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אלרן שרפלד ,הבעלים של
מסעדת עזורה ,עם הרב
אהרון ליבוביץ'

"הגישה מבוססת על אמון
ולא על כפיה וזה מאוד
מתאים לתל אביב"

פרויקט הכשרות האלטרנטיבית "השגחה פרטית" ,שנולד בירושלים ,מגיע לתל אביב :שלושה בתי
עסק בעיר כבר הצטרפו למיזם והיד עוד נטויה .אז מה ההבדל בין תעודת הכשרות החדשה לזאת
של הרבנות והאם בתל אביב בכלל צריך את זה? התשובות מפתיעות

ב

ימים אלה עושה פרויקט "השגחה פר־
טית" ,פרויקט כשרות אלטרנטיבית
לבתי עסק שנולד בירושלים ,את צעדיו
הראשונים בתל אביב .לפני כשבוע הצטרף
בית העסק השלישי לפרויקט ,המנסה למצוא
אלטרנטיבה לכשרות של הרבנות שבתי עסק
רבים מתקשים לעמוד בה .הכניסה לתל אביב
באה בד בבד עם מהלך משפטי שמתקיים כדי
לתת לכשרויות שאינן שייכות לרבנות תוקף
חוקי ,מהלך אותו מובילים בעלי בית הקפה
קרוסלה ומסעדת טופולינו בירושלים שעתרו
לבג"צ יחד עם המרכז הרפורמי לדת ומדינה
בעניין אפשרות השימוש בתעודות כשרות
אלטנרטיביות והשימוש במילה "כשר".
היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין
שינה את פני הדברים בתחום הכשרות האלט־
רנטיבית בתחילת החודש כשקבע כי מסעדה
שתציג תעודת כשרות שאינה מטעם הרבנות
אינה מפרה את החוק ואין להטיל עליה קנסות
או סנקציות אחרות .למרות קביעה זו ,עדיין
אין אפשרות להשתמש במילה "כשר" ,ול־
כן בחרו העותרים שלא למשוך את עתירתם
ודיון בה צפוי להתקיים בחודש הבא.
ליאור גליקמן ,הבעלים של בייקר'ס בשי־
נקין ,העסק השלישי שהצטרף לפרויקט ,מק־
פיד שלא לקרוא לכשרות של השגחה פרטית
"כשרות אלטרנטיבית"" .עדיף לקרוא לזה
'אלטרנטיבה לרבנות'" ,הוא אומר" ,אבל חשוב
להדגיש שלא מדובר ברב רפרומי או במשהו
שלא קשור ליהדות .מדובר בכשרות אמיתית
שנותן אותה רב אורתודוכסי לכל דבר .חוקי

ההשגחה שהם מפעילים הם אותם חוקים כמו
הרבנות .העניין הוא שהם מספקים אלטרנטי־
בה לרבנות".
באיזה אופן?
"יש בישראל משהו תמוה שלרבנות יש
מונופול על המילה 'כשרות' .פרויקט 'השגחה
פרטית' נקרא כך כדי לא לקרוא לזה 'כשר',
כי רק לרבנות מותר לעשות את זה".
למה עסק תל אביבי ירצה בכלל שתהיה
לו תעודת כשרות?
"אצלנו למשל ,יש הרבה לקוחות שהם
מסורתיים ונושא תעודת הכשרות חשוב להם.
אין לנו כאן בכלל בשר ואנחנו צמחונים ולא
פתוחים בשבת .מישהו סיפר לי שקיים אר־
גון שהוא מקביל לרבנות ,ושהוא מתחיל לאט
לאט לקבל הכרה בירושלים ובעתיד יגיע גם
לתל אביב .יצרתי איתם קשר והבטיחו לפנות
אלי כשיגיעו לעיר .דווקא בגלל שאנחנו עסק
שחושב פתוח ומאד מתקדם ופורץ קדימה היה
לי חשוב לעזור לארגון חדש שמנסה לפתוח
את המונופול של הרבנות שהוא גוף ,איך
אגיד באופן פוליטיקלי קורקט? לא מודרני
במיוחד בגישתו".
יש לזה סיכוי לתפוס פה ,בתל אביב?
"אני חושב שזה מקרה של ביצה ותרנגולת.
בעיני ,ברגע שזה יקבל את הפרסום ,כשאנ־
שים ידעו שזה קיים ,אז אנשים שהכשרות
חשובה להם יבואו וישבו בזכות זה במקום .זה
מביא ביזנס ולקוחות חדשים חדשים .זה ארגון
מאוד שפוי .הכל מאוד מתאים לתל אביב כי זו
כשרות בגישה שמבוססת על אמון ועל ראש

