
מדריך לבדיקת 
כשרות מוצרים מיובאים
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בסייעתא דשמיא

          אגף הכשרות הא רצי
,          היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

.          בשיתוף מחלקת היבוא של הרבנות הראשית ל ישראל



                

מטרתה של מצגת זו הנה לבאר לגורמי ההשגחה 
ולקהל הצרכנים כיצד ניתן לוודא את כשרותם של 

.מוצרי הייבוא
 תקוהואנו , מלאכה זו מצריכה תשומת לב יתירה
. שמצגת זו תקל על ביצועה
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.  מצגת זו אי נה מת ייחסת  לייב וא בשר כשר: הערה
).שחיט ת חוץ  לאר ץ (ל"שחיש לפנ ות  למחל קת ,           לפרטים



תוכן עניינים
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4שקף ................ ...............המוסמכים לתת תעודת כשרות ליצרנים ויבואנים•

5שקף ............................................תעודת כשרות חוקית עבור מוצר מיובא •

?יבואכיצד מוודאים התאמה בין המוצר המיובא ובין תעודת הכשרות של מחלקת ה•

10-6שקפים ....................................................      עבור מוצר הנושא תו וית בעברית 

12-11שקפים .....................................עבור חומרי גלם שלא נושאים  תווית בעברית 

13שקף ...................................................................................ייבוא מקביל•

18-14שקפים ...........בדיקת כשרות של מוצרי ייבוא  באתר הרבנות הראשית לישראל •

19שקף ..............................................................משקאות חריפים מאושרים •

20שקף ..........................................................האחריות לשיווק מ וצר מיוב א •



מוצר מיובא מחוץ לארץ
מועצת הרבנו ת הר אשית ל ישראל 

בהסת מך על השג חה של  גו ף(
)ל"  כשרותי מ קובל ו מוכר  בחו 

מוצר המיוצר בארץ
 לישראל ר"הר ה מועצת •
  או רב ש הסמיכה לכ ך •
 רב מקומי מוסמך•
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מועצת הרבנות הראשית לישראל

? מי מוסמך לת ת כשרות



: בכתובת,  מחלקת היבוא- לישראל ר"הרהניתן להוריד  טופס בק שה לייב וא מ וצ רים כשרים באתר 
http://www.rabanut.gov.il/vf/ib_items/2/ImportForm.pdf5

על מנת שלמ וצר  מזון מי ובא המש ו וק בארץ תהיה כשרות 
חוקית הוא חייב ל קבל אישו ר כשרות  מטעם הרב נות הראשית  

. לישראל
יבואן המעונ יין ליי בא מו צר מזון או חומ ר גלם  , בהתאם לכך

נדרש לה סדי ר עבורו תעודת כשרות , ולהציג ו ככזה, כשר
. מטעם  מחלקת הייב וא של הרבנ ות הראשית לישראל

, גוף הכשרות, על מנת שמ וצר  מי ובא יאושר על ידנו 
 להתאי ם   מחוי יב, המשגיח בחוץ לארץ על כשרותו של המו צר

 הר בנות הראשית לישראל  לנהליאת תנאי כשרות המו צר 
. 'בישול ישראל וכד , ובכלל זה הקפדה על חלב ישראל

,   שבשונה מתעודת ה כשרות במדי נת ישראל, יש לשים לב
תעודת הכשרות של   ,  וכוללת את כל מו צ ריולמפע לשניתנת 

למוצר  ניתנת בעיקר )  לישראלר"הרהשל (מחלקת הייבו א 
ולאו דווקא   )  הנושא באחרי ו ת החוקית-וליבואן  (המיובא 

. לכל מוצר י המפעל בחוץ לארץ

כשרות חוקית עבור מוצר מיובא

http://www.rabanut.gov.il/vf/ib_items/2/ImportForm.pdf


בדיקת כשרות עבו ר מוצר מי ובא 
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שמופיע ים   ,  מלא ה בין ה פרטיםהתאמהיש לו ודא 
שמופיעי ם על גבי , ובין הפרטים, בתעודת הכשרות

