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  מנהל מחלקת הכשרות
  ר המועצה הדתית"יו

  די בכל אתר ואתר
  
  

  ,שלום רב
  
  

   רשתות שיווק– ה”עתשהערכות לפסח  :הנדון
  

, ת מוצרים כשרים לפסחרכיש: כל עניני הכשרות בסניפים הכולליםל מבעוד מועד ךיש להיער, עם התקרב חג הפסח

י בר "חסימת מוצרי חמץ ע, סימון ושילוט מוצרים שהם בחזקת חמץ , מכירת החמץ קודם לפסח, הכשרת כלים לפסח
  .ועוד קוד

  
 בזמן ובכך להביא לידי מצב שהסניפים יהיו ךמובאים בפניכם ההוראות ונהלי הכשרות לפסח כפי שסוכמו כדי להיער

  . התוצרת כדיןכשרים לפסח ומוכנים למכירת

  
  "כשר לפסח"קבלת תוצרת ומוצרים   .א

  
תהיה על גבי כל אריזה המשווקת לצרכן מלווה בתעודת כשרות לפסח " ה”עתשכשר לפסח "חותמת  .1

 .ה”עתש

במקרים חריגים ניתן להשתמש . החותמת חייבת להיות מודפסת על גבי האריזה ולא על גבי מדבקה .2

שם , שם המפעל:  הכשרות ובה יצוינו הפרטים הבאיםי הרב נותן"במדבקה שתאושר מראש ובכתב ע

 ).אם יש צורך (מכיל קטניות, הרבנות נותן הכשרות/ שם הרב, ה”עתשכשר לפסח , המוצר

 .ל" גם היא תהיה מסומנת כנ–תוצרת המשווקת לסניף באריזה מוסדית  .3

של המוצרים  ה”עתשעל המשגיח המקומי להכין קלסר בו יתויקו כל העתקי תעודות הכשרות לפסח  .4

 .המתקבלים

  
  סדר וארגון  .ב

  
מומלץ לאחסנם במחסן נפרד כאשר המחסן ינעל בשליטת המשגיח ובאחריות מנהל הסניף , מוצרי חמץ .1

 .שלא יפתח כל ימי הפסח

 ה”עתשג ניסן "י חמישי עד יום –ג מדפים מקום מיוחד לריכוז מוצרי החמץ "ניתן להקצות בתוך הסניף ע .2

על גבי כיסוי זה יהיה . ות  בניילון אטום וצמוד באופן שאינו נקרע בקלות יש לכס*בערב) 02/04/15(

יש למנוע גישה , לאור הניסיון העבר". חמץ לא למכירה"שילוט גדול ובולט מכל הצדדים וייכתב בו 

 ".חלונות"למדפי החמץ ואין להשאיר 
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לא ציון הכשר ול/ דומים כשר לפסח/ אין להציב על המדפים בימים שלפני פסח מוצרים זהים .3
כל זאת כדי לא להכשיל לקוחות תמימים העלולים שלא להבחין באותיות , זה ליד זה, לפסח

 .הקטנות
 .יש להקפיד שלא יכילו חמץ, במזון לחיות מחמד .4

  
  ווק חמץ לפני פסחימכירה וש  .ג

  
  : בתיאום עם הרבנות המקומית לפני הפסח בהתאםךנא להיער

  
 ה”עתשג ניסן " יחמישי ביום רם כי המחלקה  תיסגיש להציב שלטים במקום מכירת המאפי .1

  .בערב) 02/04/15(

 ). 15/03/15( ה”עתש אדר ט"כ שישי תהיה עד יום מכירת מצות חמץ  או קמח מצה חמץ .2

 יש  וזכייני תבליניםמעדנית חמוצים, מעדנית נקניק, ות מעדנית גבינ,קצביה -המחלקות הפעילות  .3

פ " מוצרי מעדניה שאינם כשלניתן יהיה למכור ).15/03/15 (ה”עתש אדר ט"כ שישילהכשיר עד יום 

 .  ארוזים מחוץ למעדניה הכשרה לפסחכשהם

 יש להתחיל את הפעילות כבר בשעות הצהרים המוקדמות ולסיימה  –"  בערבחמישי"בכל מקום שמצוין : הערה* 
 ,ילות עד הלילההמשכת הפעבקשה מיוחדת מאת הסניף ל .לכל המאוחר עד הערב בתיאום עם ההנהלה

תוכל להתבצע בהתאם לשיקול דעתה והחלטתה של הרבנות המקומית ובכפוף ליכולת הקצאת משאבים 
  .   נושא זהביצוע א ל"וכ

 
 .בערב) 02/04/15 (ה”עתשג ניסן " י חמישימכירת לחם והחזרה לספקים תהיה עד יום  .4

 .בערב) 02/04/15 (ה”עתשג ניסן "  יחמישי והקונדיטוריה יפעלו עד יום המחלקת  האפיי .5

 ".חמץ לא למכירה" ויסומנו 2' יסגרו כמו בסעיף ב, מוצרים שאין עליהם ציון כשרות לפסח כדין .6