טוב ולא על כפיה או הכרח .יש יחסים טו־
בים בינינו לבינם ,זה בנוי על אמון וזה מאוד
מתאים לתל אביב ולצורת המחשבה שלה".
פרויקט "השגחה פרטית" הוקם על ידי
הרב אהרון ליבוביץ' ,ראש ישיבת סולם יע־
קב בירושלים וכיום חבר מועצה מטעם סיעת
ירושלמים ,ונולד לאחר פניות של עסקים
לבקשת עזרה בנושא הכשרות .המודל של
"השגחה פרטית" בנוי על בסיס אמון בין
בתי העסק אל מול הקהילה .במסגרת הפ־
רויקט צוות העובדים עובר הכשרה על כש־
רות בבית העסק .מטעם "השגחה פרטית"
נשלח "נאמן כשרות" או "נאמנת כשרות",
מחליפיו של משגיח הכשרות של הרבנות.
פיקוח הכשרות באותם המסעדות יהיה על
פי ההלכה .על פי ההגדרה של "השגחה פר ־
טית" ,המודל מציע השגחת כשרות שאינה
מבוססת על שררה ,אלא מושת על עיבוי
הנאמנות ההלכתית של בית העסק על ידי
מעורבות מתנדבים אובייקטיבים המביאים
גם ידע מקצועי בתחום הכשרות .על מנת
להבטיח שבתי העסק לא ינצלו זאת ,חותמים
הצדדים על ברית נאמנות ביניהם המחייבת
את הצדדים לאמון הדדי.
אחד מהאנשים שהביאו להקמת הפרויקט
הוא יונתן ודעי ,הבעלים של בית הקפה קרוס־
לה בירושלים ואחד מהעותרים לבג"צ בנושא
הכשרות" .ויתרתי על הכשר הרבנות לפני
כחמש שנים כי הרגשתי שאני שם תעודה על
הקיר שהיא בעצם לועגת ללקוחות שיושבים
אצלי" ,הוא אומר" ,המשגיח לא היה מגיע ,או

שהיה מגיע לפרק זמן קצר ביותר ,ובכלל כל
ההתנהלות מולם היתה לא ברורה .הכל נראה
לא מתפקד והרגשתי שאני משלם 'פרוטקשן'
ולא על כשרות .הבנתי שאני לא יכול להמ־
שיך איתם ושאני צריך לחפש אלטרנטיבה,
ואז עוד לא היתה כזו".
ודעי חבר לבתי עסק אחרים בירושלים
שנתקלו באותו קושי והם חיפשו יחד פית־
רון" .לאט לאט נוצר פאנל שמדבר על הד־
ברים האלה וניסינו למצוא פתרון .הרב אהרון
ליבוביץ' לקח על עצמו את המיזם ,והישי־
בות שלנו היו פאנל מתחיל לרעיון .בהמשך,
כמה עסקים בירושלים נקנסו והצעדים החלו
להאיץ עצמם .מצאנו עצמו בתהליך שמתגבר
וגורמים פוליטיים עירונים החלו להתחרות על
הקרדיט .בסופו של דבר ,תנועת 'ירושלמים'
נכנסו לתמונה ,ובלעדיהם היה קשה למיזם
להתרומם".
מה הביא אתכם להגיש גם בג"צ?
"עניין הבג"צ היה בלי קשר להשגחה פרטית
אלא בא מהבנה שיש צורך בצעדים אחרים ,וב־
מקביל לפרויקט צריך שתהיה פעילות אקטי־
ביסטית ברמה של המחוקק בתחום הכשרות".
מה נותנת הכניסה לתל אביב?
"זה מגביר את מודעות הציבור למיזם ולא־
פשרויות שנפתחות בפניו כצרכן .זה עוד צעד
ויש בו גם מסר לרבנות שנכשלה עד היום
ושהגיע הזמן לתת לגורמים נוספים להיכנס .זה
יכול להוזיל את עלויות המוצרים ויוקר המחיה
המשך בעמוד הבא

עורך רועי הדרי
גרפיקה אור ליבנה
בתמונת השער
ליאור גליקמן מבית
הקפה בייקרס והרב
אהרון ליבוביץ'
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המשך מהעמוד הקודם

וגם הציבור הדתי יקבל שירות טוב יותר".
מבחינת הרב אהרון ליבוביץ' החתום על
תעודות "השגחה פרטית" גם בתל אביב ,המ־
שמעות של הודעת היועץ המשפטי בתחילת
החודש היא בשורה עבור הכשרות האלטרנטי־
בית" .ההכרזה הדרמטית של היועץ המשפטי
קשורה בעיקר לפרויקט שלנו ולא לבג"צ",
הוא אומר" ,מבחינתנו ,קיבלנו הכשר מהיועץ
המשפטי לממשלה ואנחנו מאמנים שהשינויים
האלה ,הקשורים בענייני דת ומדינה ,צריכים
כנראה להתחיל מלמטה .הרבה מאוד מסעדות
מאסו ברבנות והעובדה היא שניתן היום להציע
אלטרנטיבה ,וגם שהאופן בה היא ניתנת הוא
חוקי לגמרי היא משמעותית מאוד .המציאות
בשטח תגבר על החוק האומלל הזה .ואנו
מצדיעים למסעדות שלנו שהלכו כחלוצים
לפני המחנה".
עודד מקסימוב ,הבעלים של מוקאיה ,בית
עסק לשוקולד ,היה מהחלוצים התל אביבים
והיה העסק הראשון שהצטרף ל"השגחה פר־
טית" ,לפני כחודשיים" .שמעתי עליהם במ־
קרה דרך האינטרנט .כשהתקשרתי הם אמרו
לי בהתחלה שהם לא בשלים להגיע לתל אביב
עדיין .אחרי חודש יצרו איתי קשר" ,הוא מס־
פר" ,הם באו לבדוק את המקום פעמיים ובפעם
השלישית באו עם רב כדי לתת לי את הכש־
רות .הם אנשים מקסימים ,רבנים אורתודוכסים
לכל דבר שמדריכים על כל מה שצריך מבחינה
הלכתית ונותנים את כל ההסברים .הם באים
פעם בחודש לבדיקה ופתוחים לכל דבר".
למה אתה צריך תעודת כשרות?
"יש לי צורך לכשרות כי אני מספק את
הסחורה שלי להרבה משרדים שרוצים כש־

