לכלול גם שיקולי היצע

, הכשרות בישראל משטרהחלק הראשון מציג את הרקע להתפתחות . חלקים מארבעהבנוי זה מאמר 

. שמתעוררות בעקבות תמונה זו הסוגיותפרטית ומחדד את מוסדית ות רגולציה וזמנית מערכ-בו ותבו פועל

להתמודד עם השאלות  שמאמר זה מציע כדיוהמתודולוגית החלק השני מציג את המסגרת התיאורטית 

באופן שעונה על , שרות בישראלשוק הכ בה פועלהחלק השלישי עוסק בניתוח הסביבה . המוצגות בסקירה

ישום חוק הכשרות ותהליכים בחברה י, חקיקת חוק הכשרות: תוך מיקוד בשלושה ממדים, ת המחקרשאל

 . החלק האחרון מסכם. החרדית

 התפתחות משטר הכשרות בישראל 

. תקופת המנדטממתקופת היישוב הישן ו עודישראל -כשרות מלווה את ההתיישבות היהודית בארץהנושא 

הבריטי והן תחת שלטון המנדט  מני'עותהן תחת השלטון הכעדה דתית הוכרה ההתיישבות היהודית 

לכל קבוצה  :'מילט'בתקופה הראשונה פעלה שיטת ה. דת-הציפייה היתה שהעדה תעסוק במתן שירותיו

שוב היהודי יבי. השלטונות בפניהקהילה את ג והוא שייצמנהיג מקומי לדת -אישברחבי האימפריה מונה 

הטלת מס על ו וגירושיןנישואין  על, ולל במזוןכ ,שהיה ממונה על איסורים והיתרים 'חכם באשי'היה זה ה

הוקמה  'פקודת הקהילות' מתוקף .המנדט פעלה חוקת הקהילות בתקופת(. 0812, דון יחיא)למען הציבור 

 ,0820בשנת  ,עוד קודם לכן(. /088, ריינהרץ)כגוף המייצג את היישוב היהודי  'כנסת ישראל' 0821-ב

 ,ה קוק"הראי ,לרבנות ולמייסדהש ףא .הוקמה הרבנות הראשית כגוף האחראי על אספקת שירותי הדת

פעילותה לכך שפוליטיות  סיבותגרמו  – היתה שאיפה לעסוק במכלול הנושאים הקשורים בחיי היישוב

תחום  .(0891, אליאש; 0881, הורוביץ וליסק; 0812, פרידמן)ובכללם כשרות  ,דת-למתן שירותיהצטמצמה 

ות בערים ישהוקמו לצד הרבנו 'ת השחיטהומועצ'תחילה באמצעות  ,הכשרות טופל ברמה המקומית

למועצות דתיות אשר עסקו בכשרות על כל היבטיה  ההפכו גופים אל 0811-מ. (0899, דון יחיא)ובמושבות  

 . אחרים דת-שירותילצד עיסוקם ב

, לאשכנזיםספרדים ערב כניסת שלטון המנדט היתה הקהילה היהודית בירושלים מפוצלת בין 

ו בסיס שימשלימוד שה זרמים ומוסדותה פי-עלמפוצלת היתה יה האשכנזית הגדולה יותר יהאוכלוסו

עוד יצר  ,היבפרופיל העולים ובמניעי העלי, נוי שהביאה עמה הציונות באידיאולוגיהיהש. לתמיכה כלכלית

וקנאות דתית בקרב היישוב הישן , בין אנשי היישוב הישן לאנשי היישוב החדש בטרם המנדט מתח

ועד 'מסגרת מאוחדת בשם בירושלים הממסד הציוני להקים ניסה , עם הכיבוש הבריטי, 0809-ב. שכנזיהא

 'ועד עדה אשכנזי כללי'שהקימו  ,האשכנזי נתקל בהתנגדות אנשי היישוב הישן אך, 'העיר ליהודי ירושלים

 רבגוף הבוחציבור חילונים -נציגינוכח הכוונה לשלב  0820-בעלתה גם זו שבה והתנגדות (. 0811, פרידמן)

הקהילה בהמשך נפרדה . תקופהרוח המה ליהתאל במטרה ,יםערעורלולהקים בה מוסד רבנות הראשית ל

פעילה ה  ו וריתת הקהילות המנדטפקודמתוקף זכתה להכרה כקהילה נפרדת  ,היישוב הכללין האשכנזית מ

 .  לעצמהנפרדים  דת-שירותי
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לא נותרה מאוחדת לאורך זמן והתפצלה בין מתונים לקיצונים  האשכנזית קהילהגם ה ,אולםו

נתגלעו בתוכה פערים תחילה . םיאורחות החיים והקשר עם המוסדות הציוני ביבמחלוקות סכתוצאה מ

את כל אז שייצגה , ישראל אגודתדת סביב עמ  פערים אלה התרחבו ואז , סביב הקמת הרבנות הראשית

הקבוצה הקיצונית הקימה לעצמה . ההרבנית המתונה והרב קוק בראשביחס למנהיגות , החברה החרדית

הרבנות הראשית לכל קראה  0811-ב .'חברת החיים'וקראה לו חוג בתוך הקהילה החרדית  0812-ב

 08/2-ב(. 0899, יחיאדון ) זו סירבה לכךקיצונית אך קבוצה , מועצות הדתיותלהשתתף בהקהילות הדתיות 

נציגי את את המתונים וממנו  ורחיקה, על ועד העיר האשכנזי ושתלטהונים כשהקיצלשיאו שבר ההגיע 

לאחר הפיצול . 'העדה החרדית'מוכר כיום בשם המזוהה עם פלג פורש וקנאי לו פכו אותוה, אגודת ישראל

, ובעיקר למענו, הפלג הפורש תלהתקיים בהובל האשכנזיתמערכת שירותי הדת משיכה הבחברה החרדית 

(. 0880, פרידמן)המדינה על שירותי הדת הממלכתיים ימי בראשית  נההחברה החרדית נשעמרבית בעוד ש

ובתחום הכשרות אף , החברה החרדיתכלל בקרב הפלג הפורש של  ת שירותי הדתצריכהתרחבה בהמשך 

 . בקרב החברה הכללית

הרבנות הראשית  בהנהגת, מוסדית האחת: ת כשרותומערכשתי בארץ ו ערב הקמת המדינה פעל

עדה ושירתה את ה 'צ העדה החרדית"בד'שנקראה , פרטיתה השנייו, ובביצוע המועצות הדתיות

החדשה תחום הכשרות בחסות המדינה  ים את מיסודיחסימדינה מהדת וההחוקרים בתחום . המתבדלת

ידי המדינה לערב הקמת הסוכנות היהודית  המדובר בכתב התחייבויות שמסר .'קוו-סטטוסמסמך ה'ל

וזאת  ,ה זום שעסקה בשאל"ועדת האופני בבהקמת המדינה להבטיח את תמיכתה  מנת-על אגודת ישראל

, שבת: התייחס לארבעה נושאיםשניתן לחרדים המסמך . ךכמ אגודת ישראלשל למרות הסתייגותה 

ויצר  ,ת היישובדת ומדינה בתקופ יהסדרים שהיו מקובלים בנושאאת השימר  הוא; כשרות וחינוך, אישות

יש לאחוז בכל "בתחום הכשרות קבע המכתב כי (. 0899, פרידמן; 0812, דון יחיא)מחויבות למדינה שבדרך 

מסמך ) "האמצעים הדרושים למען הבטיח שבכל מטבח ממלכתי המכוון ליהודים יהיה מאכל כשר

נסות לאורך הּכשהועלו המפלגות הדתיות של רבות מן ההצעות לסדר היום (. 08.1.08/1, קוו-סטטוסה

 (.  0899, ורהפטיג)בהפרות של מחויבות זו עסקו הראשונות 

כשרות במוסדות ציבוריים של הלצד מתן אישורי כשרות למעוניינים בכך עסקה הרבנות בפיקוח על 

היא ולכן בתחום זה  ה בלעדיותללא היתה  ,כלשהו חוקסמכותה בתחום הכשרות לא עוגנה ב ךא ,המדינה

עד . בנפרד להונאות בתחום הכשרותלא התייחס והחוק הפלילי  (9.02.11, זבולוני)ונה לתחרות היתה נת

על בסיס מערכת דינים וחקיקה שהקצתה תקציבים  ,פעלה הרבנות באמצעות המועצות הדתיות 0891

חוק 'התקבל בכנסת שנה אותה בעד ש ,(0888, שטרית)כולל אחד ולא מתוקף חוק , לותיהולמימון פע

 'מתן תעודת הכשר על כשרות'סמכותה לאת ובכלל זה , בפירוט גדיר את סמכויותיהשה 'הרבנות הראשית

מוגבלת פעילותה של הרבנות היתה חוק האולם גם לאחר חקיקת  (.0891-ם"תשהחוק הרבנות הראשית )

. יצועיתעדר זרוע אכיפה ביהבהגדרות מפורטות לגבי הפעלת סעיף זה בחוק ו עדריהב  ,בתחום הכשרות

על שו ,שהסדיר את הרגולציה בתחום זה, עם קבלת חוק הכשרות ם החסרשלוהשלוש שנים לאחר מכן 

  .0880, ץ"ורהפטיג וכ) ויחידה ייעודית לאכיפתברבנות הראשית  בסיסו הוקמה

ל הרב הצבאי "בצהו) וכן רב מקומי, או רב שהוסמך מטעמה ,קבע כי הרבנות הראשיתחוק הכשרות 

, םוכי כל הצהרה על כשרות שלא באישור ,כשרות-להעניק תעודת סמכותומשהגורם היחיד הם , (הראשי

בהמשך  השהומר, הונאה בכשרותשל סנקציה של עד שנת מאסר על עבירות החוק קבע . הונאה המשמע

על מבקש הכשרות להגיש בקשה למועצה הדתית קבעו כי  ,התקנות והנהלים הנלווים לחוק. לקנס

הפרדה בין חלב גון כ ,בדיקה לקיומם של תנאים מקדימים לכשרותבבית העסק יה תתבצע בעקבותו
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יהיה  ניתן במקרה של סירובו, בית העסקשיאשר את הכשרות בהמלצה תועבר לרב היישוב ה ;לבשר

גובה כן וכשרות -תעודתזכה בשי לכל עסק השגחה-היקף שעותייקבע ; תלערער בפני הרבנות הראשי

ציין עליה את י, את התעודה במקום בולט בעל העסק יתלה; שעליו לשלם בהתאם לגודלוהאגרה השנתית 

יהיו  ,כשרות-בתעודתשיחזיקו עסק -בתי. תהיה בתוקףהתעודה קפיד שישם המשגיח ומספר הטלפון שלו ו

תקנות איסור הונאה ) הרבנות הראשיתנתונים לביקורת תקופתית של מחלקת ההונאה בכשרות של 

  . (0899-ט"התשמבכשרות 

הרי שעם , בעת חקיקתו פעלוש יםלפעילותם של גופי הכשרות הפרטיבמישרין אף שהחוק לא התייחס 

את פעילותם של גופים  הפךהעניק למעשה לרבנות מונופול חוקי בתחום הכשרות והוא כניסתו לתוקף 

צ "בד: לפיקוח על כשרות פעלו בשוק שני גורמים פרטייםחוק העד לחקיקת . אחרים לרגולציה וולונטרית

הכשרות של ומועצת , עוד בתקופת היישוב עבור העדה החרדית המתבדלתכאמור העדה החרדית שנוסד 

 םה שאינרחבהקהילה החרדית הן חלקים מבכשרות על הה חיקפו 11-שהוקמה בשנות ה ,אגודת ישראל

 מןמרבית החרדים כשרות  צרכו 11-עד שנות ה. חסידות גורקרב בבעיקר ו, עם העדה החרדית יםמזוה

שהוקם , צ מחזיקי הדת"בדגם הצטרף לשוק הכשרות הפרטית  0891-ב(. 0880, פרידמן)הרבנות הראשית 

הוקם אמנם  ,11-בשנות ה ,קודם לכן(. 0899, לוי)העדה החרדית ן י חסידות בעלז בעקבות פרישתה מיד-על

-בנית המועצה הדתית במסגר ממלכתיתכשרות מהודרת בחסות של פעל כשירות הוא  ךא, צ לנדא"בד

החל הבן להפעיל את שירות הכשרות גם , 0892-ב ,רק לאחר מות האב. ידי בנו של רב העיר-על ,ברק

הו גם גוף הכשרות הפרטי היחיד שזכה להכרה ז .מחוץ לגבולות העירגם כמערכת פרטית ולהעניק שירות 

 .(/02.9.0 ,איון עם הרב רפי יוחאייר)הראשית רשמית של הרבנות 

הם הבולטים שבהם שני . פעילות שונים-בהיקפי כשרות פרטיים-גופיבהדרגה  וצמח 91-החל משנות ה

-הוקם בש ,ס"של תנועת ש יוסף-בית צ"בדו, הזרם הליטאי ידי-לע 0899-הוקם בשצ שארית ישראל "בד

רבים כשרות -גופילשוק הכשרות הפרטית  לאורך השניםהצטרפו  הלמרכזיים א םלצד גופי  0881.6

בנוסף . ועוד, צ יעקב אפרתי"בד, צ אברהם רובין"בד, צ חתם סופר"בד, צ שלמה מחפוד"ובהם בד ,חדשים

גילה , כשרות זו-על מערכת רשמייםנתונים ין אף שא. ל"כשרות מחו-נציגויות של ארגוניבארץ  ותפועל

אולם  .כשרות פרטיים-גופים בחלוקת תווי 21 עסקוכי באותה עת  2111-סקר של התאחדות התעשיינים ב

 .0בלוח כמפורט  7,גופים 11של  םעל פעילות יםמקורות שונים מן העת האחרונה מלמד

מיצרנים הכיסוי  הרחבת: השפעה של התופעההעל עצמת מצביעה  התרחבות הכשרות הפרטית 

רבים  כאשר ,(/1.8.0ראיון הרב יגאל בן עזרא )במשק  וומשווקיהמזון כלל יצרני מ 82%-חרדים לכ

