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 עדכון כשרות :הנדון
 

נתפסו ,    משטרת  ישראל  באזור  רחובותבשיתוףפקחי  היחידה  הארצית    מי"עבפשיטה  משותפת  שנערכה   .1
מספר  תעודות  השגחה  הנחזות  להיות  תעודת  הכשר  בקרב  בתי  עסקים  אשר  הציגו  את  עצמם  ככשרים 

הרב בין  התעודות  שהוצגו  היו  תעודות  של  .  ללא  תעודת  הכשר  כחוק  מטעם  הרבנות  המקומית  רחובות
י  המשטרה "התעודות  נתפסו  ע".  כתר  לדוד"צ  "  בד–  מנשה  בלקר  מלוד  וכן  הרב  אברהם  אצרף
ל  אינם "הרינו  להודיע  בשער  בת  רבים  כי  הגופים  הנ.  וחקירה  החלה  להתנהל  נגד  הנוגעים  בדבר

 .מורשים להעניק תעודות הכשר בשום אופן על פי חוק ושומר נפשו ירחק
 

, מ"  יוסי  ישראלי  בעי  המפיץ"  משווק  ע,ג"  ק5  קטניות  –"  אורז  ירדן"המוצר  לאחרונה  שווק   .2
כשר "המוצג  כ,  04–  8767594:  'טל,,    קרית  ביאליק55החרושת  '  רח,  יבוא  ושיווק  מוצרי  מזון

הכשרות  ברבנות  חיפה  עולה  כי  מזה '  מחעם  בדיקה  שנערכה  מ".  בהשגחת  הרבנות  חיפה
ע אין  לקלוט  בשום  אופן  מוצר  זה  במקומות  המושגחים  ויש  לייד.    ל"מספר  שנים  שלא  ניתן  הכשר  לנ

 . אותנו בכל מקום בו ימכר
 

נמכר  בחנויות  מושגחות "  בירה  היינקין"מדיווח  שהתקבל  במוקד  היחידה  הארצית  עולה  כי  משקה      :ב    ל    ו  מ  יש .3
לאחר  בדיקה  עם  מחלקת .  כשבבדיקה  מדוקדקת  של  תוית  המוצר  התגלה  שהמשקה  אינו  נושא  כל  ציון  כשרות

, נורדאו  .    ת.א,  "מ"טמפו  משקאות  בע"'  י  חב"משווקת  בארץ  ע"  בירה  היינקין"היבוא  הארצית  נמצא  כי  כיום  
ר  לישראל  וחלקו  מיוצר  בארץ  תחת  הכשר  רבנות "ל  באישור  הרה"כאשר  חלקו  מיובא  ישירות  מחו,  נתניה
על  המשגיחים  להקפיד  ולוודא .  ר  לישראל"אין  לקלוט  בירה  זו  מיבואנים  אחרים  שלא  קיבלו  את  אישור  הרה  .נתניה

 . על מנת לא להכשיל את הציבור הרחבכשרות מוסמכת ציון תחת אך ורק מהיבואן המאושר כי המשקה נקלט 
 

, 04–  6400356'  טל,  גן  נר.  ת.א,  "מ"  חברה  ליבוא  ויצור  מזון  בע-מ    "מדגן  בע"בביקורת  שנערכה  במפעל   .4
  וכן 72900011237288:  בר  קוד,  "בוטנים  מצופים"התגלה  כי  במהלך  היצור  ארעה  תקלה  ותוצרת  של  

כי  המוצר  מכיל  חמץ על  אף  "  לאוכלי  קטניות  בלבד"סומנה  בכיתוב  ,  7290011237264:  בר  קוד,  "ס'מנצ"
הואיל  ואנו  נמצאים  בסמוך  לפסח  יש  להחזיר  מוצרים  אלו  ליצרן  על  מנת  שיתקן  את  הטעות  ובכך  הציבור .  גמור

