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  תערובת לבהמות כשר לפסח . 1

היות ואי אפשר . עבור חג הפסח מכינים תערובת לבהמות מתירס
להוציא את כל גרגרי החיטה והשעורה מהתירס ובתערובת נשארת 

טוב לקנות תערובת זו לפני הפסח כדי שיהיה ביטול לפני , לחות
נשאר (החיטה שנטחנו ביחד עם התירס /הפסח לגרגרי השעורה

  ).חד לחמש מאות גרגירי תירסגרגיר א

  

  

  מזון לחיות מחמד. 2
ברצוננו להסב את תשומת לב הציבור כי מאכלים לכלבים וחיות 
מחמד עשויים להכיל חמץ גמור ועל כן יש להקפיד ולרכוש מזון 

מרכיבי מי רבנות מוסמכת שהוא נקי "לפסח אשר נבדק ואושר ע
 הרוכש לא יעבור על בל יראה ובל ימצאעל מנת שחלילה  חמץ

  .במהלך הפסח

  

  

  דיו המוחתם על הבשר. 3

יו המוחתם על הבשר בארץ מכיל תמצית תירס חלק מהד
מי שמקפיד לא לאכול בפסח דברים , לכן. הממתיקה את הדיו
  . עליו לקלף את החותמת לפני הבישול,המופקים מקטניות 

  

ל שנה אנו מביאים לפניכם מידע רלוונטי לנותני הכשרות ולצרכנים לקראת הפסח אשר יוכל לשמש להם כעזר לפני ככב
לאוכלי קטניות וללא חשש ז באתר האינטרנט "ניתן לצפות במוצרי היבוא אשר אושרו לפסח תשע. הפסח ובמהלכו

 . itemType&61652=levelId&425=itemId?asp.item_show/il.gov.rabanut.www://http=0 :ות בקישור הבאקטני
 !ר לישראל חג כשר ושמח"בשמנו ובשם הרה, בהזדמנות זו נבקש לאחל לכם



 - 2 -2822 

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

      30.3.2017, ז" התשעניסן 'ג |  7'ן כשרות מסעדכו

  

  שמן זית מעורב. 4

שמני זית "ברצוננו להסב את תשומת לבכם כי בשווקים מסתובבים 
ל "מבלי לציין כי הנ" סחכשר לפ"הנושאים את הכיתוב " מעורבים

ניתן . לעיתים מזומנות אף נושאים ציון כשרות מזויף. מכיל קטניות
 .ל מכילים שמן סויה על פי מחירם הנמוך "לזהות כי המוצרים הנ

כמו כן בתבלין הפפריקה האדומה לפעמים מערבים בו  שמן סויה 
   .מבלי ידיעת הצרכנים) קטניות(

  

  

  עדשים אדומים. 5

שהתקבלו לאחרונה נמצא כי רוב סוגי העדשים האדומים מנתונים 
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 

נא להביא לידיעת המשגיחים במפעלי . ל"החשש לחומר הנ
שלא לקלוט אלא אך ורק עדשים אדומים , םלמיניההאריזה 

המלווים בתעודת הכשר המיוחדת לפסח מטעם מחלקת היבוא 
  .הארצית

  

 

  אגוזים ושקדים, קוקוס, עוגיות בוטנים. 6

נא לשים לב כי קיימים יצרנים המייצרים בימים אלה עוגיות אלו 
כל . מורכאשר בחלקן הן מכילות קמח מצה אך היצור הוא חמץ ג

המבקש לרכוש עוגיות אלו עבור שימוש בפסח יוודא תחילה כי 
על מנת לא  על האריזה המקורית "כשר לפסח"מסומן במפורש 

מומלץ לא לקנות מוצרים אלו וכל מוצר אחר . להיכשל במהלך החג
  .בתפזורת ללא זיהו שם נותן ההכשר
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  תירס גרוס וקמח תירס. 7

גם עשויים להכיל הם מופק הקמח אשר מהואיל וגרגירי התירס 
 כך ולאחר הגריסה והטחינה לא ניתן לבוררם,חיטה או שעורה 

