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בס"ד

עדכון כשרות מס' 3  |   י"א ניסן  תשע"ח, 27.03.2018

1.  פשיטה משולבת על מפעל בשר טרף בצפון

 

כתובת רשומהמס' ע"משם החברה 
כפר סולם514491588ענק הבשר ממדוח 2010 בע"מ

515542660מיט האוס סחר בקר בע"מ
515545994

קיסריה 17
חיפה

כפר סולם514597202מעדני הבשר הטרי ש.ח. בע"מ
מ.נ. ניהול מסעדות בע"מ (פאדי

שפרעם515048882נאפע)

2. מעדני בשר יקנעם

 

אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ כאן
 

במסגרת חקירה המתנהלת במשרדנו הצטברו חשדות לכאורה
המצביעות על כך שמר ממדוח שלבי בעל ת"ז 034760678 יחד
עם אחיו מר מוחמד שלבי ת"ז: 033117045 והחברות הרשומות

מטה אשר בשליטתם
 

 
 

עוסקים בין היתר במסחר בבשר טרף תוך חשש להכשלת הציבור
ועל כן חל איסור לשווק תוצרת בשר לחברות הר"מ או בעליהן
כמצויין לעיל וכן לקנות או לקלוט מהם כל תוצרת בשר מכל סוג
שהוא עד להודעה אחרת גם אם הם מוצגים ככשרים בכל דרך

שהיא. 
בהזדמנות זו נציין כי איסור הקליטה והשיווק המתייחס למר יצחק
(איציק) מאיר בעל ת.ז. 037339637, בעל חברת שיווק מעדני
בשר מרח' העמל 17 אשדוד, או כל חברה אחרת בשליטתו, עומד

בעינו ועל כן אין לרכוש ממנו כל תוצרת כאמור מחשש למכשול. 
הודעה זו הועברו לרבנים המקומיים, הנהלות בתי המטבחיים

ומפעלי עיבוד הבשר. 
המשגיחים נקראים להגביר ערנות ולהתריע על כל חשד של נסיון

שיווק של בשר באופן שאינו כמקובל.
 

לשאלת רבים הננו להבהיר כי אטליז מעדני בשר יקנעם אינו עומד
תחת כשרות רבנות יקנעם לאחר שהוסרה ממנו הכשרות עקב
תקלת כשרות חמורה, וזאת למרות פרסומים שונים כאילו המקום

כשר.
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3. חטיפי הדרום רהט

 

4. קייטרינג עונות תל אביב – תעודה מזוייפת

 

5. ויטמינים ללא כשרות לפסח

 

6. מוצרי יבוא – מאושרים לפסח

 

 

בביקורת של מפקחי היחידה הארצית במפעל חטיפי הדרום בעיר
רהט נמצא כי המפעל ממשיך לשווק את מוצריו תוך סימונם
ככשרים בהשגחת הרבנות לכשרות ארצית וגופי כשרות נוספים
וזאת על אף שמהמפעל הוסרה השגחת הרבנות לכשרות ארצית

לפני מספר חדשים.
אין לסמוך על ציוני הכשרות במוצר. ידע הציבור ויזהר

 

מרבנות תל אביב נמסר כי קייטרינג עונות
(www.onotcatering.com) המציג ללקוחותיו תעודת כשרות
מזוייפת אינו עומד תחת השגחתה ועל כן מצג כשרות לכאורה
מטעמה אינו נכון ומהווה הטעיה חמורה של הציבור. ידע הציבור

ויזהר!

 

רבנות נצרת עלית המפקחת על כשרות מפעל אמברוזיה המייצר
את מותגי הויטמינים סולגאר וסופהרב מבקשת ליידע את הציבור כי
כשרות הרבנות נצרת עלית למוצרי מפעל זה הינה לימות השנה
בלבד וכי המפעל לא הוכשר לפסח התשע"ח ומעולם לא היה כשר
לפסח. בנוסף לכך, בחלק מן המוצרים ישנו חשש חמץ. על הציבור
דורש הכשרות להקפיד לרכוש אך ורק מוצרי ויטמינים המסומנים
ככשרים לפסח בהשגחת רבנות מקומית או באישור הרה"ר לישראל
בייחוד לאור חוות דעת שונות המתפרסמות על ידי משווקים שונים
מטעם רבנים שאינם מוסמכים המתיימרים לטעון כי גם מוצרים
שלא קיבלו אישור כשרות לפסח מרבנות מוסמכת הינם מותרים

לשימוש בחג הפסח.
 

מצ"ב רשימת המוצרים המיובאים אשר קיבלו את אישור מחלקת
היבוא לפסח התשע"ח. יש להקפיד לקלוט אך ורק מוצרים מיובאים
אשר קיבלו את אישור מחלקת היבוא ואשר מסומנים כנדרש.
הרשימה מעודכנת נכון לתאריך ט' ניסן התשע"ח (25.3). במקרה
של מוצר שאינו מופיע ברשימה יש לדרוש מהספק להציג אישור של
מחלקת היבוא. בהיעדר אישור כנ"ל אין לקלוט את התוצרת

במקומות המושגחים.

