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  סט003
 לכבוד

 א"רבני העיר שליט
א"הכשרות שליט' מנהלי מח  

 א"מפקחי ומשגיחי הכשרות שליט
 
 

 !עליכם ועל הנלווים עמכם' שלום וברכת ה

 
 

 ט"תשס-הערכות במתן כשרות לפסח :הנדון

 
שהתחילו  לייצר  מוצרים עלים  לאור  תקלות  ואי  נעימויות  שנקלענו  אליהן  בשנה  שעברה  בהן  ראינו  מפ

הננו ,  ט"אשר  על  כן  לקראת  ימי  הפסח  הבעל,  המפעלים  לא  נערכו  כראוי  אך    לצערינו  ,כשרים  לפסח

ר  שילווה  את  ההערכות  לפסח  ביתר  שאת  וידאג  שיודיעו  לכל  היצרנים  הנמצאים "פונים  בבקשה  לכת

כי  עליהם  להקפיד על הדברים ,  ר  תעודות  כשרות  לפסח  על  מוצריהם"תחת  השגחתו  ואמורים  לקבל  מכת

 :בדיקת חומרי הגלם המאושרים לפסח כוללוזאת כמובן לאחר הכשרת המפעל לפסח כנדרש , הבאים

 
ישנה  אפשרות  להשתמש .    על  גבי  אריזת  המוצריהיו  מודפסים"  ט"כשר  לפסח  תשס":  המילים .1

 ".ט" לפסח תשסייצור מיוחד"ג המוצר "ובלבד שיצויין בכיתוב עבהזרקת דיו לצורך הענין גם 

 ".לאוכלי קטניות"בגדול  או תערובת קטניות יש לציין מוצר המכיל קטניות .2

 .תעודות כשרות מיוחדות לפסח בצבע או בגרפיקה שונהמומלץ לרבנים להנפיק  .3

 ".כשר לפסח"אין לאשר שימוש במדבקה  .4
 

יאושר  באופן  חד במקרים  חריגים  ביותר  ויוצאים  מן  הכלל  וזאת  לאחר  אישורו  של  הרב  נותן  הכשרות  

 : להשתמש במדבקות בתנאים הבאיםפעמי
 

 .בשלמות שאינה ניתנת להסרההמדבקה תיהיה מסוג  .1

 :על גבי המדבקה יצוינו הפרטים הבאים .2

 .ט" תשס-ייצור מיוחד לפסח .א

 ). פ הצורך"ע(לאוכלי קטניות  .ב

 .שם המפעל ושם המוצר .ג

 .רוריםפקס לבי/ טלפון ' מס/ הרבנות המקומית/שם הרב נותן הכשרות .ד
מ  שתיהיה  שליטה מלאה עליהן וסלילי "ראוי  להדגיש  שיש  לשמור  שמירה  יתרה  על  המדבקות  ע ¬

 .למדבקה" ראויים"ג מוצרים שאינם "במקומות וע" יסתובבו"המדבקות לא 



 
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL 

 
 

 
Beit Yahav, 80 Yirmiyahu St., Jerusalem P.O.B. 36016, Tel.: 02-5313195 ,Fax: 02-5377873 

  גם  אם  היצרן  מבקש  לכסות  את רכיבים  המכילים  חמץ  באריזה  שמצויינים  בה  אין  להשתמש .3

 . לקראת פסחי מדבקה חדשה"הרכיבים הקיימים ע
 

דברי "החלטות  בועדת  הכשרות  של  מועצת  הרבנות  הראשית  לישראל  בנושא  '  כפי  הידוע  התקבלו  מס

ה  נימנע  מתקלות "מ  לשמור  על  אחידות  ובזה  בע"כ  יש  לפעול  ולהנחות  בהתאם  ע"ע,  "מאפה  לפסח

 . ומהכשלת הרבים
 

 "דברי מאפה לפסח"ייצור 
', עוגות  וכדו,  וופלים,  לחמניות:    מיני  מאפה  שונים  כגוןרבנויות  המעניקות  הכשר  למפעלים  המייצרים

 : מתבקשות להקפיד על הכללים הבאים

 .'צורה וכדו, נפח, רוחב שונה: כגון, שונה לחלוטין מהרגילצורת המאפה לפסח תהיה  .א

כשר "זוהר  /  ובכיתוב  בולטשונה  מהאריזה  הרגילה  בצבע  של  התויתהאריזה  תהיה   .ב

 ).ם למאפהבהתא(לאוכלי קטניות "/לפסח

 ).פ הנחיות הרב"וע(ג האריזה בהתאם לרכיבים "יש לציין את ברכת המאפה ע .ג

תודבק  מדבקה  זוהרת  ויצויין  כי  המוצר  כשר  לפסח  כולל ,  באריזות  מוסדיות .ד

 .ל"וזאת בנוסף לכל הנ' מכיל קטניות וכדו/ברכתו

 
 .לאוכלי מצה עשירה" כשר לפסח" יש להדגיש -במוצרי מצה עשירה

  
 .ל יוחזרו למפעל"פ הדרישות הנ" מוצרים שלא ישווקו עסחורה או

 
 !השנה נעשה את מירב המאמצים לאכוף ביתר שאת נוהל זה ללא פשרות

 
 .ר להביא פרטים אלו לידיעת הנהלות המפעלים" נבקש מכת–על מנת למנוע נזקים ואי נעימות 

 
א  מנהל  תעשיה  וחרושת "א  שליטניתן  ליצור  קשר  עם  הרב  חגי  בר  גיור,  הנחיות  וברורים,  בדבר  פרטים

 .6221702-050: בטלפון

 
 

 
 
 

 :העתקים
 ר לישראל" הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרה-א"ג יונה מצגר שליט"הרה
  הראשון לציון והרב הראשי לישראל- א"ג שלמה משה עמאר שליט"הרה

 א"הרבנים הגאונים חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל שליט
 ר לישראל"ל הרה"נכ מ- עודד וינרמר
 ר" היועץ המשפטי ברה-ד שמעון אולמן"עו

  מנהל תעשיה וחרושת-א"הרב חגי בר גיורא שליט
 הרבנים מנהלי המחלקות באגף הכשרות

   מנהל היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות-רפי יוחאי 