שבמכירתם לציבור קיים חשש למכשול הואיל ודרך הבישול הוא על 
הרבנויות מונחות שלא . כן אין לבשלם בפסחעל , ידי הוספת מים 

  .להעניק הכשר לפסח מחשש זה

 
  רשתות שיווק. 8

רה אחת מהמחלקות על מנת להתחיל במכירת סניף שבו הוכש
יקפיד על כך שלא , מוצרים כשרים לפסח זמן מספיק לפני החג 

תהה כניסת עובדים וניידות בין המחלקות השונות אלא אם כן 
החלפת : בגדיהם ורגליהם כדבעי כגון,העובדים ניקו את עצמם 

י יש למותר לציין כ. ניעור הבגדים ושטיפת ידיים, סינר או כפפות
לוודא שלא יוכנס כלי חמץ למחלקה זו כגון סכינים או משטחי 

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

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

  
  

  
 

  תחליפי קפה. 9

ליידע את הציבור כי נבקש מהרבנים המקומיים ומרבני הקהילות 
 ,המשמשים לעיתים כתחליפי קפה, משקה דגנים מסוגים שונים

חמץ גמור ועל כן אלו הצורכים משקה זה במהלך עשויים להיות 
השנה מוזהרים שלא לעשות בו שימוש בפסח אלא אם כן יש עליו 

   .כתכשרות לפסח מרבנות מוסמ

  

  



 - 4 -4844 

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

      30.3.2017, ז" התשעניסן 'ג |  7'ן כשרות מסעדכו

   תרופות כשרות לפסח. 10

כמדי שנה בשנה אנו מפרסמים לקראת חג הפסח את רשימת 
התרופות הכשרות לפסח כפי שנמסרו על ידי ועדת התרופות 

מחלקת  -של הרבנות הראשית לישראל ושרותי בריאות כללית
   .דת

ב או בחוברות "ניתן למצוא את הרשימה בקישור המצ
 . וליםהמופצות על ידי קופות הח

  

  
  שימוש במדבקות באריזת מוצרים לפסח. 11
נהלי הרבנות הראשית אוסרים שימוש במדבקות לצורך ציון , ככלל

ציון הכשרות צריך להופיע על . כשרות המוצרים בכלל ולפסח בפרט
בלית ברירה ניתן לציין את . גבי תוית המוצר בהדפסה או בהזרקת דיו

ד שיצויינו בה כל פרטי המוצר הכשרות באמצעות תוית מודבקת ובלב
שם נותן , )אם רלוונטי(שם היבואן , שם היצרן, ובהם שם המוצר

אין לאשר בשום אופן מדבקות עם ". ו"כשר לפסח התשע"הכשרות וכן 
  .בלבד או זיהוי כמפורט לעיל" כשר לפסח"הכיתוב 

  מדבקה לא תקינה

 

  תבלינים לפסח. 12
 לפסח נועדו למנוע מכשלה נהלי הרבנות הראשית ביחס לתבלינים

ישנם . של אכילת חמץ בפסח בשל שכיחות חיטה בשקי התבלינים
מקומות בהם שיווק התבלינים באופנים שונים נעשה בניגוד לדעת 

 בעברהרבנות הראשית וזאת למרות שבעשרות ביקורות שבוצעו 
גרגירי הכוסברה נמצא כי , אצל יצרנים העוסקים בטחינת תבלינים

,  גם לאחר שהתבצעה ברירה ידניתילו גרגירי חיטהוהחילבה הכ
כך שטחינתם בבתי העסק המסחריים בהם משתמשים בכמויות 

עשויה לגרום להכשלת הצרכנים , גדולות וברירתן קשה ביותר
אנו שבים ומבקשים מהרבנויות , לפיכך. באכילת חמץ בפסח

המקומיות לשווק את התבלינים בכשרות לפסח רק בהתאם לחוזר 
אין לייצר ולשווק , בהתאם לכך. פץ על ידי הרבנות הראשיתשהו

