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 .1חשש חמור לחמץ
מהודעה שהתקבלה מרבנות נצרת עילית נמסר כי העסק קטניות
העמקים  -שמשום אינו עומד תחת השגחתה החל מ31/12/15
לכן כל מוצריו עם כיתובי כשרות לכל השנה ולפסח מזוייפים .בנוסף
התקבלה תלונה כי משווק המוצר בורגול דק של יצרן זה עם
הכיתוב כשר לפסח בהשגחת הרבנות המקומית נצרת עילית .יש
להבהיר כי בורגול הינו חיטה שבורה ועל כן הינו בחשש חמץ גמור
ובישולו בפסח גורם להחמצתו באופן אסור ,כך שהדבר מהווה
מכשלה חמורה לציבור.

 .2זיוף כשרות במוצר מרמאללה
מעדכון שהתקבל מועד הכשרות  OKנמסר כי המוצר קנדה דרי –
משקה מוגז בטעם ג'ינג'ר איל אשר נרשם עליו כי הוא מיוצר על ידי
יצרן מאושר של דר פפר /סבן אפ :אמריקן בוטלינג קומפני טקסס
ארה"ב המיובא על ידי חברת אינפיניטי טל'  02-2404582ומוצג
ככשר באישור  OKארה"ב ,אינו עומד תחת השגחתם וסימון
הכשרות על גבי המדבקה הינו זיוף .מבדיקה שנערכה במשרדנו
עולה כי המוצר מיוצר ברמאללה ושיווקו לעסקים נעשה באמצעות
חברת השיווק טיירי בניגוד לחוק .אין לקלוט מוצר זה במקומות
המושגחים ויש להחזירו לספקים.
הננו לחזור ולהזכיר כי על פי נוהל משווקים של הרבנות הראשית
יש לקלוט סחורה בעסקים המושגחים אך ורק מס פקים אשר להם
תעודת כשרות מאת הרבנות המקומית המוסמכת .מביקורות רבות
שנערכו על ידי מפקחי היחידה הארצית בעסקים המושגחים נמצא
כי ככל שנמצאו מוצרים שאינם מאושרים ,במרבית המקרים
המוצרים שווקו באמצעות חברות אשר אין ברשותן תעודות כשרות,
כך שעמידה על קיומו של נוהל זה מונעת מכשלות רבות.

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .3זהירות בכשרות יינות ומשקאות חריפים לחגים
ישנן רשתות שונות של חנויות לממכר יינות ומשקאות חריפים.
בחלק מחנויות אלו נמכרים יינות ומשקאות אשר חלקם ללא כשרות
וחלקם נושאים ציוני כשרות שונים על ידי היבואנים או היצרנים.
בביקורות שנערכו על ידי מפקחי היחידה הארצית בסניפי הרשתות
השונות נמצא כי בעלי הרשתות מרשים לעצמם להציג את
המשקאות ככשרים בפרסומיהם השונים וזאת על אף שהחנויות
אינן מפוקחות על ידי הרבנות המקומית המוסמכת ובכך עוברים על
החוק ,מה עוד שלעיתים נמכרים בהם גם מוצרים שאינם כשרים.
הננו מודיעים כי אין לרבנות כל אחריות לגבי חנויות מהסוג הנ"ל
אשר אינן מפוקחות על ידי הרבנויות המקומיות המוסמכות.

 .4הונאת כשרות בגלידה מאזור שכם
בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצאו משווקים מוצרי גלידות
מסוגים שונים במותג אזקה ) (AZKAהמיוצרים על ידי גלידה גריזים
הר גריזים טל'  0522675512מוצגים ככשר פרווה או ככשרים
בהשגחת רבנות שומרון וזאת מבלי שלמקום יש כשרות מטעם
הרבנות המוסמכת .ידע הציבור ויזהר !

 .5הונאת כשרות  -סופר מיני החדש  -שואבה
בביקורת של מפקח היחידה הארצית במרכול סופר מיני החדש
בצומת שואבה בואכה ירושלים ,נמצא כי במקום נמכרים מוצרי
עופות שונים תוך הצגתם ככשרים למהדרין וזאת ללא שיש במקום
תעודת כשרות מאת הרבנות המקומית .ידע הציבור ויזהר.

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .6זיוף כשרות באלכוהול
מנתונים שהתקבלו מרבנות העיר מעלות נמצא כי ברחבי הארץ
משווק המשקה כהל  natural spirit 96% premium - 96%עליו
מצוין כי הוא מיוצר על ידי יקבי הברושים גליל העליון ,מיוצר
וממולא על ידי קוד יצרן  629ומוצג ככשר בהשגחת הרבנות
מעלות .מרבנות מעלות נמסר כי המוצר אינו עומד תחת השגחתה
ומדובר בזיוף .ידע הציבור ויזהר .

