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מנתונים שהתקבלו מרבנות קריית –
מלאכי ,עולה ,כי ארעה תקלה בשיווק המוצר "חזה בקר כבוש
קורנדביף" ,בר קוד ,2410348 :המיוצר ע"י חב' "מעדני הטלה
והעגל" המוצג כ"כשר לפסח" בהשגחתה וזאת לאחר שנמצא כי בגרגירי החרדל העוטפים את הבשר
נמצאו גרגרי חיטה ,כך שבישול הבשר במהלך הפסח מהווה מכשלה חמורה לציבור .מבדיקה שנערכה
עולה ,כי חב' "פרוטרום" המושגחת ע"י הרבנות חיפה ,שיווקה לחברה חומר גלם לתעשיה מסוג
"חרדל צהוב גרגירים ) ,"( 501תוך הצגתו כ"כשר לפסח" על אף שבבדיקת מעבדה נמצא כי גרירי
החרדל הכילו כמות מסויימת של חיטה .על אף שהדבר נעשה בשוגג ,אנו מבקשים מכל החנויות
המושגחות שלא לשווק מוצר זה לפני הפסח אלא לאחסנו ולמוכרו במסגרת מכירת החמץ לנוכרי או
לחלופין להחזירו ליצרן .ציבור שרכש מוצר זה לא יעשה במוצר שימוש אלא לאחר הפסח וזאת לאחר
שהכליל את המוצר במסגרת מכירת החמץ לנכרי .ברצוננו לציין ,כי הבעיה קיימת אך ורק במוצר
הנ"ל של חברה זו אשר שיתפה פעולה להסרת המכשלה .יש לפרסם
את הדבר ברבים על מנת להסיר מכשול.
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בזכות ערנותו של משגיח הכשרות נתפסה חב' "התבלין – גידולים
חקלאיים בע"מ" ,השוכנת במועצה האזורית גזר ,כשהיא משווקת את המוצר
"פפריקה מתוקה" תחת המותג "תבליני שילת" ,תוך הצגתו כ"כשר לפסח לאוכלי
קטניות בהשגחת הרבנות האזורית גזר  -הרב שלמה בסן ,רב מושב יציץ ובד"צ בית
יוסף" .מנתונים שהתקבלו ע"י נותני ההכשר ,עולה כי מדובר על זיוף חמור ובשום אופן
אין הכשר מטעמם לחברה זו .יש להסיר מוצרי חברה זו מהמדפים
ולהחזירם ליצרן בדחיפות ע"מ לא להיכשל ,במיוחד ערב פסח.

מביקורת שנערכה ע"י גורמי אכיפה בחב' " יקבי ירושלים – י.א .בע"מ" ,רח' בעלי המלאכה ,2
בשכונת מאה שערים ,ירושלים ,הנמצאת בבעלות מר יעקב אוקסנקרוג ,נמצא כי החברה שיווקה
בין היתר את המוצרים הבאים" :ערק בטעמים" בהשגחת בד"צ "בית יוסף"" ,חרוסת בטעם
ביתי" כשר לפסח בהשגחת חוג חת"ס בני ברק כשר למהדרין"" ,וודקה
אורגינל  "Sobalבהשגחת בד"צ "בית יוסף" וזאת על אף שלמוצרים לא ניתנה
כלל כשרות מטעמם .מהרבנות ירושלים אף נמסר כי לפני מס' חודשים הוסרה
הכשרות מהחברה ועל כן אין לקלוט תוצרת חברה זו עד להודעה חדשה.

שנת תשע"ב היא השנה הרביעית
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למחזור שנת השמיטה ויש לקיים בה מצות "ביעור מעשרות" של מעשרות כל
השנים החל משנת השמיטה ועד ערב פסח זה ,דהיינו להפריש תרומות
ומעשרות וחלה ממה שנידרש וליתנם לזוכים בהם על פי הדין וכן מי שברשותו
מטבע שחילל עליו "מעשר שני" וכן "נטע רבעי" צריך לחללו על מטבע שווה פרוטה )מטבע של "חצי שקל"( ולאבד
מטבע זה .זמן הביעור הוא בערב פסח ולא יאוחר מערב שבת שלפני שביעי של פסח .לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור
למצוות התלויות בארץ ברה"ר לישראל טל'.02- 5313175/5 :
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הננו להביא לידיעת נותני ההכשר במלונות ,במסעדות ובמוסדות השונים כי קיימת בעיה להשתמש ב"קולחני השתיה"
)מכונות שתיה קלה ותוססת המופעלות ע"י לחיצה על ברז( בשבת ,הואיל וחלקם פועלים גם ע"י סגירת מעגל חשמלי
ולא רק ע"י לחץ הגז ועל כן יש לדאוג להתקנת מערכת שבת ע"י מכוני המדע וההלכה המוכרים ע"מ לאפשר את
השימוש בשבת או לחלופין יש לנתקם מהחשמל ולאסור את השימוש בהם בשבת וחג.
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הציבור מתבקש לבדוק היטב את כיתוב מרכיבי המזון המצוין ע"ג מוצרי המזון הנרכשים לפסח לאור העובדה ,כי חלק
גדול מהם מכיל קמח תפו"א ,קמח מצה וקורנפלור ,ותחליפים אחרים ,כך שהוא עשוי להיכשל ולברך ברכה שאינה צריכה
לאור ריבוי המוצרים הדומים בצורתם למוצרי החמץ .נבקש מרבני הקהילות להסב את תשומת לב הציבור לנושא זה
בדרשותיהם.
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בביקורות שנערכו בחנויות השונות ע"י מפקחי היחידה הארצית ,עולה ,כי המוצר "שימורי
פטריות שמפניון" ,בר קוד ,6111030005751 :במותג " ,"Noraהוצג כ"כשר לפסח
בהשגחת רבנות ראשית מרוקו" .מבדיקה עם מח' היבוא עולה כי מוצר זה לא קיבל את
אישורה .כמו"כ נמצא משווק "פטריות שמפניון" במותג " ,"Aichaתוך הצגתו כ"כשר
לפסח בהשגחת הרב דוד סבג ניו יורק" וכן  O.UPוזאת ללא אישור מח' היבוא של הרה"ר
לישראל ועל כן אין לקלוט אותם במקומות המושגחים,

