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אות  ט  סימן  באצבע  )מורה  החיד"א  מרן  כתב 

יסיר מוראת שמים מעליו,  רצה(: בימי החג לא 

וחס וחלילה לשמוח שמחה שאינה של מצוה, ויזכור כל אשר טרח בעשרת 

ימי תשובה. ועוד כי יום הושענא רבא לקראתו ועדיין הוא בספק. עכ"ל.

ושם )כף אחת כד, אות ד והלאה( כתב, יזהר לישב בסוכה בשמחה לקיים 

דבכל  מלבד  כי  מסעודתו,  לעניים  לתת  וישתדל  ברעדה.  וגילו  ית'  מצותו 

יום טוב חובה לתת מאכל לעני, נוסף גם הוא לכבוד האושפיזין, ואם לאו 

גדול עונו כמ"ש בזוהר הקדוש )ח"ג קד.(. וחול המועד מצוה לכבדו באכילה 

שאמרו  כמו  המועדות  את  מבזה  בכלל  הוי  ושלום  חס  לאו  ואם  ושתיה, 

זכרונם לברכה. ואם יש לו לב, לא יוציא הימים הקדושים של חול המועד 

בשחוק והבלים. ומה גם כי עדיין הושענא רבה ושמחת התורה לפניו שהם 

ימי דין כמו שאמרו זכרונם לברכה, ובזוהר הקדוש מפורש יותר.

יש להרבות בצדקה  כ(:  )סימן  חי  לכל  מועד  וכתב מהר"ח פלאג'י בספרו 

ערב סוכות, איש כמתנת ידו. והמהרח"ו זיע"א היה מחלק מה שהיה בקופת 

העניים יום ערב סוכות, ויש טעם נכון על דרך האמת, ויומא הוא דקא גרים 

בדרך צדקה תמצא. ויזהר מאד לתת מתבשיל יום טוב לעניים, כמו שכתוב 

)דף  השואבה  בית  ובס'  ברכה,  במחזיק  החיד"א  מרן  שכתבו  וכמו  בזוהר, 

קסא.(. וכתב החיד"א )מורה באצבע אות פרח( שבערב סוכות יטבול ויכוין 

לקבל שפע משם ע"ב קס"א, גימטריא רג"ל.

אושפיזין  הבאים  צדיקים  שבעה  נגד  בסוכות  נרות  שבע  להדליק  וטוב 

לסוכה, כמו שכתב החיד"א בספר מורה באצבע, וכ"כ באור הישר )דף כט 

ע"ב(.

ומה טוב חלקו של המאכיל עניים ואורחים על שולחנו, בחג הקדוש הזה, 

כדאיתא בזוה"ק, ואם אינו נותן לעניים כתב בזוה"ק שמקללין אותו השבעה 

אושפיזין עילאין קדישין. ואם אין ידו משגת להביא עניים או אורחים דבמה 

זה חלק מסעודתינו  הנתינה  ויאמר בשעת  ישלח להם תבשיל,  אז  ישכב, 

יהיה חלף חלק האושפיזין שיבואו לסוכתינו, כמו שכתב הרב חמדת ימים. 

וכ"כ בספר כף אחת )סימן כד אות ד(. ובעירנו אזמיר יע"א, נמצאים איתנו 

שלחנות  לערוך  נוהגים  ואביהם  המה  ושנה  שנה  דבכל  בתים,  בעלי  שני 

טוב  מה  העניים,  ולפני  האורחים  לפני  סוכות,  של  ושניה  ראשונה  בלילה 

חלקם. וכן יעשו לדורותם בשפע רב, וירבו כמותם.

ולא יכעוס בתוך הסוכה כלל, והיתה הרווחה להרבות השלום בבית, שלא 

בטלים.  דברים  בסוכה  ידבר  ואל  וכיוצא,  אכילה  עסקי  על  קטטה  יהיה 

תשבו  "בסוכות  היא  הסוכות  בחג  חובתנו 

שבעת ימים". משמעות הדברים היא שחובת 

הימים.  שבעת  במשך  בסוכה  לשבת  האדם 

הסוכות.  בחג  ביתו  בני  את  ולשמח  לשמוח  היא  נוספת  חובה  אך 

רבות  שאלות  בארץ.  ומטיילים  מסוכתם,  כך  בשל  יוצאים  רבים 

נשאלות אודות חובתם של המטיילים בישיבת סוכה.

 – "תשבו  חז"ל  דרשו  ימים",  "בסוכות תשבו שבעת  התורה  אמרה 

כעין תדורו". כלומר דירתו של אדם עוברת מהבית הקבוע שלו אל 

הסוכה. כמו שבכל ימי השנה עיקר דירתו של אדם הוא הבית שלו, 

אבל במשך שעות היום הוא נמצא במקומות שונים. כך גם בסוכות. 

עשוי  הוא  היום  שעות  במשך  אבל  הסוכה.  היא  אדם  של  דירתו 

לשהות במקומות נוספים.

בסוכה,  ישיבה  מצות  כיצד  ס"א(,  תרלט  )סי'  ערוך  השולחן  פסק 

ביום  בין  הימים,  שבעת  כל  בסוכה  ודר  מטייל  ישן  שותה  אוכל 

כל שבעת  השנה.  ימות  בשאר  בביתו  דר  כדרך שהוא  בלילה,  בין 

הימים עושה אדם את ביתו עראי ואת סוכתו קבע. כיצד כלים נאים 

ומצעות נאים, בסוכה. כלי שתייה בסוכה וכו'.

לו  שיש  האדם  שרגיל  מה  כל  האחד,  דברים.  שני  למדנו  מדבריו 

בביתו, צריך שיהיה בסוכה. אם כי ברור הוא שמדובר בדירת עראי. 

וכמו שכאשר אדם נוסע מביתו הוא לא לוקח איתו את כל הבית, 

מה  אבל  בהם,  משתמש  שהוא  מהדברים  בחלק  רק  מצויד  אלא 

שהוא נוטל אלו הדברים הבסיסיים, כך גם בסוכה נמצאים הכלים 

היות  מאידך,  בה.  שוהה  הוא  הללו  הכלים  ועם  שלו,  הבסיסיים 

לא  צריכים להקפיד שכדי שהמצוות  היא מצוה,  שישיבת הסוכה 

נקיים,  דברים שאינם  בסוכה  מניחים  לא  לכן  עליו,  בזויות  תהיינה 

והוא שומר על מכובדות דירת העראי הזו.

על כן, כמו שאדם יוצא מביתו בבקר ונוסע בדרכים לצורך עניניו, 

כך גם את הסוכה – שהיא דירתו השבוע – הוא עוזב לצורך עיסוקים 

שונים. לכן נפסק להלכה שהולכי דרכים פטורים מן הסוכה בעת 

הליכתם, ובהגיעם למקום יישוב מחויבים ללון בה.

אף  מותר  זו  שמסיבה  מב(  ס"ק  תרמ  )סי'  ברורה  המשנה  הוסיף 

ימצא  לא  הנסיעה  יודע שבשל  אם  אף  לדרכים,  לצאת  לכתחילה 

סוכה לשבת בה.

טיול בחג חג הסוכות
הסוכות
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ובשלמי חגיגה העיד על רבו מורנו הרב משה קורדובירו שלא היה מדבר בסוכה, אלא בדברי 

תורה בלבד, וישער דהוא כקדושת ביהכ"נ, דהסוכה היא צילא דמהימנותא, כמ"ש בזוהר. 

והראיה דעצי סוכה אסורין כל שבעה, וכמו שכתבו החיד"א בברכ"י, ובקיצור של"ה, ובעמק 

ברכה, ובס' אור הישר.

ובשביל שבעה אושפיזין צריך לישב בה באימה וביראה בבושה וענוה, ולא יכנס לתוכה גוי, 

דאז בורחת הקדושה, והשבעה צדיקין מקללין אותו, כמ"ש הרב בית דוד )סי' תמד(.

שבע"פ,  ותורה  שבכתב  תורה  הסוכה  בתוך  מללמוד  אחד  יום  עליו  יעבור  שלא  טוב  ומה 

כי  כבוד,  ענני  נגד חמשה  הם  דהפרקים  יכוין  סוכה בשלחן,  וכשילמוד מסכת  וכו'.  וזוה"ק 

השנים אינן רק בחינת הכללות, כ"כ השל"ה, ובס' אור הישר )אות ז(.

וכתב בחמ"י )דף קצט:( שסגולת מצות סוכה, להגין על האדם בעת צרתו, ומקורו מהזוה"ק 

)פ' תצוה דף ע(: ובעי עמא קדישא למיתב תחות צלאה ברזא דמהימנותא, ומאן דיתיב בצילא 

דא, יתיב באינון יומין עילאין לעילא לחפיא עליה ולאגנא עליה בשעתא דאצטריך. ע"ש.

ולא יברך לישב בסוכה בשפה רפה ובמרוצה, אלא צריך לברך בניגון ובהמשכת קול ובנועם 

שיח, וכבר הוכיחו על כך בספר שני לוחות הברית הקדוש. ועוד.

ובדרושי הצל"ח )דרוש ד' לשבת תשובה אות יא( כתב, קדושת הסוכה רבה מאד, והקב"ה 

פורס סוכת שלום עלינו וסגולתה רבה מאד. וראוי ליזהר לעשותה במקום נקי מכל טינוף, וגם 

סביבות הסוכה יהיה נקי. ומה מאד צריך ליזהר בסוכה מן היתושים והזבובים דשכיחי מאד 

בסוכה, וכמעט המצוה באה בעבירה, וראוי להשגיח על זה מאד.