יש לשים לב במיוחד שקיי מת  .  אריזת המ וצר/תווית
בתאריך הייצ ו ר ובתאריך האחרון , התאמה בקוד י היי צו ר

).אם שדות אלו מ ולאו בתעוד ת הכשרות(לשיוו ק 
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: תאריך אחרון לשיווק
30.06.2013

סמל כשרות 
OU מופיע 

על גבי 
האריזה  
המקורית 

נוסח 
. התווית

האם הנוסח 
תואם 

למופיע 
בתעודת  
?הכשרות

, יש לוודא שכל השדות
שמופיעים בתעודת 

שם (הכשרות של המוצר 
תאריך , שם יבואן, יצרן

ציוני , אחרון לשיווק
תואמים   ) 'וכוהכשרות 

לפרטים שמופיעים על גבי 
.אריזת המוצר/תווית



8

 

תאריך אחרון 
: לשיווק

30.06.2013

בדיקת התאמה של התאריך
שמופיע בתעודת , יש לוודא שהתאריך האחרון לשיוו ק 

לתאריך תואם ) 30.06.2013(הכשרות של המוצר  
. אריזת המוצר/שמ ופיע על גבי תווי ת, האחרון לשיוו ק
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 OUסמל כשרות 
חייב להופיע  על 
גבי האריזה 

המקורית 

 יופיע על גבי האריזה   OU-שסמל ה, בדוגמא שלפנינ ו יש דרישה בתעודת הכשרות
. מופיע על גבי האר יזה המ קו ריתOU-יש לוודא שא מנם  סמ ל ה, לכן. המק ורית



 

נוסח התווית 
תואם למופיע 

בתעודת 
הכשרות

כפי שהוא מופיע על גבי אריזת  המו צר   , צ יון הכשר ות/יש לוודא שנ וסח התווית
. כ פי שהוא מופיע בתעודת הכשרות, צ יון הכשרות/תואם לנו סח התווית
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אין דרישה שתהיה  , )בלבד(לגבי  חומרי גלם לתעשי יה , באופן יו צא מן הכלל, לעיתים
הנ ושאת את צי ון הכשרות של הרבנ ות הראשית , על גבי ה מו צר תוו ית בעברית

 עובדה זו חייבת להיות מצו ינת  על גבי תעודת הכשר ות של מחלקת הייב וא . לישראל
" נוסח התווית"סעיף , כלו מר (של הרבנות הראשית לישראל
). הנו רי ק-בתעודת הכשרות של המוצר  

, צריך לוודא  שמת ק יימ ות הדריש ות,  מכל מק ום
כגון , ")הערות"בסעי ף (שמופיעות בתעודת הכשרות 

שם מדי נת הייצו ר או שם נותן ההכשר , ציון שם ה יצרן
. על גבי אריזת המו צר.
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אין דרישה שתהיה על גבי , )בלבד(לגבי חומרי גלם לתעשייה , באופן יוצא מן הכלל, לעיתים
. הנושאת את ציון הכשרות של הרבנות הראשית לישראל, המוצר תווית בעברית

 של הרבנות הראשית עובדה זו חייבת להיות מצוינת  על גבי תעודת הכשרות של מחלקת הייבוא
). הנו ריק-בתעודת הכשרות של המוצר " נוסח התווית"סעיף , כלומ ר(לישראל 

שם ארץ הייצור 
מופיע על   ) פינלנד(

גבי האריזה   
המקורית  

, שם היצרן: הערות
ארץ הייצור חייבים 
להופיע על האריזה  

המקורית 

" נוסח תווית"סעיף 
.הנו ריק

) TETRA(שם היצרן 
מופיע על גבי האריזה   

המקורית  

שמופיעות , צריך לוודא שמתקיימות הדרישות, מכל מקום
, כ גון ציון שם היצרן, ")הערות"בסעיף (בתעודת הכשרות 

