זהירות – פטריות ללא כשרות לפסח
לאחרונה נמצאו שימורי פטריות המיוצרות ע"י חב' גרופה פרודוסנקה
משקוביץ מפולין המיובאות על ידי חברת "אופל ש.י .אינטרנשיונל" ומשווקות
תחת המותגים "תומר" "מגה" ו"שופרסל" תוך הצגתם ככשרות לפסח
בהשגחת בד"ץ אגודת ישראל ובאישור הרבנות הראשית לישראל  ,כאשר על
גבי מכסה קופסאות השימורים מצויינים קודי ייצור בהם לא היתה השגחה.

לאור זאת הוחלט על ידי מחלקת היבוא לבטל את אישור הכשרות
שניתן לפסח לפטריות מחברת יבוא זו תחת המותגים השונים
מחשש לכשרותם לפסח! .יש להסיר את המוצרים מהמדפים ולהחזירם
ליבואן בדחיפות.

חשש חמץ בוודקה טראמפ
לאחרונה נמצאו משווקים בארץ בקבוקי וודקה ") TRUMPטראמפ"( כשהם
מוצגים ככשרים לפסח תשע"ג  2013וזאת באמצעות מדבקה שקופה
המודבקת על גבי דופן הבקבוק המקורי עליה מצויין "בהשגחת בד"ץ איגוד
הרבנים מנשסטר וועד הכשרות  "O.Kוכן לשונית המונחת על צואר הבקבוק
עם אותם ציוני כשרות .בדופן השניה והמקורית מצויין כיתוב סותר כי הנ"ל
בכשרות רגילה בהשגחת ועדי הכשרות ובאישור הרה"ר לישראל .ועד
הכשרות ביקש למסור כי הוודקה הנ"ל הינה בחשש חמץ גמור ונושאת
מדבקת כשרות מזוייפת הואיל ומשקה זה כשר לפסח אך ורק אם הוא נושא
הולוגרמה מקורית וכן כיתוב על גבי התוית ולא על גבי מדבקה כלל .יש
להביא את דבר המכשלה לידיעת הציבור והמשגיחים .מצ"ב הוודקה בעלת
ציון הכשרות המזוייף .נא לדווח לנו בכל מקום בו יימצא המוצר!

"שימורי המרכז" הבהרה בעניין כשרות לפסח
מהרבנות לכשרות ארצית נמסר כי בביקורת שנערכה במפעל שימורי המרכז
נמצא שהודבקו מדבקות הנושאות את הציון "כשר לפסח" על סחורה שאינה
כשרה לפסח ,אלא לימות השנה בלבד ,אשר יובאה ממצרים.

בכדי למנוע מכשול נבקש לעדכן את המשגיחים והציבור הרחב כי
מוצרי זיתים ושיפקה של שימורי המרכז הינם כשרים לפסח אך ורק אם
קיימת הזרקת דיו הנושאת את הסימון " "zmליד התאריך!
יש להחזיר ליבואן/יצרן מוצרים עם הכיתוב השגוי.
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מלח עם תבלינים "פרנסיס" – זיוף כשרות
התקבלה הודעה מרבנות חיפה כי אין לה כל השגחה על מוצרי "ש .פרנסיס
נכסים ומסחר בע"מ" מרח' העצמאות  58חיפה וזאת למרות שמוצרי החברה
מוצגים ככשרים בהשגחתה .ידע הציבור ויזהר!

"מרכז המזון ירכא" – הונאה בכשרות
במרכול "מרכז המזון ירכא" נמצאו תעודות כשרות מצולמות במחלקות
השונות המוכרות מזון בתפזורת .כמו כן נמצאו שלטים שונים המציגים את
המזון הנמכר ככשר לפסח .יש להבהיר שמרכול זה אינו מושגח על ידי רבנות
מוסמכת ושומר נפשו ירחק!

שמן זית בכשרות מזוייפת
נמצאו משווקים בקבוקי שמן זית תחת המותג "יורשלמי – שמן זית כתית
מעולה" תוך ציונו ככשר בהשגחת הרבנות לכשרות ארצית וחוג חתם סופר
בני ברק .מהרבנות לכשרות ארצית נמסר כי המוצר אינו עומד תחת השגחתם
על כן אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים .נא לעדכן את הרבנות
לכשרות ארצית או את הרבנות הראשית לישראל במקומות בהם נמכר מוצר
זה.
ידע הציבור ויזהר!

אולמי "אלהנא" ירכא – הונאה בכשרות
בית העסק אולמי "אלהנא" בירכא מוצג ככשר בדרכים שונות .המקום אינו
מפוקח על ידי רבנות מוסמכת ועל כן אין להסתמך על הצגתו ככשר.
ידע הציבור ויזהר!

