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בימים האחרונים שווקו באזור הצפון "מצות שמורות עבודת יד" במשקל  500גר' ,
תחת המותג "מצות סוכת רחמים" אשר הוצגו כ"כשרות לפסח למהדרין מן המהדרין
בהשגחת הרב משה הבלין שליט"א  -רב העיר קרית גת ,ובהשגחת בד"ץ משפט
וצדק ,תוך ציון כי הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א ,הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א
והרה"ג אברהם שפירא שליט"א סומכים את ידם על מאפיה זו .הרב הבלין ביקש
להודיע כי בשום אופן לא העניק השנה הכשר למאפיה זו ואין לו כל אחריות על
המאפיה הנ"ל .בנוסף ביקשו הרבנים  :הרה"ג
שמואל אליהו והרה"ג יעקב שפירא שליט"א להודיע
כי השימוש בשם אביהם זצ"ל נעשה שלא ברשותם .בהזדמנות זו אנו חוזרים ומזכירים לכל
בעלי המאפיות לדאוג לקבלת תעודת הכשר מהרבנות המקומית המוסמכת בהתאם לחוק.
לטענת היצרן מדובר על כמות קטנה של אריזות ישנות אשר נשארו במפעל וכיום קיימות
אריזות חדשות ללא ציון שם הרב הבלין .נבקש להבהיר כי פרסומנו מתייחס רק למצות אשר
שווקו בתוך האריזה המופיעה בעדכון זה ולא לאריזות החדשות של מותג זה.
 .2לאחרונה נתפסה חב' "לחם ארז" כשהיא משווקת דבש תחת ציון הכשרות "בהשגחת
רבנות תל אביב" .מברור נערך נמצא כי רבנות ת"א כלל לא העניקה הכשר לחב' זו ועל
כן אין לאשר קליטת תוצרת זו במקומות המושגחים.
 .3בתאריך כ"ח אדר תשע"ב ) (22.03.12פורסמה מודעה במקומון "זמן מבשרת" ,אשר
הציגה את אטליז "בשר בכפר" רח' השלום  15אבו גוש טל' 02-6711664 :נייד 054-9749969 :כ "כשר בפיקוח
וטרינרי" .משיחה עם אנשי האטליז נאמר על ידם כי "הבשר משחיטה כשרה" למרות שאין החנות מושגחת כחוק  ,כך
שמודעה זו מהווה מכשול חמור לציבור דורש הכשרות באזור ,בד בבד עם היותה עבירה על חוק איסור הונאה בכשרות
התשמ"ג –  .1983נגד בעל המקום ננקטו צעדים כחוק .ידע הציבור ויזהר!
 .4אזהרה :התקבל מידע מאת הרבנויות המקומיות על כך ,שבימים אלו קיימות מאפיות
המבקשות לייצר מיני עוגיות הדומות במראה לעוגיות הכשרות לפסח כגון :עוגיות בוטנ ים ,
קוקוס ,אגוזים ,שקדים אשר חלק מהציבור נוהג לאוכלן בפסח )לאוכלי קטניות( ,וזאת בתוך
תנורים ,כלים וכן חו"ג חמץ בטענה ,כי קיים לכך ביקוש גם לפני הפסח .אין לאשר בשום אופן