.שם מדינת הייצור או שם נותן ההכשר על גבי אריזת המוצר



, ניתן למצוא בשוו קים מוצרי מ זון מיו באים הנרא ים זהים, לעיתים
").ייבוא  מ ק ביל("כאשר חלקם  נושאים ציוני כשרות וחל קם לא 

דהיינו שכשם שמוצר  ,    שמדו בר בא ותו  מוצר  ממש,  כברירת מחדל, אין להניח
: מהסיבות  הבאו ת, אחד כשר א זי בהכרח  גם הש ני כשר

כאשר יבואן . מפעלים  בחו ץ לארץ אינם כשרים במשך  כל השנה, בדרך כלל. א
ל  מכשירים את פסי  "גו רמי כשרות  מוס מכים ב חו, מעוניין לייבא מוצר כשר

שאר  , אך. הייצור ומתבצע ייצור כשר  מוג בל בז מן המ סו מן על פי ק ודי ייצור
. לא קיבלו  אישורי כשרות, ש מיוצרים ב תאריכים אחרים, מוצרי המפעל

 ס ביר מאו ד שה מוצרים ה כשרים והמוצרים שללא כש רות יובאו על ידי  .ב
. שתנאי הייצור היו שונים וכן שחומ רי הגלם אינם זהים, יתכן. יבואנים שונים

מדיני ות מחל קת הייב וא ה נה לא לא שר לאות ו יבו אן ל ייבא  , ככל ל: הערה
תחת , שהנם גם כשרים וגם  ללא כשר ות, במקביל מוצר ים דומים או ז הים

13. באופן שעשו י לגרום ל הטע יה,  אותו מותג  ואות ו שם יבו אן

ייבוא מקביל 



חיפוש ובדיקת כשרות של מוצר מיובא 
באתר הרבנות הראשית לישראל
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ית לישראל גם באתר ניתן לבדוק ול וודא של מו צרי י יבוא  י ש אישורי כשר ות מטע ם הרבנות הר אש
:בכתובת, הרבנות הראשית לישראל

=425&levelId=61652&itemType=0rabanut.gov.il/show_item.asp?itemIdhttp://

: לישראלר"הרהל ניתן להגיע לרשי מות המ וצר ים ה מיוב אים המא ושרים ג ם דרך האתר הראשי ש
. יש להיכנס לאתר הראשי של הרב נות הראשית לישראל. 1
".אגפים ומחלקו ת"אשר תחת תפריט , "מחלקת יבוא "יש להיכנס לק ישור . 2
.יש להיכנס לק ישור הר צו י של רשימת המ וצר ים המ יובא ים המ אושרי ם. 3
, Ctrl-Fניתן לפתוח אפשרות חיפוש על ידי לחיצה מש ולבת על המקש ים  . 4

. שם המ וצר  וכדומה,     וביצוע חיפוש בא מצע ות הקלדה של שם היבואן

, PDF    ניתן לשמור את רשימ ות המו צרי ם  המיובא ים ה מאושר ים בפורמ ט  
".עריכה"    ולבצע חיפוש או חיפוש מתקדם תחת התפריט 
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. יש להיכנ ס לאתר הראשי של הר בנות הראשית לישראל. 1
".אגפים ומחלקות"שנמצא תחת התפריט , "מחלקת יבוא "    יש להיכנס לק ישור 
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שנמצא תחת, "מחלקת יבוא "יש להיכנ ס לקי שור . 2
".אגפים ומחלקות"    התפריט 

יש להיכנ ס לקי שור הר צוי של ר שימת  . 3
. המו צרים ה מי ובאים ה מאוש רים



. נפתחת לנו רשי מה של מ וצר ים מ יובא ים מא ו שרים, לאחר שנכנס ים לקי שור. 4
, Ctrl-Fניתן לפתוח אפשרות חיפוש על ידי לחיצה מש ולבת על המקשי ם  