; חומרי גלם ומזון מוכןלתחום היבוא של פעילות ההתרחבות ; מהמוצרים כוללים יותר מתו כשרות אחד

כשרות למוצרים מתן ; בתחום הבשר" קהילות"ו" עטרה"כמו , של גופי הכשרות ח מוצרי מותגופית

שההלכה איננה דורשת כשרות ממוצרים  אףעל , טואלטיקהו ניקיוןמוצרי ו כלי בישולשאינם מזון כגון 

 ,הממון כשרות על :ראו) פיננסיים מכשיריםלו לגופים כשרות ומתן (01./.01 ,עבדי)שאינם למאכל אדם 

 (.תאריך ללא

                                                           
כשרות מערכת . ר פעמים עד שהתייצבספאולם נפתח ונסגר מ ,91-נות הכי גוף הכשרות הוקם בסוף ש ריאיוןצ טען ב"נציג הבד 6

 (/1.8.0, הרב יגאל בן עזרא ריאיון) /088-משמע מ, שנה 21 כבריציבה קיימת לטענתו 
כדי , (עדר נתוניםיבין היתר בשל ה) בלי להתייחס למשקלם היחסי, הרשימה כוללת את כל הגופים הפועלים בתחום הכשרות 7

 .הפעילות בשוק זה את ריבוי ופיזורלהבליט 
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-חוסרזה שורר תחום בהיות ש, ביותר יםפעילות הכשרות הפרטית מצומצמ עלהנתונים הכלכליים 

ובדוחות זו במאזנים  םעל פעילות םפרסם נתונילחברות המזון וגופי הכשרות נמנעים מ 8.שקיפות יסודי

יתכן י. שאלה זולענות על צים נמנעו מ"גם המרואיינים מטעם הבד. לרשם התאגידיםהמוגשים 

תוספות לעלות יעלויות הכשרות המ נגדביקורת ציבורית פני שההימנעות מפרסום מידע נובעת מחשש מ

נתונים מאתרי להלן  יוצגו עדר נתונים רשמייםיבה. ות לספקי הכשרותניבוההכנסות שהן מהמוצר 

 עסק-בתי 111-צ העדה החרדית מעניק כשרות לכ"בד .לקוחותיהםקהל צים ל"פרסומי הבדמאינטרנט ו

-ביתצ "בד; 21%/-כשל גידול , כלומר – /11-עסקים ל 021-מ 2102-0898בשנים  היקף פעילותו התרחבו

צ "בד; שנה מיום הקמתובעסקים  11וצמח בקצב של  עסקים 0,011-כשרות לכ-כיום שירותימעניק  ףיוס

; 2102- 2112 שניםבהוכפל ומספר העסקים המקבלים ממנו שירות  עסק-בתי 221-מחפוד מעניק כשרות ל

 עסק-בתי 021מפקח על ישראל שארית צ "ובד, עסק-בתי 211-מחזיקי הדת מעניק כשרות לכצ "בד

  9(.09.2.02, גינוסר)

 רשימת גופי כשרות בישראל: 1לוח 

 ירושלים  , צ העדה החרדית"בד .0

 ירושלים, יוסף-ביתצ "בד .2

 ברק-בני, הרב מחפוד ,צ יורה דעה"בד .1

 רחובות , הרב אברהם רובין, צ מהדרין"בד ./

 ברק-בני, צ שארית ישראל"בד .2

 ירושלים  , צ מחזיקי הדת"בד .1

 ירושלים , אגודת ישראלצ "בד .1

 אלעד, הרב גרוסמןצ "בד .9

 ירושלים, ישראל-צ חומת הכשרות בארץ"בד .8

 תקווה-פתח, צ מישקולץ"בד .01

 ש הרב יצחק כדורי"ע, יצחק-צ נחלת"בד .00

 ברק-בני, ציון-צ נווה"בד .02

  ברק-בני, צ משה לייב לנדא"בד .01

 רמת השרון, צ הרב זאב ויטמן"בד ./0

 ירושלים , צ הרב צבי הכהן"בד .02

 ברק-בני, צ חוג חתם סופר"בד .01

 תקווה -פתח, צ חוג חתם סופר"בד .01

מושב , הרב אהרן קורנפלד, צ חמדת שמואל"בד .09

 חמד

 הרב יעקב אפרתי, כשרות למהדרין .08

 נתניה , מוסדות זלוטשוב .21

 גת -תיקרי, מוסדות חניכי הישיבות .20

  ברק-בני, מפעלי זיו יהודה .22

 חולון, הרב בן ציון מוצאפי, ציון-צ בני"בד .21

 מיסודו של הרב מרדכי אליהו , צ יישא ברכה"בד ./2

 (כשרות בשר) צ קהילות"בד .22

 (כשרות בשר)צ חרדים "בד .21

 שמן המשחה ,צ משמר הקודש"בד .21

 'צ רופשיץ"בד .29

 הכשרות נזר4צ כתר"בד .28

 צ עטרת ישורון"בד .11

ארגון  ה שלשלוח)אלעד , צ איגוד הרבנים"בד .10

 (כשרות אנגלי

12. OU (כשרות אמריקאי גוף ה שלשלוח) ישראל 

11.  OK ( ארגון כשרות אמריקאישל  השלוח) ישראל  

 

מכמה  יםמפתיע ,כפי שתואר לעיל, ענף זהנפחי הפעילות של בו יםמספר גופי הכשרות הפרטיהגידול ב

 :סיבות

                                                           
עלות  ועדת הכלכלה של הכנסת בנושאבוכפי שניתן ללמוד מדיון , אינם רביםפעילות הכשרות הציבורית על  םנתוניהגם  8

 . 01.0.2111, דיון ועדת הכלכלה: ראו. הכשרות לתעשיית המזון
סעיף התחת . מציג פרסומים שונים בתחום הדת www.hebrewbooks.govהאתר ; www.badaz.biz: יוסף-צ בית"אתר בד 9
מפרטים מי נמנה עם לקוחותיהם כמידע לקהילות הצורכות ואלה מגופי הכשרות מופיעים פרסומים שנתיים של חלק  'כשרות'

  . 'ודוחות מסמכים'סעיף הברשימת המקורות תחת מופיע  הפירוט של מדריכים אל. את כשרותם

http://www.badaz.biz/
http://www.hebrewbooks.gov/


 0/1-001(: 2102מאי ) /21024210ה "תשע 2כרך , קר החברה החרדיתח

121 
 

שיעור . היקף פעילות הכשרות המהודרת חורג הרבה מעבר לאוכלוסייה המקפידה על כשרות זו (א)

, זיקה למסורת ולדתבשל התמיד כגבוה אמנם וערך ה ,מזון כשר צורךהאוכלוסייה בישראל המזוהה כ

 12%דיווח כי  2112-סקר התאחדות התעשיינים מ. אולם רובו מסתפק בכשרות רגילה של הרבנות

דיווחו על צריכת כשרות  םמה %/1אולם רק  ,כשרמזון  יםמקרב משקי הבית במגזר היהודי אוכל

-כרק על כשרות מהודרת  והקפיד, השנאותה ה בנוכח נתוני האוכלוסייל 10(.01.9.12, מנור)מהדרין ל

בעוד שקצב זאת  .בלבד מכלל האוכלוסייה 01%-ו ,כולל החרדים ,מכלל האוכלוסייה היהודית 21%

ן במיוחד אם לוקחים בחשבון שחלק מ ,זוהגידול והפריסה של כשרות זו חרג הרבה מעבר לאוכלוסייה 

  .הדתיותידי המדינה באמצעות המועצות -מהדרין מסופק עללביקוש לכשרות ה

הממלכתית תרומת הכשרות . מערכת הכשרות כרוכה בעלויות המאמירות את מחירי המזון לציבור (ב)

יוקר  שפרצה נגדת המחאה הציבורית מסגרבביקורת  2100-בה ספגליוקר המחיה בתחום המזון 

. (/20.1.0, פלוצקר; /0.1.0', קדוש ואח; 09.1.02, גלובס שירות; 2102, דוח מוניטור)המחיה בישראל 

 (/8.2.0; /09.2.0, הרבנות הראשית)זה ן ימסמכים בעניה הרבנות הראשית כינהביקורת בעקבות ה

אבל (. /0./.21, חזקיה)להפחתת עלות הכשרות על מוצרים מיובאים בלחץ משרד האוצר פעול החלה לו

לא לכשרות הפרטית ו ,לכשרות הממלכתיתרק ים נוגעהמוגבלים שננקטו  יםוהשינויביקורת ה

פוסלת היא ; פיקוח והשגחהשל מוסיפה עלויות ההקפדה המחמירה  שכן, עלות המזוןאת  האמירהמ

דורשת שימוש ופיים וזולים למוצרים מקומיים ויותר מוצרים חלפוסלת היא ; שיעור ניכר של שחיטות

מוסיפה ההערכה היא שבתחום מוצרי הבשר הכשרות המחמירה , זאתלאור . גלם יקרים יותר-בחומרי

החברות בתחום המוצרים היבשים שהיות  11.מחירל 01-2% ובמוצרים אחרים 21%-ל 21%בין  למחיר

במימון עלות למעשה יוצא שכל הציבור משתתף , מהודרתהבכשרות שמציעות חלופות למוצרים אינן 

המחזור הכספי של ענף המזון בישראל  12.ידיעתובלא שאף ובמקרים רבים  ,שלא בהכרח מרצונו ,זו

, זומר) 0%והתחשיב המקובל להוצאות הכשרות הוא  (21.2.01, אפרתי)₪ ליארד ימ 91עומד על 

עלויות אלו מכבידות במיוחד על הקהל החרדי  13.לשנה₪ מיליון  911הוצאה של , כלומר – (/9.01.0

היצע של לרוב בהם אין שמתגורר בריכוזים חרדיים והידוע בהכנסתו הנמוכה ה ,המקפיד בכשרות

, הלוי)מעת לעת מחאה בתקשורת החרדית דה זו מעוררת הכב. א בכשרות מהודרתלמוצרים טריים ש

  (. 02.9.00, טורצקי; 02.9.00

בה כשרות רגילה ומקלה  בשונה מההבחנה ביןוזאת , תמוגבלהיא ת בין הכשרויות הפרטיות השונּו (ג)

אמנם קיימת . בה מתמקדים הגופים הפרטייםאשר  לכשרות מהדרין המחמירה, מתמקדת הרבנות

צים "בדהאין הבדל בין  ךא, אשכנזית במספר תחומיםבין זו ההבחנה בין כשרות מחמירה ספרדית ל

בהתחשב במיוחד , מדוע צמחו מספר כשרויות לכל קהילהאפוא לא ברור . בתוך אותו מחנההפועלים 

, מוצרים הקשורים לתחומי השוני בלבדהכשרות  פיקוח עלהשונים אינם מסתפקים ב צים"הבדבכך ש

על התרחבות זו כותב אחד . יצרני המזון המבקשים את שירותיהםל ללכלכלל מוצרי המזון ו אלא

כל ועד כשרותי מעונין בהרחבת ..." :ממנהלי אגף הכשרות ברבנות הראשית בעבר את הדברים הבאים

                                                           
יה הגדול של שני יאליו מתייחס מחקרו הוא כוח הקנשנתון חשוב עוד . 2118-פורת ב-נתונים דומים הופיעו בסקר שעשה בן 10

מתוך כוח בפועל כך ששיעור הצריכה של כשרות זו , מהדריןלכשרות השאינם נמנים ברובם עם שומרי  ,העשירונים העליונים
 .Ben-Porat, 2013: 153-162: ראו. הרבהבהוא נמוך ( הביתולא מתוך משקי )יה יהקנ

העלו המחלבות , ף האיסור לחרוג ממחירי הפיקוחחר. חלב טריים הגיעה גם למוצרים שבפיקוח-תוספת המחיר למוצרי 11
משרד : ראו. אותלשגרר התערבות של משרד החקמה  – מהדריןלחלב בכשרות -ורשתות השיווק את המחירים על מוצרי

 .11.9.00, הודעה לעיתונות, אותלהחק
אין . תנאי בסיסי לצרכנות הוגנת הוא הקפדה על נושא השקיפות והבהירות": נאמר( 8הערה  אור)בהודעת משרד החקלאות  12

הדבר מקבל משנה תוקף כאשר רבים מהצרכנים כלל אינם מודעים לעובדה . סיבה שצרכנים ישלמו יותר מכפי שקבע המחוקק
 ". ר עבור הכשרות המהודרתשהם משלמים יות

על הקשיים  .בחשבון את ההוצאות המשולבות על כשרות ציבורית ופרטית מביאהלא ברור על מה נסמכת הערכה זו ואם היא  13
   . 01.0.2111, ראו גם דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת, בהערכת עלות הכשרות למשק המזון בישראל
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אינטרסנטי או על , לרוב זה על רקע מסחרי. צים"יימת תחרות סמויה וגלויה בין הבדחוג לקוחותיו וק

צים "דגם בקרב נציגי הב(. 111-1: 0881, קלונסקי) "ולא על רקע טיב הכשרות, טוב-רקע של כבוד ושם

 .(21.01.18, נחשוני) הומחלוקת לגבי עודף ההחמר, ה לעמדה זומא הסכוניתן למצ

ביקורת זו אף ו, סיאוב ושחיתות בדברמתמשך לביקורת ציבורית  מושאהכשרות הממלכתית משמשת  (ד)

של בעל העסק בהצהרת נאמנות ל כשרות הרבנות ומסתפקת ע תפוסחכשרות אלטרנטיבית ה הצמיחה

. גם הכשרות הפרטית אינה חפה מביקורתא שאל(. 1.00.02, אטינגר)תלויים -רבנים בלתישל עדות באו 