אפיית עוגיות אלו כשהן חמץ ע"מ שהציבור לא יכשל ויאכלן גם במהלך הפסח .כל המבקש
לרכוש עוגיות מסוג זה עבור שימוש בפסח יוודא תחילה כי מסומן במפורש " כשר לפסח "
בהשגחת הרבנות המקומית המוסמכת על מנת לא להיכשל במהלך החג.
 .5ל שאלת רבים בנושא כשרות המוצרים :מזון לתינוקות "סימילאק" ו"איזומיל" לפסח של חב' "פרומדיקו"  ,הרינו
להודיע כי גם השנה ניתנה תעודת הכשר ע"י מחלקת היבוא למוצרים הבאים בלבד הנושאים את סמל ה  OUDעל
האריזה המקורית ככשרים חלביים וכשרים לפסח קטניות .אין לאשר קליטת תוצרת שאינה נושאת מדבקת כשרות לפסח
קטניות – חל איסור להדביק מדבקות בסניף המקומי ללא פיקוח .נבקש לציין כי האישור שהתקבל מה"או יו" עבור
המוצרים דלהלן הוגדרו על ידם כחלביים אם בשל אבקת החלב או בשל שימוש בכלים חלביים.
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רבנות נתיבות ביקשה להודיע כי לאור הקמת מחלקת כשרות חדשה במועצה הדתית האזורית "שדות נגב" הסמוכה,
הועברה הכשרות של המקומות הבאים אשר הושגחו על ידה עד היום ,לטיפולה והשגחתה של הרבנות האזורית כלהלן:
אולמי אחוזת דניאל ,מאפיית אנג'ל ,קונדיטורית שמיר ,קיטרינג ברכת כהנים ,תנופורט לימנט ,מאפיית מצות כתר
ההידור ,כמעט חינם כל המחלקות ,כפיתולינה ,וילידוג ,אחים דובקין ,בית קליה פיצוחי דני.
הבהרה בעניין התירס הגרוס וקמח התירס לפסח  :הואיל וגרגירי התירס עשויים להכיל חיטה
או שעורה ,כך שלאחר הגריסה והטחינה לא ניתן לבוררם ,על הנוהגים לצרוך אותם בפסח ,
להקפיד לבשל  ,לטגן או לאפות את המאכל לפני הפסח ובכך החמץ  -במידה וקיים ,יתבטל
לפני הפסח .לאחרונה משווק ע"י חב' מיה המוצר קמח תירס ככשר לפסח לאוכלי קטניות בלבד
אך צויין בטעות כי "יש לברור  3פעמים לפני השימוש" דבר העשוי להכשיל את הצרכן בימי
הפסח .נא לפעול בהתאם לנוהל המצויין לעיל על מנת להימנע ממכשול.
הודעה כללית ממחלקת היבוא הארצית בעניין ציון הכשרות של מוצרי הפסח :אישורי הכשרות
אשר הונפקו לפסח תשע"ב עבור קטניות ,מתייחסים לכשרות הקטניות לפסח בלבד )היינו
שאינם מרוחים בחומר אסור או חמץ( אך אינם מהווים חלופה לחובת הברירה  3פעמים לפני
פסח של כל אריזה ,מחשש לתערובת דגנים הנפוצה בקטניות בהתאם להלכה.

