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  לכבוד
  הרב המקומי

  מנהל מחלקת הכשרות
  ר המועצה הדתית"יו

  די בכל אתר ואתר
  
  
  

  ,שלום רב
  
  
  

כי הסיר את אחריותו הכשרותית ממוצרי עלי , עולה, דרום הר חברון,  רב הישוב סנסנהי"עמנתונים שנמסרו  .1
וזאת לאחר שעל פי החשד אריזות החברה נמצאו בידי משווקים אשר ככל " אביב למהדרין"' הירק של חב

כך שנמצאו נגועים ברמה , הנראה החדירו תוצרת עלי ירק לא מפוקחת לשקיות אשר שווקו למספר מקומות
כי אינו תולה את החשד במגדל אלא , קומי ביקש להבהירהרב המ. גבוהה ביותר תוך הכשלת הציבור

 . באפיקי השיווק ועל כן ביקש להביא את דבר המכשלה לידיעת הציבור לבל יכשל
 

, "יכין"תחת המותג , " רוטב לתבשיל–טומטינה " לאחרונה שווק המוצר   .2
 הרבנות כשר לפסח"כאשר מחד מצויין , אלון תבור. ת.א, "מ"זנלכל בע"' י חב"המיוצר ע

ובחלק העליון של הפחית מצויין  כיתוב סותר " האזורית עמק יזרעאל ללא חשש קטניות
כי המוצר מכיל , לאור העובדה". צ בית יוסף"כשר לפסח לאוכלי קטניות בהשגחת בד"

יש להסיר מוצר .  יש לפנות לשאלת רב למי שמקפיד על קטניות–עמילן תירס ושמן סויה 
ולהחזירו ליצרן על מנת לא ליצור בלבול מקרב סח  או לחילופין עד לאחר הפזה מהמדפים 

 . הציבור
  

' י חב"המשווק ע, "קנור"תחת המותג , "רוטב שום ודבש"במוצר הננו להביא לידיעת הציבור כי  .3
על אף שבפועל המוצר מכיל חומרי גלם , "כשר לפסח ללא חשש קטניות"צויין בטעות , "יונילבר"
 יש ליידע את משגיחי המלונות והמסעדות בהתאם לבל יעשו שימוש במוצר .מסויה" הידרוליזט"

 . במקומות הפועלים בפסח ללא חשש קטניות
  

 בכשרות רגילה "בר מן"' נמצאו משווקים אריזות אבקת אפיה של חב, לאחרונה .4
". ג"כשר לפסח תשע"ג הקרטון הודבקו מדבקות "על אף שע, לימות השנה

בכשרות , 7290005384868: בר קוד, "דנאבלו"וג נמצאו גבינות מס, כ"כמו
ג רבנות כפר "כשר לפסח תשע"תוך שהם נושאות מדבקות כשרות , רגילה
ג "כי אין להסתמך על מדבקות המוספות ע, הננו לחזור ולהתריע". ה"הרא

א הנתונים והמדבקה לפסח נושאת את מלאלא אם כן לפסח המוצרים המשווקים 
' בר קוד וכדו, ציון כשרות, רכיבים, שם היבואן, ןשל המוצר לרבות שם היצר

 .  אישור מיוחד מנותן ההכשר לכךקיבלוזאת לאחר שהיצרן 
  

, "אחדות ישראל"צ "בדמ, א" שליטהתקבלה הודעה מאת הרב דוד אופנהיימר .5
 –" ריבת חלב"משלוח של המוצר  כי , המבקש להבהיר, בואנוס איירס

DULCE DE LECHE ,  יוצר " דניאל שוורצמאן"י היבואן "עארצה המיובא
ככל הנראה על בסיס חלב ניגר נוכרי ונעשה שלא בהשגחתו לעניין חליבת 

 . ישראל
  

משווקת וופלים בטעם שוקולוד המוצגים ככשרים לאוכלי קטניות בלבד וזאת ללא שבוצע " שופרסל"כי חברת , ברצוננו להבהיר .6
היצרנים  התנצלו והתחייבו כי בשנה הבאה יתוקן . דבר הנוגד את הנוהל –בין המאפה החמץ למאפה הפסח בהם שינוי צורה 

 .  מהצרכןהדבר על מנת להסיר מכשול
  

השוכן , "ר לק"ד" בקשה להודיע כי הסירה את הכשרות מרבנות מעלות: הרבנויות הבאותהודעות שהתקבלו מאת ' להלן מס .7
" רקפות"על יד קניון , "אלומה"יד השוק העירוני וכן מסעדת שעל " שאפו גחלים"כ מסעדת "כמו, מעלות. ת.א, "צים סנטר"ב

 בקשה להודיע כי רבנות אור עקיבא. מפרסמות את עצמן ככשרות על אף שאין בידיהם תעודת כשרות בתוקף מטעמה כלל
  . ידע הציבור ויזהר. אור עקיבא, מרכז מסחרי קנדי, "שווארמת יהודה כהן"הוסרה הכשרות מ
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  :קיםהעת
  א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' רנן כבמ