פרישת חסידות בעלז : (2.00./2, אטינגר) צריתוי  ירים עיתונאיים מדווחים על תעשייה תחרותית תחק

ה הנהוגכשרות כלפי ההכפשות כלפי חסידות זו וגל של  ועוררצ מתחרה "העדה החרדית והקמת בדן מ

החרדית צ העדה "נאצות כשנכנס למגרש הביתי של בדספג צ אברהם רובין "בד; (01.1.82, פוזן)בה 

, נגדוו הפעילצים ספרדיים מתחרים אשר "בד שלציון מוצאפי סבל מרדיפות -והרב בן, בירושלים

ומותג יוסף -צ בית"הרצון להגדיל את נתח השוק של בד(. /0./.9, כהן) "שיטות של מאפיה" ,לדבריו

 ןפרסומים לפעולות סחיטה כלפי עסקים ברשויות מקומיות בה פי-עלהביא  ,'עטרה'הנקרא הבשר שלו 

, דרוקר ורוזנר; 22.2.02, גינוסר)הסרת כשרות הרבנות באיום  וךת ,רבנות המקומיתבס "ששולטת 

מש רב העיר מי ששי, אישום נגד הרב דוד יוסף-על בסיס האשמה דומה הוחלט להגיש כתב(. 1.01./2

 (. /01.9.0, גרוזמן)סף יו-צ בית"חולון ואחיו של ראש בד

יש המייחסים את היזמה האחרונה . ומחלישה אותה כשרות הממלכתיתבמתחרה הכשרות הפרטית  (ה)

פיתוי קיים (. /1.2.0, נחשוני) זו הלרפורמה בתחום הכשרות הממלכתית לניסיון להתמודד עם מגמ

והתופעה  ,לחסוך ולהסתפק בכשרות פרטית שהיא מותג חזק יותר ,לוותר על כשרות הרבנותגדול 

 פיקוחהיקף הבבשנים האחרונות שחלה הירידה מכאן ניתן גם להבין את . ביישובים חרדיים תבולט

, דוחות שנתיים של המועצות הדתיות)יש ריכוזים חרדיים  ןבהמועצות דתיות  בקרבהכשרות על 

 –חיפה וראשון לציון , ירושלים –כשרות בשלוש ערים גדולות ההמדינה בנושא ביקורת (. 0881-2102

ת שללה מזון שהרבנו-כשרות לעסקי המאשריםצים "בדכגון  ,יותר חריפיםעל ממצאים גם  המעיד

מציע הכספי ששוק הכשרות הרווח (. 209: 2119, 'ב28 מבקר המדינה דוח)מהם את תעודת הכשרות 

ל מערכת והינבכשרות ובוודאי שלא ענייני במצויים  נםלזייפנים ושרלטנים שאי הוא אבן שואבת

החלטת הרבנות להתגייס במשאביה המוגבלים (. 2.1.01, כהן; 21.1.18, ליבסקינד)כשרות מחמירה 

החלטת ועדת )צים "הבדבחסות ל כשרות מעסקים המבצעים הונאה בכשרות ולשללהגן על הצרכן ו

מקדמת , אכיפה שלהםההיא הופכת לזרוע בכך  כי, מחלישה אותה יותר (09.02.11, הכשרות הארצית

 . לידיים פרטיות יםמעמדם בשוק ומסייעת לנתב משאבים ציבורי את

 ומתודולוגית מסגרת תיאורטית 

 הפועלים בתחום זה יןיענ-ארבעה שחקנים בעלימתארת  ,רגולציה וולונטריתב סקתוהע הספרות

-ביןוהממשלה או גופים מוסדיים . 0: התוצר הרגולטוריורגולציה ה תעל צמיח מבקשים להשפיעו

. (Haufler, 2001; Vogel, 2008) ציבור הצרכנים. / ;החברה האזרחית. 1 ;המגזר העסקי. 2 ;יםלאומי

עדר רגולציה או יהמ ,קייםהרגולטורי המצב ן הנחת מ-אינוצר כתוצאה מוולונטרי הרגולציה המשטר 

 (.Provost, 2010)לרוב בנוגע להיבטים חברתיים ומוסריים , רגולציה בלתי מספקתקיומה של מ

-ורת הכלכלית לחקר התנהגות חברתיתידי המס-נחת יוצר אתגר המתואר היטב על-אימצב של 

 ;Olson, 1970; North, 1990)קבוצתית והשתקפותה בגישות של בחירה רציונאלית ומוסדיות כלכלית 

Ostrom, 1990; Hall et al.1996.)  שוויון במידע-ביכולת להתגבר על בעיות של אימתבטא האתגר ,
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מודלים רגולטוריים . לקיים פעולה קולקטיבית מבלי לשלם מחירים גבוהים במונחים של עלויות עסקהו

התוצאה את ג ילהשולהתגבר על המגבלות המשמשות כדי אסטרטגיות שונות  משקפים וולונטריים

ין יענ משקפת ,הכשרות תחוםכמו ב, תקן-רגולציה של צד שלישי באמצעות תווי .הרצויההרגולטורית 

 זהבמקרה . מצד עסקים ופעולה קולקטיבית ,מעלויות עסקהשל צרכנים  חמורה דאגה ,צרכני גבוה-ציבורי

 & Prakash)בתמורה לציות המעניק לעסקים הטבות של בידול ומוניטין  'מועדון-מוצר'תקן פועל כהתו 

Potoski, 2006.) 

והן כרוכות , גומלין בין השחקנים סביב סוגיה רגולטורית-הן תוצר של יחסי ואסטרטגיות אלש אאל

 & Abbott)ט וסנידאל ואב. לרשותושבו כל צד עושה שימוש בנכסים ( Bartley, 2007)פוליטי משא ומתן ב

Snidal, 2009) של הגוף לקבוע  עצמאות: נכסים חשובים למשטרי רגולציה וולונטריים המזהים ארבע

של הגוף  ומומחיות; לרגולציה צייתבעיני הציבור המתבקש ל הגוף יצוגיותי; כללים ללא השפעה חיצונית

  .ולבקר את התנהלות מושאי הרגולציהכללים לאכוף  וויכולת ,רגולציה נדרשים-לעצב כללי

היא יכולה . באופן חלקי בישראל להסביר את משטר הכשרות הפרטי תיאורטית יכולההמסגרת ה

משטר הכשרות הפרטי בא , שכן. להסביר מדוע צמח משטר הכשרות הפרטי ומה סוד הצלחתובעיקר 

לאחר  .חוק הכשרות אושרטרם בעוד  החרדי ממשטר הכשרות הממלכתי נחת של המגזר-לענות על אי

. נחת ממנוה גברה אי – צ"בגידי -עלתחולתו הוגבלה משואכיפתו  ודרך נותוכ והתבררמש ,שהחוק אושר

בשלושה מבין ארבעת הנכסים בזכות העובדה שהוא מחזיק זו כצליח לקדם רגולציה ההמגזר החרדי 

; מתפשר-בלתיו, קפדן ,עצמאינחשב ה זהו מגזר: על משטר רגולטורי חדש שא ומתןבמיעילים חשבים נה

ויש לו יכולת  ,קיום רגולציה מחמירה של כשרותהמאפשרים טכנולוגיה בומומחיות ב, הוא מחזיק בידע

עסקית הנגישות ה :עסקיםל ציעשהוא מ התמריץ בזכותבעיקר  ,זו בהצלחהכאופרטיבית להפעיל רגולציה 

 . למגזר החרדי

אינו  רוהציב שכן רוב 14.ציבורהכלל  שללגיטימיות מו המגזר החרדי אינו נהנה אמנם מייצוגיות

אולם העלות מתפזרת בין  .הכרוכות בההעלויות  חרף ברירה-רוכש אותה בליתו מתעניין בכשרות מחמירה

תחומי בגם  קורהכפי ש, צרכנית מחאהלק להתארגנות ויתמריץ מספכנראה יוצרת אינה והצרכנים 

תו שיכלו לבלום את צמיח אלה, גיסאמאידך . (02.1.02, קורן; 2111, דוח שטורם)אחרים בישראל צרכנות 

נמנעת מכך המדינה  .שונים מטעמים לעשות זאתמ נמנעים – ועסקי המזון המדינה – כשרות זה-של משטר

המגזר החרדי לכשרות מחמירה מבלי להוסיף עלות רגולטורית  תענות לדרישיהיא יכולה לה כךמשום ש

ברגולציה הנתונה לכאורה  מדוברכן ש ,יה דתיתיומבלי להיתפס כמי שנותנת יד לכפ למערכת הציבורית

חותמת  הרגולציה היאו (/210, זיכרמן)ת עסקית הזדמנומשום שמדובר בעושים זאת העסקים ; לבחירה

פוגעת  אינהגם  היא. (21.02.18, קריסטל) רחיב את קהל הצרכניםההמאפשרת להם לשיווקית איכות 

 רוב הגורמיםצר ומשום שבמחיר המוהעלות הנוספת מגולמת כי  ,שלהםהמקומי בכושר התחרות 

  . ממילא המרכזיים בשוק המזון מאמצים כשרות זו

נה מסבירה מדוע יהיא א, של משטר הכשרות הפרטית בישראל הקמתואת  האף שהתיאוריה מסביר

לאימוץ  מדינהעל ה או עסקיםה עללחץ צרכני נרחב  מופעלשהרי לא . כה גדולים דיםצמח משטר זה לממ

. מתלוננים על כשרות זואף  ,הכשרותהאוכפים את העסקים ונציגי המדינה , והצרכנים, כשרות מחמירה

                                                           
14
משום שמדובר ביזמה של גופים חסרי מנדט ציבורי , לגיטימציה מעסיקה מאוד את הספרות על רגולציה וולונטרית 

 ;Cashore, 2002; Bernstein & Cashore, 2007; Black, 2008: לדוגמה)פעולה ציבורי -המבקשים היענות וולונטרית ושיתוף
Gulbrandsen, 2008  .) 
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הכשרותי אין הבדל מהותי בין המוצר ש םהמפעילי עלמוסכם בשעה שגופים שונים  11שים ודר פואאמדוע 

תי טענ  . כמו עצם הקמתו של משטר הכשרות הפרטי ר לאיכות הכשרותוגידול זה אינו קש ?שהם מציעים

לניתוח רגולציה וולונטרית שצמח על בסיס ניתוח מציגה שהתיאוריה  של ביקוש ההיגיון הרגולטוריהיא ש

גבי ל אףיתכן יו בו עסקינןמקרה לגבי התקף רק בחלקו  ,גלובליזציהותהליכי  יםלאומי-ביןמשטרים 

לעסקים כי הוא פונה ו לגבייים רלוונטגלובליזציה אינם  שתהליכימשום זאת . מקרים מקומיים בכלל

ן הו לודג מידה-נהדינמיקה חברתית ופוליטית בקהן מערבים  15מקרים מקומייםשמשום ו, מקומיים

בתהליכים  בישראלמשטר הכשרות הפרטי את ההסבר לגידול יש לחפש לדעתי לכן . היצע ם שלשיקולי

ם עליה, והמדינההכללית החברה לבין מגזר זה  ביןהחרדי ובממשק ש בתוך המגזרהמתחוללים פנימיים 

  . בחלק הבא רחיבא

תלוי ככל הנראה  ,תהליכים מקומיים על עיצובו של משטר רגולטורי וולונטרי מקומיישפיעו  האופן בו

 כשרותרגולציה של ב הדןקר ניתן ללמוד דווקא מן המח על כך. הוא פועל ההמוסדית בת הרגולציה בסביב

(Regenstein et al. 2003; Compbell et al. 2011 ;Guttman, 1999) , של המקיף ובמיוחד ממחקרו

הדמיון בין המחקר  למרות (.Lytton, 2013) לייטון על משטר הכשרות הפרטי בשוק המזון האמריקאי

שלא על רקע תהליכי  רגולציה של כשרות בשוק מקומישכן שניהם עוסקים ב –של לייטון  מחקרוהנוכחי ל

הפועל משטר כשרות פרטית מנתח לייטון : הבדליםמספר בין המקרים  יש – משילות-גלובליזציה ומשבר

ולא  ניעים צרכניים בלבדממ בו ורק חלק מן המדינות עוסקותאינו מעורב הממשל הפדרלי בזירה בה 

גדולה היא צרכנים להימנע מרגולציה זו לעסקים ול הנתונההחופש מידת  ;Popovsky, 2011)) מטעמי דת

ם של עושים זאת משיקוליאינם חלק ניכר מן הצרכנים הבוחרים לצרוך מזון כשר ; בישראלאשר ושונה מ

אינה ב "בארהפעילות הכשרות משום שו ;בריאותו בטיחותמו כ משיקולים אחרים אלא, דתיתאמונה 

כמו  שבין דת ומדינההיסטוריים וליחסים מיעוט -לקבוצותרוב -לדינמיקה שבין קבוצות טבורהקשורה ב

רגולציה המתארת לייטון בקלות יחסית את המסגרת התיאורטית אימץ מדוע לא ייפלא אפוא . בישראל

תמקד בעיקר הו, ביקושכמענה לר כלומ  ומענה רגולטורי חסרשוק -בעיה של כשלפתרון לוולונטרית 

, אמינותשקיפות ו כגון ,י ספקי הכשרותיד-על זה של משטרבפעולתו במכניזמים להשגת אפקטיביות 

בין  הדדיתלצד תלות  תחרותיות, כדאיות כלכלית למפקח ולמפוקח ורגישות למוניטין מצד שניהם

למקרה  בניגודו – באופן מפתיע. רשת חברתית צפופהבעל צרכנים אקטיבי -וקהל הגורמים המפקחים

כמעט  ,למרות חולשותיהולצמוח ללא הפרעה מצליחה כת הכשרות הפרטית בישראל רמע – האמריקאי