לזמן,  מזמן  הבאה  וחביבה  חשובה  מצוה  היא  סוכה  סוכה(:  )ערך  יועץ  פלא  בספר  כתב 

ואשריהם ישראל שרובם נזהרים ועושים סוכה נאה בכלים נאים, 

זכאה חולקיהון. אבל יש קלי הדעת שבשביל שלא לטרוח מעט 

שם  שאוכלים  הקהל,  סוכת  על  וסומכים  סוכה  לעשות  חדלים  אמעייהו,  דחיישי  ומשום 

כזית בשני לילות הראשונים. ואף העושים סוכה, יש מקילים שלא לישב בה אלא דרך עראי 

והיא  זו, בין לפי הפשט,  ולו חכמו ישכילו כמה חביבה מצוה  וישנים חוץ לסוכה.  ואוכלים 

העומדת לאדם לכפר במקום גלות, ובין לפי הסוד גבהו סודותיה. ומעט אשר השיגה ידיעתנו 

הוא, שהשכינה פורשת כנפיה עלינו, והאם רובצת על האפרוחים, ושבעה אושפיזין עילאין, 

הכנסת,  בית  כקדושת  קדושתה  גדלה  זה  מטעם  אשר  שם,  שוכנים  נשמתם  ניצוצי  אור 

ז"ל,  וכל שכן שחוק וקלות ראש. ואמרו על האר"י  ומטעם זה אסרו לנהוג בה מנהג בזיון, 

שהיה נזהר שלא לדבר שיחת חולין תוך הסוכה. ובודאי שמי שנזהר לקבע דירתו וישיבתו 

בה כל שבעת הימים בקדושה ובטהרה באימה ויראה ושמחה רבה כדת מה לעשות, קונה 

קדושה ותוספת הארה בנפשו, רוחו ונשמתו, ומצא כדי גאלתו לכל השנה, לעבוד את בוראו 

עבודה תמה.

ועוד יש מצוות הנלוות ונעשות בחג הסוכות, כגון נטילת לולב ועשיית הנענועין בשעת ברכה 

ובהלל, והקפת התיבה באמירת הושענות עם ארבעה מינים שבידו, והם דברים העומדים 

ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהם. שיש מקומות שאף מי שהשיגה ידו ליטול לולב 

נענועים,  עושה  אינו  לולב  שנוטל  מי  ואף  הקהל.  לולב  על  סומך  רק  נוטל,  אינו  לעצמו, 

שסוברים שאין זה אלא מנהג חכמים וחסידים, ולא ידעו שזה עיקר במצוה, דהא תנן )סוכה 

מב.(: קטן היודע לנענע, אביו לוקח לו לולב. ותנן נמי )סוכה לז:(: היכן מנענעים? ב"הודו" 

ו"אנא". ותנן: בכל יום היו מקיפין את המזבח וכו' )סוכה מה.(. והאיש הירא את ה' במצותיו 

חפץ מאד, ישתדל בכל כוחו ובכל מאדו להיות לו לולב לעצמו מן המובחר, ויתן דעתו ע"ז 

מראשית השנה לשלוח למרחקים לכמה מקומות, באופן שלא יחסר מהיות לו לולב ואתרוג, 

כי היא מצוה חביבה וסימנא טבא לכל השנה, ולא ימנע מעשות הנענועין והקפת התיבה. 

ואף אם לא תשיג ידו להיות לו לולב לעצמו, ישתדל לעשות הנענועין והקפת התיבה בלולב 

של שכנו היושב אצלו, ואל יחוש ללעג השאננים. שהרי אם היה מוצא להרויח אלף אלפי 

דינרי זהב, לא היה מניח מלהרויחם מפני לעג השאננים, כל שכן לעשות רצון אבינו שבשמים, 

המשלם שכר טוב לעושי רצונו. זה כלל גדול בתורה אם תבקשנה ככסף, אז תבין יראת ה'.

אבל בשו"ת אגרות משה )הר"מ פיינשטיין, או"ח ח"ג סי' רט( 

שיש  משמע  בסוכה,  לשבת  מצוה  שישנה  שמכיוון  הוכיח, 

להקפיד על שהות בה יותר משאדם מקפיד על שהות בביתו. 

דווקא אם הם  הוא  הולכי הדרכים  ולכן הסביר שהפטור של 

לנסוע,  מחויבים  אינם  לטיול  הנוסעים  ואילו  לצורך,  נוסעים 

ולכן אינם פטורים ממצות הישיבה בסוכה, אלא חייבים לוודא 

שיש להם מקום אכילה ולינה בסוכה כשרה. 

ישנה  שאם  הדגיש  מטיילים,  על  בדברו  אויערבך,  הגרש"ז 

הסוכות  בחג  לטיול  לצאת  אסור  אחר,  ביום  לצאת  אפשרות 

זרוע  האור  מדברי  )מקורו  סוכה.  להם  שאין  למצב  ולהיקלע 

שכתב שמכיוון שאפשר להקדים או לאחר 

אין ספק שישנה חשיבות רבה לטיול בארץ, וחשיבות גדולה 

שבימי  מלמדת  ימינו  מציאות  המשפחה.  בני  עם  לטייל  היא 

חול המועד ישנה אפשרות לטיול, יותר מאשר שאר ימי השנה. 

מסוכתו  אדם  נוסע  גם  כך  לטיול,  מביתו  נוסע  שאדם  וכפי 

סוכה  להקים  רבה  טירחה  זו  אין  שבימינו  מכיוון  אך  לטיול. 

וסוכות  סוכה"(,  לעשות  הטריחוהו  "שלא  תרמ  סי'  )הלבוש 

הסוכה,  מצות  את  לקיים  שלא  הצדקה  אין  בדרכים.  מצויות 

תוך כדי נסיעה משפחתית שמחה.

אין  והלא  לצורך,  בסוכות  טס  אדם  שאם  אלו,  מדברים  מובן 

בשאר  שגם  ששכיח  והיות  במטוס,  סוכה  להקים  אפשרות 

ימות השנה אדם יוצא מביתו וטס ואוכל בעת הטיסה, גם בחג 

במטוס,  ארוכות(  בטיסות   – )ולישון  לאכול  לו  מותר  הסוכות 

כדרכו בכל השנה.

*

מצווה קלה יש לי וסוכה שמה – כך קורא הקדוש ברוך הוא 

למצות החג. 

מאמץ,  בשום  צורך  אין  בקיומה  קלה,  מאוד  מצווה  לכאורה 

וכבר קיים את המצוה בלא שום  נכנס בבגדיו, מתיישב  אדם 

מה  כל  את  למצות  יכולנו  לו  אבל  מאמץ,  שום  ובלא  מעשה 

שמכילה המצוה, לא היה קץ וגבול לעומק תוכנה, כיצד לחנך 

את האדם למעשים טובים ולהתנהגות טובה בחיים. סוכות זו 

אמנם מצווה קלה שהקב"ה מציע להם אבל מפי סבי הגאון 

רבי יצחק ידידיה פרנקל זצ"ל, רבה של ת"א, למדתי כי מלאה 

היא תוכן אנושי שיחייב את כולנו לבדוק עצמנו לאורה. 

הסוכה היא דירת ארעי , צריך לזכור שכל חיי אדם הינם רק 

ארעי, לא חשוב איזה חיים יש לו, חיים של רווחה או של עוני, 

ימים  אם חי בארמון או במרתף חשוך. הסוכה קיימת שבעה 

כסמל לשבע עשרות שנים שאדם בדרך כלל חי, מי ששוכח 

לא  בעולם  כוח  ושום  קבע  הם  וחייו  וחושב שדירתו  זה  כלל 

יזיזם ממקומם הטעות שלו היא קשה ואכזבתו מרה. 

לא מספיק שהוא  טומאה,  נעשית מדבר המקבל  אין הסוכה 

לכאורה נקי וטהור אלא צריך לוודא שאין זה דבר המוכן לקבל 

חטא,  שום  שנים  במשך  עשו  שלא  אדם  בני  ישנם  טומאה, 

יכלו  לא  אובייקטיבית  ומבחינה  במעצר  שישבו  מפני  ולמה! 

נפשם, אלא מפני שלא  לא מטוהר  זה  לעשות פשעים, אבל 

יכלו!

הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א
)המשך(

הגאון הרב דוד לאו שליט"א
)המשך(

מצות סוכה
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אדם חייב לשפר את טבעו כך שגם כאשר יש לו את האמצעים והאפשרויות 

לעשות רע לא יעשה את זה מתוך הכנה והבנה נפשית שזה רע – אסור לו 

לאדם להיות כלי המוכן לקבל טומאה. 

"המצטער פטור מן הסוכה" מי שלא נעים לו, קר לו, או חם לו, מוטב שישב 

בבית, אם אדם לא מרגיש את עצמו בנוח ביהדות, מי שמצוות הן עבורו עול 

קלים,  יותר  שהחיים  מפני  אליהם  ומשתוקק  הגויים  לכל  להדמות  ושואף 

אנו  ידי אחרים אבל  על  אנוסים  היינו  אנו  אותו.  אונסים  אנו  אין  נוחים,  יותר 

את  מכריחים  לא  אבל  וקלה  קטנה  סוכה  ליהדות  יש  אחד,  אף  הכרחנו  לא 

המצטער מן היהדות לשבת אתנו בסוכה. העם היהודי היה מאז ומעולם עם 

לנו  הייתה  לא  "אינקוויזציה"  ליהדות.  והערכה  נפש  מסירות  מלא  אבל  קטן 

אלא לאומות העולם.

סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמות פסולה, חיים שהם גבוהים מדי 

פסולים, גבוהים מבחינת רמת החיים או גבוהים מגאווה מופרזת ה' לא אוהב 

אותם. הוא אוהב לב נשבר ונדכה והוא קרוב לאלה יותר, "כי אני ה' שוכן את 

דכא ושפל רוח", גם גאווה "במחשבה" פסולה. אפילו אם האדם הגיע לדרגה 

גם  גבול  יש  יודע,  אתה  הכל  לא  בזה,  להתגאות  לא  עליו  והבנה  ידיעה  של 

למידת השכל והבינה של האדם - כמובן שגם סוכה מאוד נמוכה לא כשרה, 

טובה הענווה ופסולה הגאווה אבל שמור על צלם האדם ועל צורתו ושמור 

על שכלך שלא ירד תהומות, ולא תחללו במחשבות פסולות או לא מוסריות. 

צריך  לשלמות,  לשאוף  צריך  פסולה.  הסוכה  מצילתה  מרובה  כשחמתה 

להתעלות אבל לא להתיימר שהוא יודע את כל סודות הבריאה והרכב היצירה, 

יגיע האדם לאן שיגיע במחקר ובמדע צריך להיות משוכנע שתמיד הצל יהיה 

מרובה על הבהירות. תכלית הידיעה – אמר החכם- היא אשר לא נדע! שאדם 

יגיע להכרה שאינו מגיע לשמי שמים ולא למעמקי תהום. אם חושב שהכל 

אצלו ברור סימן שחסרה לו תכלית הידיעה. 