 .  לא יכשל
 

 .Dr"עולה  כי  מוצרי  "  מ"ט  בע.צ.כ"'  ר  לבין  נציג  חב"מבירור  שנערך  בין  הממונה  על  מחלקת    תעשיה  וחרושת  ברה .5
PET” וקי  מזון לאחרונה  התקבלה  תלונה  ממש.  מזון  לחתולים  עשויים  להכיל  חמץ  ועל  כן  אינם  ראויים  לשימוש  בפסח

בהזדמנות  זו  נבקש  מהציבור  להקפיד  ולוודא  כי  המזון ".  ללא  חמץ"מצויין  ג  המדבקה  "  רכשו  מוצר  זה  כאשר  עאשרלחיות  
י  אישור  מטעם  גוף  מוסמך "י  הקפדה  כי  התוצרת  מלוות  ע"  חשש  חמץ  וזאת  עהנרכש  על  ידם  עבור  האכלה  בפסח  הינו  ללא

 . המעיד על כך שאינו מכיל חמץ
 

" חוף  דור"מעדכון  שהתקבל  מלשכת  הרב  האזורי  לחוף  הכרמל  עולה  כי  הוסרה  הכשרות  מכפר  הנופש   .6
ים  ללא בישול,  בישולים  בשבת,    ערבוב  חלב  ובשרלתוזאת  בעקבות  הפרת  חמורה  של  הנהלים  הכול

 . ידע הציבור ויזהר. אזוריתכ בעלי המקום מסרבים להחזיר את תעודת ההכשר לרבנות ה"כמו. משגיח
 

ל  מכיל "הננמצא  כי  ,  7290001855157:  בר  קוד,  "שמן  זית  כתית"י  משרד  הבריאות  ל"מבדיקת  מעבדה  שנערכה  ע .7
צ  נחלת "שגחת  הרבנות  כוכב  יאיר  ובדכשר  בה"תוך  הצגתו  כ"  שמן  זית"ג  התויות  מצויין  "שמן  סויה  על  אף  כי  ע

  הרינו  לחזור  ולהזכיר  כי  על  פי  נהלי  אגף  הכשרות  הארצי  אין  להעניק  הכשר  לייצרן  המרמה  את  הציבור  תוך ".יצחק
. סז002'  בעדכון  כשרות  מסוט  יתר  רומובהר  בפי  כפי  שפורסם  1145  וכן  191עבירה  על  הוראות  תו  תקן  ישראלי  

 . בור בארץנבקש את שיתוף הפעולה מנותני ההכשר לרווחת הצי
 

השוכנת  בצומת "  אמריקנה"לחצור  הגלילית  עולה  כי  הוסרה  הכשרות  ממסעדת  י  הרב  המקומי  "מנתונים  שהתקבלו  ע .8
 .  ידע הציבור ויזהר– בשבת העובדמפירים את הנהלים תוך לאחר שנתפסו ,מחניים
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ויסקי "עובדה  כי    העולה  בשנית  ה,  ט"מהדורה  תשס,  ד  לונדון"י  בי"במדריך  הכשרות  האחרון  שיצא  לאור  ע  !םכבל  תמושת  ל.9
.   ועל  כן  אין  לצרוך  אותו  אלא  אם  כן  הוא  יוצר  בהשגחת  כשרות  מוסמכתעשוי  להכיל  רכז  יין  ושאר  מרכיבים  ללא  הכשר,  לסוגיו"  האירי

. החשש  לגבי  סוג  זה  של  ויסקי  גבוה  יותר  הואיל  ועל  פי  חוקי  המדינה  מותר  על  פי  חוק  לערבב  את  הויסקי  עם  חומרים  נוספים
" )צפון  אירלנד"  (JAMESON"  ,"BUSHMILLS"י  חברות  "  הרינו  להודיע  כי  ויסקי  המיוצר  ע,בהתאם  לכך

PADDY  "הרינו ,  לשאלת  רבים.    כל  זמן  שלא  נושא  עליו  ציון  כשרות  בהתאם  לנהליםאינו  מאושר  לשימוש
חייבים  לשאת  במפורש  ציון   "SMIRNOFF”"   SMIRNOFF ice"  וכן  ”ABSOLUT VODKA"להבהיר  כי  המשקאות  
   !ידע הציבור ויזהר.אין לקלוט אותם במקומות המושגחים על מנת לא להכשל, ולא, כשרות מגורם מוסמך