   .בכל הממדים הללו

כחלק ממשטר הכשרות הכללי  ,הפרטיתמקרה של משטר הכשרות  מבוסס על ניתוחזה מאמר 

, תרגולציה וולונטריב העוסקתמחקר שכיחה בספרות המחקר  מקרה הוא אסטרטגיית חקר. בישראל

השוואה בין מספר במקרים בודדים או מתמקד ב ,העוסקים בההאמפיריים רובם המכריע של המחקרים ו

ויותר מכך , אינו מאפשר דגימהמוגבל ו מקריםהמספר כך שמחקר זו נובעת מצד אחד מ גישת 16.מקרים

 מקשה להתייחס אליהם כאל אוכלוסייה משותפת לצורך מחקראשר  ,כל מקרה ומקרהמן הייחוד של 

 בגללמקרה הנוכחי לא רק למקרה מתאים  חקר. ן בודדאלא אם כן המחקר מתמקד במאפיי, עומק

כללה בחון השערות חדשות להלהרצון ניצב  מסוג זה מוקד מחקרבש משוםאלא , אוכלוסיית המחקר
                                                           

15
של המחקר  עמכריה ורוב. שייסודם מקומי והם פונים לשוק המקומי םמתייחסת למשטרי מילאו-ביןנה בין מקומי לחההב 

בתחום איכות  0/111כמו יישום משטר איזו , לאומיים-ביןאו ביישום מקומי של משטרים  לאומיים-ביןעוסק במשטרים 
  .ב"הסביבה בארה

16
 & Cashore et al. 2004; Overdevest)בנושא ייעור , (Potoski & Prakash, 2005)בנושא איכות סביבה  לדוגמהראו  

Rickenbach, 2006 )עבודה -תנאישל  הרגולציובנושא ה(Bartley, 2007  .)  
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 נתחהרצון הוא ל במקרה הנוכחי 17.(Yin, 1985)לתיאוריה קיימת  אירוע מטיפוס מסויםל עאנליטית 

משטר רגולטורי  לצד לאשר מתנה ,מזוןבתחום המטעמי אמונה נטרית ורגולציה וולשל  ה מקומימקר

ניתוח וולונטרית הממוקדת בגולציה רצמיחתה של את  המתארתתיאוריה מתפתחת ולחברו ל – ציבורי

אפיוניה של גישת  בזכותגם זו מתאימה מתודולוגיה , לבסוף. יםלאומי-ביןמשטרי רגולציה וולונטריים 

תח לנ; אחדים בלבד או אחדמקרה  – מקריםקטן של התמקד במספר הצורך ל: כפי שמפרט גרינג, המחקר

לשפוך אור על "מטרה בכל זאת . שימוש במגוון מקורותלעשות ו באופן מקיף התופעה ותכונותיהאת 

   (.Gerring, 2007: 20) "קבוצה גדולה יותר של מקרים או אוכלוסייה

חומרי ארכיון הנוגעים לדיונים על ראשונה בובראש ומבוסס על מספר מקורות הנוכחי חקר המקרה 

. 91-בשנות ה אישורוועד ל 21-ת השנואז מת חוק הכשרות חקיק במליאת הכנסת ובוועדותיה סביבשהחלו 

של השני לאומי ו-של המגזר הדתי האחד – יומיים שני עיתוניםנסקרו שלים חומר ארכיוני זה הכדי ל

סקירה . בה התקבל החוק ,0891בשנת שיצאו  ,(בהתאמה, 'המודיע'ו 'הצֹפה')כזית הקבוצה החרדית המר

לאור חילופי וזאת , לחוקהדתי לאומי את יחסו של המגזר ושל המגזר החרדי  ויחסהשוות את לזו נועדה 

, חוקים :םעליהם נשען חקר המקרה השמקורות כתובים נוספים . ביניהם בקידום החוקשחלו התפקידים 

מאמרים וכן , של ועדות ציבוריות ושל מבקר המדינהבענייני כשרות דוחות , שרותצ בענייני כ"פסיקות בג

ן נאספו מהממלכתית נתונים על פעילות הכשרות . העיתונות הכתובה והאלקטרונית מן שנלקחוומסמכים 

על פעילות הכשרות ו, 2102-2118 הדוחות השנתיים של המועצות הדתיות שהוגשו למשרד הדתות בשנים

אצל נבדקו גם תיקי הגופים הללו . הםיפרסומים זמינים של גופי הכשרות לקהילותממדוחות והפרטית 

ן נציגים מעם גם ראיונות  ולצורך השלמה נעש. רב אף שלא ניתן לשאוב מהם מידע, רשם התאגידים

וכן ביקורים במרכולים בשלושה , צים"ממספר בדולאכיפת הונאה בכשרות ברבנות הראשית  ההיחיד

 . ברק-בנילית ויע רבית, שערים מאה: ים חרדייםריכוז

 הסביבה הרגולטורית והשפעתה על שוק הכשרות

 חקיקת חוק הכשרות והסתייגות החרדים מן החוק 

שבשונה מן למרות . נושא הכשרותבבדרך ש יצר התחייבות רפה מאוד של המדינה קוו-סטטוסמסמך ה

 תכשרות ולא רק אוסר תא מחייביה)פוזיטיבית ולא נגטיבית  אהחוק שהתקבל בהמשך הצהרת המסמך הי

היא , ציבור היא מתייחסת רק למוסדות .שתחולתה מוגבלתעד רחבה  הההצהרה כ ,(כשרותה בהונא

. אינה מציינת מי בדיוק ידאג לקיים את ההוראההיא ו, כשרמזון  רקולא מזון כשר  גםדורשת שיהיה 

בכל הנוגע למחויבות זהירות על לבין הרצון לשמור צור התחייבות נוסח זה שיקף פשרה בין הרצון לי

סעיפי ההתחייבות את זאת ניתן ללמוד מן הרקע הנלווה ל. עליהם ולקח ךרשמוסדות המדינה שבד

 . בהם עסק המכתבשבתחומים השונים 

אף שהיה , שכן .(0880, פרידמן) רהקיבל את ההבהרות כפשופעולה עם הממסד  שיתףהמגזר החרדי 

ערב . ולתלותו בממסד הציוני מודע לחולשתו הפוליטיתהוא היה , ות יותרברורהתחייבויות לקבל מעדיף 

נספו רבים , שלמות חרבוקהילות . בשבר עמוק בעקבות השואהנתון הקמת המדינה היה המגזר החרדי 

                                                           
17
חקר הספרות עוסקת בהרחבה  -Yin, 1984; Flyvbjerg, 2006; Levi: ראו לדוגמה)מקרה -בשאלת היכולת להגיע להכללה מ 

Faur, 2006; Gerring, 2007 )שמטרת המחקר הנוכחי היא להציע הרחבה תיאורטית למחקר על משטרי רגולציה  אולם היות
מקרה זה נמצא בתחום -חקר –וכן השערות ביחס להתנהלות התופעה , לאומיים ביחס למקרים מקומיים-וולונטריים בין

 . הקונסנסוס המחקרי לגבי חוזקה של מתודולוגיה זו
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ההריסות ולבנות את מפעל לשקם את יהיה שהיה ספק אם ניתן כך עד כדי  ,לארצות שונותהתפזרו חלק ו

משכו  תנועות הנוער החלוציות והמחתרותכשבמקביל התחולל תהליך של סחף . היהדות החרדית מחדש

שעיקר האנרגיה  כךמגם  אלא ,רק מן הצמצום המספרי פואאנבעה לא חולשה ה. ן צעירים חרדיםאליה

  .(/210, זיכרמן) בניית הקהילה מחדשלו לעצירת הסחף, הוקדשה לשיקום ההריסות

 של המדינהאורתודוכסי -לפעול למען שימור צביונה היהודיהמגזר החרדי לא פסק ף חולשה זו חר

מניעה או  תוך ,הפרלמנטרית זירהפעילות זו נעשתה בעיקר ב. והאינטרסים שלמשמירה על ו ,שקמה

. בתחום הכשרותגם שבת ו שמירת, חזיר גידול ,בנות גיוסכגון חקיקה בתחומים שונים -יזמותשל קידום 

 ברירה מה פעולה רק מחוסרלשתף ע   םונכונות המדינה החרדים מןהיסודית של  םתהסתייגוזאת למרות 

, רביצקי) שמים-מורדת במלכותוכופרת  ,ישות חילונית מודרניתבמדינה הציונית  וראהם כי , (בדיעבד)

0881 .) 

עשה את היזמה ובהמשך המגזר החרדי וביל התחילה ב .קידום חוק הכשרות נמשך כשלושה עשורים

 18.חוק-הצעתדיון גם עלתה ל 0828-בו, נדונה היזמה שלוש פעמים 21-בשנות ה. לאומי-המגזר הדתיזאת 

כ שלמה לורנץ  החרדי "ח של 0812-אחת בה :חוק-תוהצעבליווי  ןשתיהו נדונה היזמה פעמיים 11-בשנות ה

הפעם ו, לאומי-הדתי זרח ורהפטיגכ "חי יד-על 0811-ביה ישנהו( אחראי להעלאת היזמה במקור היהש)

רובן  ;מצד סיעות הביתתגובות שונות ה לתההצעה זכ. ממשלתית חוק-הצעתבו ,ו שר הדתותהיותתוקף מ

שלושה עסקו בויות גתייסהה. תיקונים בה סיהכנל ווחלקן דרשלבטלה חלקן דרשו  ;הסתייגו ממנהככולן 

 ;והרבנים המקומיים המוסמכים מטעמההראשית הסתייגות ממתן מונופול בידי הרבנות ( א: )מוקדים

י הרבנות ומונה יד-עלציבור כנאמן גם אם לא הוסמך המקובל על הוא ידע הלכתי ויש רב כי ל תההטענה הי

קיימות פרשנויות שונות למונח שבעוד , בדרך אחת בלבד' כשרות'מגדיר החוק ( ב); כנושא משרה ציבורית

מתן התעודה ולא בהרשאה וה תבפעול תחוק מתמקדהצעת ה( ג); שונות בקרב עדות ומסורות יהודיותזה 

הדוברים  הגיעומפרשנות זו . שכן ניתן להקפיד על כשרות ללא תעודה ולהפך, מהותית של כשרות הבהבטח

 ילוימללחץ לעסקים תחשוף התלות ברישיון  שכן, ה דתיתיפוטנציאל לכפינושא בחובו למסקנה שהחוק 

 (. 2009-8: 09.1.11, ס"ישיבה ר, דברי הכנסת)במישרין דרישות שאינן קשורות לתחום המזון 

את הנושא באחת הישיבות בהצעת החוק הממשלתית הסתיים בהחלטה להעלות הדיון למרות ש

 וגם זאת בהקשר נקודתי, שמונה שניםהחוק לדיון נוסף רק כעבור עלתה הצעת  – המליאההקרובות של 

לטיפול ועדת  הברעוההצעה ש – שהם מעניקים כשרותלגבי הבין רבנים מקומיים שהדדית הנוגע להכרה ה

שנים  עשרלדיון ולהשלמה כעבור  עלה שובחוק הכשרות (. 2189: 11./.00, נספחות, הכנסתדברי )הפנים 

דברי )מפלגות הדתיות בין הבין הליכוד לשהושג סכם הקואליציוני ההבעקבות , 0891בשנת  ,נוספות

ן אחד יענילמעט  ,לובשלב זה מזכיר את הדיונים שקדמו שנערך הדיון (. 292: 01.9.90, נספחות, הכנסת

רבנים מקומיים שלא לתת של ערעור על החלטות הת ערכא תהיהשמועצת הרבנות כך חשש מוהוא ה

. ראשונהה ערעורהת ערכאצ כ"את בג סמיךהרצון להבשל ו ,עמדות ביניהםכשרות משום דמיון ה תעודת

    .2 בלוח מופיע להלן ,מראשית הדרך ועד לאישורו ,סיכום גלגולו של החוק

 

 

 

                                                           
18
: הצעות החוק הבאות שנדונו; (/99: 0828ז "ישיבה תקע, י הכנסתדבר. )0828-ט"תשיה( כשרות)חוק למניעת הונאת הציבור  

חוק לשמירת ; (0810: 0812ל "ישיבה ק, ברי הכנסתד. )0810-ב"תשכה, למניעת הונאת הציבור בענייני כשרות חוק-הצעת
 (.2002: 0811ס "ישיבה ר, דברי הכנסת) 0811-ג"תשכהשחיטה וסחורות , עסק-בתיהכשרות של 
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 גלגולו של חוק הכשרות: 2לוח  

 

 מציעה

 מפלגההו

 שנה

 (כנסת)

 הערות/החלטה הסתייגויות מרכזיות עיקרי ההצעה

שלמה 
 ,לורנץ

 אגודת
 ישראל

082/ 

 (הישני)

יום לחוקק חוק ההצעה לסדר 
 כשרות

ה האם יש לייעד חוק להונא
זוכה כשרות או שהסוגיה ב
חוק מסגרת המענה בל

 הפלילי הכללי

לוועדת להעביר 
את השאלה הפנים 

חוקק אם יש מקום ל
 חוק הונאה ייעודי 

שלמה 
, לורנץ

חזית ה
דתית ה

 תורתיתה

 

0821 
 (שלישית)

לחוקק חוק יום ההצעה לסדר 
 כשרות

חוסר בהירות משפטית ביחס  
לעסקים עם מטבח כשר 

ופעילות בתחומים אחרים 
ומכירת , פ ההלכה"שלא ע

-ביתכשר וטרף באותו מזון 
 עסק

להעביר את ההצעה 
לבירור בוועדת 

 חוק ומשפט, חוקה

זרח 
 ,ורהפטיג

המזרחי 
והפועל 
 המזרחי

 

0828 

 (שלישית)

יום הכוללת ההצעה לסדר 
 חוק פרטינוסח 

אין הסתייגות מטעם שר 
 הדתות

להעביר את הצעת 
החוק לוועדת 

שתחליט כדי הכנסת 
איזו ועדה תעסוק 
בגיבושו לקריאה 

 ראשונה 

שלמה 
 ,לורנץ

 אגודת
 ישראל

0812 

 (חמישית)