. שם המ וצר  וכדו מה, וביצ וע חיפוש באמ צעות הקלדה של  שם היבואן

. אנ ו מחפשים קל צי ום  כלוריד, בדוגמא של נו
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לעת , קובץ זה מתעדכן:הערההערה
אחת למספר חודשים , עתה

ועל כן בכל מקרה שבו 
החיפוש אינו מעלה את 

המוצר המבוקש יש לדרוש 
העתק מאישור הכשרות 

!העדכני



.אשר תואמים למוצר שברשותנו, נבצע חיפוש עד שנגיע לפרטי המוצר המיובא
) פינלנד(וארץ הייצור ) TETRA(שם היצרן : בדוגמא שלפנינו אכן ישנה התאמה. נוודא התאמה

. בתעודת הכשרות הנו ריק" נוסח התווית"הסעיף , בנוסף. מופיעים על גבי האריזה המקורית
.אנו מבינים שאין צורך בתווית בעברית, לכן

. לא מופיעה הגבלה לפי תאריך ייצור או תאריך אחרון לשיווק, כמו כן
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) TETRA(שם היצרן 
מופיע על גבי האריזה   

המקורית  

שם ארץ הייצור 
מופיע על ) פינלנד(

גבי האריזה 
המקורית  



משקאות חריפים מאושרים
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ניתן לקלוט  בב תי האוכל  ) 2014/ד"בשנת תשע(על פי הנוהל המעודכן 
אשר קיבלו  אישור כשרות  מ טעם   , הכשרים רק מש קאות  חריפים מיובאים

. הרבנות הראשית לישראל ו אשר נושאים ציון כשרות כ חוק
מחל קת הייבוא  של הרבנו ת הראשית לישראל פרס מ ה קו בץ ו בו רשימת   

. המשקא ות ה חריפים המיובאי ם שהנם מאו שרים
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האחריות לשיווק  מוצר מיובא האחריות לשיווק  מוצר מיובא 
,  מוצר ועל  כן . המשו וקוג המוצר חלים ע ל היבוא ן " האחריות  לנת ונים המו פיעים ע •

המשמשת תחלי ף  , המוצג כ כשר ב כתב  על ג בי אריז תו המקור ית או ע ל ג בי מדבקה
.    לישראלר"מהרה  לקב ל אישור  כש רות מחויי ב, לאריזה

ר ואין        להלן מקרים שבהם אין לרבנות הראשי ת לישראל אחר יו ת  לכשרו ת המוצ 
:י  הרבנוי ות המקומ יו ת על  פי הנוה ל "  עהמושגח ים במקומו ת לקולט ו

:  השגח ה של גוף  פרטי  בלב ד ל לא  תוס פת צ יון  הכשרו ת/המוצר נושא ציון  כשרו ת•
".   לישרא לר"הרהבאישו ר "

 ש באישור ה כשרו ת  הרל וונטים אך שאר הנתונים  , המוצר נושא ציו ן כשרו ת תקנ י•
אי התאמה בקודי : כג ון. אינם תואמים  לנ תונים המ ופי עי ם על גב י אריזת המו צר

.   שם יצרן/שם יבוא ן/תאריך אח רון לשי ווק/ תארי כי הי יצור/ הייצור
. ללא  ציון שם נו תן הה כשר"  כשר  " מצ וייןעל גב י המוצר •
למעט   ('  המוצר המיובא נמ כר כמ ות שהו א ללא זיהוי  עבר י של  פרט י הי בואן  וכד•

 באי שור הכשרו ת ש ל  המצו יין בכפ וף  לנ תונ ים ה מתחיי בים מנ וסח ,  חומרי ג לם
).מחלקת הי בוא הארצי ת

ה יבואן   /ציון הכשרו ת מופי ע על ג בי מדב קה נפרדת  ללא  כל  תוס פת ש ל פ רטי היצרן•
. ושם המוצר
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!בהצלחה רב ה
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!ויהי רצון שלא תצא תקלה תחת ידינו