מוצרים כשרים לפסח לאוכלי קטניות
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7. טופ מיט

 

8. אווזים ראשון לציון – מוצג ככשר בניגוד לחוק

 

9. טרי על הבוקר ללא כשרות

 

10. עלי גפן לפסח

 

11. ריבת פטל ללא אישור

 

מוצרים כשרים לפסח

 

מרבנות לוד נמסר כי הוסרה הכשרות מטעמה מאיטליז טופ-מיט
במתחם ש.א.ל תעשיה אוירית. במקביל נמצא בביקורת של מפקחי
היחידה הארצית כי איטליז טופ מיט מפעיל גם סניף ללא הכשר
המוצג ככשר תוך עבירה על החוק - באזור התעשיה ברקן. הננו
להזכיר כי בעבר נמצאו חשדות חמורים בתוצרת הממותגת במותג
טופ מיט אין לקלוט תוצרת אטליזים אלו שהינם ללא כשרות

במקומות המושגחים. 
בהקשר זה נזכיר כי מפעלי עיבוד הבשר נדרשים שלא לייצר
"מותגים" עבור יצרנים או מותגים שאינם עומדים תחת פיקוח

כשרותי למניעת הכשלה של הציבור.
 

בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצא כי בית העסק "אווזים"
השוכן במתחם "יס פלאנט" בראשון לציון רח' המאה העשרים 4,
מוצג ככשר למרות שבמקום אין תעודת כשרות מזה תקופה ארוכה.

ידע הציבור ויזהר

 

ממידע שהגיע למשרדי היחידה הארצית עולה כי חברת "טרי על
הבוקר" המשווקת מוצרים שונים לצרכנים, מפרסמת את אחד
מספקיה "עוגות ועוד" ככשר בהשגחת הרבנות חולון ובד"צ בית
יוסף, בעוד מחברה זו הוסרה הכשרות לפני למעלה משנה. יש לציין
כי חברת טרי על הבוקר אינה עומדת תחת פיקוח כשרותי והצגתה

ככשרה אסורה על פי חוק.

 

הודעה ממחלקת תעשיה וחרושת – נבקש להבהיר כי בהתאם
לנהלי הרבנות הראשית לישראל, יצרני עלי גפן ממולאים המבקשים
לייצר לפסח מחוייבים לקלוט אך ורק עלי גפן אשר יש להם תעודת
כשרות לפסח של מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל. כפי
שכבר הבהרנו בעבר, בעלי הגפן עלולה להימצא נגיעות חרקים ועל
כן יש לשוטפם ולבודקם לפני השימוש. בחדשים הקרובים תצא
לפועל החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל על ייצור עלי גפן

בהשגחה צמודה בלבד ובאופן המפוקח מחרקים.
 

מבדיקה שנערכה עלה שמעדן פטל, המיובא על ידי חברת "א. סיימן
סחר בע"מ" והמיוצר במפעל "סאנט דלפור בע"מ" בצרפת (ברקוד

5014271390420) והמוצג ככשר לפסח לא קיבל את אישור
מחלקת הייבוא של הרה"ר לישראל. אין לקלוט מוצר זה במקומות

המושגחים ויש להסירו מהמדפים.
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12. מתכונים לפסח - חמץ

 

13. מלון מרגוע בערד

 

14. חשד לתוצרת טריפה באטליז "הקצביה של שגב" בירושלים

 

15. ציפס תוניס

 

 

מנתונים שהובאו לידיעת מנהל מח' מסעדות ורשתות שיווק ברה"ר
לישראל עולה כי הופצה חוברת מתכונים חגיגית בסניפי רשת "רמי
לוי שיווק השקמה" עם מספר מתכונים, שמצויין לגביהם "כשר
לפסח" אך הם מכילים רכיבים כגון קמח לקימוח, גרעיני חיטה
ולחם. כפי שעודכן על ידי הרשת - הדבר נעשה בטעות ובתום לב

ואף נמסר כי החוברות נאספו.

 

מרבנות ערד ביקשו להודיע לציבור הרחב כי למלון מרגוע השוכן
בערד אין תעודת כשרות מטעמם לכל השנה ולפסח.

 

במסגרת ביקורת פתע של רבני ומפקחי הרבנות הראשית לישראל
בשיתוף עם נציג הרבנות י-ם באטליז "הקצביה של שגב" השוכנת
ברח' יד חרוצים 4 בתלפיות ירושלים, נתפסה תוצרת בשר עם סימון
טרף. תעודת הכשרות הושעתה לאלתר מהאטליז וממסעדת
"ההמבורגר של שגב" הסמוכה נוכח הממצאים החמורים. אין לרכוש
תוצרת מאטליז זה על מנת להימנע ממכשול וכל מי שעשה שימוש

בתוצרת המקום יעשה שאלת רב. 