 "עמבה"נוהל לגבי ייצור  .כוסברה וחילבה טחונים ככשרים לפסח
לפני הפסח המורכב בין היתר מגרגירי חילבה יפורט בהמשך 

  . זהעדכון
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   במוצרים לפסחשינוי צורה. 13
ים בשנים האחרונות ישנם מאמצים רבים מצד יצרני המזון השונ

לייצר את מוצרי המזון המוכרים לכל השנה גם בכשרות לפסח 
באמצעות שימוש בחומרי גלם המותרים לפסח ובצורה הדומה 

מציאות זו עלולה לגרום לצרכנים . למוצרים הרגילים לכל השנה
ולמשגיחי הכשרות לטעות ולהתבלבל בין המוצרים הכשרים לפסח 

ית בשיתוף עם יצרני עושה הרבנות הראש, לפיכך. לבין אלו החמץ
המזון מאמצים רבים לבידול המוצרים לפסח מאלו של החמץ 

אנו . אריזתם או צבעם, ריםהמוצ ףוגבדרכים של שינוי צורת 
מצפים כי שיתוף הפעולה מצד היצרנים להגברת הבידול בין מוצרי 

  .החמץ והפסח ילך ויגבר כך שמגוון המוצרים יגדל ויתרחב

  :ם שנעשים במוצרים השונים להלן מספר דוגמאות לשינויי

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

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

  . לפסח בצורת טבעותשקדי מרק

במוצרים שאין אפשרות לשנות את צורתם כגון קמחים ואבקות 
  .ישנו שינוי בצבע האריזה ובשם המוצר, למיניהם

  
  
  

  
  

 

   לא לפסח–יין המכיל חמץ . 14
 משקאות עשויים להימכרנבקש להזהיר את הציבור כי בשווקים 

אסאי ספומנטה ורדי הנדמים ליין כגון משקה כהלי מוגז מתובל 
 המיובא על ידי חברת הכרם המכיל "ורדי ספרקלטיני אסאי"מסוג 

  .  ומיץ ענביםשכר לתת חמץ

יש לוודא בעת רכישת היינות והמשקאות לפסח שיהא מצויין על 
תוך ציון שם הרבנות המוסמכת ואין " כשר לפסח"הבקבוק בפירוש 

  .להסתמך על פרטי רכיבי המוצר
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   כשרה לפסח לאוכלי קטניות"העמב"יצור . 15
הוא מאכל המורכב מפלחי מנגו מוחמצים ברוטב צהוב רוטב עמבה 

מלח , מלח לימון, טחונים) חילבה(העשוי מזרעי גרגרנית יוונית 
 מספק לפני הפסחככל שקליטת גרגרי החילבה תהיה  .וכורכום

 פעמים ברירה ידנית 3הכשר לפסח תחת רבנות מוסמכת ויעבור 
א " רבנות מוסמכת אשר תייחד לכך כאשר תהיה תחת פיקוח

 הואיל  הכשר לפסח לאוכלי קטניותיקבלין מניעה שא, מתאים
הברירה תיעשה במקום .  שיוצר לפני הפסחומדובר על מאכל לח

רירה בפרק זמין מואר היטב תוך דאגה להחלפת האדם העוסק בב
ראוי  .ראוי על מנת שיחדש כוחותיו הואיל והדבר מצריך ריכוז רבו

להדגיש כי אין להשוות בין רמת שכיחות גרגרי החיטה בתירס לבין 
מידת הימצאותם בחילבה הואיל ובחילבה הרמה גבוהה במידה 

כמו כן מובהר בזאת כי אין במסמך זה . רבה ולכן יש לברור כדלעיל
אלא רק  שיווק אבקת חילבה טחונה ככשרה לפסח בכדי להתיר
  .עמבה בלבד

  

 

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:

  השלימה של םלרפואת
  עמיחי ישראל בן הדסה

    חוה בת ברוריה צילהשולמית 

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

q מורטבים בתהליך לאכלל  בדרך - עשויים משעורה סי פנינהיגריסים וגר העשוי מחיטה וכן - קמח מלא 

  .ייצורם

q אולם קיים  . מורטבים בנוזל חם בתהליך ייצורם לכן יש בהם חשש חמץ-) קואקר( בורגול ושיבולת שועל

 .יש לברר אצל מוכר נאמן. הליך ייצורובורגול טבעי יבש הנמכר בחנויות טבע שלא  מבושל ומורטב בת

q הרבה מהלכות חג הפסח תלויים במנהגים ולפעמים גם באותה עדה קיימים מנהגים - זעפרן ליוצאי מרוקו 

  .שונים

) ג"ל(המשנה ברורה ". שהמנהג שלא לאכול כרכום שקורין זפרין"כותב ) 'ח, ז"אורח חיים תס(א "הרמ

משום שמערבבים בו סולת , " דרכי משה"א בפירושו על הטור "מבאר את הסיבה לכך על פי דברי הרמ

חשש זה אמנם קיים בזעפרן טחון אבל בזעפרן טבעי שנראה . ושאור ועל כן יש חשש לחמץ ממש
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לכן ברור שליוצאי מרוקו מותר להשתמש בזעפרן טבעי אלא אם כן . כחוטים חומים אין חשש לאיסור

  .ידוע להם מנהג משפחתי אחר

q שמן קנולה – )CANOLA - ראשי תיבות של "CANadian Oil, Low Acid"( . מיוצר מלפתית ומקורו בקנדה

מהכלאות בן זנים , ל התחילו לייצר"רק בשנת תש. הוא צמח בר שלא גודל במקורו למאכל אדם. ומכאן שמו

לכן מיצוי . להלא גזרו על שמן קנו)  שנה700לפני כ(מכאן שבזמן שגזרו על קטניות .  למאכלהראוישמן , שונים

 ל" לשיטת הגאון הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצאף לא יגרום לגזרת קטניות ,לחלק מהשיטות, השמן בקיטור

השמן . יש להוסיף שביצור בארץ הלפתית מנופת ולא נשאר בתערובת אפילו אחוז חיטה. ם להקלייש הנוהגו

 אמנם ."  חוזר וניעור לפני הפסח ולא60לח בלח בטל ב"מופק רק מהלפתית ולא מהחיטה לכן גם בלי ההיתר ש

וכמותו , הרי שהויטמין מוסף כנוזל,  המופק מהסויהEיש לציין כי בשמן קנולה תוצרת הארץ המעושר בויטמין 

  "קנולה בלבד/ לאוכלי ליפתית "– על פי נהלי הכשרות יש לציין על גבי השמן . מהשמן1/60פחות מ 

q למיטב . על גביו שומן טרף או לא כשר לפסח הסיבה שיש הבודקים היא מחשש שמרחו - נייר אלומיניום

אם לכן .  מן החי או ממרכיבי חמץ לציפויבחומר משיחהידיעתנו בשנים האחרונות לא נמצאה בעיה של שימוש 

 מה עוד שככל שהיה קיים המאכל אינו נאסר, י גורם מוסמך " נבדקו עאתבנית שלבשימוש בנייר או נעשה 

  .חומר מן החי הרי שהוא כבר נפגם

q היות ואפשר לייצר .   החשש שיכול להיות במוצרי נייר הוא  מעמלנים שמערבים בו בשעת הייצור- מוצרי נייר

השימוש בעמילן הוא כדי . תפוחי אדמה וטפיוקה, )קטניות(=תירס, )חמץ(=חיטה: עמילן מכמה גידולים כגון

את מוצרי הנייר מייצרים מתאית . מבחוץבנייר סופג לא שמים. לדבק את סיבי הנייר וכן כדי להחליק אותו מבחוץ

  הנייר הממוחזר נשטף במים ומתפרק וחוזר למקורו -בתהליך ייצור נייר מנייר ממוחזר .  או מנייר ממוחזרהנקיי