לפנינו  ומופיע  צורתו  המשנה  חומר  לסוכה.  פסול  צורתו  שנשתנה  דבר 

ובנוסח אחר, חומר ששונה טבעו ומראהו אינו כשר לסוכה –  בצורה אחרת 

ואין פנימיותו  אין תוכו כברו  אדם המעמיד פנים אחרות ממה שהוא באמת 

ינאי  אמר  לחינם  לא  חמור,  דבר  וזה  צביעות,  זוהי  כחיצוניותו,  האמיתית  

המלך לשלומציון אשתו, אל תתייראי מן הפרושים, ולא מן הצדוקים ולא מן 

הבייתוסים, אלא מן הצבועים שעושים מעשה זמרי  ומבקשים שכר כפנחס. 

היסודות  היסודות,  את  לשנות  אסור  אבל  להעמיק  להרחיב,  לשפר,  אפשר 

הינם וישארו נצחיים. אין יהדות חדשה! כי אז זהו דבר שנשתנה צורתו ופסול 

לסוכת היהדות!

הסכך צריך להיות לא סמיך מידי כדי שיהיו השמים  נראים מתוכו ולא יכסה 

את מבטו לשמים, לא הדירת ארעי היא העיקר אלא "שאו מרום עיניכם וראו 

מי ברא אלה". אם אתה שוכח זאת ומכסה את עצמך מלהביט למעלה מ-ד' 

אמות שלך, אין לך זכות קיום, כי כל רעיון הסוכה הוא שיש מי שסוכך עליו 

ובידיו היכולת להגן עליך, מי שלא מבין זאת גם אחרי כל המלחמות והאכזבות 

הרי שלא הסיק מסקנות ולא למד כלום. 

אשריכם יליד חוץ לארץ, שבאתם לחסות בצל הסוכה הכשרה בארץ הקודש, 

שהגשמתם בגופכם את היציאה מדירת קבע נוחה, למען ערכי הנצח של עם 

ישראל. נתפלל כולנו ונייחל כי הקדוש ברוך הוא יפרוש עלינו סוכת שלומו, 

סוכת רחמים וחיים ושלום.

קורנפלור  כגון  זה,  במנהג  אסורים  אלו  מקטניות  המופקים  מוצרים  גם 

וקורנפלס.

לגבי כותנה נהגו לאסור, אף שאינה קטניות, כחרדל ופשתן, מפני שהם דבר 

)כמו  כותנה.  שמן  אף  לאסור  נהגו  לכן  כקטניות.  בשרביטים  וגדלים  הנדגן 

שמשמע בתרומת הדשן סי' קיג, כן הורה שו"ת בית שלמה יורה דעה סי' קעז, 

וכן כתב במעשה רב להגר"א, ראה שו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' קלח שכן מורים(. 

יש מתירים שמן כותנה שעשוי בשימור לפסח )הנוהגים בשיטת שו"ע הרב 

נוהג  כן  התיר,  מבריסק  שהגר"ח  שמועה  הביא  קודש  במקראי  התניא.  בעל 

הגר"מ לנדא אב"ד בני ברק(.

בספר מקראי קודש )פסח ח"ב סי ס( כתב הגרצ"פ פרנק שנהגו להחמיר גם 

בבוטנים. )ראה שו"ת אגרות משה או"ח ח"ג סי' סג שבליטא נהגו לאוכלם(.

קפה ותה אינם בכלל האיסור, הואיל והשימוש בהם שונה, אין לחשוש שמא 

יחליפו ביניהם )שו"ת שבות יעקב ח"ב סי' ר(.

שלפי  אף  אסור,  אינו  אדמה  תפוחי  שקמח  וכתב  הוסיף  שם  משה  באגרות 

טעם האיסור יש לאסור כל דבר שעושים ממנו קמח, לפי שלא היו באירופה 

תפוחי אדמה, לא גזרו עליהם, ואנו לא מוסיפים איסורים. )לכן גם איננו אוסרים 

משהקטניות  יותר  הרגילים,  לוופלים  הדומים  אדמה  תפוחי  מקמח  וופלים 

דומות לחיטה, ויש מקום גדול יותר לאסור, אך איננו מחדשים איסורים(.

שמותר  מפני  למוכרם,  צורך  אין  אכילה.  איסור  רק  הוא  קטניות  איסור  ה.  

להשהותם בבית. הרמ"א )סי' תנג ס"א( התיר אף להדליק נר משמן קטניות.

24 שעות  כלים שנתבשלו בהם קטניות מותר לבשל בהם בפסח, אם עברו 

משעת השימוש הקודם, כמובן שאם דבוק בסיר ממשות מהקטניות צריכים 

כף  מח,  סי'  ח"ג  אמת  זרע  שו"ת  ב, בשם  ס"ק  תצו  סי'  חדש  )פרי  להסירה. 

החיים שם ס"ק כז(.

ו.  שאלה מצויה היא אודות בני זוג מעדות שונות, האחד נוהג איסור קטניות 

ייתכן  והשני אינו נוהג איסור זה. בשו"ת התשב"ץ )ח"ג סי' קעט( כתב שלא 

הגאון הרב דוד לאו שליט"א
)המשך(
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הגאון הרב דוד לאו שליט"א )המשך(

צריכה  לכן  לזה.  אסור  לזה  שמותר  ומה  אחד,  לשולחן  שניהם  שישבו 

האישה ללכת אחר מנהג בית הבעל, שהרי אשתו כגופו. אם הבעל נפטר 

אך יש לה ילד ממנו, נשארת במנהג בעלה. אם לא נולד לה ילד ממנו, חוזרת 

למנהג בית אביה. 

כדין  הוא  האישה  שדין  הסביר  קנח(  סי'  ח"א  )או"ח  משה  אגרות  בשו"ת 

מי שעובר לגור ממקום למקום, שאם כוונתו לגור שם לתמיד, מתבטלים 

מנהגיו הקודמים, והוא נוהג כמנהגי המקום החדש. אישה הנישאת, עברה 

אשכנז  מבני  אישה  לכן  כמנהגה.  לנהוג  ועליה  קבע,  באופן  בעלה  לבית 

שנישאה לבן ספרד אוכלת עימו קטניות בפסח. יש פוסקים שהמליצו בכל 

זאת שתעשה התרת נדרים, אך מעיקר הדין אוכלת גם ללא התרה. אישה 

מבנות ספרד שנישאה לבן אשכנז מקבלת עליה את חומרת המנהג.

ז.  היות שקטניות אסורות משום מנהג, ולא מעיקר הדין, לכן אפשר להקל 

בשעת הצורך לילדים, למבוגרים ולחולים, אך יש לדון בכל מקרה לגופו.

ליפתית, המוזכרת בחותמות כשרות שונות ש"כשר לפסח, מכיל ליפתית", 

מה היא, ומה מידת כשרותה?

הליפתית  )ליפתית(.  "ריבס"  הקרויים  שחורים  מגרגירים  מופק  הלציטין 

בעיקר לשם האכלת בהמות בשורש  ונזרעת  גזר,  ללפת בצבע  גם  דומה 

המעובה שלה, בפרחים צןמחים גרגירים, גרגירים אלו גדלים בתוך גרגירים 

כשעועית ואפונה. אולם בשונה מהם, הם אינם ראויים לאכילת אדם, אלא 

למאכל בהמה. וכאמור, הם תוצר לוואי של הגידול, שאף הוא נועד למאכל 

בהמה בלבד. השמן המופק מהם ע"י מיצוי יבש, ותוך כדי זיקוק השמן נוצר 

הלציטין שיש לו תכונות צמיגות המשמשות בתעשיית השוקולד. 

מקורו של האיסור במנהג קדמונים באשכנז המובא בסמ"ק )מצוה רפ"ג(. 

וטעם הגזרה הוא משום שקטניות הם מעשה קדרה ודגן נמי מעשה קדרה 

ויש  פת  מקטניות  שעושים  מקומות  שיש  משום  או  לאחלופי.  חשש  ויש 

דמידגן,  דמשום  הוא  נוסף  טעם  מדגן.  רגילה  פת  ויעשו  שיחליפו  חשש 

פירוש  נה,א,  נדרים  )ראה  דגן  כמו  אותם  וממרחים  אותם  דשים  כלומר 

ואע"פ ששם לא הוזכרה דישה אלא העמדה בכרי,  והתוס' שם(.  הרא"ש 

אולם העמדה בכרי היא אחרי דישה, )ראה בבא מציעא פח(. 

שעיקר  נראה  בקטניות.  דגן  לתערובת  נוסף,  חשש  הביא  תנ"ג  בסי'  הב"י 

החשש הוא באורז, הדומה מאד לדגן. )הוא בעצם שייך למיני הדגנים ולכן 

דגן, אך משום שאינו מחמיץ, אלא  מיני  לה'  אורז  נורי משווה  בן  יוחנן  ר' 

מסריח, אין עושים ממנו פת, ולכן להלכה אינו מין דגן(. 

הליפתית גדלה בשדות בהם גידלו דגן, אולם קל להבחין בין הדגן הבהיר 

לגרגירי הליפתית השחורים. ויש לוודא שבררו היטב את הליפתית מן הדגן. 

ועדיף להשתמש בליפתית שלא גדלה כלל בשדה בה גדל בעבר דגן.

בדרכי משה )סי' תנג ס"ק ב בסופו( כתב בשם המהרי"ל דמותר לאכול זרע 

אקליה לרפואה, דלא הוי מין קטניות. והוסיף הד"מ:"ונ"ל דה"ה הזרע הנקרא 

בלשון אשכנז "אניס" דאין זה מין קטניות, וכן משמע לעיל בסי' ר"ד דאניס 

ואליינדא אינם מין קטניות". עכ"ל. 

בהלכות ברכות )או"ח סי' ר"ד( כתב הטור בשם הראב"ד: "וכמדומה לי שבת 

ושבללתא וכמונה וכוסברתא - 'שהכל' והכי אמר בה"ג, וטעמא דידיה דכל 

הני לטעמיה עבידי ולא לאכילה. שבתא הוא שאנו קוראים אניס... כוסברתא 

- אליינדרי בלעז". 