 

לשאלת רבים נבקש לעדכן כי בברור עם מחלקת היבוא ברבנות
Joy's (بطاطا شیبس طعم الملح) הראשית לישראל נמצא כי המוצר
Crunchy Potato Chips אשר נושא את ציון הכשרות "כשר לפסח
בהשגחת ראש ישיבת איש מצליח חדאד שליט"א – באישור
הרבנות הראשית לישראל" כלל לא קיבל את אישורנו ואין לנו
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כבכל שנה אנו מביאים לפניכם מידע רלוונטי לנותני הכשרות
ולצרכנים לקראת הפסח אשר יוכל לשמש להם כעזר לפני

הפסח ובמהלכו.

1. 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).

2. 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 על מנת

שחלילה הרוכש לא יעבור על בל יראה ובל ימצא במהלך הפסח.

3. דיו המוחתם על 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.

4. 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.

5. עדשים אדומים

מנתונים שהתקבלו לאחרונה נמצא כי רוב סוגי העדשים האדומים המיובאים ארצה מעובדים עם שמן
צמחי ובנוסף אף מכילים "CITRIC ACID" אשר 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 למיניהם, שלא לקלוט אלא אך ורק עדשים אדומים המלווים בתעודת הכשר המיוחדת

לפסח מטעם מחלקת היבוא הארצית.

6. עוגיות בוטנים, קוקוס, אגוזים ושקדים

אחריות לכשרות המוצרים, לא לכל השנה ועל אחת כמה וכמה לא
לפסח. ידע הציבור ויזהר!
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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.

7. תירס גרוס וקמח תירס

הואיל וגרגירי התירס אשר מהם מופק הקמח עשויים להכיל גם חיטה או שעורה ,ולאחר הגריסה
והטחינה לא ניתן לבוררם כך שבמכירתם לציבור קיים חשש למכשול הואיל ודרך הבישול הוא על ידי
הוספת מים , על כן אין לבשלם בפסח. הרבנויות מונחות שלא להעניק הכשר לפסח למוצרים אלו מחשש

זה.

8. 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. יש לשים לב
במחלקות שבהם נמכר מזון בתפזורת (ממתקי שוקולד, סוכריות וכד') או מאכלים מעובדים כגון עופות

שנצלו עם טיבול נקניק פרוס וכד' במקום קיים סימון לאוכלי קטניות לפי העניין.   

9. תחליפי קפה

נבקש מהרבנים המקומיים ומרבני הקהילות ליידע את הציבור כי משקה דגנים מסוגים שונים, המשמשים
לעיתים כתחליפי קפה, עשויים להיות חמץ גמור ועל כן אלו הצורכים משקה זה במהלך השנה מוזהרים

שלא לעשות בו שימוש בפסח אלא אם כן יש עליו כשרות לפסח מרבנות מוסמכת. 

10.  תרופות כשרות לפסח

כמדי שנה בשנה אנו מפרסמים לקראת חג הפסח את רשימת התרופות הכשרות לפסח כפי שנמסרו על
ידי ועדת התרופות של הרבנות הראשית לישראל ושרותי בריאות כללית- מחלקת דת. 
ניתן למצוא את הרשימה בקישור המצ"ב או בחוברות המופצות על ידי קופות החולים. 

לרשימת התרופות הכשרות לפסח

11. שימוש במדבקות באריזת מוצרים לפסח

ככלל, נהלי הרבנות הראשית אוסרים שימוש במדבקות לצורך ציון כשרות המוצרים בכלל ולפסח בפרט.
ציון הכשרות צריך להופיע על גבי תוית המוצר בהדפסה או בהזרקת דיו. בלית ברירה ניתן לציין את
הכשרות באמצעות תוית מודבקת ובלבד שיצויינו בה כל פרטי המוצר ובהם שם המוצר, שם היצרן, שם
היבואן (אם רלוונטי), שם נותן הכשרות וכן "כשר לפסח התשע"ז". אין לאשר בשום אופן מדבקות עם

הכיתוב "כשר לפסח" בלבד או זיהוי כמפורט לעיל.

12. תבלינים לפסח

נהלי הרבנות הראשית ביחס לתבלינים לפסח נועדו למנוע מכשלה של אכילת חמץ בפסח בשל שכיחות
חיטה בשקי התבלינים. ישנם מקומות בהם שיווק התבלינים באופנים שונים נעשה בניגוד לדעת הרבנות
הראשית וזאת למרות שבעשרות ביקורות שבוצעו בעבר אצל יצרנים העוסקים בטחינת תבלינים, נמצא כי
זרעי הכוסברה והחילבה הכילו גרגירי חיטה גם לאחר שהתבצעה ברירה ידנית, כך שטחינתם בבתי
העסק המסחריים בהם משתמשים בכמויות גדולות וברירתן קשה ביותר, עשויה לגרום להכשלת הצרכנים
באכילת חמץ בפסח. לפיכך, אנו שבים ומבקשים מהרבנויות המקומיות לשווק את התבלינים בכשרות
לפסח רק בהתאם לחוזר שהופץ על ידי הרבנות הראשית. בהתאם לכך, אין לייצר ולשווק חילבה טחונה
לפסח כלל, וזרעי כוסברה ניתן לשווק רק על פי נוהל תבלינים שנשלח זה מכבר. נוהל לגבי ייצור "עמבה"

לפני הפסח המורכב בין היתר מגרגירי חילבה יפורט בהמשך עדכון זה.
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שלא לעשות בו שימוש בפסח אלא אם כן יש עליו כשרות לפסח מרבנות מוסמכת. 