רות .גם כלקוח אעדיף בדרך כלל עסק כשר,
כדי לראות שזה נקי ושיש פיקוח .מבחינה
אישית ,היה חשוב לי לעשות תעודת כשרות.
רציתי בהתחלה לעשות דרך הרבנות אבל זה
היה מסובך וגם יקר משמעותית .הסכומים הם
חצי מהרבנות 600 :שקלים בחודש לעומת
 1,200-1,100בחודש של הרבנות .ברבנות לא
באים לתת תמיכה אלא לתת הוראות .הכשרות
הקהילתית נותנת תמיכה ומסבירים מה עושים
מה לא".
אתה צופה שעוד עסקים ימשיכו בד ־
רככם?
"בתל אביב היום נפתחים הרבה עסקים
שתיאורטית יכולים להיות כשרים אבל פשוט
לא רוצים להתעסק עם הרבנות ועם משגיחים.
בסך הכל ,מסעדה שמוכרת בורקסים או ארו־
חות בוקר ,אין סיבה שתהיה לה בעיה לקבל
כשרות .יש הרבה עסקים שירצו להצטרף ברגע
שיכירו את 'השגחה פרטית' .מהרגע הראשון
אמרתי להם שתל אביב תהיה הדובדבן בקצפת
של הפרויקט שלהם .גם החילונים שבינינו מס־
תכלים על תעודת כשרות .אם יש שתי שוואר־
מות ולאחת יש תעודה של השגחה קהילתית,
אני אלך קודם אליה בלי לחשוב פעמיים".
אלרן שרפלר ,הבעלים של סניף מסעדת
"עזורה" הירושלמית ,שפתחה בתל אביב סניף
לפני שלושה חודשים והוסיפה את תעודת
הכשרות האלטרנטיבית ,מוסיף" :הכשרות
מבוססת על המילה שנתתי לאנשים ואני
צריך להתחייב לעמוד בה .אם הבטחתי לא
להשרות את החומוס בלי לנקות או לברור,
או כל מה שמשגיחת הכשרות אמרה לי ,אני
צריך לקיים את זה .זה קשה יותר לדעתי
מלתת כסף לקבוצת אנשים שכביכול קיבלו
את החזקה על הכשרות בארץ .הרי אין כסף

ב'השגחה פרטית' .פה יש משהו שהוא חזק
יותר מכסף וזו המילה שלי".
כנרת פרידמן ,המחזיקה בשילוב המיוחד של
דתיה תל אביבית ,היא חברת קהילת "יחד",
קהילה דתית פלורליסטית .בעיניה ,לכש־
רות מסוג זה יש הרבה מקום בעיר" .בסופו של
דבר ,זה נותן הרבה אמון בין הבעלים של העסק
לקהילה" ,היא אומרת" ,כשאני הולכת ,למש־
ל ,להתארח אצל חברים ,הרי אין להם תעודת
כשרות אבל אני אוכלת אצלם כי אני מאמי־
נה שהכל שם כשר ואני סומכת עליהם .הפ־
רויקט של הכשרות האלטרנטיבית לוקח את
אותו הדבר ומיישם בין לקוחות לבעלי עסק.
אני מאמינה שמישהו שיש לו עסק והוא רוצה

להיות כשר ולא רוצה לרמות אנשים ,הגיוני
ללמד אותו כיצד לשמור על כשרות ולסמוך
עליו .מהניסיון שלי ,גם במקום שיש לו תעודת
כשרות המשגיח לא נמצא כל הזמן".
וזה ייתן לשומרי כשרות יותר אפש־
רויות?
"אני מחפשת מקומות כשרים ואין כל כך
הרבה .אני אשמח אם יותר ויותר אנשים ובעלי
עסקים יצטרפו למודל הזה .יש גם עסקים קט־
נים שפשוט לא שווה להם לשלם .הכל שם כשר
אבל הם לא רוצים להוציא סכום נכבד עבור
משגיח .זה מודל שמאוד מתאים לתל אביב,
בעיקר כשיש בעיר הרבה עסקים שיש להם
קהל לקוחות קבוע" .

