הרבנות

הראשית לישראל
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אגף כשרות ארצית
ה' שבט תשע"ה

בס''ד

 25ינואר 2015
לכבוד
הרב המקומי
מנהל מח' הכשרות
יו"ר המועצה הדתית
די בכל אתר ואתר
שלום רב,
הנדון:הערכות למתן כשרות למוצרים כשרים לפסח – תשע”ה
ע"מ להימנע מתקלות אפשריות הנובעות מאי היערכות מספקת ,הננו פונים בבקשה לכת"ר לקראת ימי הפסח הבאים
עלינו לטובה ,שילווה היערכות זו ביתר שאת וידאג להודיע לכל היצרנים הנמצאים תחת השגחתו ואמורים לקבל
מכת"ר תעודות כשרות לפסח על מוצריהם ,כי עליהם להקפיד על יישום ההוראות הבאות וזאת כמובן לאחר הכשרת
המפעל לפסח כנדרש לרבות בדיקת חומרי הגלם המאושרים לפסח:
 .1המילים" :כשר לפסח תשע”ה" יהיו מודפסים על גבי אריזת המוצר .קיימת אפשרות להשתמש לצורך זה
גם בהזרקת דיו ובלבד שיצויין בכיתוב ע"ג המוצר "ייצור מיוחד לפסח תשע”ה".
 .2מוצר המכיל קטניות או תערובת קטניות יש לציין בגדול "לאוכלי קטניות".
 .3אין לרשום "מכיל קטניות" אלא אם כן ברור שהמוצר מכיל קטניות.
 .4מוצר שמכיל שמן/רכיב קנולה ,לפתית או כותנה יש לציין לאוכלי :שמן קנולה/לפתית/כותנה.
 .5מוצרים שאינם מכילים קטניות כלל אך נארזים או מיוצרים במתחם אשר עשו בו שימוש בקטניות או
ברכיביהן יצויין "עשוי להכיל שאריות מקטניות" ובלבד שמכונות האריזה והייצור נוקו כדבעי.
 .6מומלץ לרבנים להנפיק תעודות כשרות מיוחדות לפסח בצבע או בגרפיקה שונה.
 .7אין לאשר שימוש במדבקה הנושאת את הציון "כשר לפסח" בלבד.
במקרים חריגים ביותר ויוצאים מן הכלל וזאת לאחר אישור בכתב של הרב נותן הכשרות ובתנאי שיצויין בתעודת
הכשרות שסימון הכשרות לפסח מופיע במדבקה באופן חד פעמי יותר להשתמש במדבקות בתנאים הבאים:
 .1המדבקה תהיה מסוג שאינה ניתנת להסרה בשלמות.
 .2על גבי המדבקה יצוינו הפרטים הבאים:
א .ייצור מיוחד לפסח -תשע”ה.
ב .לאוכלי קטניות )ע" פ הצורך -בהתאם לסעיפים הנ"ל .(3-5
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ג .שם המוצר ושם המפעל.
ד .שם הרב נותן הכשרות/הרבנות המקומית /ומס' טלפון  /פקס לבירורים.
ה .בכל מקרה לא תאושר קליטה ושיווק של תוצרת ,הנושאת על גבי מדבקת הייצור את המילים "כשר
לפסח" בלבד ללא ה פירוט דלעיל.
ו.

אין לאשר הדבקת מדבקות כשרות על גבי אריזות קרטון המשמשות לשיווק תוצרת מאפה
בתפזורת ,אלא אם כן הקרטון ארוז וסגור מכל צדדיו ע"י ניילון ,כך שהמדבקה תוסר עם הסרת
עטיפת הניילון ע"מ שלא יהיה ניתן לעשות בקרטון ובמדבקה שימוש חוזר .