בתהליך ייצור הנייר . בבדיקות מעבדה לא נמצאו שאריות של עמילן בסיבי נייר בתהליך המחזור. לסיבי נייר

 חומרים מלבינים וחומרים מדביקים, )בדרך כלל מנפט(ם שלא ראויים לאכילה כימיקלי: מוסיפים לסיבים

 . מעלות600בחלק מקומות החום של האוויר מגיע ל. ואחר כך מחממים את הנייר) לפעמים עמילנים(
q בכל נייר סופג המיוצר בארץ לא מוסיפים עמילן מחיטה או תירס בכל השנה אלא עמילן מתפוחי - נייר סופג 

במשך השנה משתמשים . טפיוקה וחברה אחת מייבאת את הנייר מטורקיה ושם לא מוסיפים עמילןאדמה או 

לכן מי שהשתמש בנייר סופג מהייצור לכל . גם בנייר ממוחזר ואילו לייצור לפסח לא משתמשים בנייר ממוחזר

 .השנה עבור אוכל לפסח אף אם נעשה מנייר ממוחזר מותר לכתחילה לאכול את האוכל לפסח

q הציפוי לא . המיוצר בארץ מצופה במשך השנה בעמילן תירס ולפסח מצופה בעמילן תפוחי אדמה ייר אריזהנ

 .יורד בשימוש למוצרים קרים ויבשים

q שיש מפעל שמצפה  אולם שמעתי ןלרוב אין בעיית כשרות לפעמים מצופה בסיליקו. ל" מיוצר בחו– נייר אפיה

 .בעמילן מחמץ לכן צריך כשרות לפסח

q מיובאות לארץ בדרך כלל אין בעיית כשרות לפסח–ת מפיו . 
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q המגע יתכן רק במקום הדבקת .   מצופות מבפנים בחומר פלסטי לשם מניעת מגע בין הנייר לנוזל-כוסות נייר

 . לכתחילה צריך הכשר לפסח. בדרך כלל העמילן לא חמץ. הכוס

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

 .לכן אין בעיית כשרות לפסח. הדבקת פנימית

q לא צריכים הכשר– כלים מפלסטיק .       

q אמנם . צריכים הכשר לפסחועל כן אינם  הלילאכהינם פגומים חומרי ניקוי  – אקונומיקה וסבון ניקוי כלים

לכתחילה הכשר היות ונהנים פתונים צריכים משחת שינים וש: דברים שבאים במגע עם הפה כגון
 .מהטעם

q  חמץ וגם אם היה חמץ הוא נפגם בהם  מחויבים בהכשר היות וספק אם מעורב אינם:  ושמפוגוף סבון

 .והתבטל לפני הפסח ולא מתכוונים לאוכלו בפסח

q ות גומי כפפלגבי .  אינם צריכים הכשר מיוחד לפסחללא אבקהכפפות גומי : פ"ח ניילון/כפפות גומי

  .יתכן שמקורה לכל היותר מקטניות בלבד ולא מדגן,  עם אבקה

 

,  הרב הראשי לישראל-א "ג דוד לאו שליט"הרה,  הראשון לציון והרב הראשי לישראל-א "ג יצחק יוסף שליט"הרה: העתקים  
, ר לישראל" היועץ המשפטי לרה-ד הראל גולדברג "עו, ר לישראל"ל הרה" מנכ-ד עודד פלוס "עו,  השר לשירותי דת-ב דוד אזולאי הר  

.רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי,  דובר הרבנות הראשית לישראל-מר דניאל בר   
 

ברבנויות להתעדכן יש כן ועל פירסומם ליום נכונים זה בעדכון המופיעים הנתונים כל  

עסק בית או מוצר כל של העכשווי הסטאטוס לגבי  

 

  ,בכבוד רב

  
  הרב יעקב סבג

 ראש אגף הכשרות

  ,בברכת התורה והארץ

  

  רפי יוחאי
  מנהל היחידה הארצית

  לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
 