יום הכוללת ההצעה לסדר 
 נוסח חוק פרטי

הסעיף הנוגע להטלת ן חשש מ
חובת ההוכחה על הנאשם 

 בהונאת כשרות  

להוריד את הצעת 
, החוק מסדר היום

לאור כוונת 
הממשלה להגיש 

מטעמה   חוק-הצעת
 בשבועות הקרובים

זרח 
, ורהפטיג

שר הדתות 
 ל"מפד

0811 

 (חמישית)

, ממשלתית חוק-הצעת
 קריאה ראשונה

מסורות ונהגים שונים של 
הסתייגות מהגבלת ; כשרות

-יהסמכות למתן אישור
ידי הרבנות כשרות מ

חשש ; מהומוסמכים מטע
הרחבת תוך ה דתית ימכפי

מעבר אל  'כשרות'המושג 
 תחום המזוןל

לא בישיבה ננעלה ה
סוכם ; החלטה

שתובא לדיון נוסף 
באחת הישיבות 

 הקרובות  

 ,יצחק גולן

המפלגה 
 הליברלית

 

0810 

 (שביעית)

ן יהצעה לסדר היום בעני
הכרה הדדית בכשרות בין 

במיוחד , רבנים מקומיים
כאשר מדובר במפעלים 

 ארציים 

הכנסת אינה יכולה לקבוע 
עליה להסדיר . 'כשר'מהו 

; קבלת כשרות ולמנוע הונאה
הרבנות צריכה להתמודד עם 

 הסוגיה של כשרות ארצית 

להעביר לוועדת 
את שתפנה , הפנים

הסוגיה לטיפול 
 מועצת הרבנות 

 0811 פניםועדת ה

 (שמינית)

ן ימסקנות ועדת הפנים בעני
 כשרות ארצית 

בקשה מהרבנות  -----
הראשית להסדיר 

הכרה ארצית 
כשרות -בתעודות

 למפעלים אזוריים

הסכם 
 קואליציוני

 

0890 

 (עשירית)

הסכם הקואליציוני ל 21סעיף 
בין הליכוד למפלגות הדתיות 

קובע שהחוק יובא לאישור 
 של הכנסת במושב החורף

החוק עולה לקריאה  ------
ראשונה רק כעבור 

 שנתיים 
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, יוסף בורג
 ,שר הדתות

 ל"מפד

 0891מאי 

 (עשירית)

, ממשלתית חוק-הצעת
 קריאה ראשונה 

הסתייגויות דומות לאלו 
הצעת בשהושמעו בדיון 

הסתייגויות ; 0811-החוק ב
נוספות נוגעות לעניינים 

 חוקתיים

 1/אושרה ברוב של 
הועברה , 1/נגד 

חוק  ,לוועדת חוקה
 ומשפט

, יוסף בורג
 ,שר הדתות

 ל"מפד

 0891יולי 

 (עשירית)

, ממשלתית חוק-הצעת
 ה ושלישית יקריאה שני

 אישור סופי  דרישות שלא התקבלו  

 

בתוך המגזר  .חילונינו לבין המגזר הוביבתוך המגזר הדתי מחלוקות בלאורך השנים  הולּוחוק בהדיון 

אך , הצדדים על הצורך לבסס את הכשרות על דיני ישראל ועל הפרשנות האורתודוכסיתהסכימו הדתי 

 תותעוד העניקרב ל סמיךהמ של הרבנות כגוףהמונופוליסטי לגבי מעמדה ביניהם מחלוקת ה נתגלע

של רב  תורצה להימנע מהגדראך מאידך גיסא , חוק כשרותלחוקק  גיסאד חמהמגזר החרדי ביקש . כשרות

: 0811, ס"ישבה ר, דברי הכנסת: ראו) י הרבנותיד-עלכמי שהוסמך  כשרות-תעודתלהעניק  המורשה

-הצעות החוק הפרטיות שהוגשו בראשית הדרך עלהשוואה בין מ גם למודת בגישות ניתן להשונּו על (.2029

בשאלת  הדתמקה, לאומי-ורהפטיג הדתיהצעתו של שבעוד . לורנץ שלמהורהפטיג וזרח  ברי הכנסתידי ח

 או שחיטה כשרות-תעודותי מועצת הרבנות הראשית להוציא יד-עלכמי שהוסמך  אותוגדירה הו זהות הרב

לפי תורתנו " 'כשר'את המונח גדירה הו כשרותהבשאלת כ לורנץ החרדי "הצעתו של חהתמקדה  –

צר חיבור מעניין יהקשר זה  ."י הרבנים או רבנות מוסמכת למטרת חוק זהיד-עלייקבע וכפי שזה , הקדושה

משיקולים של של הרבנות שחששו מיצירת מונופול  החילוניותשהעלו נציגי חלק מן המפלגות  בין טיעונים

 הרבנות הראשיתזה בידי כמונופול המגזר החרדי ממתן  תדאגבין ל, משיקולים פוליטייםודת החופש 

 (.   2008; 09.1.11, ס"ישיבה ר ,תסדברי הכנ)

ף העובדה חרו 0811-ב כ ורהפטיג"הבהצעת החוק של חהכנסת  מהשקיין שמאז הדיון ימעני

ם בכל הדיונים הניתן למצוא התבטאויות של לא ,את חקיקת החוק מלכתחילהשהחרדים הם שיזמו 

על המצוקה אליה נקלעו נציגי כנראה עובדה זו מלמדת . שלאחר מכן עשוריםהך שני לאור שעסקו בחוק

לקבוע  םהחרדי יםהחופש והסמכות של הרבנ עלו לשמור הם ביקשמצד אחד . החרדים סביב הדיון בחוק

 תונחזק את טעתדרישה זו הם ידעו כי מצד שני ו, הראשית הציונית כפיף עצמם לרבנותהכשרות ולא ל

שת שהחוק מבק היאשכן  ,םקונסרבטיביהו םרפורמיהובכלל זה , כשרות יניהדורשים פלורליזם בעני אלה

 הבהצהרלהסתפק ולשם כך , אלא במניעת הונאה ,ּהיקלהענגורם המוסמך בבהגדרת הכשרות ויתמקד לא 

  .הכשרות מטעם מי נתקבל אישור

מן החוק מגזר החרדי ההסתייגות  עלוהכשרות חרדים ביחס לחוק בין העל הפער בין הציונות הדתית ל

של הציונות  'הצֹפה' :למעשה ביטאונים של הזרמים באותה עת ששימשושני העיתונים ניתן ללמוד מ

ראשי העמוד ב תכתבות בולט תסדרזה לנושא קדיש ה 'הצֹפה'שבעוד . של החרדים 'המודיע'והדתית 

 'המודיע'הסתפק   – ופרסום מלא של נוסח החוק החוק אישור, כולל סיקור הדיון בכנסת, ומאמר מערכת

הסיקור  שונה באופן קיצוני מןסיקור . אושר החוקשחורי לאחר החרדי בידיעה בודדת קטנה בעמוד הא

, חוק הארכיאולוגיה, חוק השבות כמו, באותה שנה' מודיעה'בחקיקה דתית של יזמות  לו זכואשר הנרחב 

 אףמלמד  ,החוק לאחר קבלתתוכן הסיקור : זאת ועוד. שעון הקיץחוק חוק הרבנות הראשית ו, חוק החזיר

במאמר מדגיש  'הצֹפה' .ועל המאבק שהתנהל ביניהם הצדדים של שנית בין הגישות הוא על השונּו

 'המודיע'אילו ו( אין מחבר, 21.1.91)בעקבות אישור החוק את חשש החרדים לכשרויות שלהם המערכת 
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שבפועל לא  למרות ,(אין מחבר, 21.1.91)הפרטיות  כשרויותר ביהכהסכימה להרבנות הראשית כי מדגיש 

 (. /22.2.0, רפי יוחאיהרב עם  ריאיון)הושגה הסכמה כזו 

לכל אורך  רווי מתחהיה חוק בהדיון  .היתה קשה חילונימגזר הבין המחלוקת בין המגזר הדתי לה

ה גרסהגישה הצרכנית . דתית-גישה אמוניתבין חילונית ל המפגש בין גישה צרכניתן מכתוצאה  השנים

לעומת . החוק הפליליחל עליה כן -לעו ,ללהונאה בכמניעת חלק מ אמניעת הונאה בכשרות היכי אמנם 

שאנשים הרגישות הרבה  בשלוזאת , להונאה בכשרותצורך בחוק ייעודי ה זאת קיבלה הגישה הצרכנית את

כולל השגחה  ,מצדיק התייחסות נפרדתמוחשי של הכשרות -ה הבלתייאופיש משוםו, דתיים מייחסים לכך

גם הכבוד למורשת היהודית הוסיף  .כגון בשר נבלה, לבחון השקשולא רק פיקוח על תוצר  ,על התהליך

 בניגוד ,לחלן את החוקביקשו החילונים כך שמ המחלוקת קש העתגלנ גיסא מאידך .משקל לתמיכה בחוק

הגדרת החוק : ה ביטוי בסדרה ארוכה של נושאיםמחלוקת זו מצא. אופיו הדתיאת רצון הדתיים לשמר ל

 'כשרות'הדרישה להגביל את היקף הכיסוי של המושג ; כנועד למניעת הונאה בכשרות ולא לשמירת כשרות

; הכשרותלפיהם תיבחן קריטריונים את ה לפרטדרישה ה; נמכרבו הוא  ולא לבית העסק ,למזון בלבד

ה ראשונה ערכאהוא  צ"בג כיבמפורש  צייןולבלעדית לערעור ערכאה את מעמד הרבנות כבטל הדרישה ל

והן במליאת הכנסת הן על סדר היום עלו  ונקודות אל. ועוד ,ערעורים בנושא זהבלדון המוסמך  ובלעדית

  . (0891-ו 0811, דיוני ועדת חוקה בחוק הכשרות: ראו) בדיוני הוועדות שעסקו בחוק

הרבנות והרבנים שהוסמכו : היתה על העליונה הגורמים הדתייםידם של כי ראה משר נוסח החוק שאו

 ;ת התקבלהוהדרישה לקבלת תעוד ;עצמאותם של הרבנים המקומיים נשמרה ;ידה קיבלו בלעדיות-על

ערעור ראשונה על החלטות -תערכאה כדואף שמרה על מעמ, ין החוקיהרבנות לא פירטה מהי כשרות לענ

במתן כי הוא קבלת הדרישה הדתיים שעשו ויתור אחד . צ"בגתו של סמכוללא אזכור  ,כשרותהנוגעות ל

 מחמתלא רק , המגזר החרדירצון אולם סיכום זה לא השביע את . בענייני מזון בלבד בכשרות יש להתחש

אלא , כשרותעל שיקולים פוליטיים בהחלטות עירוב לחשש מה לעקר את החוק ולולההגבלה האחרונה שע

המגזר שרבני כפיפות למוסד  שמשמעו ,להכפיף עצמו לרבנות הראשיתשל המגזר החרדי רצונו -אימבעיקר 

א באחד וביטוי תמציתי לעמדה זו ניתן למצ. (0892, 0812, פרידמן) אז ומתמידמסתייג ממנו מהחרדי 

 :  בנוגע לבחירת הרבנים הראשיים, בשנה בה התקבל חוק הכשרות 'המודיע'ממאמרי המערכת שפרסם 

ל לתבוע את כבוד הרבנות מידיהם של אחרים בעוד שהיא "מן האירוניה בניסיון של המפד יש הרבה
רבנות לכלל 'הם גם לא הבחינו בסתירה שיש בין הסיסמה . הנושאת העיקרית באחריות לביזיון זה

אם זו רבנות ציונית היא לא יכולה להיות רבנות לכלל , והרי ממה נפשך. 'רבנות ציונית'לבין ' ישראל
 (. 02.1.91, המודיע)בוודאי לא אלה אשר רואים בציונות אסון רוחני לעם ישראל , שראלי

 יישום חוק הכשרות 

 ולא עורר ,סביבושהתעוררו והמחלוקות הרבות  של חוק הכשרות החקיקתהליך ההתמשכות שלהניח  ניתן

 תבעקבות אכיפ התחזקה םאולם הסתייגות. בתשתית רגולטורית זו החרדים בקרבמלכתחילה אמון רב 

 ילד בתור": צים"נציג אחד הבד – כפי שהתבטא אחד המרואיינים. ולניתנה החוק והפרשנות המשפטית ש

 במידת לנסיגה גרם הכשרות חוק. היום כמו היתה לא דת בנושא הפוליטיקה. יותר הרבנות על סמכנו

 (. /1.8.0, לנדאו דב הרב עם ריאיון) "הרבנות בכשרות החרדי הציבור של האמון

 .משאבים לאכיפה אפקטיביתההעמדת בתשתית וה הנחתהמדינה גררה רגליים ב, אשר לאכיפה

, //20קובץ התקנות ) 0899-פורסמו ב החוק להפעלתוהתקנות  0891-יחידת האכיפה הוקמה רק ב

ה של דלה התתרומ בדבר 0880-ממאחורי דוח מבקר המדינה  עיכוב זה עומד כנראה(. 012: 9.00.0899

 אהמחלקה הי הקמתאולם גם לאחר  (.111: 0880, 2/דוח )יישום החוק להמחלקה למועצות הדתיות 
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-על ,אכיפה ארציים-מלבד מנהל מחלקה מונו עוד שלושה רכזי. ע תפקידהוציים לבזעומצוידה באמצעים 

מפקחים כלליים ועוד קבוצה של  1/מחזיק  יוסף-ביתצ "בד :לשם השוואה .חלוקה לשלושה מחוזות פי