10.  תרופות כשרות לפסח

כמדי שנה בשנה אנו מפרסמים לקראת חג הפסח את רשימת התרופות הכשרות לפסח כפי שנמסרו על
ידי ועדת התרופות של הרבנות הראשית לישראל ושרותי בריאות כללית- מחלקת דת. 
ניתן למצוא את הרשימה בקישור המצ"ב או בחוברות המופצות על ידי קופות החולים. 

לרשימת התרופות הכשרות לפסח

11. שימוש במדבקות באריזת מוצרים לפסח

ככלל, נהלי הרבנות הראשית אוסרים שימוש במדבקות לצורך ציון כשרות המוצרים בכלל ולפסח בפרט.
ציון הכשרות צריך להופיע על גבי תוית המוצר בהדפסה או בהזרקת דיו. בלית ברירה ניתן לציין את
הכשרות באמצעות תוית מודבקת ובלבד שיצויינו בה כל פרטי המוצר ובהם שם המוצר, שם היצרן, שם
היבואן (אם רלוונטי), שם נותן הכשרות וכן "כשר לפסח התשע"ז". אין לאשר בשום אופן מדבקות עם

הכיתוב "כשר לפסח" בלבד או זיהוי כמפורט לעיל.

12. תבלינים לפסח

נהלי הרבנות הראשית ביחס לתבלינים לפסח נועדו למנוע מכשלה של אכילת חמץ בפסח בשל שכיחות
חיטה בשקי התבלינים. ישנם מקומות בהם שיווק התבלינים באופנים שונים נעשה בניגוד לדעת הרבנות
הראשית וזאת למרות שבעשרות ביקורות שבוצעו בעבר אצל יצרנים העוסקים בטחינת תבלינים, נמצא כי
זרעי הכוסברה והחילבה הכילו גרגירי חיטה גם לאחר שהתבצעה ברירה ידנית, כך שטחינתם בבתי
העסק המסחריים בהם משתמשים בכמויות גדולות וברירתן קשה ביותר, עשויה לגרום להכשלת הצרכנים
באכילת חמץ בפסח. לפיכך, אנו שבים ומבקשים מהרבנויות המקומיות לשווק את התבלינים בכשרות
לפסח רק בהתאם לחוזר שהופץ על ידי הרבנות הראשית. בהתאם לכך, אין לייצר ולשווק חילבה טחונה
לפסח כלל, וזרעי כוסברה ניתן לשווק רק על פי נוהל תבלינים שנשלח זה מכבר. נוהל לגבי ייצור "עמבה"

לפני הפסח המורכב בין היתר מגרגירי חילבה יפורט בהמשך עדכון זה.
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13. שינוי צורה במוצרים לפסח

בשנים האחרונות ישנם מאמצים רבים מצד יצרני המזון השונים לייצר את מוצרי המזון המוכרים לכל
השנה גם בכשרות לפסח באמצעות שימוש בחומרי גלם המותרים לפסח ובצורה הדומה למוצרים
הרגילים לכל השנה. מציאות זו עלולה לגרום לצרכנים ולמשגיחי הכשרות לטעות ולהתבלבל בין המוצרים
הכשרים לפסח לבין אלו החמץ. לפיכך, עושה הרבנות הראשית בשיתוף עם יצרני המזון מאמצים רבים
לבידול המוצרים לפסח מאלו של החמץ בדרכים של שינוי צורת גוף המוצרים, אריזתם או צבעם. אנו
מצפים כי שיתוף הפעולה מצד היצרנים להגברת הבידול בין מוצרי החמץ והפסח ילך ויגבר כך שמגוון

המוצרים יגדל ויתרחב. 
להלן מספר דוגמאות לשינויים שנעשים במוצרים השונים: 

פסטה ואטריות – שינוי צבע. אין לעשות שימוש בפסטה בגווני צהוב או חום. ישנן פסטות בצבע לבן, גווני
ירוק ואדום. 

מאפים – ישנם מאפים עם שינוי בצורת המאפה ממלבן לריבוע, קצר לארוך וכדו'. כמו כן ישנו כיתוב בולט
על אריזתם כי מדובר במאפים לפסח. 

שקדי מרק לפסח - בצורת טבעות. 
במוצרים שאין אפשרות לשנות את צורתם כגון קמחים ואבקות למיניהם, ישנו שינוי בצבע האריזה ובשם

המוצר.

14. יין המכיל חמץ – לא לפסח

נבקש להזהיר את הציבור כי בשווקים עשויים להימכר משקאות הנדמים ליין כגון משקה כהלי מוגז
מתובל אסאי ספומנטה ורדי מסוג "ורדי ספרקלטיני אסאי" המיובא על ידי חברת הכרם המכיל שכר לתת

חמץ ומיץ ענבים. 
יש לוודא בעת רכישת היינות והמשקאות לפסח שיהא מצויין על הבקבוק בפירוש "כשר לפסח" תוך ציון

שם הרבנות המוסמכת ואין להסתמך על פרטי רכיבי המוצר.