 .8במסגרת אכיפת נהלי הכשרות של הרבנות
הראשית לישראל ,התבקשו יצרני העוגות בארץ
לבצע שינוי צורה בגוף העוגה המיוצרת תחת
כשרות לפסח בכפוף להלכה ועל מנת שהציבור לא יכשל
באכילת עוגות חמץ במהלך הפסח אשר עשויות להיות דומות לעוגות הכשרות
לפסח לאחר הוצאתם מהאריזה המקורית לצורך הגשה .מנתונים שהתקבלו
ממח' תעשיה וחרושת ברה"ר ,עולה כי חברת "תבואות בר" לא השלימה את
ביצוע הנוהל לגבי סדרת "חגיגת האביב" ועדיין שיווקה עוגות בתבנית מלבנית ארוכה בניגוד לנוהל ,בעוד שחברות
אחרות כגון" :אפיקומן" " ,אוסם" ועוד אכן ביצעו את השינוי הנדרש לשביעות רצוננו ולרווחת הציבור הרחב.
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הודעה חשובה לציבור הנופשים :בימי חול המועד פסח מפעילים אתרים שונים ברחבי הארץ אטרקציות לילדים כחלק
מהביקור באתר ,כאשר חלקם מציעים לציבור "אפיית מצות בשטח" עבור הילדים – נבקש להודיע בשער בת רבים
כי אפיית מצות במהלך ימי הפסח הינו דבר מורכב ביותר ואינו ניתן להיעשות בדרך כשרה אלא ע"י היערכות של
בקיאים ומומחים בתחום  ,כך שקרוב לוודאי שאפית המצות ע"י הילדים תהיה כרוכה באיסורי חמץ גמור! נבקש
להביא זאת לידיעת הציבור על מנת למנוע מכשול.

 .10להלן רשימת מוצרי יבוא אשר קיבלו את אישור מחלקת היבוא הארצית לפסח תשע"ב  .נא לקרוא בעיון את דברי ההסבר
בפתיחhttp://www. rabanut.gov.il/show_item.asp?itemId=408&levelId=61652&itemType=0 :
 .11נבקש להזכיר לציבור המבקש להכין מזון מיום טוב )שביעי של פסח( לשבת שאחר הפסח ,שלא לשכוח לבצע "עירוב
תבשילין" ערב החג וזאת כמובן בכלים ובמזון הכשרים לפסח בלבד.
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם תעודת הכשרות:
אופקים

-

אשקלון

-

מרום
הגליל
ערד

-

החל מתאריך  1.1.2012הופסקה ההשגחה של הרבנות המקומית ממאפיית "מוסקבה" בהתאם לבקשת בעל העסק
ועל כן אין כל אחריות כשרותית מטעמה למקום.
הוסרה הכשרות ע"י הרבנות אשקלון למסעדת "נובי שווארמה" ,אשקלון ,בבעלות מר שרון מלוקה ,רח' צפניה
אשקלון ומעתה אין הם נתונים להשגחת הרבנות על אף שכפי הנמסר המקום ממשיך להיות מוצג ככשר " ,פלאפל
אחי טעים" רח' אקסודוס  , 5אשקלון.
בית האריזה "ג'קי חדד" ,מושב ספסופה זייף את חותמת הכשרות של הרב יוסף אלמשעלי ,רב המועצה האזורית
מרום הגליל ,על מיץ רימונים .
הוסרה הכשרות ממסעדת "אמיגוס" ,בקניון ערד ,החל מתאריך כ' אדר תשע"ב )(14.03.12

העתקים:
מרנן כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט"א,
מר עודד וינר – מנכ"ל הרה"ר לישראל ,
מר ירון קטן  ,עו"ד – יועץ משפטי )בפועל( הרה"ר
רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי
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