כמות  הנאכלים  מינים  אלא  הקטניות  בגזירת  כללו  שלא  בדבריו  מבואר 

שהם, אך אם הם עשויים לטעם בלבד לא גזרו עליהם, כשם שברכתם היא 

"שהכל" ולא "בורא פרי אדמה", כי ירדו מחשיבותם, משום שאינם נאכלים 

מכיון שאינו  כנראה סברת המהרי"ל שזרע אקליה,  גם  וזוהי  כמות שהם. 

מאכל בריאים, אלא מאכל חולים לרפואה, אינו בכלל קטניות. 

בט"ז )ס"ק א( הקשה מאי שנא חרדל מאניס ומדוע בסי' תנ"ד פסק הרמ"א 

שמנהגינו לא לאכול חרדל בפסח. ור"ל הרי גם חרדל אינו נאכל כמות שהוא 

אלא להטעים דברים אחרים? ותרץ שהחרדל גדל בשרביטין דומה לגידול 

קטניות שהם בשרביטין. 

יוצא ששני סוגי קטניות הם: גרגרים בלבד, וכשהם אינם נאכלים  לדבריו 

בשרביטין  וקטניות  קטניות.  גזירת  בהם  אין  לטעם  עשויים  אלא  לעצמם 

ואפילו שאינם עשויים אלא לטעם בלבד נאסרו לגזרת  יותר  הם חמורות 

מה  שכל  קבע  הרמ"א  שהרי  לכאורה.  דחוק  נראה  הזה  החילוק  קטניות. 

שאין מברכים עליו בפה"א אלא "שהכל" אינו בכלל גזירת קטניות. 

אפשר לחלק בין חרדל ליתר התבלינים. שהחרדל יש לו גם חשיבות בפנ"ע, 

שמורחים אותו על הבשר. וכלשון חז"ל למשחה גדולה בצלי וחרדל, ושלוש 

לשונות בחרדל. ואע"פ שבודאי מטבלים בעוד תבלינים, מלח וכדו', אולם 

אלו נבלעים בבשר ואילו החרדל ניכר בפנ"ע, אם כי בכמויות קטנות, ולכן 

נחשב למאכל ומברכים עליו בפה"א ולכן נכלל בגזירת קטניות. 

נתקבל,  שלא  ויש  לאסור  המנהג  בהם  שנתקבל  קטניות  שיש  נראה  עוד 

על  אחד  ממין  סתירות  להקשות  קשה  ולכן  לאסור  המנהג  בכלל  וחרדל 

חברו. לזה נתכון הט"ז בחלקו בין שרביטין לסתם זרעונים, שהמנהג לאסור 

היו  ומין שלא  מוחלט,  כלל  כאן  אין  אך  זה.  יותר בקטניות מסוג  התפשט 

רגילים בלאו הכי לאוכלו, לא התפשט בו המנהג. 

הקיטניות  בכלל  אינו  ה"ריבס"   - בו  עוסקים  שאנו  זה  שמין  נראה  לכן 

שהמנהג לאוסרם, משום שאינו ראוי למאכל אדם, וגם השימוש בלציטין 

אינם לטעם, אלא לצמיגות ואין עליו שם אוכל )ואינו דומה לחרדל שהושם 

ביין כדי לעצור את תסיסתו עי' סי' תס"ד כי שם הונח לטעם(. 

היות  מקטניות,  לנזהרים  גם  כותנה,  שמן  להתיר  נהגו  לליפתית  )ובדומה 

לוואי של הכותנה  והם תוצר  וגרגירי ההכותנה אינם ראויים למאכל אדם 

שהיא מטרתו העיקרית של הגידול. בשמן כותנה יש סיבות נוספות להקל, 

אין שם תרמילים, הגרגרים אינם ראויים לאכילה ועלולים להזיק(. 

בשו"ת אבני נזר השיב שתי תשובות בעניין שמן העשוי מריפס. בתשובה 

הראשונה התיר )או"ח ח"ב( ובשניה החמיר )משנה מאוחרת יותר, תרסב, 

בסי' שעג( משום שגדל בשרביטים ודומה לחרדל, שאסרו משום קטניות, 

מפני חשש תערובת דגן. 

בשו"ת מהרש"ם )ח"א סי' קפג( נוטה להתיר, אך סיכם וכתב, מ"מ במקום 

שנהגו לאסור אין רצוני להתיר, אבל במקום שנהגו בזה להיתר, יש להם 

על מה שיסמוכו. 

מסקנה למעשה: הליפתית היא צמח שמשתמשים בתמציתו, ויוצרים ממנו 

שמן הנקרא לציטין. זהו חומר המשמש לעירבוב בין חומרים, כגון ריאקציה 

בין שמן אורנים למים, די שלא ייפרדו לאחר שהם מוקשים. 

השאלה מוכרת בשוקולד שמורכב מכמה רכיבים שקשה לגבשם יחד, על 

ידי תערובת שמן, הלציטין המופק מליפתית, ניתן לגבשם למרכיב אחד. 

עיקר השאלה היא האם הוא קטניות, או לא, והשאלה היא האם הגידול שלו 

הוא בשרביטים כקטניות או לא. 

רוב  דעת  הדין  מעיקר  אך  להחמיר,  נהגו  המהדרין  בכשרויות  למעשה, 

הפוסקים שאין זה קטניות. מי שמחמיר ומי שמיקל יש להם על מי לסמוך 

)כדברי המהרש"ם(.

הקינואה גדלה באקוודור בהרי האנדים, ונקראת "אם הדגנים". צמח שהוא 

וההכנה  הבישול  צורת  בגלל  דגן  לה  קוראים  מטר.   4 בגובה  בוטני  פרי 

שלה. בחנויות טבע היא נראית כגרעינים קטנים וצהבהבים. כשמבשלים 

אותה הנבט מתעגל למעין זנב והיא הופכת שקופה יותר. העלים של צמח 
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הקינואה אכילים גם כן, אך הם מגיעים לעיתים רחוקות בלבד לחנויות )גם 

בארה"ב(.

הרמב"ם )הל' כלאיים פ"א ה"ח( מגדיר את סוגי הזרעונים שישנה תבואה, 

וישנם קטניות, שהן מאכל אדם, ואילו זרעוני גינה אינן למאכל אדם, כגון 

זרע בצלים שומים וכדו'. )זאת על סמך המשנה בכלאיים פ"ב שמחלקת בין 

המינים אם הזרע נאכל או לא(.

שאם  ה"ז(  פ"ב  תרומות  )הל'  הרמב"ם  בדברי  למדנו  נאכל  זרעו  הגדרת 

רוב בני האדם אוכלים את הזרע, הרי זה קטניות )גם ב"ב צב,א, וחזון איש 

מעשרות סי' א ס"ק כב(. בגזירת קטניות למדנו שמעבר להגדרה בסיסית זו 

יש גם את הגדרת זרעונים שנאספים בכרי )סמ"ק סי' רכב, שו"ת אבני נזר 

או"ח ח"ב סי' שעג(.

עם  בעיה  לו  )למי שיש  ללחם  כתחליף  כמות שהיא,  נאכלת  היות שהיא 

קיטניות  לאוכלי  כשרה  שהיא  הרי  דגן,  מיני  מחמשת  אינה  אבל  חיטה(, 

בלבד.

בבירורים שעשיתי נאמר לי כי הגאון הרב יעקב ישעיה בלוי שליט"א, חבר 

הבד"ץ של העדה החרדית התיר צמח זה, אף למי שאינם אוכלי קטניות, 

ואחד מגופי הכשרות בארצות הברית, ציטט ממנו, שהיות שצמח זה אינו 

אורז ולא דוחן, אין זה קטניות.

לי  אמר  והוא  בלוי  הרב  עם  הבדיקות. שוחחתי  לפי  לי,  תמוה  היה  הדבר 

שהוא שמע שאומרים בשמו, אך אין זה נכון, כי הוא לא בדק אף פעם את 

הנושא, ואמנם שאלו אותו לפני 10 שנים, אך הוא אמר להם שאינו יודע.

והוא נאכל, הוא מתאים להגדרת קטניות,  לכן, היות שזרעו דומה לחיטה 

נראה אם כן שאפשר להתירו לבני ספרד בלבד. ולמרות שקוראים לו "אם 

הדגנים" לא נראה שהוא מחמשת מיני דגן, ואיסורו רק לבני אשכנז.

הגאון הרב דוד לאו שליט"א )המשך(

דבר המנכ"ל / הרב משה דגן

לקראת חג הסוכות הקרב ובא אנו שמחים כמידי תקופה להגיש בפניכם 

הרבה  בעשייה  מעט  אתכם  לשתף  הרבנות.  עולם  של  זה  מהודר  גיליון 

הרבנים  בהנהגת  לישראל  הראשית  ברבנות  אנו מבצעים  והמגוונות אשר 

הראשיים לישראל, נשיא מועצת הרבנות הראשית מרן הגאון הראשון לציון 

הרב יצחק יוסף שליט"א, ונשיא בית הדין הרבני הגדול הגאון הרב דוד לאו 

שליט"א.

מערך  עובדי  של  לעבודתם  יום  מידי  נחשף  אני  לתפקיד  כניסתי  מאז 

הכשרות הממלכתית, הן עובדי הרבנות הראשית לישראל – מנהלי ועובדי 

מטעם  הכשרות  ומשגיחי  מפקחי  והן  הכשרות,  באגף  השונות  המחלקות 

של  מסירותם  הארץ.  רחבי  בכל  הכשרות  נותנות  המקומיות  הרבנויות 

בכל  כשרות  שומרי  יהודים  יכולים  עבודתם  ובעקבות  דבר,  שם  היא  אלו 

רחבי הארץ לאכול ללא חשש. בחודשים האחרונים יצאנו בקמפיין מיוחד 

וראשון מסוגו במטרה לחזק את מערך הכשרות ולשקף לציבור הרחב חלק 

מעבודתם של אותם עובדים מסורים בהשגחתם לכל אורך שרשרת ייצור 

המזון עד הצלחת.