בין הלימה בין המשימה להחוסר (. /1.8.0, הרב יגאל בן עזראעם  ריאיון)ייעודית  םהתמחותשמפקחים 

לאור ו, בלבד ברישויהונאה אלא  נושאימשאבים בולט במיוחד לאור העובדה שהמועצות אינן עוסקות בה

 ם עלהציבור דיווחין מ ואגם אם מתקבלים מהם ו ,ימה זוונים למשאינם מכּו ןמטעמהמפקחים העובדה ש

 .החוק ברחבי הארץ היא מוגבלת ביותר תשל המחלקה לפעול לאכיפ היכולת ,הונאה

דרישות אין בפועל הרי ש, בתחום הכשרותומקצועי והכשרה ידע הלכתי  תהמשגיח דורש עבודתאף ש

שהיה  למרות. תפקידזכות בכל אדם יכול ללמעשה כך ש ,ת הכשרה וידע מקדיםוהתפקיד הרשמיות כולל

מצב . (209: 2119, 'ב 28דוח )כפי שדיווח מבקר המדינה  ,חלקיהיישום בפועל היה , הניסיון לחייב הכשר

יצר פתח לנפוטיזם ולפוליטיזציה של  אלא, משגיחי הכשרות ובאיכות ההשגחה תזה לא רק פגע ברמ

-כדי לחסוך משאבים ולהימנע מיחסי עובד. (/1.0./0 ,עמית; 111-9: 0881, קלונסקי) אלהתפקידים 

בעלי י יד-על לפי שעותמועסקים  ךא ,י המועצה הדתיתיד-על אמנםנים תמהכשרות מ משגיחי, מעביד

מעמידה אותו ו ,שעליו הוא מפקחתלות של המשגיח בעסק  תיוצר זוהעסקה  דרך. פיקוחשבהעסקים 

העסקתו לפי , מנגדאבל  .ועבודתבראש דעתו ולגרום לו להקל -להטות את שיקול עשויבניגוד עניינים ש

עדויות עולה מכפי ש, ויוצרת פיתוי לבדיקה שטחית, במספר מקומותמאלצת אותו לעבוד עבודה -ותשע

לרפורמה רבות הצעות ו לעלאור חולשות אלו . (2102, סדרת כתבות, ריבלין) המתפרסמות מעת לעתרבות 

לנתק את התלות בין המשגיח  מנת-עלוזאת  ,מבנה ההעסקה של המשגיחיםבשינוי ודרשו בתחום הכשרות 

; 0881, ועדת צדוק: הלדוגמ) את שכרו ולהגביר את הפיקוח על עבודת המשגיחיםהמשלם העסק בין ל

חולשתה של מערכת האכיפה בתחום אולם  .(/210, הרפורמה בשירותי הכשרות; 2111, אמנת גביזון מידן

 מפקחים העובדים ,על עבודת המשגיחיםרופפת בקרה ממדים נוספים כגון לגם נוגעת הכשרות הממלכתית 

התורמים לעמותה פרטית עסקים ; גם כמשגיחים באותם מקומות בהם הם אמורים לפקח לעתים

ה מקבילה של רבנים עבודעניינים הנובע מ-ניגוד; תשרּוּכ-תומקבלים שבראשות רב מקומי ממנו הם 

  . (2119, 'ב 28דוח , מבקר המדינה) ועוד, כשרות פרטיות-תומשגיחים גם במערכו

בדיון על החוק התעקשה הרבנות על עצמאות  עוד. תיבעי הוא רב המקומיגם המעמד שהחוק מקנה ל

זו יש לכאורה כדי כמתן סמכות בבעוד ש(. "מרא דאתרא")הרבנים המקומיים כבעלי סמכות מוחלטת 

רבנים  שכן ,המערכתמחלישה את  סמכות זו גם – י הרבידהניתנות מלחזק את אמינות תעודות הכשרות 

 ורבים מהם אכן נמנעים מכך, רבנים אחריםידי -הניתנת עללהכיר בכשרות  מחויביםמקומיים אינם 

משמעות נוספת  ולאולם יש  ,של המערכת מנהליתהפוגע ביעילות הכלכלית וביזור זה  (./1.2.0, עמית)

של הכשרות  פריסה האזוריתה, שרויות הפרטיות הן ארציותהּכשבעוד : חרדיתהמבט המנקודת 

ונוכח  ,של הרבנים ההקפדהם ורמת מומחיות, תםבמידת הכשרת השונּומפאת הממלכתית מעוררת דאגה 

ההשגחה על החולשה התפקודית של חלק מן המועצות הדתיות האמונות על בדיקת התנאים לכשרות ו

 (. /1.8.0, ווד לנדאהרב ד ריאיון) השוטפת

כי הסנקציה הפלילית שהטיל לאחר שהובן . האכיפהן כחלק מ כוח ההרתעהבחולשה ניכרת לבסוף 

 ההוחלט להגדירה כעבירה מנהלית ולהמיר, היא חמורה מדי (עד שנת מאסר)כשרות -עבירתהחוק על 

כפל  גם – עבירה חוזרתובמקרה של , לתאגיד₪  2,111-לעוסק ו₪  0,111-גובה הקנס נקבע ל. בקנס כספי

 קנסבמאסר העונש המרת ו, מנהליתבפלילית ההעבירה  תהמר. (881: 82./.11, 2/11קובץ התקנות ) קנס

הרבה בחלק מן היצרנים העבריינות כדאית ל. החלישו מאוד את כוח ההרתעה של החוק ,נמוךכה 

. מערכת הפיקוחרפיסות ם נוכח רביהיתפס אינם ל םסיכוייהבהתחשב בכך שבמיוחד , קנסהמתשלום 
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שנים  חלשההקנסות היתה  תכי גם אכיפעולה ( 201: 2119, 'ב 28דוח , מבקר המדינה)מדוח מבקר המדינה 

 111ניתנו  2119-0881בין השנים  .הפרקליטות לא עמדה בעומס ךא ,משום שרבים ביקשו להישפט, רבות

  19.חלה התיישנותאישומים  011הועמדו לדין ועל מהם חמישה רק  ךא, דוחות

לבירור  הגיעשניתנה לו במקרים שהפרשנות  הושפעה גם מן עמדת המגזר החרדי כלפי חוק הכשרות

-ליברלית מצמצמת לבין פרשנות דתית-ציר הדיון בכל המקרים היה המתח שבין פרשנות חילונית. משפטי

פרש מערכת המשפט נטתה ללה כי בנושא זה עוהדיונים וההחלטות המשפטיות מניתוח . שמרנית מרחיבה

 רוחה של הרבנות הראשית-למורתואם פרשנות זו היתה . מובהקות ותליברלי-ותחילוניאת החוק בעיניים 

את עליו ל שקיב ,המגזר החרדילא התקבלה על דעת היא שוחומר  קל – לגישה מתונהמלכתחילה  הנוטה –

 . (0880, פרידמן) ('חומרא')ההחמרה עקרון 

בפרשנות חוק חשובה דרך -אבןא וה( 12498/צ "בג)המועצה הדתית ירושלים ' אילנה רסקין נצ "בג

שמחה שיאפשרו מופעים של -אולמותמת הכשרות ולשלול את תעוד המועצהבמקרה זה איימה  .הכשרות

בטענה כי הרבנות חורגת  בוה לצדקגית המשפט הרסקין עתרה לב. העותרתבהם עסקה  ,בטן-ריקודי

במתן "קובע כי  אשר לחוק 00פרשנות רחבה ממה שהתכוון המחוקק בסעיף לחוק מסמכותה ומעניקה 

: מרכזיות טענותשתי המועצה הדתית להגנתה העלתה . "יתחשב הרב בדיני כשרות בלבד, תעודת הכשר

מה גבי הפרשנות ל; צניעותובכלל זה  ,כשרות נוגעת למכלול ההתנהלות סביב המקום בו מוגש מזוןה

בית . צ"גבת ביקורלאינו נתון שיקול הלכתי שנתונה ל ,לא נכלל במתחם אישור הכשרותשמה נכלל וש

עמדה של כל הכשר נקבע בחוק חילוני וכי מעמדה של הרבנות הוא כמ-כי מתן תעודת קבעהמשפט העליון 

הנוגעת לתוכן המושג  ,המרכזיתבשאלה . עניינייםמנהליים שיקולים  פי-עללפעול רשות מנהלית החייבת 

ובכלל זה  ,והתקנות שהותקנו בעקבותיו חוקקבלת העל רקע הדיונים שקדמו ל צ פרשנות"נתן בג, 'כשרות'

מחייב את מעניק הכשרות להתחשב בדיני ה ,לחוק 00סעיף  ולפיכשרות -נוסח הגשת בקשה לתעודת

 . את העתירהצ "בגקיבל זה ועל רקע , כשרות המזון בלבד

כ מנחם פרוש "יום של חההיתה הצעה לסדר  כךאחד הביטויים ל. ר תהודה נרחבתיצצ רסקין "בג

החרדים בחוק לאחר שנדמה  ולגיש נייןמצד אחד הע: מעניינת משני היבטיםזו  היזמ. אגודת ישראלמ

 ,צ"געל החלטת בפרוש כ "חשמתח הביקורת   – יננו כאןיחשוב יותר לענהומצד שני ו, שוויתרו עליו

 :לנהוג בכל הנוגע לכשרות הממלכתיתצפויים כיצד החרדים כאלף עדים שהעידה 

ה את צ עוש"החלטת בג... מרוקנת כליל את ערך תעודת הכשרות כשרות-תעודתצ בנושא "החלטת בג

שיהדות התורה והנאמנים לשמירת הכשרות לא ישלימו בשום אופן , להווי ידועאבל ... ההכשר פלסתר

-1821: 01.1.81, ז"ישיבה קפ, דברי הכנסת)נגד קביעות ההלכה  כשרות-תעודתאילוץ הרבנות לתת  עם

1 .) 

הופיעו יו תוובעקב גולת הכותרת של הפרשנות המשפטית לחוק הכשרותהוא צ רסקין "בג, כאמור

בשר  לשיווקניתן בעתירה של חברה  'כשרות'מושג הין תחולת ידין בולט בענ-פסקעוד . דומה פסיקות ברוח

ממשחטת עופות כשרות התעודת את על שאיימו לשלול  ,שאינו כשר כנגד הרבנות הראשית ורב העיר חדרה

ין ההבחנה בין נושאים ידין זה חזר בית המשפט לענ-גם בפסק. כרת לעותרת עופות שנפסלו בשחיטההמֹו

בינו לבין חוק הגנת הצרכן המבקש שהדמיון את  ודגישבה, נושאים אחריםבין ורים לכשרות המזון להקש

שווק בשר לא כשר י שמי משחטה כשרה למיד-עלמכירת בשר אין במקרה זה . להגן על הצרכן מפני הונאה

                                                           
19

 .8.01.18: הוועדה לביקורת המדינה בעקבות הדוח ןראו דיו 
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משום שפעולת המכירה אינה קשורה לתהליך הכנת הבשר  ,הכשר שהיא מוכרתבכשרותו של הבשר פוגעת 

 (. 1211411צ "בג) הכשר

מהדרין בין כשרות לכשרות רגילה למעניין בכך שהבחינה בין יצרה חידוש צ "פסיקה זו של בג

ולשלול ממנה רק את התעודות שלה יר בידי המשחטה את תעודת הכשרות הרגילה ותניאותה להכש

חייבת להעניק כשרויות מחמירות אינה הרבנות ניסתה לטעון כי היא . חלק-מהדרין וגלאט –המחמירות 

רשות היא כי הרבנות  קבעצ דחה טענה זו ו"בגאולם . לחוק משום שמדובר בהסדר וולונטרי שמעבר

למגזר החרדי היא  המשמעות דברים אל. החוק שהסמיך אותה פי-עלחייבת לפעול בכל מעשיה המנהלית 

פסיקות  .צ"גם תחולת כשרות המהדרין של הרבנות כפופה לפרשנות המגבילה של בגשכן לפיה , קריטית

אולם עסקו בסוגיות רחבות שאינן , בעמדתה של הרבנותאמנם צ אחרות הנוגעות לכשרות הכירו "בג

צ "בג: כגון) כשר-להבחנה בין כשר ללאלתחולת הכשרות והנוגעים מחלוקת -לאזוריבמישרין נוגעות 

/111481 ,18//482 ,009418 ,100048/ ,22480 ,12041/ .) 

