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  הרב המקומי

  מנהל מחלקת הכשרות
  ר המועצה הדתית"יו

  די בכל אתר ואתר
  
  

  ,שלום רב
  
  

  עדכון כשרות: הנדון                 
  

כי אין , ד ירושלים"י מחלקת הכשרות ברבנות המקומית והמועה"התבקשנו להודיע ע  ! הר  הז  א .1
על אף ,  ירושלים,56'  ורג'קינג ג' רח, "בית הכנסת הגדול"היא מעניקה תעודת הכשר לאולם 

 י גורם פרטי"כל ניסיון להציג את המקום כמושגח ע". כשר למהדרין"ואף " כשר"שהמקום מוצג כ
נא ליידע את רשמי . אין לאשר עריכת חופות וקידושין במקום. טעה את הציבורמ, בלתי מוסמך

 .הנישואין והציבור בהתאם
 

: בר קוד, "לשונות חתול משוקולד חלב לבן"לאחרונה נמכר בשווקים המוצר  .2
 שוקולד –. א.ק"' י חב"ומיובא ע, מאוסטריה" גונס"' י חב"המיוצר ע, 9002859040986

 -ם "ככשר חלבי לפסח לאוכלי קטניות ואבקת חלב עכו"תוך הצגתו ,  סבא–כפר , "מ"בע
. ג אריזת המוצר אין כל ציון כשרות במקור"כאשר ע, "ם"חוג הרבמ"צ "בהשגחת בד

, היבוא הארצית ויש חשש גדול לכשרותו' הרינו להודיע כי המוצר לא קיבל את אישור מח
לקלוט מוצר זה ויש להסירו אין ". כשר לפסח"שמדובר על מוצר המוצג   כ, מה עוד

 .מהמדפים ולהחזירו ליבואן
  

א "רב המועה, א"מעדכון שהתקבל מאת הרב נפתלי שלמה שליט .3
, "התבלין"עולה כי הוסרה תעודת הכשרות ממפעל , "בית יוסף"צ "גזר ובד

מושב יציץ ומעתה אין לקלוט תוצרת חברה זו עד להודעה ,  42השוכן במשק 
 .חדשה

  
על כך שבשווקים מופץ אישור ,  הודעה מרבנות צפתלאחרונה התקבלה .4

על אף שמעולם לא ניתן הכשר , "בהשגחת הרבנות צפת", "קקאו מריר פרווה"כשרות עבור 
כפי שניתן לראות . בלבד" שוקולד מריר פרווה"האישור המקורי ניתן ל. מטעמה למוצר זה

צר תוך ניסיון להטעות השמיט את שם החברה ושינה את שם המו, מאן דהו, ב"בתעודה המצ
את הציבור ועל כן אין לקלוט את הקקאו המריר בשום אופן ונבקש לעדכן אותנו בכל מקום בו 

 .  עודה זותנמצא ונמכר מוצר זה בליווי 
 

 שירותי –אשל . ל"' מעדכון שהתקבל מאת מחלקת הכשרות ברבנות אשקלון עולה כי חב .5
חם ואין להם אחריות לגבי כשרות בבעלות מר יצחק זליקוביץ אינו נתון לפיקו, "מ"מזון בע

 .ידע הציבור ויזהר. המזון הנמכר במקום
  

עולה כי הוסרה ,  העין–מעדכון שהתקבל מאת רבנות ראש  .6
השוכן במרכז המסחרי הישן , "כל בו בשר"הכשרות מאטליז 

עקב אי עמידה בנהלי , )דב(בבעלות מר מאיר נדב , בראש העין
 !ציבור ויזהרידע ה. הכשרות מטעם הרבנות הראשית

  
 "קלית יוסי" רבנות תל אביב ביקשה להבהיר כי החנות :הבהרה☺ .7

 להשגחתה אך בכשרות רגילה בלבד נתונה כןא " ת47מטלון ' ברח
לוודא כי ש  י. בטעות ולא כפי שפורסם בעדכון האחרון)ולא למהדרין(

  . במקום תעודת הכשר בתוקף מטעם הרבנות המקומית
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י " עניתנה תעודת הכשרהרינו להודיע כי השנה , לפסח" סימילאק"מזון לתינוקות : בנושא כשרות המוצר םיבר תלאשל
  : בלבדמחלקת היבוא למוצרים הבאים

  
   המשך-ע "הערכות לפסח תש

  
ועל כן יש להקפיד שלא " השחיטה השחורה"ברצוננו להזכיר כי לקראת חג הפסח נפוצה תופעת : הודעה ממחלקת בתי המטבחיים