במקביל לקמפיין פרסומי זה המשכנו בפעולות לחזק את מערך הכשרות 

הממלכתית בדרכים נוספות. לאור ההצלחה הגדולה במחזור הראשון של 

קורס מפקחי הכשרות אותו הובלנו יחד עם אוניברסיטת אריאל בשומרון 

מסלולים  שני  במקביל  פתחנו  הקיץ  במהלך  הדתיות",  המועצות  ו"חבר 

נוספים של הקורס, כאשר אחד מהם התקיים במשרדי הרבנות הראשית 

בירושלים, והשני בבית המועצה הדתית בהרצליה.

ראשי  וכן  הניהול  בתחומי  הרצאות  הועברו  הייחודי  הקורס  במהלך 

הרצאות  העבירו  הראשית  ברבנות  הכשרות  באגף  השונות  המחלקות 

בתחומים מגוונים מעולם הכשרות, זאת במטרה לחזק את מערך הכשרות 

את  שראינו  לאחר  הארץ.  בכל  הכשרות  מפקחי  של  עבודת  את  ולייעל 

חשיבותו של הקורס, ואת ההצלחה הגדולה וההשפעה הרבה על עבודתם 

של מפקחי הכשרות נפעל בעזרת ה' להמשיך הלאה בתקווה כי כל מפקחי 

של  עבודתם  את  נייעל  וכך  זה,  חשוב  בקורס  ישתתפו  בארץ  הכשרות 
המפקחים והמשגיחים בכל הארץ.

המחלקה  מטעם  העובדים  לאגרונומים  מיוחד  עיון  יום  קיימנו  בנוסף 
חשוב  בתחום  והיערכות  למידה  לצורך  בארץ  התלויות  במצוות  העוסקת 
זה, בנוסף שמנו דגש על הטמעת השימוש בטכנולוגיות חדשות בעבודת 
המחלקה כגון שימוש במפות GIS למיפוי כל המטעים בארץ, וכן שימוש 
ברחפנים ובטכנולוגיות צילום מתקדמות לייעול עבודת הפיקוח במטעים 
אנו  אותם  תמידיים  ולחידושים  למהלכים  מצטרף  זה  מהלך  ובכרמים. 
הביקורים  נמשכים  במקביל  הכשרות.  מערך  לחיזוק  במטרה  מבצעים 
השבועיים של בכירי אגף הכשרות במחלקות הכשרות ברבנויות המקומיות 

ברחבי הארץ. תוך מאמץ להנחלת נהלים אחידים בכל רחבי הארץ.

בנוסף אני שמח לציין כי שיתוף הפעולה עם משרדי הממשלה השונים 
הצבאית  הרבנות  בכירי  את  אירחנו  האחרונה  בעת  וכי  תחום,  בכל  נמשך 
עלו  זה  במפגש  הראשיים.  הרבנים  כבוד  בהשתתפות  הרבנות  במשרדי 
נושאים רבים הנוגעים לשיתוף הפעולה בין הרבנות הראשית לישראל לבין 

הרבנות הצבאית בתחומי הכשרות הנישואין הגיור ועוד.

בהזדמנות זו אבשר כי הרבנות ממשיכה בכל הכוח בדיגיטציה של כל 
תהליכי העבודה במחלוקת הרבנות ו- 2 מערכות מחשוב ייעודיים חדשים, 
מזה  לעבוד  שהחלה  הבחינות  למערכת  בנוסף  הטמעה  בשלבי  נמצאים 

כמה חודשים.

אבקש לברך שוב את עובדי הרבנות, באגף הכשרות במחלקות אישות 
וגירות, בריתות, עובדי לשכות הרבנים הראשיים, יחידות ההנהלה, את כל 
עובדי מערך הכשרות בארץ , העובדים במסירות נפש לילות כימים, בחגים 
ובשגרה, בימות הגשמים כמו בימות החמה, בשטח ובמשרדים, ויה"ר שלא 

תצא תקלה תחת ידינו וחפץ ה' בידינו יצלח.

בברכת חג שמח ושנה טובה

הרב משה דגן
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לראשונה: הרבנות הראשית יצאה בקמפיין רחב 
במטרה לחזק את מערך הכשרות הממלכתית

לאחר עבודה מאומצת יצאה הרבנות הראשית לישראל בקמפיין ראשון מסוגו 
הממלכתית.  הכשרות  מערך  את  לחזק  במטרה  האינטרנט  ובאתרי  בעיתונות 
והסברה ברבנות  בעזרת מודעות פרסום עשויות היטב פנתה מחלקת דוברות 
הראשית לקהל הרחב במסרים המשקפים את העשייה הרבה העומדת מאחורי 

תעודת הכשרות של הרבנות הראשית והעצמת מעמדה

וראשון  רחב  בקמפיין  לישראל  הראשית  הרבנות  יצאה  הקיץ  חודשי  במהלך 
מערך  של  הענפה  הפעילות  את  להציג  במטרה  הציבור  לכלל  פנה  אשר  מסוגו 
"כשרות  הכותרת  תחת  מסוגננות  פרסום  מודעות  בעזרת  הממלכתית.  הכשרות 
הרבנות מתחילה הרבה לפני שהיא מגיעה אליכם לצלחת" פנתה הרבנות הראשית 
מערך  בארץ:  הציבור  לכלל  במסר  שלה  והסברה  דוברות  מחלקת  באמצעות 
וללא לאות לטובת כלל צרכני הכשרות  גדול  פועל בהיקף  הכשרות הממלכתית 
של  הכשרות  תעודת  מאחורי  וכי  בישראל.  היהודית  בחברה  רוב  מהווים  אשר 
הרבנות מתבצעת עבודה רבה מאחורי הקלעים של משגיחים ומפקחי כשרות בכל 
בבתי עסק  אריזה, במשחטות,  בבתי  ימות השנה המתבצע במפעלים, במטעים, 

ומסעדות וכן באמצעות אכיפה ופיקוח על הונאות בכשרות.

הכשרות הממלכתית המופעלת על ידי הרבנויות המקומיות באמצעות הרבנים 
מבטאת  לישראל,  הראשית  ברבנות  הכשרות  אגף  והדרכת  ובפיקוח  המקומיים 
בקרב  אך  והכנתו,  המזון  ייצור  תהליך  בכל  רוחבית  השגחה  של  פעילות  מערך 
חלקים מהציבור מתן הכשרות מסתכם בהשגחה ומתן תעודות כשרות במסעדות 
כגון  הכשרות  בתחום  השונים  בענפים  ליאות  ללא  העוסקים  אורגנים  ועשרות 
מאחורי  נשארים  ובחו"ל  בארץ  השחיטה  וצוותי  ובשדות,  במפעלים  המשגיחים 
הקלעים. מתוך הבנה זו הוחלט במסגרת הקמפיין לשים דגש על הצגת כל מגוון 

הפעולות הרבות והחשובות הנעשות על ידי המשגיחים והרבנויות המקומיות.

שונות  מודעות  ופורסמו  הפרדה,  בוצעה  בכשרות  העוסק  מקמפיין  כמתבקש 
המתייחסות למטבח החלבי והבשרי. המודעה המתייחסת למטבח החלבי מודגשת 
בצבע כחול ומפרטת את עבודת המשגיחים במפעלים ובמחלקת יבוא - האחראים 
על חומרי הגלם, בשדות ובשווקים - למניעת חשש עורלה ופירות טבל, ופעילות 
המפקחים מטעם המחלקה למניעת הונאה בכשרות. לצידה המודעה המתייחסת 

ומספרת על עבודתם של צוותי השחיטה  למטבח הבשרי מודגשת בצבע אדום 
מטעם הרבנות הראשית בחו"ל, פעילותם של פקחי יחידת אכיפת הונאה בכשרות, 
והמשגיחים בחממות המפקחים על ירקות עלים ללא חרקים. בנוסף בתחתית כל 
לאורך  את תהליך ההשגחה  ייחודית הממחישה  אייקונים  מופיעה סדרת  מודעה 
שרשרת ייצור המזון, לצדם מופיע סמל הכשרות החדש שאושר על ידי מועצת 
הרבנות הראשית. המודעות בעברית ובאנגלית, פורסמו בעיתונים השונים הפונים 
משלים  קמפיין  פורסם  במקביל  כאשר  בישראל.  היהודי  בציבור  המגזרים  לכל 
באתרי האינטרנט התומך ומרחיב את המסרים אשר פורסמו בעיתונות ואף מפנה 
נוסף בנוגע לפעילות  ייעודי שנבנה עבור הקמפיין אשר מכיל מידע  לדף נחיתה 

אגף הכשרות ברבנות הראשית ולפעולות הנעשות בתחום הכשרות.

מעבר לקמפיין אף מסתתרת העובדה כי רק גוף גדול ומאורגן היטב יכול לקחת 
אחריות מלאה על מתן כשרות לכל אורך הדרך. וכך בעזרת נהלים ברורים ופריסה 
רחבה של משגיחים ומפקחי כשרות בכל רחבי הארץ, עם יד על הדופק והפקת 
ופיקוח קפדני, מתנהל מתוך  תוך הטמעת טכנולוגיות חדשניות  יומיומית  לקחים 

תחושת שליחות מערך הכשרות הגדול והאיכותי בישראל.

נחשפו  אלפים  עשרות  כאשר  מרובה,  הצלחה  נחל  הקמפיין  כי  לומר  ניתן 
נוסף  מידע  לקבל  פנו  מתוכם  ואלפים  ובאינטרנט,  בעיתונות  הפרסום  למודעות 
על הנעשה בתחום הכשרות והפיקוח תחת הרבנות הראשית לישראל. התגובות 
והן מקרב העוסקים במלאכה, ברכות, הארות  לא איחרו לבוא, הן מקרב הציבור 
ואכן  נדרש  היה  הפרסום  מסע  כי  וניכר  הציבור,  שכבות  מכל  התקבלו  והערות 
על  הנסתרים  הכשרות  בתחום  השונים  לענפים  משמעותית  הצצה  לתת  הצליח 

פי רוב מעיני הציבור.