-ופרשנות חילונית 20מתגישה מצמצ ותלאורך השנים משקפשרות צ בנושא הּכ"בג נתןפסיקות שה

גלישה מסוגיות מנהליות לסוגיות בית המשפט יש הרואים בגישה שאימץ . ליברלית של חוק הכשרות

ימים -ארוךמשפטי זהו ויכוח . ותוניסיון להפעיל שיפוט מנהלי גם על סוגיות הלכתיות מובהק, הלכתיות

צ מוציא מן "בג ,לפי ביקורת זו(. 0811, אנגלרד) /08241צ מרבק "בג לאחרכבר שזכה להתייחסות ראשונית 

גם אם אינם  ,ני מתפיסת הכשרותשהם חלק אורגמרכיבים  ,ההלכה פי-עלשל הכשרות ' הגרעין הקשה'

ראויה צ "של בגללא קשר לשאלה אם גישה זו (. 2110, נבאום ודסברגשקיר)קשורים ישירות למזון עצמו 

  .פרשנות זו אינה מקובלת, ובראשם המגזר החרדי, ין הכשרותיבחינת המחמירים בענאין ספק שמ, או לא

החל . להתנהלות המגזר החרדי בנושא הכשרות יש להבין בהקשר רחב יותרביחס צ "את משקלו של בג

, כפי שיפורט להלן, הישגיהם הפוליטיים של החרדים בממשלה ובכנסתופער בין כוחם  תגלענ 91-משנות ה

ת כוחם של שחיקבביטוי ידי הפער בא ל 21(./210, זיכרמן) דת-צ בנושאי"הפרשנות המגבילה של בגלבין 

 ,תחת מונופול דתישנים שהיו נתונים תחומים ב ,שלא באמצעות חקיקהגוברת חילון החרדים ובמגמת 

עולה  זהבמצב (. Ben-Porat, 2007)מכירת חזיר על מסחר בשבת ואו האיסור על , קבורה, נישואיןכגון 

אינו מחייב חקיקה ואינו כפוף לבקרה כי הוא  ,בעיני החרדים הכשרות הפרטית דרשל הס  חשיבותו 

  .שיפוטית

 תהליכים בעולם החרדי 

מסבירות ה, המגזר החרדי ממשטר הכשרות שנבנהעיפים הקודמים עסקו בסיבות להסתייגות סהשני 

הסעיף הנוכחי סוקר מספר . שרות הציבורישרות הפרטי לצד משטר הּכאת המשך קיומו של משטר הּכ

המגמה הראשונה היא . ואילך 91-להסביר את התרחבות הכשרות הפרטית משנות השעשויות מגמות 

כאשר הקמת גופי , התרחבות מערכת הכשרותבין ה לבינשל המגזר החרדי והקשר  תהתחזקותו הפוליטי

המגזר החרדי הסתייג ממשטר הכשרות , כאמור. כשרות עצמאיים מבטאים פן אחד של כוח פוליטי

כגון , חשיבות לאורח החיים שלואחרים שהיתה להם הממלכתי כפי שהסתייג מהסדרים ממלכתיים 

 באמצעות הםלשמר את האינטרסים החשובים ל ו החרדיםכפי שבעבר דאג. ל"לצה יוסאו ג חינוךמערכת ה

                                                           
ניתנה בפסיקה פרשנות ' דיני כשרות'למונח " :1/10412צ "את גם השופטת  ברלינר בדעת המיעוט בבגטעמדה זו מב 20

דבר שעשוי , לכשרות המזון איננו תמיד חד' חיצוניים'לבין שיקולים שהם ' פנימיים'קו התפר בין שיקולים שהם ... מצמצמת
 .  "להקשות על יישומם

21
פסיקה זו עמדה ברקע החלטת הרבנות לאפשר  (.021491צ "בג) ין ייצוג נשים במועצות דתיותיצ בענ"פסיקת בג הראו לדוגמ 

  (. /1.2.0, גרינווד) משגיחות כשרותלהתמנות לנשים מאוחר יותר ל
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שאבו החרדים הרי שכעת , ו לחץ ומחאהבעבר נדרשאולם אם ו. כך גם במקרה הנוכחי, הסדרים מיוחדים

כשרות הבין הפרדה בין הכשרות הממלכתית לעל ר וניתן לשמכי מכוחם הפוליטי הגובר וחשו ביטחון 

החיבור של  חיזוק .ולהגדילה האף להרחיב, הקיי דרישה להפסיד-על ומשהפרדה זו לא אותגרה, הפרטית

תשתית חזקה יותר לשימור באופן פרדוקסאלי יצר  ,הממלכתיתהפוליטית מערכת עם ההמגזר החרדי 

 . כשרותבתחום ה ההפרדה

לאחר שלושה . מספר המנדטים שלו בכנסתמ למודהפוליטית של המגזר החרדי ניתן ל והתחזקותעל 

לש המגזר החרדי את מושביו יכפיל ושה, שניים לשבעה ספרתי בטווח שבין-מנדטים חד מספר עםעשורים 

כפי שהורביץ וליסק . 22-ל 01 נע ביןשמנדטים  עם מספר, /089החל משנת  ,ס לכנסת"עם כניסתה של ש

הגיע המגזר החרדי , מנדטיםהמספר בין לשל פער בין גודל האוכלוסייה רבות לאחר שנים , (0881)מציינים 

סיכום של התחלקות המנדטים על  מציג 1לוח . ס"תה של שקמו עם הלמימוש הפוטנציאל האלקטורלי של

עצים את הכוח הפוליטי של המגזר החרדי מעבר למספר המה ש .נסות מאז הקמת המדינהפני הּכ

 ;במרבית הממשלות תקואליציוני מאזניים-הפך מגזר זה ללשון 91-חל מראשית שנות ההמושבים הוא שה  

לאחר שלושה עשורים מחוץ . (/210, זיכרמן) גוש חוסםלא ניתן להקים שגורם שבלעדיו כמעט  ,כלומר

ים שותפומאז ועד היום היו  0811-ב לשלטון ת הליכודיהחרדים לממשלה עם עלי וצטרפה ,הילקואליצ

הגיע ( 0888בשנת  29-וה 0881בשנת  /2-ה)בשתי ממשלות . מפתח-במרבית הממשלות והחזיקו בתפקידי

ידי לא איחר לבוא ל תהגידול בעצמה החרדי. שמונהל םשרים החרדיה שרים וסגניההכולל של  םמספר

במשאבים  הןו( על בשבת-טיסות אלאיסור לות וכגון הגבלת הּפ)בדרישות לחקיקה דתית הן  ביטוי

הקצאות למגזר החרדי נמשכה שנים רבות במגמה זו של גידול במשאבים ו(. 0899, דון יחיא) הקצאותבו

 . ביקורת ציבוריתכתוצאה משנבלמה חלקית  עד, (2111, אילן)

 

 מספרי כנסות פי-עלמספר המנדטים של המפלגות החרדיות : 3לוח 
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השם  ןוניתן לה םהחרדי האשכנזי לאורך השניאת הציבור השונות שייצגו מטעמי צמצום לא נעשתה הבחנה בין המפלגות *

  (ישראל כנסתאתר : מקור) אגודת ישראלהכולל 

 

יסוד מובנה  אלא ,אינם דבר חדשפילוגים . במגזר החרדיפילוגים ה הראויה לציון היאה ימגמה שני

 ודל התארגנות זהמ. בהתארגנות הקהילה היהודית בגולהשמקורו , (/210, זיכרמן)ערכות של המגזר יבה

ן ההסתייגות מ, החיבור סביב זהות חרדית משותפת ואף שהובלט, ה ארצהיהועתק לישראל עם העלי

כאשר  ,אולם חיבור זה אותגר כל פעם מחדש. שקמה בהמשך המדינהמן ההסתייגות ו ,היישוב הציוני

יוקרה ותחרות על , סוגיות אידיאולוגיות ובהמשך על רקע כבודבשל  תחילה – רהמחבהמפריד גבר על 

ד שהתרחש עוחסידים לליטאים בין הפילוג הוא  ,עמו הגיע ארצה, החרדיהפילוג הבולט במגזר . משאבים

ודבקות  לנאמנות ליטאית בין למדנות –סות שונות לגבי אורח החיים החרדי על רקע תפי 09-במאה ה
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 22-לכ עצמםלבין  ינםמפולגים ב, מזרחי-בתוספת הפלג החרדי, האולם פלגים מרכזיים אל. חסידית

תחת כולם התכנסו בתוכם שוהקבוצות  םיהאשכנזיפלגים האף ש(. 2102 ,'כהנר ואח)קבוצות מרכזיות 

על . זמן רבמעמד לא החזיק חיבור זה , ישראל אגודתגג פוליטית משותפת מול הציונים במסגרת -קורת

עוד בתקופת היישוב חל הפילוג  ,קשר עם הממסדהחיים והרקע מחלוקות אידיאולוגיות ביחס לאורחות 

י שתי יד-עלאולם גם הזרם המרכזי יוצג בכנסת רוב השנים . מרבית המגזר החרדי לבין העדה החרדיתבין 

  . 91-בסוף שנות הלמפלגה אחת מסיבות אלקטורליות עד שהתכנס  ,מפלגות

המגזר עצר , הככיים שוגמרגע שעצמת הפערים האידיאול. תמיד ברקעה לפילוגים היתה קיימת יהנטי

לעלות  יה לפרטיקולריותיוהנט החלו כוחות הפילוגאז אבל , וביסס את כוחוהחרדי את הסחף שאיים עליו 

הדבק שהחזיק את הלכידות הפנימית עד לראשית . משאביםאו יוקרה תחרות על והפעם על רקע , שוב

מנהלים  ("הגדולים")המנהיגים שכ החל להתפורר  אגודת ישראלשל  'מועצת גדולי התורה'  91-שנות ה

ה להתנהלות יעמם פני הביאו הפילוגים אל(. 0880, פרידמן)להתפלגויות  וגורמיםמאבקים פנימיים 

  .כשרות שירותי ןובתוכ ,העצמאות הוא מערכות שירותים נפרדות יאחד מביטויו ,עצמאית

אגודת העדה החרדית וחבירתה ל ןלז מעה של חסידות בפרישתהיתה ין זה ייריית הפתיחה בענ

זמן קצר . העדה החרדיתמן מוסדות החינוך שלה  בעקבות נידוי ,(01.1.82, פוזן; 0881, לוי) 0891-ב ישראל

 /089-ס ב"הקמת שהיה אירוע משמעותי עוד . צ מחזיקי הדת"את בד בעלזלאחר מכן הקימה חסידות 

לית הספרדית יקיפוח של העהתחושות על רקע , אגודת ישראלמנהיג הליטאים ב ,בתמיכת הרב שך

מערך גדול של מוסדות  ס הקימה"ושרבות לא עברו שנים . ישיבות הליטאיות האשכנזיותשצמחה ב

אירוע שלישי הוא הקמת  (.2111, טסלר) יוסף-ביתצ "בשם בד ,שלהכשרות מ   מערכתובהם  ושירותים

על  בין הליטאים לחסידיםשנתגלעה בראשות הרב שך על רקע מחלוקת  0899-ב 'דגל התורה'מפלגת 

הולידה מערכת כשרות  ךא, מעמד יותר מכנסת אחתאמנם לא החזיקה המפלגה . חלוקת המושבים בכנסת

שזוהה  ,צ לנדא"בדרך זו גם ביטא הרב שך את חוסר הנחת שלו מבד .שארית ישראלצ "בדעצמאית בשם 

 :של פרידמן ובדברי בטמערכת הכשרות מתבטא הי השפעתם עלסיכום תהליך הפיצולים ו. ד"עם חב

. חייב היה להשפיע בסופו של דבר גם על תחום הכשרות, הזהויות החרדיות הפרטיקולריות גיבוש

נחשבו מראשית קום המדינה , ברק-בנימ לנדאשירותי הכשרות של העדה החרדית בירושלים ושל הרב 

מלבד היותם מקור לעוצמה , ואולם שירותי הכשרות. כמספקים את צרכיה של החברה החרדית כולה

 לקביעת החשובים האמצעים ואחד חברתיים גבולות לקביעת אמצעי גם משמשים, וליטיתופ כלכלית

, נוספים כשרות שירותי שהתפתחו אפוא ייפלא לא. דתיות ואוטוריטות קבוצות של הלגיטימיות מידת

 גם, השאר בין, משמשת ביניהם ושהתחרות פרטיקולריות קבוצות עם מזוהים, כולם לא אם, שחלקם

 (. 028: 0880, פרידמן) הדדיתלגיטימציה -הד של ביטוי

 

, אליצור) מבחינה כלכליתגם הקמת מערכות השירותים את חשוב להבין את משמעויות הפילוגים ו

 ,על אוכלוסייה זוהגובר והלחץ הכלכלי  ,וחברת הלומדיםהגידול הדמוגרפי של המגזר החרדי . (2101

ל "נחלש זרם התרומות מחומנגד . ומנהיגותהציבור החרדי אל  מןשהופנו סיוע בקשות ל והביא

, זיכרמן) מדיניות הקצבאות והתמיכות למוסדותבשינוי העקב  המדינהמ םיהכספהזרמת גם  מהמצטצהו

-לפתור באמצעות מערכותהיה ניתן  שאת חלקּה, סיטואציה זו יצרה תחרות פנימית על משאבים. (/210

הן מציעות ; נפרדב תרומותאלו מצדיקות גיוס כמערכות . ובכלל זה בתחום הכשרות ,שירותים עצמאיות

  (. 2111, שלג) בעיקר בתחום הכשרות, ת שירותי קודש והן מייצרות גם הכנסותשרֹות הוראה ומ  שרֹומ  
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שמגבירים את  היא תהליכים דמוגרפיים וגיאוגרפייםהמאפיינת את המגזר החרדי מגמה שלישית 

התגברות הפיזור הגיאוגרפי של האוכלוסייה . יםזמני-בו ביקוש והיצעעל רקע שרות המהודרת פעילות הּכ

כושר הקליטה של המרכזים החרדיים בירושלים . מגבירים את הביקוש ,שינוי באורחות החייםההחרדית ו

ור גל מבקשתהחרדית הולכת וגדלה אך אוכלוסייה ה, מחירי הדיור בערים אלו מאמירים, ברק מּוצה-ובבני

 הולפיזור ,החוצה 91-מראשית שנות ההאוכלוסייה החרדית  תהביאו לדחיפ כל אלה. בגבולות קהילתיים

הקמת להביא ביישובים קיימים וחרדיות קהילות הרחיב פיזור זה . גיאוגרפי כמעט בכל חלקי הארץה

כשרות מהודרת  תיכהרצון לשמור על צרניתן להניח ש(. 2102', כהנר ואח)יישובים חרדיים חדשים 

של ורב מספר הולך של פעולה עם כל יצרני המזון הגדולים וכיסוי -ייב שיתוףבמקומות מרוחקים ח  

גופי כשרות  תוהתמריץ לצמיחשל גופי כשרות פרטיים קיימים  םהיקף פעילותבמכאן ההרחבה . מוצרים

 חרדיותם של קבוצות השינוי ההדרגתי באורחות החייהוא ביקוש לעוד תרם מה ש. פרטיים חדשים

מחוץ שפעילות לקשורים שניהם  – (2102, זיכרמן וכהנר) 'חרדיות מודרנית'וצמיחת התופעה המכונה 