 . בערב) 02/04/15 (ה”עתשג ניסן "  יחמישיכיסוי מוצרי חמץ ומוצרים בחזקת חמץ יהיה עד יום  .7

א תהיה מכירת מוצרים שאינם  ועד למוצאי החג לבערב) 02/04/15 (ה”עתשג ניסן "  יחמישימיום החל  .8

ל לאחר שעות הפעילות "על הרבנות המקומית לוודא ניקוי המקום הנ. כשרים לפסח בשום מקרה

 .בסופר

 קוד של מוצרים – בקופות  בר בוקרב) 03/04/15 (ה”עתש ניסן ד"י שישייום יש לחסום החל מ .9
ן לתת תעודת כשרות  אי.כך שממילא לא תתאפשר מכירה למוצרים האלו, שאינם כשרים לפסח

 .לרשת שיווק שלא תבצע חסימה

,  ובכללם אבקות גמוראין לאשר בשום אופן מכירת מזון לתינוקות המכילים חמץ: מוצרי מזון לתינוקות .10

יש , בעניין תינוקות או זקנים הצורכים תרופות או תוספי מזון ייחודי שאין לו תחליף. דגנים ודברי מאפה

 .מ שיערכו בהתאם" עלפני הפסחץ עם הרב המקומי להפנות את הצרכנים להיווע

 חמץ  שלא מתבצעת מכירה של מוצרי, האינטרנטיים של רשתות השיווקיש לבדוק באתרי המכירה .11

להווי ידוע כי .  בקופות הרושמותניתנה לגביהם הוראה לחסמם אשר ,או שאינם כשרים לפסח
 מהווה הפרה חמורה של נהלי תחנויו/ עבור הרשתותם הפועלי האינטרנטיאתרבמכירת חמץ 

 . על פי חוקאמצעיםנקיטת הכשרות ותגרור בעקבותיה 
אסור באופן מוחלט להציג למכירה בפסח מוצרים שלא מצוין עליהם במפורש כי הנם כשרים  :הערה

 למוצר כזה או אישור בכתבבמידה והרב המקומי נתן , על אף ההוראה.לפסח לרבות משקאות חריפים
  .תתאפשר מכירת המוצר,  מראש  בדיקהאחר וזאת לאחר
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  .ראוי להדגיש כי ההכשרות לפסח תתבצענה בהנחיה ובתיאום עם הרבנות המקומית נותנת ההכשר

  
  הכשרת הסניף  .ד

 ובהשגחתו יעשו אך ורק בתיאום מלא עם הרבנות המכשירהכל ההכנות וההכשרות לפסח , ככלל .1

  . כשירה הרבנות המחי בא כו"האישית של המשגיח בסניף או ע

 .חלודה ושומנים, הסרת הלכלוך, ניקוי יסודי של כל הכלים המיועדים להכשרה כלומר .2

לכן אין להכשיר כלים שלא עברו עליהם ,  שעות לפחות24בין הניקוי להכשרה יעברו  : הערה חשובה .3

 ).'צליה וכו, טיגון, בישול( שעות ללא שימוש 24

  

 מעדניות, מקררים, משטחי עבודה, הכשרת כלים  .ה
יש להוסיף חומר ). "כבולעו כך פולטו"( יוכשרו על פי דרך שימושם –כלי נירוסטה ומתכת , סירים, ם"סכו .1

  .לאחר ההגעלה תתבצע הטבלה במים קרים. פוגם למים

 .או מעץ) פורצלן(אין להכשיר כלים העשויים חרס  .2

ן נירוסטה לעבודה שולח. יש להחליפם בחדשים,  לא ניתן להכשיר –)  עץ או סיליקון(קרשי עבודה  .3

 .הלויוכשר בהתאם לנ

 .מומלץ לבצע את רענון והחלפת כלי החיתוך וההגשה בסניפים לאחר הכשרת הסניף, ככלל .4

סכינים , ככלל (ללא חריציםמותנית בשלמות הכלים , קת ולהב, ם המורכב משני חלקים"הכשרת סכו .5

 . הרבנות המקומיתאו לפי שיקול דעתה של)  לא מכשירים–' העשויים עם קת מעץ וכדו

 . יש להכשיר לאחר ניקיונם בעירוי מים רותחים–שולחנות עבודה  .6

 .ויטרינות של המעדניות יוכשרו בניקיון יסודי .7

 . יוכשרו בניקיון יסודי תוך הקפדה על ניקיון החריצים ובין הגומיות–מקררים  .8

 . לא יעשה בהם כל שימוש בימי הפסח–מכשירי מיקרוגל  .9

י מסיר "הניקוי ע.  לרבות צירים המחברים–שה ניקיון יסודי לכל חלקי המכשיר  ייע–מכשירי גריל  .10

יופעל המכשיר בחום הגבוה מהשימוש הרגיל , כ יבוצע ליבון לכל החלקים ולאחר מכן"אח, שומנים

מומלץ לא להשתמש בפסח במכשירי הגריל בגלל הקושי , על פי ניסיון העבר. למשך שעה לפחות

 .בהכשרתם

  יםנהלים כללי  .ו

יש להציב פרסום מתאים ובולט . כל ימי הפסח, אין לקבל החזרת תוצרת כלל כולל בקבוקים ריקים .1