 
אינו עומד תחת , נתניה, 33גד מכנס ' רח, "מלון פלאס" מלשכת  הרבנות נתניה התבקשנו להודיע כי .10

 . ידע הציבור ויזהר.  הכשלת הרביםכי לאחרונה הוצג המלון ככשר בדרכים שונות לפסח תוךהשגחתם על אף 
 

  המשך- ט"ערכות לפסח תשסה
 

ועל  כן  יש  להקפיד  שלא "  השחיטה  השחורה"ברצוננו  להזכיר  כי  לקראת  חג  הפסח  נפוצה  תופעת  :  המטבחייםהודעה  ממחלקת  בתי  
בכל בית מטבחיים  צריך . ראללקלוט  בשר טרי אלא אם כן הוא נשחט בבית מטבחיים הפועל לפי נהלי הכשרות של הרבנות הראשית ליש

להיות  רב  הממונה  על  בית  המטבחיים  מטעם  הרבנות  המוסמכת  לכך  והוא  אחראי  על  כל  הנעשה  בבית  המטבחיים  בכל  ימות  השבוע  ולא 
, יום  השחיטה:  פלומבות  ומספור  הבהמה  וכן  אישור  כשרות  בו  מפורטים,  חותמות:  בבשר  צריכים  להיות  סימני  כשרות.  רק  ביום  השחיטה

 .נבקש מהרבנים והמשגיחים לפעול בהתאם להנחיה זו.  וכמויות וניקורלקי הבשר והמספורח
 

בהזדמנות  זו  אנו  חוזרים  ומזכירים  כי  אין  לאשר  הובלת  בשר  טרף  וכשר  יחדיו  באותה  משאית  מבתי  המטבחיים  המאושרים  •
 .  בעבר ושאירעקלות חמורות לחנויות והאיטלזים בערים השונות אלא יש להובילם ברכב נפרד בלבד וזאת לאור ת

היות  ואי  אפשר  להוציא  את  כל  גרגרי .    עבור  חג  הפסח  מכינים  תערובת  לבהמות  מתירס-  תערובת  לבהמות  כשר  לפסח •
טוב  לקנות  תערובת  זו  לפני  הפסח  כדי  שיהיה  ביטול  לפני  הפסח  לגרגרי ,  החיטה  והשעורה  מהתירס  ובתערובת  נשארת  לחות

 ).נשאר גרגיר אחד לחמש מאות גרגירי תירס(עם התירס החיטה שנטחנו ביחד /השעורה
ברצוננו  להסב  את  תשומת  לב  הציבור  כי  מאכלים  לכלבים  וחיות  מחמד  עשויים  להכיל  חמץ  גמור  ועל  כן  יש   :  מזון  לחיות  מחמד •

 .י רבנות מוסמכת שהוא נקי מרכיבי חמץ"להקפיד ולרכוש מזון לפסח אשר נבדק ואושר ע
מי  שמקפיד ,  לכן.  חלק  מהדיו  המוחתם  על  הבשר  בארץ  מכיל  תמצית  תירס  הממתיקה  את  הדיו  :  שרדיו  המוחתם  על  גבי  הב •

 .לא לאכול בפסח דברים המופקים מקטניות  עליו לקלף את החותמת לפני הבישול
 כשר"הנושאים  את  הכיתוב  "  שמני  זית  מעורבים"  כי  בשווקים  מסתובבים  לבכםברצוננו  להסב  את  תשומת  :  שמן  זית  מעורב •

ל  מכילים "ניתן  לזהות  כי  המוצרים  הנ.  לעיתים  מזומנות  אף  נושאים  ציון  כשרות  מזויף.  ל  מכיל  קטניות"מבלי  לציין  כי  הנ"  לפסח
כמו  כן  בתבלין  הפפריקה  האדומה  לפעמים  מערבים  בו    שמן ).  ל"  מ630ח  ליחידה  של  "  ש10(שמן  סויה  על  פי  מחירם  הנמוך  

