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 http://www.pizzot.co.il/article.php?art=3  :  לאחרונה  פורסם  באתר  הבא:זהירות .1
:   :  בסניפים  הבאים"פיצה  כשרה  לפסח"הפסח    עומדת  למכור  במהלך  "פיצה  האט"כי  רשת  

56בן  גוריון  '  רח(הרצלייה  ,)  11ביאליק  '  רח(רמת  גן  ,  )א"ת ,170 דרך  נמיר'  רח(רמת  אביב  
דרך (הוד  השרון  ,  )מרכז  חורב(חיפה  ,  )ובסניף  שבפנינת  אילת בניין  הספירל(אילת  ,)

6לישנסקי  '  רח(ראשון  מערב  ,)47וייצמן  '  רח(כפר  סבא  ,  )91וייצמן   'רח(נס  ציונה  ,)רמתיים
אינם ל    "כי  הסניפים  הנלהודיע  בשער  בת  רבים  הרינו    .ועינת)  2'  אהרונוביץ 'רח(חולון  ,)

יש  להפיץ  את .    ורובם  אינם  כשרים  אף  כל  השנה  כשרים  לפסח  מטעם  הרבנויות  המקומיות
 .דבר המכשלה בדחיפות על מנת להסיר מכשול

 
 Kara  נוזל  קוקוס  :עולה  כי  השנה  לא  אושר  המוצרמעדכון  שהתקבל  מאת  מחלקת  היבוא   .2

coconut milk  לפסח  אף קה  י  אלס"עומיובא  אינדונזיה  ריאו  סקטי  יונייטד  פי  טי  '  י  חב"המיוצר  ע
תחת  קודי  יצור ר  "ככשר  בהשגחת  האו  קיי  והרה  משווק  בארץ  זהמוצר  על  פי  שלאחרונה  נמסר  כי  

ליידע נא  .    במוקמות  המושגחיםאין  לקלוט  מוצר  זה  .  שהתבצעו  ללא  כשרות
 .בהתאםאת המשגיחים 

 
 אתבמהלך  הפסח      לצרוךלמעוניניםרבנות  ראש  העין  מבקשת  להבהיר   .3

של   המקורי  השקיקהקפיד  ולוודא  כי  על  גבי    לים  הנתונה  להשגחתה  חייב"ביסקול"'    של  חב"סוכרלייט"המוצר  
  . המוצר אינו כשר לפסח כלל, ולא,"כשר לפסח"מצויין במפורש וכן על גבי הקרטון   זהמוצר

 
הודבקו   "תן  פרי"במותג  כי  מצא  שעל  גבי  תוצרת  חברתו  מבת  ים    "י  צנוברחפיצו"  חברת    בעלנה  דיווחורלאח .4

לצורך  הזהירות  בלבד .  ה  בכשרות  לימות  השנה  בלבדרצלתוצרת  שיוכלשהו  י  משווק  "  ע"כשר  לפסח"מדבקות  
לפסח בחלקם    אמנם  הוכשרו    בת  ים3העבודה  '  רח  "פיצוחי  צנובר"'  להבהיר  כי  מוצרי  הפירות  היבשים  של  חברבנות  בת  ים  מבקשת  

 .הז אכן מייצור כי התוצרת המתקבלת )3332078-054 :נייד -יצחק ' ר (אך יש לוודא עם משגיח המפעל 
 
 :'  טל"ביוטי  קייר"'    למוצרי  חבהכשרכלל    מעניק    אינוא"טמלשכת  רבנות  קרני  שומרון  ביקשו  להודיע  כי  הרב  יצחק  הלוי  שלי .5

  . לכלל הלקוחותגי החברה בטלפוןנצי י"ע מסרנבניגוד לוזאת  1599510105
 
  כל  מי  שקנה  יין  או  מיץ  ענבים  בשנה  האחרונה  צריך .ביעור  יין  או  מיץ  ענבים  בערב  פסחלגבי  תזכורת   .6

חובת  הביעור  היא  רק .  יש  לבערו  מהבית  לפני  הפסח,  אם  כן.לבדוק  האם  כתוב  עליו  שהוא  מאוצר  בית  דין
י  שמוציאו  מרשותו  לרשות  הרבים  ואומר  לפני "הביעור  נעשה  ע.  סעודות3כאשר  יש  לו  ייין  בכמות  יותר  גדולה  משתיית  כל  בני  ביתו  ב

הבעלים  שהפקיר  ל  לא  זכו  ביין  יכול"האנשים  הנובמידה  ".צריך  ליטול  יבוא  ויטולרוצה  או  אחינו  בית  ישראל  כל  מי  ש"  :שלושה  בני  אדם
 .)הבדלה, הסדר   לילבמנהגיכגון (  אין לשופכו או להפסידו,בקדושת שביעיתשל אוצר בית דין הקדוש  יין . בעצמולזכות בו

 
 "ADVANCE  1,2,3      סימילאק"  ו"1,2,3סימילאק  טופ  "  המוצרים    :בוא  הארציתיהבהרה  ממחלקת  הלשאלת  רבים   .7

,   )Pללא  האות  אושר  באופן  חריג  השנה  גם  (  o.uכשרים  בהשגחת  הה  מהולנד  "סימילאק  איזומיל"  ןוכ  מאירלנד  
  .ר לישראל לפסח לאוכלי קטניות"רהי ה"אושרו ע

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

  

 