  .בסניפים

שאין להעביר בקופות מוצרים שאינם , יש להנחות ולהדריך את צוות העובדים ובמיוחד את הקופאיות .2

 .י ההנהלה" בצורה ממוחשבת עקודים-חסימת הברל בנוסף וזאת  )ל"כנ(כשרים לפסח 

 . שהסניף הוכשר לפסחמרגעזאת , י העובדים במקום"חל איסור להביא מוצרי מזון לסניף ע .3

או רב /ו נות מוסמכתי נציגי בעלי הרשת באמצעות רב"תתבצע קודם הפסח עלכלל הרשת מכירת חמץ  .4

יש לדאוג כי לכל סניף יונפק אישור בנפרד . הרשת וזאת לאחר קבלת ייפוי כח מהנהלת הרשתמטעם 

 .פי הענייןהרבנות המקומית המוסמכת או רב מטעם הרשת לי "עוזאת 

כל סניף לפי זמני הדלקת הנרות באותו , יש לסגור את הסניפים בערב שבת וחג כשעתיים קודם לחג .5

 .יפתח לאחר חצי שעה והחג ק"אזור ובמוצש



  הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL  

  

  היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות 

  02– 5313169' פקס , 02– 5313187: 'טל, 91306 מיקוד 36016. ד.ת, ירושלים, 80ירמיהו , ת יהבבי
Beit Yahav,  80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313187, Fax. 02-5313169  

עה ולא יאוחר מש, בזמן סביר )כבסעיף הקודם(יש לדאוג לשחרר את העובדים לפני שבת וחג  .6
 .הגעתם לביתם ללא חילול שבת וחגאת  על מנת לאפשר ,לפני כניסת החג

או הגשת מזון בכל דרך שהיא בתוך " טעימות"על המשגיחים המפקחים בסניפים הנוהגים לבצע  .7
לוודא כי לקייטרינג יש תעודת כשרות מיוחדת לפסח , הסניף באמצעות חברות קייטרינג חיצוניות

 .וודא את הדבר לפני הפסחחובה ל. מאת רבנות מוסמכת
מחובת מנהלי הסניפים לוודא ולדאוג לכך שחומרי הניקוי וציוד ההכשרה יהיו מוכנים בזמן בתיאום  .8

 .עם הרבנות
אין לאפשר מגע כלשהוא עם בצקי חמץ המאוחסנים במקפיאים לאחר שנמכרו לגוי למותר לציין כי  .9

חריגה שכזו תהווה .  שביעי של פסחבמיוחד בערב, או כל מוצר חמץ מוקפא אחר לצורך הפשרה
 . עילה להסרת כשרות 

  אחריות ופיקוח  .ז
י "ל והוראות נוספות שיקבעו ע"מנהל הסניף אחראי כלפי הרבנות המכשירה לביצוע ההוראות הנ .1

הפרדת , הארגון, מנהל הסניף יקבע עובד בכל משמרת שיהיה אחראי וידאג בפועל שהסדר. הרבנות

  .כולל תיקון הכיסויים במידה ויקרעוקפידה המוצרים והסימון ישמרו ב

מנהל הסניף בתיאום ובנוכחות נציג הרבנות המקומית  יכנס את העובדים וידריך אותם על ביצוע  .2

 .ההוראות וההנחיות

תפקידם בהתאם למטלות ובמידת הצורך תדאג בצע את הרבנות המקומית תנחה את המשגיחים ל .3

 . ככל שיידרשלמשגיחים מחליפים

 .י המוסמכים לכך ייתלו במקום בולט בסניף" עהמתבצעתהכשרות ואישור מכירת החמץ תעודת  .4

יפקחו שהרשת אכן פועלת על פי ההוראות ובמיוחד במרכזים , ככל שיהיו רשתות השיווק ויועצי רבני  .5

 .הלוגיסטיים

 .   בסניף ומחייבם בהתאםםהשירותיהזכיינים ונותני ,נוהל זה חל על כל הספקים  .6

 .מכירת מוצרי חמץ בסיום החג תוכל להתבצע רק לאחר חצי שעה מצאת החגהערכות ל .7
הרבנות המקומית וכן , י רבני ומפקחי רשת השיווק"במהלך ימי הפסח יערכו ביקורות עכן במהלך ההכנות וההכשרות ו

. ע ההוראותפקחי היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות של הרבנות הראשית לישראל על מנת לוודא ביצו

לא תצא תקלה מתחת ידי כל העוסקים , תכנון וביצוע נכוניםהמלווה בשיתוף פעולה י "ע כי ,ה"בעז,אנו סמוכים ובטוחים 

  .במלאכת קודש זו

  

  

  
  ,בברכת התורה

 
  הרב חיים דגן

 מרכז מחלקת רשתות שיווק ומסעדות
  

  
  ר לישראל"הרההמשרד לשרותי דת ל " מנכ– אלחנן גלטמר  , א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' כב: העתקים
  ר לישראל" היועץ המשפטי לרה–ד "עו, הראל גולדברגמר , רבני ומפקחי הרבנות הראשית לישראל   

  