מחלקת דוברות והסברה בניצוחו של דובר הרבנות קובי אלתר ממשיכה לפעול 
תצא  הצורך  ובמידת  מעמדה,  את  ולרומם  הכשרות  עולם  את  להסביר  עת  בכל 
האגפים  וחשיבות  פעילות  את  הציבור  בפני  לפרט  במטרה  נוספים  בקמפיינים 
השונים ברבנות הראשית לישראל, ולחזק את הצביון היהודי ואת המסורת במדינת 

ישראל.
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שני מחזורים נוספים של קורס מפקחי כשרות 
ברבנות הראשית הגיעו לסיומם הממלכתית

בתום עשרה מפגשי לימוד מעשירים של שני מחזורים מקבילים, הגיע לסיומו 
המקומיות  ברבנויות  כשרות  מפקחי  לכ-70  כשרות'  'מפקחי  קורס  השניה  בפעם 
ובמועצות הדתיות מכל רחבי הארץ. בטקס קבלת תעודות הסיום החגיגי השתתף 

הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו.

טקס סיום מחזור שני ושלישי בקורס 'מפקחי כשרות' וחלוקת תעודות למפקחי 
הכשרות של הרבנות הראשית לישראל , נערך  בחודש אב בישוב ברקן שבשומרון 
הראשית  הרבנות  מנכ"ל  לאו,  דוד  הרב  הרה"ג  לישראל  הראשי  הרב  בהשתתפות 
המועצה  יו"ר  תנעמי,  שלמה  הרב  הדתיות'  המועצות  'חבר  יו"ר  דגן,  משה  הרב 
האזורית שומרון מר יוסי דגן, ראש המועצה הדתית שומרון מר משה כהן, מנהלת 
היחידה ללימודי חוץ באוניברסיטת אריאל הגב' מאיה אורון ומרכז הקורס הרב יואל 

רבינוביץ'. 

הגדולה  ההצלחה  לאחר 
הראשון  המחזור  של 
הכשרות  מפקחי  בקורס 
כחצי  לפני  שהסתיים 
הרב  הביקוש  ולאור  שנה 
מחזורים  שני  נפתחו 
מפקחי  לקורס  נוספים 
התקיים  הקורס  הכשרות. 
חודשי  במהלך  במקביל 
הרבנות  במשרדי  הקיץ 
ובבניין  בירושלים  הראשית 
בהרצליה.  הדתית  המועצה 
הייחודי  הקורס  במסגרת 
הראשית  הרבנות  שפיתחה 
אוניברסיטת  עם  יחד 
ובשיתוף  בשומרון  אריאל 
הדתיות",  המועצות  "חבר 
הכשרות  למפקחי  ומיועד 
וברבנויות  הדתיות  במועצות 
הארץ  רחבי  מכל  המקומיות 
מבט  המשתתפים  מקבלים 
נושא  כל  על  ומעמיק  רחב 
הכשרות. הקורס בנוי בצורה 
ההיבטים  כל  את  המקיפה 
מבנה  הכשרות.  עולם  של 
מזון  ייבוא  הכשרות,  מערך 
הכשרות  בגופי  וההכרה 
בתעשיית  חידושים  מחו"ל, 
בטכנולוגיות  שימוש  המזון, 
הכשרות,  בענף  מתקדמות 
כשרות  גופי  עם  היכרות 
הנדרש  והממשק  גדולים 
הממשלה  משרדי  עם 

השונים וכן עם צה"ל, שב"ס ומשטרת ישראל. וכן נדונים בקורס היבטים הלכתיים 
ומשפטיים שונים כדוגמת אתיקה וכשרות. לצד כל זאת ניתן דגש בקורס על מתן 
תקשורת  ומתן,  משא  ניהול  כגון  הכשרות  מפקח  של  לתפקידו  הנדרשים  הכלים 
בינאישית עם בעלי העסקים השונים והתמודדות עם לחץ ושחיקה. בנוסף נערכת 
הראשית,  ברבנות  הכשרות  אגף  של  והנהלים  ההלכתי  הבסיס  של  חוזרת  למידה 
מתוך הבנה כי למידה משותפת זו והפריית רעיונות הדדיים מתוך ניסיונם הרב של 

המשתתפים תייעל את עבודתם ואת המערכת כולה. 

בפתיחת הקורס חיזק נשיא מועצת הרבנות הראשית הראשון לציון הרב הראשי 
הגר"י יוסף את המשתתפים, ובדברים שנשא הזכיר את גודל האחריות המוטלת על 
העוסקים בתחום הכשרות. "הרבנות הראשית נותנת לכם את כל הכלים לבצע את 
תפקידכם על הצד הטוב ביותר, אך עליכם מוטלת החובה ללמוד ולשנן את ההלכות. 
התייחס  בנוסף  כתפיכם"  על  מוטלת  גדולה  ואחריות  אליכם,  נשואות  הציבור  עיני 
לגופו,  מקרה  כל  לבחון  "עליכם  בשטח  הכשרות  מפקחי  של  לתפקידם  הראש"ל 
במקרים בהם ניתן להקל ללא חשש הלכתי, עליכם לעשות זאת. אך אם מתעורר 
הכשרות  אגף  למנהלי  או  העיר  לרב  שאלותיכם  את  להפנות  עליכם  הלכתי,  ספק 

ברבנות הראשית לישראל".

מנהלי ורבני אגף הכשרות וכן יועמ"ש הרבנות הראשית מסרו הרצאות במסגרת 
בין  הקשרים  חיזוק  לטובת  שונות  הצעות  העלו  ואף  אחריותם,  בתחומי  הקורס 
מפקחי הכשרות ברחבי הארץ לאגף הכשרות ברבנות הראשית לישראל. כל זאת 

מתוך מטרה לחיזוק הכשרות הממלכתית בכל רחבי הארץ. 

התעשייה  באזור  במפעלים  ומסכם  משותף  לימודי  סיור  נערך  הקורס  בסיום 
אותם  הרבים  הנושאים  על  פורה  דיון  קיימו  השטח,  את  המפקחים  חוו  בו  ברקן 
למדו במהלך הקורס ונחשפו לפיתוחים טכנולוגיים בתחום הכשרות ובענף המזון. 
לאחר מכן התכנסו המפקחים לטקס סיום וחלוקת תעודות למשתתפי קורס מפקחי 

כשרות של הרבנות הראשית לישראל.

בדבר  שליט"א  לאו  הגר"ד  לישראל  הראשי  הרב  דברים  נשא  הסיום  בטקס 
חשיבות הלמידה המתמדת וההשתלמות המקצועית של מפקחי הכשרות האמונים 
הכשרות  איכות  על 
"בהשתתפות  הממלכתית. 
הרב  הדגיש  הזה",  בקורס 
הגר"ד  לישראל  הראשי 
עוד  לכם  "הוספתם  לאו, 
והן  ההלכתי  בפן  הן  ידע 
והטכנולוגי  המקצועי  בפן 
כדי להתמודד עם האתגרים 
שניצבים  הכשרותיים 
עבודתכם.  במהלך  בפניכם 
הטכנולוגיות  ההתפתחויות 
ומכל  מהמפקחים  דורשת 
הכשרות  בתחום  העוסקים 
תמידי  למידה  בהליך  להיות 
במגוון  מקצועית  והבנה 
לשימוש  העומדים  הכלים 
במסגרת  הכשרות.  ענף 
לסיומו,  שהגעתם  הקורס 
להציל  הכלים  את  קיבלתם 
ולדאוג  ישראל  עם  את 
הכשרות  תהיה  שהכשרות 
בזכותכם  ביותר.  הטובה 
היא  הממלכתית  הכשרות 
ביותר  הגדולה  הכשרות 
תמשיך  היא  ובעזרתכם 
ביותר".  האיכותית  להיות 
הגר"ד  הוסיף  סיום  לקראת 
לאו: "לצערנו לא תמיד אנשי 
מוערכים  הכשרות  מערך 
בעת  בה  כראוי,  ומתוגמלים 
שהתפקיד אותו הם ממלאים 
חשוב לאין שיעור. יש לבחון 
כל דרך להגביר את ההערכה 

למפקחי ומשגיחי הכשרות, ולדאוג לכך שאף יתוגמלו כפי הראוי להם".

ושיבח  בירך את המשתתפים  דגן  הרב משה  לישראל  הרבנות הראשית  מנכ"ל 
להיקף  הרבנות  מנכ"ל  התייחס  בדבריו  הכשרות.  מפקחי  של  הקודש  עבודת  את 
הידע שנלמד במהלך הקורס ואמר כי "הקורס הזה אותו אתם מסיימים הוא נדבך 
נוסף וחשוב כחלק מתהליך רחב לייעול מערך הכשרות. המטרה שלנו היא שאתם 
בימים אלו למשגיחים  ותעבירו הלאה את כל הידע שצברתם  המפקחים תטמיעו 
נכון.  להתנהל  היכולת  להם  שתהיה  כך  מופקדים  אתם  עליהם  העסק  לבתי  ואף 
ביכולתכם ובאחריותכם לחזק את מערך הכשרות הממלכתית שהוא מערך הכשרות 

הגדול והאיכותי בישראל".

לאו  הגר"ד  הראשי  לרב  הודה  תנעמי  שלמה  הרב  הדתיות  המועצות  חבר  יו"ר 
על השתתפותו בכנס הסיום ועל הירתמותו לטובת בניית הקורס, בנוסף בירך הרב 
תנעמי את ציבור המפקחים שייזכו לקדש שם שמים בעבודתם וכן הודה למנכ"ל 
הרבנות הרב משה דגן ולאוניברסיטת אריאל על קיום הקורסים וכן הודה לרב יואל 
רבינוביץ על ריכוז הקורס וניהולו. ראש המועצה האזורית שומרון מר יוסי דגן בירך 
את מפקחי הכשרות על סיום הקורס ועל ביקורם בשומרון ואף הזמינם לפעילויות 
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החלטת מועצת הרבנות בנוגע לבישול ישראל 

מועצת הרבנות הראשית בנשיאותו של הרב הראשי הראש"ל 
הגר"י יוסף בהנחיה חדשה לטובת המקפידים על בישול ישראל 
המקפידות  רגילה  בכשרות  מסעדות  יוסף:  הבית  מרן  כשיטת 
על בישול ישראל לפי שיטת מרן הבית יוסף יציינו זאת על גבי 

תעודת הכשרות.