יין חמץ
בשווקים נמכר משקה כוהלי מוגז מתובל "ורדי גרין אפל ספרקלטיני" המיוצר
באיטליה אשר הינו חמץ וזאת בניגוד למקובל כי רוב היינות הינם כשרים
לפסח .על הציבור אשר קונה מוצרים לחג לוודא בעת קניית המוצרים כי מופיע
עליהם באופן מפורש הכיתוב כשר לפסח.
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מוצרי יבוא ללא אישור
בביקורות שבוצעו על ידי מפקחי היחידה הארצית נמצאו המוצרים הבאים
המוצגים ככשרים בניגוד לחוק:
 תותי עץ מולברי המיוצרים על ידי "נביטס נטורלס" קליפורניה ארה"בומיובאים על ידי "אלטרנטיב פארמה" רח' מוריה  42ר"ג ,מוצג כ"כשר פרווה
בהשגחת  kosher earthאורגון ,ארה"ב".
 וורלדוויד  -חטיף חלבון בתוספת ויטמינים ומינרלים המיוצר על ידי NBTYארה"ב ומיובא על ידי ”סיטי ספורט" כפר סבא ,מוצג ככשר באמצעות סמל
מתומן  " checked ,Kע"פ דין תורה".
 מוצרי חברת "פוראוור" משווקים ברחבי הארץ תוך הצגתם ככשריםבאמצעות סמל מתומן  Kאו  KLוכן באתר האינטרנט של החברה.
מוצרים אלו לא קיבלו את אישור הרבנות הראשית לישראל.

שיווק תוצרת בשמיטה ללא אישורים
מביקורת שנערכה על ידי מנהלת שמיטה ארצית התברר כי המשווק "דוד חי
שיווק תוצרת חקלאית" מרח' דרך עכו  61קרית מוצקין ,משווק סחורה
למקומות מושגחים ללא שיש בידיו אישור של הרבנות המקומית כחוק .בנוסף
נמצא כי ברשות המשווק משאיות אשר מלקטות סחורה מחקלאים שונים ,אשר
חלקם לא הסדירו היתר מכירה במנהלת השמיטה הארצית ,ומשווקות את
הסחורה תחת שמות שונים .יש לעמוד על ההנחיה כי אין להכניס תוצרת
חקלאית ללא היתר שיווק או אישור הרבנות המקומית ,במקומות המושגחים.

מצות מקמח תפוחי אדמה
עם התפתחות הטכנולוגיה קיימות היום מצות העשויות מקמח תפוחי אדמה.
הציבור מתבקש לשים לב כי ברכתן שהכל ואין יוצאים בהם ידי חובת אכילת
מצה.

בעקבות העובדה כי בחול המועד פסח השנה ישנם ימי עבודה רבים ,עסקים רבים מבקשים להכשיר את
עסקיהם לצורך עבודה בימי חול המועד .על הציבור דורש הכשרות לבדוק היטב כי בעסקים קיימת תעודת
כשרות תקפה לפסח התשע"ה .אין להתפתות אחר כיתובים שונים המבטיחים כי כל המוצרים כשרים לפסח או
תעודות מצולמות כאלו ואחרות.
ויהי רצון שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים!
מצ"ב הודעת הרב מרדכי בידרמן מנהל המחלקה למצוות התלויות בארץ ברבנות הראשית לישראל:
כידוע ,שהשנה הנוכחית התשע"ה הינה שנת שמיטה ובחג הפסח הבעל"ט השנה חל חיוב ביעור מעשרות לגבי הפירות
מגידולי א"י.
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זמן הביעור הינו בערב יום טוב האחרון של פסח וי"א בערב יום טוב הראשון ונהגו לחשוש גם לדעה זו.
מצוות הביעור כוללת בתוכה ג' פרטים עיקריים:
 .1להפריש תרומות ומעשרות מן הטבל שברשותנו.
 .2לתת המתנות לכהן ,ללוי ולעני כל אחד כדינו.
 .3לאבד מעשר שני ורבעי )או לחלל( וכן המטבעות שחילל עליהם מעשר שני ורבעי.
באופן מעשי ,לגבי העוסקים בהפרשת תרומות ומעשרות במיגזר הציבורי ,יש לשים לב במיוחד לנקודות אלו :
א .במקום שקיימת תוצרת טבל ,יש להפריש ממנה תרומות ומעשרות עד ערב חג הפסח )אלו שיש אצלם
הסדר של נתינת מעשר עני ,יש לעשות את ההקנאה כרגיל לאחר אמירת נוסח ההפרשה( במקרים שאין
אפשרות להפריש בפועל את תוצרת הטבל ,יש להתייעץ עם צוות המדור למצוות התלויות בארץ ברה"ר
לפיתרונות אפשריים.
ב .להלן רשימת המינים שבהם בעיקר ייתכן וקיים מלאי החייב בהפרשה :אבוקדו ,אגוזים ,אגסים,
בוטנים ,גרעיני חמניות ,דלעת ,זיתים ,חומוס ,פרי הדר ,קיווי ,שקדים ,תמרים ,תפוחים.
ג .משגיחים המחזיקים ברשותם מטבעות לצורך חילול המעשר שני ונטע רבעי ,יש לאבד את המטבע ,או
לחללו על מטבע קטן )לפחות של  10אגו'( ולאבדו.
 vויה"ר שנזכה במהרה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בירושלים הבנויה.
בהזדמנות זו אנו מבקשים להודות ולחזק את כל העומדים על משמרת הכשרות ובכלל זה הרבנים נותני ההכשר ,מנהלי
מחלקות הכשרות ,מפקחים ומשגיחים וכל זאת בסיוע ממוני המועצות הדתיות אשר בזכות יגיעתם ועבודתם המשותפת
מזכים את הציבור באכילת מאכלות מותרים בכל השנה בכלל ולקראת חג הפסח בפרט.
אנו מאחלים לכם ולבני משפחותיכם חג שמח וכשר!
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