 .7חשש לאיסורים בזיתים
מנתונים שנמסרו מאת הרבנות האזורית גליל תחתון נמסר כי
נמצא משווק המוצר "זיתים ירוקים מבוקעים מזן סנטה" המיוצר
על ידי טיב הזית ואמנות השמן ומוצג ככשר בהשגחת הרבנות
גליל תחתון ובד"צ יורה דעה .יש להזהיר כי המוצר אינו עומד תחת
השגחת הרבנות גליל תחתון ואף לא תחת בד"צ יורה דעה
והצרכנים עלולים להכשל באיסורים .אין לקלוט תוצרת זו במקומות
המושגחים ויש להסירה מן המדפים ולהחזירה לספקים.

 .8הונאות וזיופים במוצרי יבוא
Dלאחרונה נמצא המוצר חלב מרוכז וממותק במותג LINA
המיוצר על ידי מריז'אפולס מליטא ומיובא על ידי דוד אברהם מרח'
לאן  20רמת גן ,מוצג ככשר חלבי לאוכלי א .חלב נכרי בהשגחת
) OVDועד הכשרות סנט לואיס ,חלבי( ובאישור הרבנות הראשית
לישראל .מוועד הכשרות סנט לואיס נמסר כי המוצר אינו עומד
תחת השגחתם וממחלקת היבוא הארצית נמסר כי המוצר לא קיבל
את אישורה ועל כן אין לקלוט אותו במקומות המושגחים.
Dמהודעה שנמסרה ממחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל
נמסר כי המוצר קרם קוקוס במותג  WOKבמיוצר על ידי
אזיאטיק תאילנד ומיובא על ידי טומין שיווק ) (2001בע"מ ומוצג
ככשר פרווה בהשגחת סטאר  Kובאישור הרבנות הראשית
לישראל ,לא קיבל את אישור מחלקת היבוא ועל כן אין לקלוט אותו
במקומות המושגחים ויש להחזירו לספקים.
כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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Dבביקורת שנערכה על ידי מפקח היחידה הארצית נמצא המוצר
פטריות נמאקו שלמות המיוצר על ידי דנדוג גונאו מסין ומיובא על
ידי א .צלוביץ' מראשון לציון מוצג ככשר פרווה בהשגחת .SKS
המוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל ועל כן אין
לקלוט אותו במקומות המושגחים .יש להזכיר כי הרבנות הראשית
אינה מאשרת יבוא של פטריות מסין עקב חשש נגיעות חרקים.
Dבביקורות שנערכו על ידי מפקחי היחידה הארצית נמצאו
משווקים מוצרי ארטישוק שונים )רבעי ארטישוק טבעי ,ארטישוק
א-לה רומאנה בשמן( המיוצרים על ידי מסיאלו פוד איטליה
ומיובאים על ידי ג.יל.ס קפה בע"מ תל אביב ,מוצגים ככשר פרווה
בהשגחת הרב יצחק דוד מרגלית איטליה .בהודעה שנמסרה על ידי
הרב מרגלית נמסר כי המוצרים אינם עומדים תחת השגחתו .אין
לקלוט מוצרים אלו במקומות המושגחים .יש להבהיר כי הרבנות
הראשית אינה מאשרת לבבות ארטישוק עקב חשש נגיעות חרקים.
Dיש להדגיש כי תחתיות ארטישוק מאושרות לשימוש בעסקים
המושגחים בכפוף להימצאות ציון כשרות כחוק

 .9הודעות מהרבנויות המקומיות

P

מעדכון שהתקבל מהרבנות מטה אשר נמסר כי העסק "סחר

שיווק עמרם" עומד תחת פיקוח הרבנות המקומית וניתן לקלוט
ממנו סחורה בכפוף לנהלי הרבנות המקומית והרבנות הראשית
לישראל.

P

מהודעה שהתקבלה מרבנות מועצה אזורית גזר נמסר כי

לקייטרינג משהוא מיוחד ביד רמב"ם תעודת הכשר למהדרין
מטעמה.

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .10פסח
תרופות כשרות לפסח
כמדי שנה בשנה אנו מפרסמים לקראת חג הפסח את רשימת
התרופות הכשרות לפסח כפי שנמסרו על ידי ועדת התרופות של
הרבנות הראשית לישראל ושרותי בריאות כללית -מחלקת דת.
ניתן למצוא את הרשימה בקישור המצ"ב או בחוברות המופצות על ידי
קופות החולים.
אתר כללית:
/medical/pharmacy/Pages/http:// www.clalit.co.il /he
passover.aspx_medicaments_kosher_for

 .11שימוש במדבקות באריזת מוצרים לפסח
ככלל ,נהלי הרבנות הראשית אוסרים שימוש במדבקות לצורך ציון
כשרות המוצרים בכלל ולפסח בפרט .ציון הכשרות צריך להופיע על
גבי תוית המוצר בהדפסה או בהזרקת דיו .בלית ברירה ניתן לציין את
הכשרות באמצעות תוית מודבקת ובלבד שיצויינו בה כל פרטי המוצר
ובהם שם המוצר ,שם היצרן ,שם היבואן )אם רלוונטי( ,שם נותן
הכשרות וכן "כשר לפסח התשע"ו" .אין לאשר בשום אופן מדבקות עם
הכיתוב "כשר לפסח" בלבד או זיהוי כמפורט לעיל.

