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הנדון  :עדכון כשרות
.1

בביקורת שנערכה ע"י מפקחי רבנות קרית – ארבע ,נתפסו סלילי מדבקות בעיר
חברון הנושאות את המותג "קונדיטוריה י.מ .אחים עיני" ,ת.ד ,1903 .חולון ,עם ציון ההכשר
של הרבנות חולון ובד"צ חוג חת"ס פ"ת .מבדיקה שנערכה עם נותני ההכשר נמצא כי
המדבקות הנ"ל הינן ישנות ואינן בשימוש יותר ,לאור העובדה כי חב' ה"אחים עיני" פועלת כיום
תחת כשרות הרבנות חולון ובד"צ ה"עדה החרדית" בעיר חולון וכנראה מדובר על מדבקות
שנגנבו ונעשה ניסיון לעשות בהם שימוש חוזר בידי אינשי דלא מעלי .הננו להודיע בזאת ,כי אין
לצרוך מוצרים תחת ציוני הכשרות רבנות חולון וחוג חת"ס פ"ת המתייחסים לחברה זו על מנת
להימנע ממכשול ויש לדווח לנו בכל מקום בו תמצא תוצרת זו.
.2

.3

מנתונים שהתקבלו מאת מח' היבוא הארצית ,עולה כי המוצר "שוקולד חלב ממולא עם קרם
בטעם קקאו ופולי קקאו קלויים" ,בר קוד ,8006423460232 :המיוצר ע" י חב' "סוריני" ,קרמונה,
איטליה ,ומיובא ע"י "סלום יבוא ושיווק בע"מ" ,חיפה ,הנושא את ציון הכשרות" :יצור מיוחד –
כשר לפסח תשע"א לאוכלי קטניות ,כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי ,בהשגחת רבנות
פרארה ובאישור הרבנות הראשית לישראל" ,לא קיבל אישור מטעמם לפסח כלל ועל כן הדבר
מהווה זיוף חמור .בנוסף נמצאו ע"ג מוצרים שונים של יבואן זה מדבקות שקופות עגולות
הנושאות ציון כשרות "כשר לפסח תשע"א" ע"ג מוצרים המכילים חמץ המטעות
את עין הצרכן ,הואיל והכיתוב שע"ג המדבקה מתמזג עם האריזה המקורית ,כך
שהאריזה נראית אוטנטית בעוד שהיא מכילה חמץ גמור  .מדבקה זו נמצאה על
המוצר" :שוקולד חלב ושוקולד ממולא קרם בטעמים שונים" ,בר קוד:
 ,7290006963055המיוצר ומיובא ע"י אותן חברות .יש להסיר מוצרים אלו
בדחיפות מהמדפים ולהחזירן ליבואן על מנת לא להיכשל בחמץ בפסח.

התקבלו תלונו על כך ש"כפר הנוקדים" ,השוכן באזור "בקעת הקנאים" שבמדבר יהודה ,בין
העיר ערד למצדה ,טל' 08-9950097 :ת.ד  1568ערד , 89100 ,מוצג ככשר באינטרנט .מבדיקה
שנערכה עם רבנות ערד ומועצה אזורית מגילות תמר ,נמצא כי המקום אינו מושגח על ידם כלל ועל כן
הדבר מהווה עבירה על חוק איסור הונאה בכשרות .ידע הציבור ויזהר.
.4

בביקורת שנערכה ע"י רבני אגף הכשרות הארצי ,נתפסה התוצרת של "תבליני אקסטרה – ארומת
התיבול המושלם" ,מיוצר וארוז ע"י "תבליני אקסטרה" ,פלאפון ,052- 8874825 :הנושאת את
ציוני הכשרות" :כשר לפסח ,כשר בהשגחת הרבנות לכשרות ארצית ,כשר פרווה  ,כשר למהדרין
בהשגחת בד"צ בית יוסף" .מבדיקה שנערכה נמצא כי הנ"ל זיוף חמור ולא
קיבל כשרות לפסח כלל  .ידע הציבור ויזהר.

 .5בהתאם להודעתה של הרבנות הרצליה הוסרה הכשרות מחברת קונדיטוריית "מזרין" ,רח'
המשכית  ,32הרצליה טל' 09-9576545 :בשל הפרת נהלי הכשרות בניהול מוטי אריאל ואלון
גולדמן .לאור זאת ,אין לאשר קליטת תוצרת של חברה זו לא לפסח ולא לכל השנה כולה עד
להודעה חדשה.
.6

רבנות בת – ים מודיעה כי בניגוד למצויין על אריזות חב' "תבליני פרג" – בת ים ,רמת הכשרות לתבלינים הינה
בכשרות רגילה בלבד ולא למהדרין.