 .מבלי ידיעת הצרכנים) קטניות(סויה 
על ,  ולאחר  הגריסה  והטחינה  לא  ניתן  לבוררם,הואיל  וגרגירי  התירס  עשויים  להכיל  חיטה  או  שעורה    :  תירס  גרוס  וקמח  תירס •

יתבטל  לפני ,    במידה  וקיים-לטגן  או  לאפות  את  המאכל  לפני  הפסח  ובכך  החמץ  ,  להקפיד  לבשל  ,  הנוהגים  לצרוך  אותם  בפסח  
 .הפסח

 צמחיאחרונה  נמצא  כי  רוב  סוגי  העדשים  האדומים  המיובאים  ארצה  מעובדים  עם  שמן  מנתונים  שהתקבלו  ל:  עדשים  אדומים •
אשר  מקורו  עשוי  להיות  בהחלט  מחמץ  ועל  כן  אין  לעשות  שימוש  בעדשים  אלו  אף "  CITRIC ACID"ובנוסף  אף  מכילים  

 .ינהםנא להביא לידיעת המשגיחים במפעלי האריזה למ. ל"לנוהגים לאכול קטניות בשל החשש לחומר הנ
, סניף  שבו  הוכשרה  אחת  מהמחלקות  על  מנת  להתחיל  במכירת  מוצרים  כשרים  לפסח  זמן  מספיק  לפני  החג  :  רשתות  שיווק •

בגדיהם  ורגליהם ,יקפיד  על  כך  שלא  תהה  כניסת  עובדים  וניידות  בין  המחלקות  השונות  אלא  אם  כן  העובדים  ניקו  את  עצמם  
למותר לציין כי יש לוודא שלא יוכנס כלי חמץ למחלקה זו כגון . גדים ושטיפת ידייםניעור  הב,  החלפת  סינר  או  כפפות:  כדבעי  כגון

 . סכינים או משטחי עבודה וכדומה
  עוגיות  אלו  כאשר  בחלקן  הן בימים  אלהנא  לשים  לב  כי  קיימים  יצרנים  המייצרים  :  שקדים,  אגוזים,  קוקוס,  עוגיות  בוטנים •

  תחילה  כי  מסומן  במפורש איווד  לרכוש  עוגיות  אלו  עבור  שימוש  בפסח  שכל  המבק.  מכילות  קמח  מצה  אך  היצור  הוא  חמץ  גמור
 .  במהלך החגללהיכשעל מנת לא " כשר לפסח"

 

 
' מצורפת  בזה  לנוחיותכם  רשימת  מספרי  הטלפונים  לקבלת  מידע  בדבר  כשרות  תרופות  לפסח  באדיבותם  של  כב

כפי  שפורסם ,א  "הרב  חיים  קאופמן  שליט'  נו  כברב  שירותי  בריאות  כללית  וסג,א  "הרב  מנחם  רוזנברג  שליט
) 4.04.09(ט  "בניסן  תשס'  ממוצאי  שבת  ימוקד  שירות  חינם  יפעל  החל  .  ט"בחוברת  שירות  המידע  לפסח  התשס

-9087421  ,  7292896-077  :הבאים'  הטל'    במס21.00  -  17.00:    בין  השעות)7.04.09(ג  בניסן  "עד  יום  שלישי  י
כ  ניתן  למצוא  מידע  לגבי  תרופות  הכשרות  לפסח "כמו.  02–  5713285,  04–  9847972,  08–  9494743  ,  03

 il.co.clalit.www://Http: באתר הכללית מדור החדשות על פי הכתובת הבאה
 

 
 
 
 
 

 :העתקים
 ג הרבנים הראשיים לישראל"הרה

 ר לישראל"ל הרה" מנכ-מר עודד וינר 
 ר לישראל"ש לרה"ועמ הי–ד "עו, מר שמעון אולמן

 

 
 