מדבקה לא תקינה

 .12תבלינים לפסח
נהלי הרבנות הראשית ביחס לתבלינים לפסח נועדו למנוע מכשלה
של אכילת חמץ בפסח בשל שכיחות חיטה בשקי התבלינים .ישנם
מקומות בהם שיווק התבלינים באופנים שונים נעשה בניגוד לדעת
הרבנות הראשית וזאת למרות שבעשרות ביקורות שבוצעו
בשבועות האחרונים אצל יצרנים העוסקים בטחינת תבלינים ,נמצא
כי גרגירי הכוסברה והחילבה הכילו גרגירי חיטה גם לאחר
שהתבצעה ברירה ידנית ,כך שטחינתם בבתי העסק המסחריים
בהם משתמשים בכמויות גדולות וברירתן קשה ביותר ,עשויה
לגרום להכשלת הצרכנים באכילת חמץ בפסח .לפיכך ,אנו שבים
ומבקשים מהרבנויות המקומיות לשווק את התבלינים בכשרות
לפסח רק בהתאם לחוזר שהופץ על ידי הרבנות הראשית .בהתאם
לכך ,אין לייצר ולשווק כוסברה וחילבה טחונים ככשרים לפסח.

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .13שינוי צורה במוצרים לפסח
בשנים האחרונות ישנם מאמצים רבים מצד יצרני המזון השונים
לייצר את מוצרי המזון המוכרים לכל השנה גם בכשרות לפסח
באמצעות שימוש בחומרי גלם המותרים לפסח ובצורה הדומה
למוצרים הרגילים לכל השנה .מציאות זו עלולה לגרום לצרכנים
ולמשגיחי הכשרות לטעות ולהתבלבל בין המוצרים הכשרים לפסח
לבין אלו החמץ .לפיכך ,עושה הרבנות הראשית בשיתוף עם יצרני
המזון מאמצים רבים לבידול המוצרים לפסח מאלו של החמץ
בדרכים של שינוי צורת המוצרים ,אריזתם או צבעם .אנו מצפים כי
שיתוף הפעולה מצד היצרנים להגברת הבידול בין מוצרי החמץ
והפסח ילך ויגבר כך שמגוון המוצרים יגדל ויתרחב.
להלן מספר דוגמאות לשינויים שנעשים במוצרים השונים:
פסטה ואטריות – שינוי צבע .אין לעשות שימוש בפסטה בגווני
צהוב או חום .ישנן פסטות בצבע לבן ,גווני ירוק ואדום.
מאפים – ישנם מאפים עם שינוי בצורת המאפה ממלבן לריבוע,
קצר לארוך וכדו' .כמו כן ישנו כיתוב בולט על אריזתם כי מדובר
במאפים לפסח.
שקדי מרק לפסח בצורת טבעות.
במוצרים שאין אפשרות לשנות את צורתם כגון קמחים ואבקות
למיניהם ,ישנו שינוי בצבע האריזה ובשם המוצר.

 .14יין המכיל חמץ – לא לפסח
נבקש להזהיר את הציבור כי בשווקים נמכרים משקאות הנדמים
ליין כגון משקה כהלי מוגז מתובל אסאי ספומנטה ורדי מסוג "ורדי
ספרקלטיני אסאי" המיובא על ידי חברת הכרם המכיל שכר לתת
חמץ ומיץ ענבים .יש ל וודא בעת רכישת היינות והמשקאות לפסח
שיהא מצויין על הבקבוק בפירוש "כשר לפסח" תוך ציון שם
הרבנות המוסמכת ואין להסתמך על פרטי רכיבי המוצר.

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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הסרות כשרות

 $בחולון הוסרה הכשרות מקונדיטוריה עיני רח' הנגר  ,3עקב מעבר לעיר אחרת
 $ברמלה הוסרה הכשרות מאולמי דולפין בשד' הרצל עקב סגירת העסק
 $בראש העין הוסרה הכשרות מהעסק מיט בורגר רח' המלאכה 2
 $באילת הוסרה הכשרות ממלון סנטרל פארק
 $בכפר סבא הוסרה הכשרות מהעסק קינג מיט רח' התע"ש 14
 $מהרבנות האזורית כפר פינס מנשה נמסר כי הוסרה הכשרות מהמטבח בכפר
גליקסון המנוהל על ידי קייטרינג בני'ס אוכל טוב,המוכר גם כ"בני'ז גוד פודbenny's /
.good food

בכבוד רב,

בברכת התורה והארץ,

הרב יעקב סבג
ראש אגף הכשרות

רפי יוחאי
מנהל היחידה הארצית
לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

העתקים :הרה"ג יצחק יוסף שליט "א  -הראשון לציון והרב הראשי לישראל ,הרה"ג דוד לאו שליט"א  -הרב הראשי לישראל,
הרב דוד אזולאי  -השר לשירותי דת ,עו"ד עודד פלוס  -מנכ"ל הרה"ר לישראל ,עו"ד הראל גולדברג  -היועץ המשפטי לרה"ר לישראל,
מר דניאל בר  -דובר הרבנות הראשית לישראל ,רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי.

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
עסק יחליחל
הסטאטוס העכשווי של כל מוצר או בית עסק
העכשווי של כל מוצר או ביתלגבי