בהתאם להחלטת מועצת הרבנות הראשית בנשיאותו של מרן 
הראש"ל הגר"י יוסף שליט"א, יצאה הנחיה להורות לכלל הרבנויות 
כי  הארץ  ברחבי  הכשרות  מתן  אחריותן  תחת  אשר  המקומיות 
מלונות, מסעדות ומפעלים המקפידים על בישול ישראל לפי שיטת 
כשרות  ברמת  גם  הכשרות  בתעודת  זאת  יציינו  יוסף,  הבית  מרן 
בישול  על  המקפידות  בשריות  במסעדות  כך  על  נוסף  רגילה. 
ישראל לפי שיטת מרן הבית יוסף תצויין בתעודת הכשרות גם רמת 
כשרות הבשר האם הוא "בשר חלק" או "בשר לא חלק". החלטה 
זו של מועצת הרבנות הראשית הינה תיקון משמעותי עבור ציבור 
הספרדים בני עדות המזרח שומרי הכשרות, המקפידים על חומרות 
הבית יוסף, וההולכים בדרכו של מרן זצ"ל. בנוסף, במסגרת ישיבת 
המועצה הוחלט גם להחיל את סמל הכשרות הממלכתית על גבי 

תעודות הכשרות.

הרבנות  מועצת  נשיא  אמר  הרבנות  מועצת  ישיבת  במהלך 
גדול.  תיקון  זהו  כי  שליט"א   יוסף  הגר"י  הראש"ל  מרן  הראשית 
ומהיום ואילך עמך בית ישראל הספרדים בני עדות המזרח ההולכים 
בדרכו של מרן, המקפידים על בשר חלק ועל בישול ישראל לפי 
שיטת מרן הבית יוסף, יוכלו לסעוד ללא חשש במסעדות בכשרות 
רבנות בהם מצוין על גבי התעודה כי מקפידים במקום זה בבישול 

ישראל על פי שיטת מרן הבית יוסף.
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יום עיון לרגל כניסת
מתכונת הבחינות החדשה לתוקף

לישראל  הראשי  הרב  כינס  לתוקף  החדשה  הבחינות  מתכונת  כניסת  לרגל 
הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א את עורכי ובודקי הבחינות ברבנות הראשית 

ליום עיון מיוחד בו חודדו הנהלים והודגשו השינויים במתכונת הבחינות החדשה.

יום  לישראל  הראשית  ברבנות  הבחינות  מחלקת  קיימה  תמוז  חודש  בתחילת 
רבנים   60 כ-  השתתפו  בו  ודיינות,  לרבנות  הבחינות  ובודקי  לעורכי  מיוחד  עיון 
ודיינים האמונים על עריכת ובדיקת הבחינות לרבנות ודיינות. זאת כחלק מהמעבר 
אב  בחודש  הבחינה  ממועד  החל  הדרגתית  בצורה  החדשה  הבחינות  למתכונת 
תשע"ט ועד לכניסתה לתוקף באופן סופי בעוד כשנה. המתכונת החדשה נקבעה 
הרב  לציון  הראשון  הראשית  הרבנות  מועצת  נשיא  של  מעמיקה  בחינה  לאחר 
כל מועצת הרבנות הראשית  יחד עם  יוסף שליט"א  יצחק  לישראל הרב  הראשי 
בה עלה הצורך להתאים את מבחני הרבנות הראשית לנושאים הלכתיים מעשיים 
יותר, אשר רבנים ודיינים נדרשים אליהם במהלך כהונתם מתוקף תפקידם כרבנים 

אזוריים ומורי הוראה.

הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף שליט"א פתח בדברי ברכה, 
הבחינות.  במתכונת  שנערכו  השינויים  מהות  את  והדיינים   הרבנים  בפני  ושטח 
"המטרה של מבחני הרבנות הראשית היא לא רק להסמיך אנשים בעלי ידע שטחי 
בלבד, אלא לתת הסמכה לתלמידי חכמים הבקיאים בעיון בהלכה, בפוסקים ובכלי 
השולחן. לכן המתכונת החדשה של הבחינות מתמקדת יותר בעיון, ובבחינת הידע 
והניסיון שיש לנבחן בשאלות מעשיות העולות על שולחנם של רבנים ודיינים מידי 

יום".

מנכ"ל הרבנות הראשית הרב משה דגן סקר בפני הרבנים את פרטי המתכונת 
החדשה וכן את הוראות המעבר עבור הנבחנים הנמצאים באמצע הליכי הבחינות 
לקראת זכאותם להסמכה. הרב דגן הדגיש כי הוראות המעבר גובשו מתוך תפיסה 
של מניעת פגיעה כלשהי בנבחנים הרבים שעמדו בדרישות ההסמכה השונות לפי 
המתכונת הקודמת. בנוסף, חידד מנכ"ל הרבנות הרב דגן את הנהלים ודרש מבודקי 
החזרת  של  ביעדים  עמידה  לצורך  בזמן,  המבחנים  בדיקת  את  לסיים  הבחינות 

תוצאות הבחינה בתוך כ-90 יום ממועד הבחינה.

לצד השינויים בחומר הנלמד והדרישה להעמקת הידע של הנבחנים, הוחלט 
לאחר  הבחינות.  בהליכי  מסוימות  הקלות  ביצוע  על  הראשית  הרבנות  במועצת 
אחד  לעבור  עיר  לרב  לכושר  הנבחנים  יידרשו  לתוקף  כניסת המתכונת החדשה 
עשר בחינות בלבד, במקום שלושה עשר בחינות כפי שהיה נהוג עד כה. כמו כן גיל 
הבחינה המינימלי ירד מ-22 ל-21 שנים. נוסף על כך, סימנים בשולחן ערוך שהיו 

פחות מעשיים עבור רבני ערים ודיינים לא ייכללו עוד בחומר הבחינה.

הבחינות  מתכונת  לכניסת  הראשית  הרבנות  מהיערכות  וכחלק  זאת,  לאור 
מתכונת  בין  ההבדלים  טבלת  הראשית  הרבנות  באתר  פורסמה  לתוקף.  החדשה 
הבחינות הקודמת לזו החדשה. כמו כן מפורסמות לטובת ציבור הנבחנים הוראות 
ניתן  ובנוסף  הבחינות,  במתכונת  שנערכים  לשינויים  בהתאם  השונות  המעבר 
למצוא באתר הרבנות הראשית תשובות לשאלות נפוצות בנושא מתכונת הבחינות 

החדשה.

בעזרת  הראשית  ברבנות  הבחינות  למחלקת  לפנות  גם  ניתן  הצורך  במקרה 
המערכת לפניות הציבור.
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כינוס מיוחד לאגרונומים ולמחלקה
למצוות התלויות בארץ

בכינוס מיוחד שערכה הרבנות הראשית לישראל בחודש תמוז לכל האגרונומים 
העובדים בשירות הרבנות הראשית עודכנו המשתתפים בהתפתחויות השונות 
במחלקת המצוות התלויות בארץ והוצגו פירות חדשים אשר לא גידלו עד היום 
בארץ. בנוסף נערך סיכום והפקת לקחים עם תום עונת הקיץ והתקיימה ישיבת 

היערכות לקראת העונות הבאות. 

בארץ של מחלקת  למצוות התלויות  פעילות המדור  בכינוס שנערך במסגרת 
הכשרות ברבנות הראשית לישראל השתתפו הראשון לציון הרב הראשי לישראל 
הגאון הרב יצחק יוסף, מנכ"ל הרבנות הראשית הרב משה דגן, ראש אגף הכשרות 
וכ-30  הראשית  ברבנות  האגרונומים  רכז  לונדון  עקיבא  ד"ר  סבג,  יעקב  הרב 
אשר  לישראל,  הראשית  הרבנות  בשירות  העובדים  הארץ  רחבי  מכל  אגרונומים 
לכל  ומגיעים  הארץ,  ברחבי  והפרדסים  המטעים  בין  תפקידם  מתוקף  מסיירים 
חקלאי או קיבוץ החפצים בפיקוח כשרותי מפני פירות עורלה האסורים מדאורייתא 

– סה"כ כ-850,000 דונם ממטולה ועד אילת.

בפתח הכינוס נשא דברים הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון הרב יצחק 
דיני  יוסף שליט"א. בדבריו התייחס הרב להיבטים ההלכתיים השונים בדגש על 
עורלה וברכות הנוגעים לפירות אשר נחשבים לפרי האדמה מבחינה הלכתית, כגון 
פאפיה, פסיפלורה, פטל ועוד. בנוסף הדגיש הראשון לציון בפני האגרונומים את 
"הרבנות  בשדות,  הבדיקות  עריכת  בעת  כתפיהם  על  המונחת  הכבדה  האחריות 
כספם  על  לשמור  צורך  יש  כן  ועל  וציבורי  ממלכתי  גוף  היא  לישראל  הראשית 
כי  הרב  הוסיף  עוד  צורך".  בו  שאין  במקום  להחמיר  ואין  החקלאים,  של  וממונם 
ובעקבות  גדול מן הפירות שהגיעו לשווקים היה בהם חשש ערלה,  "בעבר חלק 
פעילות האגרונומים של המחלקה למצוות התלויות בארץ ניתן לומר כי רוב מוחלט 
של הפירות המגיעים כיום לשווקים נקיים מחשש ערלה והופרשו מהם תרומות 

ומעשרות כדין".

מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל הרב משה דגן בירך את המשתתפים בכנס, 
ואמר כי אחריות גדולה מוטלת על המחלקה למצוות התלויות בארץ של הרבנות 
על  סומכים  בארץ,  הכשרות  גופי  של  מוחלט  שרוב  מכיוון  לישראל  הראשית 
עבודת האגרונומים של הרבנות הראשית לישראל, ועל כן צריכה להיות הקפדה 
יתירה בעבודת האגרונומים והפיקוח הארצי על בתי האריזה והסיטונאיות. בדבריו 
התייחס מנכ"ל הרבנות הרב דגן להיערכות של הרבנות הראשית לקראת הטמעת 
הראשית  ברבנות  השונות  המחלקות  של  הפיקוח  בפעולות  טכנולוגיים  כלים 
ברבנות  שנצבר  המידע  כל  את  כראוי  ולנהל  לפקח  תפקידינו  "מתוקף  לישראל, 
טכנולוגיות  לשימוש  להכניס  הצורך  עולה  והשדות,  המטעים  כלל  על  הראשית 
 GIS חדישות ומתקדמות". בדבריו התייחס המנכ"ל לשימוש בטכנולוגיית מפות 
)מערכת מידע גיאוגרפי( אשר נמצאת כבר כיום בשימוש במשרדי ממשלה שונים, 
הראשית  ברבנות  השונות  המחלקות  של  השוטפת  לפעילות  גם  להכניסה  ויש 

שימוש  תוך  בשטח  האגרונומים  של  הפיקוח  פעולות  הרחבת  כן  כמו  לישראל, 
ברחפנים, ובציוד צילום מתקדם. כל זאת במטרה לייעל ולהעמיק את הידע הקיים 

על כל פרדס, כרם ומטע בארץ.