בכל בית מטבחיים  צריך . לקלוט בשר טרי אלא אם כן הוא נשחט בבית מטבחיים הפועל לפי נהלי הכשרות של הרבנות הראשית לישראל
טעם הרבנות המוסמכת לכך והוא אחראי על כל הנעשה בבית המטבחיים בכל ימות השבוע ולא להיות רב הממונה על בית המטבחיים מ

, יום השחיטה: פלומבות ומספור הבהמה וכן אישור כשרות בו מפורטים, חותמות: בבשר צריכים להיות סימני כשרות. רק ביום השחיטה
 נבקש מהרבנים והמשגיחים .לוודא עם המשגיח בבית המטבחיים את נכונות פרטי המשלוחש  י.חלקי הבשר והמספור וכמויות וניקור

  .ל בהתאם להנחיה זולפעו
  
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 
היות ואי אפשר להוציא את כל גרגרי החיטה . הפסח מכינים תערובת לבהמות מתירס עבור חג - תערובת לבהמות כשר לפסח •

טוב לקנות תערובת זו לפני הפסח כדי שיהיה ביטול לפני הפסח לגרגרי , והשעורה מהתירס ובתערובת נשארת לחות
  ).נשאר גרגיר אחד לחמש מאות גרגירי תירס(החיטה שנטחנו ביחד עם התירס /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 לא , לכן. ס הממתיקה את הדיוחלק מהדיו המוחתם על הבשר בארץ מכיל תמצית תיר : דיו המוחתם על גבי הבשר •
  .לאכול בפסח דברים המופקים מקטניות  עליו לקלף את החותמת לפני הבישול

" כשר לפסח"הנושאים את הכיתוב " שמני זית מעורבים"ברצוננו להסב את תשומת לבכם כי בשווקים מסתובבים : שמן זית מעורב •
ל מכילים שמן סויה על "ניתן לזהות כי המוצרים הנ. מנות אף נושאים ציון כשרות מזויףלעיתים מזו. ל מכיל קטניות"מבלי לציין כי הנ

  .מבלי ידיעת הצרכנים) קטניות( כמו כן בתבלין הפפריקה האדומה לפעמים מערבים בו  שמן סויה .פי מחירם הנמוך 
על , ולאחר הגריסה והטחינה לא ניתן לבוררם,להכיל חיטה או שעורה הואיל וגרגירי התירס עשויים  : תירס גרוס וקמח תירס •

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

רצה מעובדים עם שמן צמחי ובנוסף מנתונים שהתקבלו לאחרונה נמצא כי רוב סוגי העדשים האדומים המיובאים א: עדשים אדומים •
אשר מקורו עשוי להיות בהחלט מחמץ ועל כן אין לעשות שימוש בעדשים אלו אף לנוהגים לאכול " CITRIC ACID"אף מכילים 

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

: בגדיהם ורגליהם כדבעי כגון,על כך שלא תהה כניסת עובדים וניידות בין המחלקות השונות אלא אם כן העובדים ניקו את עצמם 
כנס כלי חמץ למחלקה זו כגון סכינים או למותר לציין כי יש לוודא שלא יו. ניעור הבגדים ושטיפת ידיים, החלפת סינר או כפפות
 . משטחי עבודה וכדומה

נא לשים לב כי קיימים יצרנים המייצרים בימים אלה עוגיות אלו כאשר בחלקן הן מכילות : שקדים, אגוזים, קוקוס, עוגיות בוטנים •
" כשר לפסח"לה כי מסומן במפורש כל המבקש לרכוש עוגיות אלו עבור שימוש בפסח יוודא תחי. קמח מצה אך היצור הוא חמץ גמור
 . על מנת לא להיכשל במהלך החג

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

פורסם בחוברת כפי ש,א "הרב חיים קאופמן שליט' רב שירותי בריאות כללית וסגנו כב,א "הרב מנחם רוזנברג שליט
ג " יראשוןעד יום ) 24.3.10 (ע”תש בניסן 'ט מיום רביעימוקד שירות חינם יפעל החל . ע”תששירות המידע לפסח ה

' הטל' במס 23:00ק שעה אחרי צאת השבת עד לשעה "ובמוצש 21.00 - 17.00: בין השעות) 28.3.10(בניסן 
כ ניתן למצוא מידע "כמו. 02– 5713285, 04– 9847972, 08– 9494743 , 9320739-03 , 7292896-077: הבאים

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