 Nמצורפת בזה לנוחיותכם רשימת מספרי הטלפונים לקבלת מידע בדבר כשרות תרופות לפסח באדיבותם של
כב' הרב מנחם רוזנברג והרב קאופמן שליט"א.שירות חינם יפעל החל מיום רביעי ט' בניסן תשע"א ) (13.04.11עד
יום ראשון י"ג בניסן ) (17.04.11בין השעות 21.00 - 17.00 :ובמוצש"ק שעה אחרי צאת השבת עד לשעה 23:00
במס' הטל' הבאים .02– 5713285 ,04– 9847972 ,08– 9494743 , 9087421-03 , 7292896-077 :כמו"כ ניתן
למצוא מידע לגבי תרופות הכשרות לפסח באתר הכללית מדור החדשות על פי הכתובת הבאה. Http://www.clalit.co.il :
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D
אשדוד

להלן עסקים המוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרות:

בית שמש

 מפעל "שחר כימיקליים בע"מ" ,רח' הקידמה ,אשדוד – הרבנות אשדוד אינה אחראית על הכשרות במפעל זה ,הואיל והמפעל עברלעיר אחרת .כמו"כ אין יותר השגחה על "פיתרייה דהרי ג'" ,מרכזון רובע ג' אשדוד מטעם הרבנות אשדוד
 מפעל "חיים טובים" ,בית שמש – אין לרבנות בית שמש כשרות על מפעל זה הואיל והיצרן לא השלים את שינוי הצורה בכל המאפיםלפסח .היצרן התחייב כי בייצור החדש ישלים את ביצוע כל השינויים בהתאם לנוהל.
 -מרכז המבקרים ביקבי בנימינה אינו מושגח ע"י הרבנות המקומית על אף כי היקב כן נתון להשגחתה ויש חשש שהציבור יוטעה

יקנעם
עילית
ירושלים

 הוסרה השגחת הרבנות יקנעם עילית מהמקומות הבאים" :פלאפל אוריון" ,מרכז מסחרי יקנעם ,מסעדת "אורינטל" ,אזור התעשיהיקנעם" ,פיצה אקסטרא" ,מרכז מסחרי ישן יקנעם
 -מפעל "האחים חכם" ,ירושלים – אין לרבנות ירושלים כשרות על מפעל זה ובוודאי לא לפסח.

בנימינה

מסעדת "קובאנה" ,ישוב גיזו ,טל' ,02- 9917692 :פלאפון  – 050- 2232101מפורסמת ככשרה ללא השגחתה כלל מטעמה.

מטה יהודה

-

משגב

" -קייטרינג אתי ונעמה" ,שכניה – אין לרבנות האזורית משגב אחריות על העסק הנ"ל עקב בקשת הבעלים להפסקת מתן הכשרות

נצרת
עילית
עמק
המעיינות
תל – אביב

 " טחינת אל ארז" של חב' "אגס ירוק" נצרת – כשרה לפסח בכשרות "רגילה" בלבד לאוכלי קטניות על אף כי בחלק מהמוצריםשווקה כשהיא נושאת את ציון הכשרות של חוג חת"ס פ"ת בטעות
 בית אבות "הדס" ,קיבוץ שדה נחום – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות האזורית ומעתה אין המקום מושגח לא לפסח ולא לכל השנהכולה
 "ירק – רשת מחסנ י מזון" ,רח' האצ"ל  ,61ת"א – הנ"ל מציג עצמו ככשר מבלי שיש בידו ת"כ על פי חוק  .בגני התערוכה בת"אישנה קפיטריה בביתן  ,10ת"א – הנ"ל מציגים ת"כ לא בתוקף .כמו"כ לנ"ל אין כשרות מטעם הרבנות ת"א" .מסעדת האווזים" ,רח'
יורדי הסירה  ,3ת"א – הנ"ל מציגים עצמם ככשרים ללא רבנות מקומית.

הערכות לפסח תשע"א  -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.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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.
תירס גרוס וקמח תירס  :הואיל וגרגירי התירס עשויים להכיל חיטה או שעורה ,ולאחר 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.
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 מנת לא להיכשל במהלך החג .מומלץ לא לקנות מוצרים אלו וכל מוצר אחר בתפזורת ללא זיהו שם נותן ההכשר.

העתקים :הרה"ג הרבנים הראשיים לישראל שליט"א ,מר עודד וינר  -מנכ "ל הרה"ר לישראל
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