15. יצור "עמבה" כשרה לפסח לאוכלי קטניות

רוטב עמבה הוא מאכל המורכב מפלחי מנגו מוחמצים ברוטב צהוב העשוי מזרעי גרגרנית יוונית (חילבה)
טחונים, מלח לימון, מלח וכורכום. ככל שקליטת גרגרי החילבה תהיה לפני הפסח מספק הכשר לפסח
תחת רבנות מוסמכת ויעבור 3 פעמים ברירה ידנית אשר תהיה תחת פיקוח רבנות מוסמכת אשר תייחד
לכך כ"א מתאים, אין מניעה שיקבל הכשר לפסח לאוכלי קטניות הואיל ומדובר על מאכל לח שיוצר לפני
הפסח. הברירה תיעשה במקום מואר היטב תוך דאגה להחלפת האדם העוסק בברירה בפרק זמין וראוי
על מנת שיחדש כוחותיו הואיל והדבר מצריך ריכוז רב. ראוי להדגיש כי אין להשוות בין רמת שכיחות
גרגרי החיטה בתירס לבין מידת הימצאותם בחילבה הואיל ובחילבה הרמה גבוהה במידה רבה ולכן יש
לברור כדלעיל. כמו כן מובהר בזאת כי אין במסמך זה בכדי להתיר שיווק אבקת חילבה טחונה ככשרה

לפסח אלא רק עמבה בלבד.

קמח לבן רגיל – לפני טחינת החיטה היא מורטבת בין 3-9 שעות לכן יש בקמח חשש חמץ. 
 

קמח מלא - העשוי מחיטה וכן גריסים וגריסי פנינה עשויים משעורה - בדרך כלל לא מורטבים
בתהליך ייצורם. 

 
בורגול ושיבולת שועל (קואקר) - מורטבים בנוזל חם בתהליך ייצורם לכן יש בהם חשש חמץ.
אולם קיים בורגול טבעי יבש הנמכר בחנויות טבע שלא  מבושל ומורטב בתהליך ייצורו. יש לברר

אצל מוכר נאמן. 
 

זעפרן ליוצאי מרוקו - הרבה מהלכות חג הפסח תלויים במנהגים ולפעמים גם באותה עדה
קיימים מנהגים שונים. הרמ"א (אורח חיים תס"ז, ח') כותב "שהמנהג שלא לאכול כרכום שקורין
זפרין". המשנה ברורה (ל"ג) מבאר את הסיבה לכך על פי דברי הרמ"א בפירושו על הטור "דרכי

16 . מצ"ב לקט תשובות שניתנו לשאלות הציבור בענייני הפסח ע"י הממונה על מחלקת תעשיה
וחרושת ברה"ר הרב חגי בר גיורא שליט"א:

לרפואתם השלימה של עמיחי ישראל בן הדסה, שולמית חוה בת ברוריה צילה.
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13. שינוי צורה במוצרים לפסח

בשנים האחרונות ישנם מאמצים רבים מצד יצרני המזון השונים לייצר את מוצרי המזון המוכרים לכל
השנה גם בכשרות לפסח באמצעות שימוש בחומרי גלם המותרים לפסח ובצורה הדומה למוצרים
הרגילים לכל השנה. מציאות זו עלולה לגרום לצרכנים ולמשגיחי הכשרות לטעות ולהתבלבל בין המוצרים
הכשרים לפסח לבין אלו החמץ. לפיכך, עושה הרבנות הראשית בשיתוף עם יצרני המזון מאמצים רבים
לבידול המוצרים לפסח מאלו של החמץ בדרכים של שינוי צורת גוף המוצרים, אריזתם או צבעם. אנו
מצפים כי שיתוף הפעולה מצד היצרנים להגברת הבידול בין מוצרי החמץ והפסח ילך ויגבר כך שמגוון

המוצרים יגדל ויתרחב. 
להלן מספר דוגמאות לשינויים שנעשים במוצרים השונים: 

פסטה ואטריות – שינוי צבע. אין לעשות שימוש בפסטה בגווני צהוב או חום. ישנן פסטות בצבע לבן, גווני
ירוק ואדום. 

מאפים – ישנם מאפים עם שינוי בצורת המאפה ממלבן לריבוע, קצר לארוך וכדו'. כמו כן ישנו כיתוב בולט
על אריזתם כי מדובר במאפים לפסח. 

שקדי מרק לפסח - בצורת טבעות. 
במוצרים שאין אפשרות לשנות את צורתם כגון קמחים ואבקות למיניהם, ישנו שינוי בצבע האריזה ובשם

המוצר.