ד"ר  ושיווק ברבנות הראשית לישראל  ורכז ארצי בתי אריזה  רכז האגרונומים 
עקיבא לונדון סקר בפני הנוכחים סוגי פירות שלא היו גדלים בארץ בעבר, וכיום 
תהליך גידולם בארץ הולך ומתפתח כגון אוכמניות, דומדמניות, פירות יער, גוג'י ברי 
ועוד. בדבריו הדגיש ד"ר לונדון כי מערך האגרונומים לומד כל גידול חדש ומביא 
את הנתונים לרבנים הראשיים לשם פסיקת ההלכה בעניינם. עוד ציין ד"ר לונדון 
החקלאים  כלל  של  המעודכנת  הרשימה  מתפרסמת  הראשית  הרבנות  באתר  כי 
מגדלים.  הם  אותו  הספציפי  והפרי  עורלה  לעניין  המאושרים  בארץ  והמגדלים 
בסיום דבריו סיפר ד"ר לונדון על המאמצים וההתקדמות לקראת יישום טכנולוגיית 
העומדים  והאתגרים  היעדים  את  המשתתפים  בפני  הציב  וכן  במחלקה,   GIS-ה
הרבנות  אשר  השירות'  'אמנת  פרסום  וביניהם  הקרובה,  בשנה  המחלקה  בפני 
הראשית מבקשת ליישם ביחסים בין האגרונומים העובדים בשורותיה לבין ציבור 
החקלאים והמגדלים בארץ. כל זאת על מנת להמשיך ולשפר את השירות לציבור 

ואת עבודת האגרונומים.

כלים  בהטמעת  לצורך  הוא  אף  התייחס  סבג  יעקב  הרב  הכשרות  אגף  מנהל 
במידת  ולהקל  להתחשב  יש  כי  בדבריו  והדגיש  המחלקה,  בעבודת  טכנולוגיים 
פשוט.  לא  כלכלי  במצב  לעיתים  הנמצאים  והמגדלים  החקלאים  עם  האפשר 
והחקלאים  הוא להקל על המגדלים  יכול אף  זמינים,  "שימוש בכלים טכנולוגיים 

מבחינה כלכלית".

בידרמן מנהל מחלקת המצוות התלויות בארץ שיבח את עבודת  הרב מרדכי 
האגרונומים ואת כלל עובדי המחלקה, וציין את חשיבותה של המחלקה במערך 

הכשרות הממלכתית ובמתן השירות המצוין עבור ציבור שומרי הכשרות בארץ.

עבודת  על  דיווח  חניא  אורי  הרב  וסיטונאות  אריזה  בתי  על  ארצי  מפקח 
המפקחים והאגרונומים ברחבי הארץ ועל זרימת המידע ושיתוף הפעולה ההדוק 
למנוע  היא  המטרה  כאשר  בארץ,  התלויות  למצוות  המחלקה  גורמי  עם  שלהם 

מכשלה מהציבור ולהשגיח שלא יגיעו לשווקים פירות שיש בהם חשש ערלה.

במהלך הכינוס אף העלו את זכרו של הרב זאב מנסבך ז"ל איש ישר דרך, מרבני 
המחלקה למצוות התלויות בארץ אשר תרם רבות לביצור חומת הכשרות בארץ 
ישראל ונפטר במהלך השנה האחרונה. בדברים שנשאו לזכרו הזכירו את הספדו 
והבלתי  האמיתית  הישרות  את  ציין  אשר  לאו  הגר"ד  לישראל  הראשי  הרב  של 
הזכירו  כן  כמו  אמיתית.  שמים  יראת  מתוך  נבעה  אשר  מנסבך,  הרב  של  מצויה 
כי הרב מנסבך לא היסס לקבל על עצמו עשייה ומחויבויות מתוך אהבת התורה, 

אהבת הבריות ואהבת ארץ ישראל אשר פעמו בו.
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הרבנים הראשיים אירחו את המטה הבכיר 
של הרבנות הצבאית: חיזוק בשיתוף הפעולה 

בתחום הכשרות והגיור
במעמד  לישראל  הראשית  הרבנות  בבית  תמוז  בחודש  נערך  ייחודי  מפגש 
הרבנים הראשיים לישראל, נשיא מועצת הרבנות הראשית הרב הראשי לישראל 
הראשון לציון הרב יצחק יוסף, ונשיא אבות בתי הדין הרבניים הרב הראשי לישראל 
הרב דוד לאו, מנכ"ל הרבנות הראשית הרב משה דגן והמטה הבכיר של הרבנות 
הרבנות  רמ"ט  ולוסקי,  חגי  הרב  אל"מ  הרבנות הצבאית  רמ"ח  בראשות  הצבאית 
ולמעלה מ-20  לירון דמרי,  לגיור סא"ל  דותן, ראש בית הדין  הצבאית אל"מ צחי 

רבנים צבאיים מכל רחבי הארץ.

ברכה  בדברי  פתח  יוסף  יצחק  הרב  מרן  לציון  הראשון  לישראל  הראשי  הרב 
והשאלות  האתגרים  מול  אל  להתמודד  כיצד  דגשים  והעניק  הצבאיים,  לרבנים 
ההלכתיות הייחודיות העולות על שולחנו של הרב הצבאי. במהלך דבריו התייחס 
הראשל"צ לנושא הכשרות בצה"ל ואמר "מוטלת עליכם האחריות לערוך ביקורות 
לוודא  וההנחיות,  ההלכה  פי  על  מתנהל  שהכל  ולהשגיח  הצה"ליים  במטבחים 
חיזק  דבריו  בהמשך  וחלב".  בשר  בין  ההפרדה  על  ולהזהיר  הכלים,  כשרות  את 
הראשל"צ הרב יצחק יוסף את ידי הרבנים הצבאיים בנושא הגיור: "תשמרו טוב על 
גיורי צה"ל, אין מקום להתחשב במספרים או במכסות של מתגיירים, עליכם לדאוג 
שכל הליך הגיור ייעשה אך ורק על פי ההלכה". בסיום דבריו שיבח הראשל"צ את 
שיתוף הפעולה בין הרבנות הראשית לישראל לרבנות הצבאית והדגיש שוב את 

האחריות הגדולה המונחת על כתפיו של הרב הצבאי.

הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו פתח את דבריו במשא הלכתי מעמיק 
על מסורת הפסיקה ההלכתית ועל הצורך החיוני בשמירה מפני ניסיונות לפרוץ 
את חומות ההלכה. בדבריו התייחס הרב הראשי לתפקידו של הרב הצבאי אל מול 
החיילים ואמר "כל אחד מכם צריך לדעת לשמור על הגדרים ההלכתיים ולהיות 
מודע לכך שהוא משמש דוגמה לכל מי שמסתכל מסביב, העיניים של החיילים 
ושל הוריהם נשואות אליכם וחלילה לנו לפגום בכבוד שמים" בסיום דבריו הדגיש 
הרב לאו את גודל האחריות בתפקיד הרב הצבאי גם בהיבט הרחב: "אתם, הרבנים 
הצבאיים, מייצגים את התורה ואת נושאי דגלה ובתוך כך גם את עולם הרבנות – 

שימרו על כך".

מנכל הרבנות הרב משה דגן סקר בפני המטה הבכיר של הרבנות הצבאית את 
כלל פעילותה של הרבנות הראשית לישראל על כלל מחלקותיה. הרב דגן הציג 
בפני המשתתפים את נקודות ההשקה הרבות בין הרבנות הראשית לישראל לבין 
הרבנות הצבאית ובפרט בנושאי כשרות המזון, בחינות לרבנות ועוד. "אנו עושים 
לטובת  הראשית  הרבנות  של  המערכות  כלל  את  לקדם  המאמצים  מיטב  את 
'הצרכן', הרבנות הראשית בהנחיית הרבנים הראשיים שמה דגש על מתן שירות 
יעיל ומהיר לכלל האזרחים-מקבלי השירות, ולכל פונה לרבנות הראשית לישראל. 
תוך שימוש במערכות  לבניית מערכות חכמות  בעיצומו של תהליך מתקדם  אנו 

טכנולוגיות מתקדמות אשר חלקן כבר מוטמעות בפעילות המשרד".

מנהלי המחלקות והצוות הבכיר פרסו בפני האורחים את הפעילות הענפה בכל 
תחום, החל מאגף הכשרות בראשותו של הרב יעקב סבג ועד פעילותן של מחלקות 

בחינות והסמכה, בריתות ומחלקת אישות וגירות.
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במעמד הרבנים הראשיים לישראל הוכתר הרב 
הראשי למבשרת-ציון הרב שלמה בן עזרא

במעמד הרבנים הראשיים לישראל נשיא מועצת הרבנות הראשית הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א ונשיא בית הדין הרבני 
הגדול הגאון הרב דוד לאו שליט"א הוכתר הרב שלמה בן עזרא שליט"א לכהן כבוד כרב היישוב מבשרת-ציון. 

ההכתרה  בטקס  ירושלים.  בהרי  מבשרת-ציון  היישוב  לרב  עזרא  בן  הגר"ש  מרגש  במעמד  הוכתר  ביישוב,  רב  ללא  שנה  כעשרים  לאחר 
השתתפו הרבנים הראשיים לישראל, חברי מועצת הרבנות הראשית, שר הדתות הרב יצחק ועקנין, מנכל הרבנות הראשית לישראל הרב משה 

דגן, רבנים, מכובדים ואישי ציבור.
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