ללימודים יציאה , תרבות בילוי: ובעקבותיהם דרישה להפצת כשרות המהדרין, לגבולות הגטו החרדי

 22.(09.8.2112 ,וואלהשירות ) לעבודה ואף השתלבות בשירות צבאייציאה , אקדמיים

יש לציין כי הפיזור הגיאוגרפי  ראשית. השינויים הגיאוגרפיים והדמוגרפיים השפיעו גם על ההיצע

וחציית קווים עקב החשיפה  "התבוללות"ל שגם איום אלא  ,ביקושרק שינוי באורחות החיים לא יצרו הו

לצד כלים ו( 0881, פרידמן) להתמודד עם איום זהבין היתר  נועדמודל הגטו החרדי . מודרנההגוברת ל

כשרות היא אחד מאמצעי השליטה על נאמנות וזיקה של האוכלוסייה המבוזרת למגזר בכלל ה, אחרים

 החלשת מעמד :הפיזור הדמוגרפי מחריף תהליך שכבר החל, שנית. בפרט שבתוכו ולפלגים השונים

ממאבקי לא רק חלשות זו נובעת יה. גדולי התורה והחלטות דעת תורה מועצת – יהומוסדותת המנהיגו

של והמלכדות המובילות , הדמויות המייסדותן מ אחדותש כךגם מ אאל, הפיצולים הפנימייםמן הכוח ו

חלשות השליטה של המנהיגות יה. ואילך 11-ה מסוף שנות ואחר ז ובז ןהחרדי בישראל הלכו לעולמהמחנה 

 בחירותת רשימות בגבהצ הפנימייםלהתחזקות הפיצולים הביאה , המשותפת והנפרדת לכל פלג

 (./210, זיכרמן)השירותים הקהילתיים ערכות יבהות ומוניציפאלי

מקורם בביקורת  – והשירות הצבאיבעיקר בתחום התעסוקה  – השינוי החלקי באורחות החיים

בלבד שאינו נושא בנטל החובות  ולא זשעל , החרדישל המגזר ציבורית מחריפה והולכת על אורח החיים 

ביקורת זו . (2111, אילן) על החברהנטל יוצר אף אלא  ,נו תורם לכלכלה ביחס הולם לגודלוהאזרחיים ואי

 פוליטיתהו ציבוריתהרטוריקה ב: כמה צורותבקיבלה ביטוי היא ו, החריפה ככל שהציבור החרדי גדל

ה לשנות נועדקידום חקיקה שב; הכללת המפלגות החרדיות בקואליציההסתייגות מב ;תחרדי-אנטיה

וח כ-משרד הדתות כמוקדאיום על ב ;ל"הבעיקר בתחום הגיוס לצ, קוו-סטטוסהסדרים שנוצרו בעקבות ה

שיש בהן  ,לחרדיםתמיכות בוהטבות ב קצץדרישה לב; פות מסוימותפיזור סמכויותיו בתקווב ,דתי חשוב

וצרים איום ממשי על י המהלכים אל .(/210, זיכרמן) מתבדללימודי וחיים  אורחלכאורה תמריץ לניהול 

ניתן לשער  ,לאיום זה מענהאף שהכשרות אינה . ר של חברת הלומדים הסגורהבמודל המוּכהקיום החרדי 

, לתמיכות המדינה כלשהוהכשרות מהוות תחליף  תחוםמההכנסות . באופן חלקיבכך ת מסייעהיא ש

  :הכנסה לציבור החרדימקורות ות תעסוקה ומות יוצרת מקמערכת הכשרוו

שאני נמצא הכשרות . אחד פחות - אחד יותר. ולדו בשביל הכנסותרובן נ? למה נוסדו כשרויות פרטיות

ים נאנחנו קט. והכשרות מאפשרת לגייס, ורצו לגייס כספים ,יש לה קהילה[ צ חתם סופר"בד]בה 

                                                           
ל להכשיר "החליט הרב הראשי לצה ,לחיילים שביקשו זאת צים"הבד של יןמהדרלמזון כשר במשך שנים סיפק ל "צהלאחר ש 22

 . 01.00.00 ,ל יוכשרו למהדרין"ית המטבחים בצהמרב, ל"חדשות צה: ראו. את מרבית המטבחים למהדרין
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היא איננה נהנית מכספי , אבל לעדה יש הרבה מוסדות, גדולצ העדה החרדית "בד. ואחרים גדולים

  (./1.8.0, הרב דוד לנדאו ריאיון)המדינה וההכנסות מכשרות מפצות 

, פרטית שמימושו מותנה בקבלת כשרות ,בתחום המזון צריכה של המגזר החרדיכוח ה, לבסוף

החיים  בעלי חשיבות לאורחערכים שישמרו על עסקי המזון  עלץ ולחדי לבכשרות כלהשתמש מאפשר 

ומכאן אינטרס נוסף לשמר ולהרחיב את פעילותה   ,פרסום צנוע ושמירת שבתכגון ( 2111, טסלר)החרדי 

מוכר  ,י המגזר החרדייד-עלהפרהסיה  תשמטרתה הגנשל פוליטיקה צרכנית זה  פעולה-דפוס. של כשרות זו

-Shamir & Ben)קניות -כמו ניסיון החרדים להילחם בחילול השבת במרכזי, תמיד אפקטיבי ינוגם אם א

Porat, 2007.) ויתור עצום עלעסקים בעלי המתובעת קניות ה מרכזיהשבת ב מירתששבעוד ש אאל 

ענות למגזר החרדי מבלי ילהלהם מאפשרת ופרטית מגולמת במחיר הכשרות בעבור התוספת ה, הכנסות

  . םחילוני לקוחותלוותר על 

 סיכום

שצמח כמודל של רגולציה וולונטרית  ,בישראלהחרדי מאמר זה עסק בניתוח משטר הכשרות הפרטי  

המחקר הצביע על הסתירה שקיימת בין ההתרחבות של הכשרות הפרטית . לצד משטר הכשרות הציבורי

צומחים על רקע  האלכהתיאוריה מסבירה כי משטרים שבעוד . לתיאוריה של רגולציה וולונטרית, בישראל

נרחבת ביקורת ציבורית , צומצםף ביקוש מחרמשטר הכשרות הפרטי מתרחב , ביקוש ולגיטימציה גדלים

ההסבר שהוצע לתופעה קושר בין התפתחות הכשרות הפרטית לבין התפתחות . ולגיטימציה מוגבלת

 . בינה לבין החברה הכלליתהכשרות הממלכתית ומגמות בתוך החברה החרדית ו

רגולציה החקר , ראשית :וולונטרית באה לביטוי בכמה אופניםהרגולציה התרומתו של המאמר לחקר 

על . משטרי רגולציה ביזמה מקומיתב ו עוסקומיעוט, יםלאומי-ביןבמשטרים להתמקד וולונטרית נוטה ה

, שנית. ג מקרה מקומי של רגולציה וולונטריתיצבכך שהוא מל ולפני הכהיא אמר מכן תרומתו של ה

מספקת ר התייחסות חוסל מתגור לאומי-ביןהוא זה בתחום העוסק עיקרי של המחקר בסיסו ההעובדה כי 

זהו הסבר . כיוצר רגולציה וולונטרית מקומיתובוודאי , תלאומי-ביןהמקומי כקולט רגולציה  טלקונטקס

וולונטרית למודלים הרגולציה הבתחום של המחקר ( Bartley, 2007)עליה מצביע ברטלי שיה ינוסף לנט

דינמיקה ה תהצגבה של המאמר היא יתרומתו השני. ופחות למודלים של היצע ומאבק, ביקוש ושוק של

תרומתו השלישית של . צמיחה של משטר רגולציה וולונטריתהמחוללת פנימית ה פוליטית-חברתיתה

רגולציה העוסקת בהמסגרת התיאורטית  יה שלהיא בחינת מגבלות ,לוואולי החשובה מכ, המאמר

לבין הסבר צמיחתו  ,של משטר הרגולציה הפרטי של כשרות מותוך הבחנה בין הסבר קיו, וולונטרית

 . עומד ההיצע תוצמיח ביסוד – של המשטר עומד הביקוש מוביסוד קיושבעוד . רחבותותוה

הדינמיקה המקומית על  תכדי לבחון את עצמת השפע. מנתח כמובן מקרה אחד בתחום אחד המאמר 

יש צורך , האו על צמיחת משטרים מקומיים כאל ,יםלאומי-ביןקליטת משטרי רגולציה וולונטריים 

המקרה הישראלי  ןבעלי מערכת פוליטית מוסדית שונה מ, ת המחקר למקרים מקומיים נוספיםא ביהרחל

הקשורה , דת-המחקר מתמקד במקרה של רגולציה וולונטרית של מזון מטעמי, באותה מידה. המוצג כאן

יש מקום להרחיב את המחקר למקרים נוספים של צמיחת משטרי מסיבה זו . ליחסי דת ומדינה בישראל

 . אחרים םאו בתחומי ,רגולציה וולונטריים מקומיים בתחום המזון מטעמי דת או מצפון
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 ורותמק

 מאמרים וספרים

 .  כתר הוצאה לאור: ירושלים .ההשתמטות ורמיסת החוק, התקציבים: מ"חרדים בע.  2111 'ש, אילן

 .0/9-021 :11 קתדרה .המנדט בתקופת והמזרחי הראשית הרבנות. 0891 'ש, אליאש

 . הוצאת כרמל: ירושלים. החברה הישראלית בצבת החרדים: האיום מבפנים. 2101 'י, אליצור

 .לצדק הגבוה המשפט בית של הפיקוח וסמכות הראשית הרבנות מועצת של מעמדה. 0811 'י, אנגלרד
 . 18-19 :ב"כ הפרקליט

שירות  –מרכז ההסברה  :ירושלים. שירותים, ארגונים, מעמד: הדת בישראל .0812 'א, דון יחיא
 . המדפיס הממשלתי. הפרסומים

המרכז : ירושלים .המועצות הדתיות בישראל: מוסדות דתיים במערכת הפוליטית. 0899 'א, דון יחיא
 . הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

יהודי ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי כקהילה : מיישוב למדינה. 0811 'מ, וליסק 'ד, הורוביץ
 . עם עובד: אביב-תל .פוליטית

 . עם עובד: אביב-תל .ישראל חברה בעומס יתר: באוטופיהמצוקות . 0881 'מ, וליסק 'ד, הורוביץ

 . הוצאת מסילות: ירושלים .דת ומדינה: חוקה לישראל. 0899 'ז, ורהפטיג

הוצאת הרבנות . ג-כרכים א .שבעים שנה לייסודה: הרבנות הראשית לישראל. 0880 'ש, ץ"וכ 'א, ורהפטיג
 . הראשית

 . ספרי חמדוידיעות אחרונות : אביב-תל .תוך החברה החרדית מסע אל: שחור כחול לבן. /210 'ח, זיכרמן

המכון הישראלי : ירושלים .מעמד ביניים חרדי בישראל: חרדיות מודרנית. 2102 'ל, וכהנר 'ח, זיכרמן
 . לדמוקרטיה

 . כתר הוצאה לאור: ירושלים .דתיתס והמהפכה ה"ש: בשם השם. 2111 'ר, טסלר

-קתדרת חייקין לגיאו .קהילה, חברה, מרחב: החרדים בישראל. 2102 'א, וסופר 'נ, אורבך-יוזגוף 'ל, כהנר
 . אוניברסיטת חיפה, אסטרטגיה

  .כתר הוצאה לאור: ירושלים .החרדים. 0881 'א, לוי

 . מכון ירושלים לחקר ישראל: ירושלים .מגמות ותהליכים, מקורות: החברה החרדית. 0880 'מ, פרידמן

 .(000-80) ותמורה מסורת בחבלי(. עורך)' מ, כהנא: בתוך .הדתית וההקצנה השוק מודל. 0881' מ, פרידמן
 . הוצאת כיוונים: רחובות

 (עורכת) 'ו, פילובסקי: בתוך .בישראל ומדינה דת: קוו-הסטטוס תולדות ואלה. 0881 'מ, פרידמן
מוסד הרצל לחקר . (1/-91) ותמורות רציפות: 1491-1494 למדינה מיישוב המעבר .אוניברסיטת חיפה

 .הציונות

 מורשה: בישראל רוחנית מנהיגות(. עורכת) 'א ,בתוך בלפר .הרבנות במבנה יסוד בעיות .0892 'מ, פרידמן
 .רמחשבה בת זמננו והוצאת דבילהמכון ליהדות ו: אביב-תל. (012-022) ויעד

בן יצחק יד : ירושלים .1431-1411 ציונית בארץ ישראל-האורתודוכסיה הלא: חברה ודת. 0811 'מ, פרידמן
 . צבי

 . 029-009 (:1) 'כרך א, מדינה וממשל .דילמה ללא פתרון: הרבנות הראשית. 0812 'מ, פרידמן

הרבנות  ספר(. עורך) .ש, ץ"כ: בתוך .הראשית הרבנות של הארצית הכשרות מחלקת. 0881 'א, קלונסקי
 .הוצאת הרבנות הראשית .(101-191) א"תשע-א"שנה לרבנות הראשית תרפ 49 –הראשית 

: אביב-תל .ציונות ורדיקליזם דתי בישראל, משיחיות: הקץ המגולה ומדינת היהודים. 0881 'א, רביצקי
 . עם עובד
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 ציונות (.עורכים) 'א, שפיראו 'ש ,אלמוג: בתוך .נוחות של נישואין: ואורתודוכסיה ציונות. /088 'י, ריינהרץ
 . מרכז זלמן שזר: ירושלים. ודת

 . הוצאה לאור כתר: ירושלים .מבט עכשווי על החברה הדתית בישראל: הדתיים החדשים. 2111 'י, שלג

מכון : ירושלים .מאזן זכויות האזרח בענייני דת בישראל: בין שלוש רשויות. 0888 'ש, שטרית
 . פלורסהיימר למחקרי מדיניות
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