14. יין המכיל חמץ – לא לפסח

נבקש להזהיר את הציבור כי בשווקים עשויים להימכר משקאות הנדמים ליין כגון משקה כהלי מוגז
מתובל אסאי ספומנטה ורדי מסוג "ורדי ספרקלטיני אסאי" המיובא על ידי חברת הכרם המכיל שכר לתת

חמץ ומיץ ענבים. 
יש לוודא בעת רכישת היינות והמשקאות לפסח שיהא מצויין על הבקבוק בפירוש "כשר לפסח" תוך ציון

שם הרבנות המוסמכת ואין להסתמך על פרטי רכיבי המוצר.

15. יצור "עמבה" כשרה לפסח לאוכלי קטניות

רוטב עמבה הוא מאכל המורכב מפלחי מנגו מוחמצים ברוטב צהוב העשוי מזרעי גרגרנית יוונית (חילבה)
טחונים, מלח לימון, מלח וכורכום. ככל שקליטת גרגרי החילבה תהיה לפני הפסח מספק הכשר לפסח
תחת רבנות מוסמכת ויעבור 3 פעמים ברירה ידנית אשר תהיה תחת פיקוח רבנות מוסמכת אשר תייחד
לכך כ"א מתאים, אין מניעה שיקבל הכשר לפסח לאוכלי קטניות הואיל ומדובר על מאכל לח שיוצר לפני
הפסח. הברירה תיעשה במקום מואר היטב תוך דאגה להחלפת האדם העוסק בברירה בפרק זמין וראוי
על מנת שיחדש כוחותיו הואיל והדבר מצריך ריכוז רב. ראוי להדגיש כי אין להשוות בין רמת שכיחות
גרגרי החיטה בתירס לבין מידת הימצאותם בחילבה הואיל ובחילבה הרמה גבוהה במידה רבה ולכן יש
לברור כדלעיל. כמו כן מובהר בזאת כי אין במסמך זה בכדי להתיר שיווק אבקת חילבה טחונה ככשרה

לפסח אלא רק עמבה בלבד.

קמח לבן רגיל – לפני טחינת החיטה היא מורטבת בין 3-9 שעות לכן יש בקמח חשש חמץ. 
 

קמח מלא - העשוי מחיטה וכן גריסים וגריסי פנינה עשויים משעורה - בדרך כלל לא מורטבים
בתהליך ייצורם. 

 
בורגול ושיבולת שועל (קואקר) - מורטבים בנוזל חם בתהליך ייצורם לכן יש בהם חשש חמץ.
אולם קיים בורגול טבעי יבש הנמכר בחנויות טבע שלא  מבושל ומורטב בתהליך ייצורו. יש לברר

אצל מוכר נאמן. 
 

זעפרן ליוצאי מרוקו - הרבה מהלכות חג הפסח תלויים במנהגים ולפעמים גם באותה עדה
קיימים מנהגים שונים. הרמ"א (אורח חיים תס"ז, ח') כותב "שהמנהג שלא לאכול כרכום שקורין
זפרין". המשנה ברורה (ל"ג) מבאר את הסיבה לכך על פי דברי הרמ"א בפירושו על הטור "דרכי

16 . מצ"ב לקט תשובות שניתנו לשאלות הציבור בענייני הפסח ע"י הממונה על מחלקת תעשיה
וחרושת ברה"ר הרב חגי בר גיורא שליט"א:

לרפואתם השלימה של עמיחי ישראל בן הדסה, שולמית חוה בת ברוריה צילה.
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משה" , משום שמערבבים בו סולת ושאור ועל כן יש חשש לחמץ ממש. חשש זה אמנם קיים
בזעפרן טחון אבל בזעפרן טבעי שנראה כחוטים חומים אין חשש לאיסור. לכן ברור שליוצאי מרוקו

מותר להשתמש בזעפרן טבעי אלא אם כן ידוע להם מנהג משפחתי אחר. 
 

פריכיות אורז מכל החברות נכללות בגזרת הקטניות 
 

שמן קנולה – (CANOLA - ראשי תיבות של "CAN adian Oil, Low Acid "). מיוצר מלפתית
ומקורו בקנדה ומכאן שמו. הוא צמח בר שלא גודל במקורו למאכל אדם. רק בשנת תש"ל התחילו
לייצר, מהכלאות בן זנים שונים, שמן הראוי למאכל. מכאן שבזמן שגזרו על קטניות (לפני כ700
שנה) לא גזרו על שמן קנולה. לכן מיצוי השמן בקיטור, לחלק מהשיטות, לא יגרום לגזרת קטניות
אף לשיטת הגאון הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ויש הנוהגים להקל. יש להוסיף שביצור בארץ
הלפתית מנופת ולא נשאר בתערובת אפילו אחוז חיטה. השמן מופק רק מהלפתית ולא מהחיטה
לכן גם בלי ההיתר ש"לח בלח בטל ב60 לפני הפסח ולא חוזר וניעור" . אמנם יש לציין כי בשמן
קנולה תוצרת הארץ המעושר בויטמין E המופק מהסויה, הרי שהויטמין מוסף כנוזל, וכמותו פחות

מ 1/60 מהשמן. על פי נהלי הכשרות יש לציין על גבי השמן – "לאוכלי ליפתית/ קנולה בלבד" 
 

נייר אלומיניום - הסיבה שיש הבודקים היא מחשש שמרחו על גביו שומן טרף או לא כשר לפסח.
למיטב ידיעתנו בשנים האחרונות לא נמצאה בעיה של שימוש בחומר משיחה מן החי או ממרכיבי
חמץ לציפוי. לכן אם נעשה שימוש בנייר או בתבנית שלא נבדקו ע"י גורם מוסמך , המאכל אינו

נאסר מה עוד שככל שהיה קיים חומר מן החי הרי שהוא כבר נפגם. 
 