¬ ראוי להדגיש שיש לשמור שמירה יתרה על המדבקות ולאחסנם במקום שמור ע"מ לאפשר שליטה מלאה
עליהן וסלילי המדבקות לא "יסתובבו" במקומות וע"ג מוצרים שאינם "ראויים".
 .3אין להשתמש באריזה שמצויינים בה רכיבים המכילים חמץ גם אם היצרן מבקש לכסות את הרכיבים
הקיימים ע"י מדבקה חדשה לקראת פסח.
כפי הידוע התקבלו מס' החלטות חד משמעיות בוועדות הכשרות של מועצת הרבנות הראשית לישראל ,בנושא
"שינוי צורה של מוצרי ומיני מאפה לפסח" המחוייבים להיות מובדלים מהייצור החמץ והרגיל לימות השנה ועל
כן יש לפעול ולהנחות בהתאם את היצרנים הנתונים תחת השגחתכם ע"מ לשמור על אחידות ובזה בע"ה נימנע
מתקלות ומהכשלת הרבים.
לאור תקלות והכשלות שחוזרות על עצמן יש לדרוש ולשנות באופן בולט את הצורה והאריזה של המוצרים
החלביים מהמוצרים של הפרווה.

ייצור "דברי מאפה לפסח"
רבנויות המעניקות הכשר למפעלים המייצרים מיני מאפה שונים כגון :לחמניות ,וופלים ,עוגות ,שקדי מרק ,חטיפים,
אטריות ,דגני בוקר וכדו' ,מתבקשות להקפיד על הכללים הבאים:
א .צורת המאפה לפסח תהיה שונה לחלוטין מהרגיל ובאופן מהותי ,כגון :ממלבן לעגול ,מעגול
למשולש וכן על זו הדרך.
ב .האריזה תהיה שונה מהאריזה הרגילה בצבע של התוית ובכיתוב בולט/זוהר "כשר לפסח"/לאוכלי
קטניות )בהתאם לצורך(.
ג .יש לציין את ברכת המאפה ע"ג האריזה בהתאם לרכיבים )וע"פ הנחיות הרב( על מנת למנוע טעות
בברכה.
ד .באריזות מוסדיות ,תודבק מדבקה זוהרת ויצויין כי המוצר כשר לפסח כולל ברכתו/מכיל קטניות וכדו'
וזאת בנוסף לכל הנ"ל.
מיותר לציין שיש לקבל אישור לכל השינויים הנ"ל לפני הייצור גם למוצרים המשווקים בארץ וגם למוצרי יצוא ויבוא.
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במוצרי מצה עשירה -יש להדגיש "כשר לפסח" לאוכלי מצה עשירה.
סחורה או מוצרים שלא ישווקו ע"פ הדרישות הנ"ל יוחזרו למפעל ,משווק או יצרן אשר ייתפס כשברשותו
מדבקות "כשר לפסח" בניגוד לנוהל צפוי לנקיטת אמצעים והטלת קנסות.
נא להיערך בהקדם ולהסתייע במנהלי הסניפים של רשתות השיווק ע"מ למנוע ולחסום מכירת מוצרי חמץ בפסח
ע"י חסימת בר-קוד המוגדר כחמץ בקופות הרו שמות כפי שנעשה בהצלחה בשנה שעברה בסניפי רשתות השיווק
השונות.
הננו פונים בשם הרבנים הראשיים לישראל שליט"א ורבני חברי מועצת הרה"ר שליט"א לעשות את מירב
המאמצים לאכוף ביתר שאת נוהל זה ללא פשרות!
על מנת למנוע נזקים ואי נעימות – נבקש מכת"ר להביא פרטים אלו לידיעת הנהלות המפעלים ורשתות השיווק
הרלוונטיים מבעוד מועד.
בדבר פרטים ,הנחיות וברורים ,ניתן ליצור קשר עם הרב חגי בר גיורא שליט"א ,מנהל מח' תעשיה
וחרושת ,בנייד.050-6221702 :

העתקים:
הרה"ג דוד לאו שליט"א -הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרה"ר לישראל
הרה"ג יצחק יוסף שליט"א  -הראשון לציון והרב הראשי לישראל
הרבנים הגאונים חברי ועדת הכשרות וחברי מועצת הרבנות הראשית לישראל שליט"א
מר אלחנן גלט -מנכ"ל המשרד לשרותי דת והרה"ר לישראל
עו"ד הראל גולדברג  -היועץ המשפטי ברה"ר לישראל
הרבנים מנהלי המחלקות באגף הכשרות של הרה"ר
הרב חגי בר גיורא שליט"א -מנהל מח' תעשיה וחרושת
רפי יוחאי  -מנהל היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
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