  ר לישראל"ל הרה" מנכ–מר עודד וינר 
  ר לישראל" יועץ משפטי הרה–ד "עו, מר ירון קטן

  ר לישראל " דובר הרה– מאור  מר זיו

N ר " ברה מחלקת תעשיה וחרושתי הממונה על"עת הציבור בענייני הפסח וב לקט תשובות שניתנו לשאל"מצ  

  :א"הרב חגי בר גיורא שליט

q שעות לכן יש בקמח חשש חמץ3-9 טחינת החיטה היא מורטבת בין  לפני– קמח לבן רגיל .  

q מורטבים בתהליך ייצורםלאכלל  בדרך - עשויים משעורה גריסים וגרסי פנינה העשוי מחיטה וכן - קמח מלא .  

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

 .יש לברר אצל מוכר נאמן. הנמכר בחנויות טבע שלא  מבושל ומורטב בתהליך ייצורו

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

מבאר את הסיבה לכך ) ג"ל(ורה המשנה בר". שהמנהג שלא לאכול כרכום שקורין זפרין"כותב ) 'ח, ז"אורח חיים תס(א "הרמ

חשש זה . משום שמערבבים בו סולת ושאור ועל כן יש חשש לחמץ ממש, " דרכי משה"א בפירושו על הטור "על פי דברי הרמ

לכן ברור שליוצאי מרוקו מותר . אמנם קיים בזעפרן טחון אבל בזעפרן טבעי שנראה כחוטים חומים אין חשש לאיסור

  . אם כן ידוע להם מנהג משפחתי אחרלהשתמש בזעפרן טבעי אלא

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

מכאן .  למאכלהראוישמן , מהכלאות בן זנים שונים, ל התחילו לייצר"רק בשנת תש. צמח בר שלא גודל במקורו למאכל אדם

לכן מיצוי השמן בקיטור לא יגרום לגזרת קטניות גם . לא גזרו על שמן קנולה)  שנה700לפני כ(ל קטניות שבזמן שגזרו ע

יש להוסיף שביצור בארץ הלפתית מנופת ולא נשאר בתערובת אפילו אחוז . ל"לשיטת הגאון הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ

 מובנת -"  לפני הפסח ולא חוזר וניעור60לח בלח בטל ב"השמן מופק רק מהלפתית ולא מהחיטה לכן גם בלי ההיתר ש. חיטה

אמנם יש לציין כי בשמן קנולה תוצרת הארץ . אם כן שיטת המתירים את שמן הקנולה לשימוש בפסח גם לחוששים לקטניות

  . מהשמן1/60וכמותו פחות מ , הרי שהויטמין מוסף כנוזל,  המופק מהסויהEהמעושר בויטמין 

q למיטב ידיעתנו בשנים . בה שיש הבודקים היא מחשש שמרחו על גביו שומן טרף או לא כשר לפסח הסי- נייר אלומיניום

שימוש בנייר או אם נעשה לכן .  מן החי או ממרכיבי חמץ לציפויבחומר משיחההאחרונות לא נמצאה בעיה של שימוש 

  .המאכל אינו נאסר, י גורם מוסמך " נבדקו עאתבנית שלב

כאשר בייצור מיוחד לפסח משתמשים , בעמילן במוצרי הנייר הוא מעמילן מתירס ולא מעמילן חיטהבדרך כלל השימוש בארץ 

נוסף לכך . העמילן נצרך לשם חיבור הסיבים.  ג האריזה כמאושר לפסח"בעמילן מתפוח אדמה ובלבד שהדבר מצויין ע

ים את סיבי העץ או סיבים מנייר ממוחזר בתהליך הייצור מבשל. משתמשים בחומרים כימים ודבקים לשם חיבור שכבות הנייר

  : בהתאם לכך.והנייר לא מיועד לאכילה אבל הוא לא רעיל

q לכן בכוסות .  לא מצופהנייר מגבת לעומתם ,מצופות בניילון המיועד למנוע מגע בין האוכל והמשקה לנייר - צלחות וכוסות

 לכתחילה יש ,ואילו במגבות נייר המיועדות לאוכל לח אין צורך לחשוש מהמגע בין האוכל לכלי וצלחות המצופות בניילון

 .בדיעבד יש להתיר היות והנייר לא מיועד לאכילה. להדר לרכוש נייר עם כשרות לפסח מחשש שסיבים מהנייר ידבקו באוכל

q  דברים אמנם . צריכים הכשר לפסחועל כן אינם  הלילאכ הינם פגומיםחומרי ניקוי  –אקונומיקה וסבון ניקוי כלים
  . משחת שינים ושפתונים צריכים לכתחילה הכשר היות ונהנים מהטעם: שבאים במגע עם הפה כגון

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

  .ולא מתכוונים לאוכלו בפסח