מוצרי נייר -  החשש שיכול להיות במוצרי נייר הוא  מעמלנים שמערבים בו בשעת הייצור. היות
ואפשר לייצר עמילן מכמה גידולים כגון: חיטה(=חמץ), תירס(=קטניות), תפוחי אדמה וטפיוקה.
השימוש בעמילן הוא כדי לדבק את סיבי הנייר וכן כדי להחליק אותו מבחוץ. בנייר סופג לא שמים
מבחוץ.את מוצרי הנייר מייצרים מתאית נקייה או מנייר ממוחזר. בתהליך ייצור נייר מנייר ממוחזר
-  הנייר הממוחזר נשטף במים ומתפרק וחוזר למקורו לסיבי נייר. בבדיקות מעבדה לא נמצאו
שאריות של עמילן בסיבי נייר בתהליך המחזור. בתהליך ייצור הנייר מוסיפים לסיבים: כימיקלים
שלא ראויים לאכילה (בדרך כלל מנפט), חומרים מלבינים וחומרים מדביקים (לפעמים עמילנים)

ואחר כך מחממים את הנייר. בחלק מקומות החום של האוויר מגיע ל600 מעלות. 
 

נייר סופג - בכל נייר סופג המיוצר בארץ לא מוסיפים עמילן מחיטה או תירס בכל השנה אלא
עמילן מתפוחי אדמה או טפיוקה וחברה אחת מייבאת את הנייר מטורקיה ושם לא מוסיפים עמילן.
במשך השנה משתמשים גם בנייר ממוחזר ואילו לייצור לפסח לא משתמשים בנייר ממוחזר. לכן
מי שהשתמש בנייר סופג מהייצור לכל השנה עבור אוכל לפסח אף אם נעשה מנייר ממוחזר מותר

לכתחילה לאכול את האוכל לפסח. 
 

נייר אריזה המיוצר בארץ מצופה במשך השנה בעמילן תירס ולפסח מצופה בעמילן תפוחי אדמה.
הציפוי לא יורד בשימוש למוצרים קרים ויבשים. 

 
נייר אפיה – מיוצר בחו"ל. לרוב אין בעיית כשרות לפעמים מצופה בסיליקון אולם שמעתי שיש

מפעל שמצפה בעמילן מחמץ לכן צריך כשרות לפסח. 
 

מפיות – מיובאות לארץ בדרך כלל אין בעיית כשרות לפסח. 
 

כוסות נייר-  מצופות מבפנים בחומר פלסטי לשם מניעת מגע בין הנייר לנוזל. המגע יתכן רק
במקום הדבקת הכוס. בדרך כלל העמילן לא חמץ. לכתחילה צריך הכשר לפסח. 

 
תבניות נייר - מצופות מבפנים בחומר פלסטי לשם מניעת מגע בין הנייר לבצק. אין מגע בין הבצק

לנייר כי אין הדבקת פנימית. לכן אין בעיית כשרות לפסח. 
 

כלים מפלסטיק – לא צריכים הכשר.     
 

אקונומיקה וסבון ניקוי כלים – חומרי ניקוי הינם פגומים לאכילה ועל כן אינם צריכים הכשר
לפסח. אמנם דברים שבאים במגע עם הפה כגון: משחת שינים ושפתונים צריכים לכתחילה

הכשר היות ונהנים מהטעם. 
 

סבון גוף ושמפו : אינם מחויבים בהכשר היות וספק אם מעורב בהם חמץ וגם אם היה חמץ הוא
נפגם והתבטל לפני הפסח ולא מתכוונים לאוכלו בפסח. 

 
כפפות גומי/ניילון ח"פ: כפפות גומי ללא אבקה אינם צריכים הכשר מיוחד לפסח. לגבי כפפות

גומי עם אבקה , יתכן שמקורה לכל היותר מקטניות בלבד ולא מדגן.
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עדכונים ממחלקת מסעדות ורשתות שיווק

יש להקפיד לגבי מוצרי מכולת במרכולים על כך שציון הכשרות לפסח יהיה תקין, דהיינו שהוא יופיע
בתווית המקורית או בהזרקת דיו, או לפחות בתווית אשר תכיל לפחות את כל הפרטים הבאים: שם יצרן,
(שם יבואן), שם מוצר, כשר לפסח תשע"ח בהשגחת רבנות פלונית/באישור הרה"ר לישראל. כל חריגה
בתווית או השמטה של פרט בהקשר של פסח - מצדיקה את הסרת המוצר מהמדף עד לבירור מעמיק של

העניין.
 