N

מצורפת בזה לנוחיותכם רשימת מספרי הטלפונים לקבלת מידע בדבר כשרות תרופות
לפסח באדיבותו של כב' הרב מנחם רוזנברג שליט"א.שירות חינם יפעל החל מיום שני י' בניסן
תשע"ב ) (2.04.11עד יום ראשון י"ג בניסן ) (5.04.12בין השעות 21.00 - 17.00 :ובמוצש"ק שעה אחרי צאת השבת עד
לשעה  23:00במס' הטל' הבאים .02– 5713285 ,04– 9847972 ,08– 9494743 ,03-9087421 ,077-7292896 :כמו"כ
ניתן למצוא מידע לגבי תרופות הכשרות לפסח באתר הכללית מדור החדשות על פי הכתובת הבאה:

http://www.clalit.co.il/HE-IL/Guides/MedicinePassover.htm
הערכות לפסח תשע"ב  -המשך
הודעה ממחלקת בתי המטבחיים :על מנת למנוע תקלות והכשלות כבעבר ,ברצוננו להזכיר כי לקראת חג הפסח נפוצה תופעת
"השחיטה השחורה" ועל כן יש להקפיד שלא לקלוט בשר טרי אלא אם כן הוא נשחט בבית מטבחיים הפועל לפי נהלי הכשרות של
הרבנות הראשית לישראל .בכל בית מטבחיים צריך להיות רב הממונה על בית המטבחיים מטעם הרבנות המוסמכת לכך והוא אחראי
על כל הנעשה בבית המטבחיים בכל ימות השבוע ולא רק ביום השחיטה .בשר היוצא מבית המטבחיים יהיה מנוקר ומוכשר .בבשר
צריכים להיות סימני כשרות :חותמות ,פלומבות ומספור הבהמה וכן אישור כשרות בו מפורטים :יום השחיטה ,חלקי הבשר והמספור
וכמויות וניקור .יש לוודא עם המשגיח בבית המטבחיים את נכונות פרטי המשלוח .נבקש מהרבנים והמשגיחים לפעול בהתאם להנחיה זו.
•
•
•
•
•
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בהזדמנות זו אנו חוזרים ומזכירים כי אין לאשר הובלת בשר טרף וכשר יחדיו באותה משאית מבתי המטבחיים המאושרים לחנויות
והאיטלזים בערים השונות אלא יש להובילם ברכב נפרד בלבד וזאת לאור תקלות חמורות שאירעו בעבר .
תערובת לבהמות כשר לפסח  -עבור חג הפסח מכינים תערובת לבהמות מתירס .היות ואי אפשר להוציא את כל גרגרי החיטה
והשעורה מהתירס ובתערובת נשארת לחות ,טוב לקנות תערובת זו לפני הפסח כדי שיהיה ביטול לפני הפסח לגרגרי
השעורה /החיטה שנטחנו ביחד עם התירס )נשאר גרגיר אחד לחמש מאות גרגירי תירס(.
מזון לחיות מחמד  :ברצוננו להסב את תשומת לב הציבור כי מאכלים לכלבים וחיות מחמד עשויים להכיל חמץ גמור ועל כן יש
להקפיד ולרכוש מזון לפסח אשר נבדק ואושר ע"י רבנות מוסמכת שהוא נקי ממרכיבי חמץ.
דיו המוחתם על גבי הבשר  :חלק מהדיו המוחתם על הבשר בארץ מכיל תמצית תירס הממתיקה את הדיו .לכן ,מי שמקפיד לא
לאכול בפסח דברים המופקים מקטניות  ,עליו לקלף את החותמת לפני הבישול.
שמן זית מעורב  :ברצוננו להסב את תשומת לבכם כי בשווקים מסתובבים "שמני זית מעורבים" הנושאים את הכיתוב "כשר לפסח"
מבלי לציין כי הנ"ל מכיל קטניות .לעיתים מזומנות אף נושאים ציון כשרות מזויף .ניתן לזהות כי המוצרים הנ"ל מכילים שמן סויה על
פי מחירם הנמוך  .כמו כן בתבלין הפפריקה האדומה לפעמים מערבים בו שמן סויה )קטניות( מבלי ידיעת הצרכנים.
עדשים אדומים :מנתונים שהתקבלו לאחרונה נמצא כי רוב סוגי העדשים האדומים המיובאים ארצה מעובדים עם שמן צמחי ובנוסף
אף מכילים " "CITRIC ACIDאשר מקורו עשוי להיות בהחלט מחמץ ועל כן אין לעשות שימוש בעדשים אלו אף לנוהגים לאכול
קטניות בשל החשש לחומר הנ"ל .נא להביא לידיעת המשגיחים במפעלי האריזה למינהם.
רשתות שיווק :סניף שבו הוכשרה אחת מהמחלקות על מנת להתחיל במכירת מוצרים כשרים לפסח זמן מספיק לפני החג  ,יקפיד
על כך שלא תהה כניסת עובדים וניידות בין המחלקות השונות אלא אם כן העובדים ניקו את עצמם ,בגדיהם ורגליהם כדבעי כגון:
החלפת סינר או כפפות ,ניעור הבגדים ושטיפת ידיים .למותר לציין כי יש לוודא שלא יוכנס כלי חמץ למחלקה זו כגון סכינים או
משטחי עבודה וכדומה.
עוגיות בוטנים ,קוקוס ,אגוזים ,שקדים :נא לשים לב כי קיימים יצרנים המייצרים בימים אלה עוגיות אלו כאשר בחלקן הן מכילות
קמח מצה אך היצור הוא חמץ גמור .כל המבקש לרכוש עוגיות אלו עבור שימוש בפסח יוודא תחילה כי מסומן במפורש "כשר לפסח"
על האריזה המקורית על מנת לא להיכשל במהלך החג .מומלץ לא לקנות מוצרים אלו וכל מוצר אחר בתפזורת ללא זיהו שם נותן
ההכשר) .עיין סע יף  4בעדכון זה(.

בהז דמנות זו נאחל לכל בית ישראל חג כשר ושמח,

העתקים  :מרנן כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט "א  ,מר עודד וינר – מנכ "ל הרה"ר לישראל ,הלשכה המשפטית – הרה"ר לישראל,רבני ומפקחי אגף הכשרות
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