בהקשר זה:

הסרות כשרות

בירושלים הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים: 
ההמבורגר של שגב, יד חרוצים 4 

דולצה גלידה, אביזוהר 8 
דוד און, חנות בשר, שוק מחנה יהודה

ברמת גן הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים: 
פרי היופי, עוזיאל 122 
פלאפל נגבה, נגבה 18

בחולון הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים: 
ביג ביס, קוגל 1 

גולדות, דב הוז 5 
המכדרר, שנקר 61 

המעורב הפרוע, סוקולוב 64 
לג'נד בורגר בר, דב הוז 5 
פסטוסט, קדושי קהיר 23 

צ'יפס גט טיים בריק, סוקולוב 58 
שמעון פירות וירקות, שנקר 52 

שפע ישראלי, דב הוז 73 
תבשילים, האורגים 21 

שווארמה העיראקי, אהרונוביץ 93

בטבריה הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים: 
איטליז עמוס טייב בשוק העירוני 

מסעדת מגד גינוסר, מרינה 1

 

 
ממידעים שנאספו ובתיאום עם מחלקת הכשרות במודיעין עולה כי
חברת "דין שיווק וקליה בע"מ" שיווקה למחלקות התפזורת
במרכולים קרטונים של חמוציות ברכז פרי מארה"ב, הן ללא ציוני
כשרות לפסח והן עם ציון כשר לפסח כאשר על גבי המדבקה לא
מופיע שם המוצר. עד כה, לא התקבלה תעודת הכשר לפסח
התואמת לפרטי המוצר הנ"ל. כמו כן, על המדבקה לא מופיע שם
המוצר - שלא כנדרש על פי הנהלים. על כן, יש להסיר את המוצר
הנ"ל מיידית מהמחלקות הכשרות לפסח, ולאחסן אותו יחד עם

החמץ או להחזיר לספק.
 

 QUICK Tea יש להסיר מהמדפים מוצרי תה, תחת המותג
מטורקיה, המיובאים ע"י "עיסא ערטול בע"מ"  מפני  מפני שהמוצר
לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל כלל ומדובר בזיוף,

וככל שהיה לו אישור המדבקה אינה תקינה.
 

סוכם עם היבואן "אייל אייכנר" על הסרת חמאת בוטנים מהודו
מהמדפים עד לבירור נושא הכשרות לפסח.
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באשקלון הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים: 
בין בן, אלי כהן 19 

הלב הרחב, האופן 11

במועצה האזורית עמק לוד הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים: 
"מתן רוזנברג" ביישוב צפריה 

 
בלוד הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים: 

מריומה סיטונאות, שלמה המלך 27

בגבעתיים הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים: 
אטליז שר הבשר, כצנלסון 64 

קופיקס רעם בתי קפה, כצנלסון 61 
מאפיית שיבולת ארצנו, בן גוריון 182 

דידי דג, כצנלסון 48

בנצרת עילית הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים: 
סופר מעיין 2000, אזור תעשיה ג 

פיצת המלכים, רח' השושנים

בפרדסיה הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים: 
פלאפל אורגינל - ליד מקדונלדס 

 

הודעות

אשקלון:  מרבנות אשקלון נמסר כי בית העסק פיצה מטר, אקסודוס 6, מוצג ככשר ללא
שיש ברשותו תעודת הכשר 

 
 

ירושלים: מרבנות ירושלים נמסר כי למקומות הבאים אין תעודת כשרות או שהוסרה
תעודת הכשרות: 

- מלון אגריפס, רח' אגריפס 
- מלון ליטוב, רח' הנביאים 

- מעיין 2000 - כל סניפי הרשת 
- מצות שמורות בית נאמן – מוצג ככשר בהשגחת רבנות ירושלים 

- מצות שמורות אפיקומן, בית הדפוס 1, מוצג ככשר בהשגחת רבנות ירושלים

 

החזרות כשרות
 

ירושלים: מרבנות ירושלים נמסר כי למקומות הוחזרה הכשרות במקומות הבאים: 
- דגי החומה, אליהו קורן 27 

- לאפה, הגננת 238

 

להורדת גרסה מודפסת של עדכוני הכשרות -  לחץ כאן

בכבוד רב
 

בברכת התורה והארץ
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בכבוד רב

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם
ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס העכשווי של כל מוצר או בית עסק

בברכת התורה והארץ

הרב יעקב סבג
ראש אגף כשרות

העתקים: הרה"ג יצחק יוסף שליט"א - הראשון לציון והרב הראשי לישראל | הרה"ג דוד לאו שליט"א - הרב הראשי לישראל | הרב דוד אזולאי 
- השר לשירותי דת | הרב משה דגן - מנכ"ל הרה"ר לישראל | עו"ד הראל גולדברג - היועץ המשפטי לרה"ר לישראל | עו"ד יעקב אלתר - דובר 

הרבנות הראשית לישראל |רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי.

רפי יוחאי
מנהל היחידה הארצית

לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות


