משולחנו של

אגף הכשרות
גליון מספר  | 21אייר תש"פ

א .נגיף הקורונה – חזרה לשגרה
בתקופה זו ,עם חזרת המשק אט אט לפעילות ,בכפוף להנחיות משרד הבריאות ,צפוי גידול הן במספר בתי האוכל המושגחים
הפעילים ,והן גידול בנפח פעילותם ,וזאת לאחר שחלק מבתי האוכל השביתו או צמצמו את פעילותם בשל המצב ,תוך
התמקדות במשלוחי מזון ,חלף הגשתו במקום .בהמשך לכך ,אנו מבקשים ממחלקות הכשרות של הרבנויות המקומיות
להמשיך בפעילות המסורה לאבטחת מזון כשר כהלכה לציבור ,ובכלל זה:
1 .1להמשיך בפעילות בקרה ואיסוף נתונים אלו בתי
אוכל מושגחים פעילים ,ומהו אופי פעילותם.
2 .2יש לשים לב שמשגיחי כשרות רבים הוצאו
לחל"ת בתקופה שלפני פסח ,וככול שבית
האוכל שהיה מושגח על ידם היה עד כה
בהשבתה ועכשיו התחיל בפעילות ,יש לוודא
חזרה לעבודה גם של משגיח.
3 .3כל זאת ,על מנת להתאים מתכונת השגחה
מתאימה לבית האוכל ,בהתאם לאופי הפעילות המשתנה ,ותוך לקיחה בחשבון של צורכי ההשגחה ,את שמירת זכויות
המשגיח ואת האפשרויות הכלכליות של העסק .יש להדגיש שמדובר בהתאמה זמנית בלבד ,מכיוון שבתקופה זו התנאים
והיקפי הפעילות בבתי האוכל משתנים במהירות ,עד חזרה לפעילות בשגרה .עובדי אגף הכשרות הארצי נכונים לסייע
ולעמוד לעזר בסוגיות אלו.
4 .4באופן כללי ,לטובת שקיפות לציבור ,מומלץ מאוד להנגיש רשימות של בתי אוכל מושגחים בכל עיר באמצעות אתר
במרשתת ,אשר מעודכן באופן רציף על ידי מחלקת הכשרות המקומית.
5 .5לדוגמא ,מצ"ב קישור לאינדקס עסקים כשרים של המועצה הדתית והרבנות תל אביב.
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במרכולים
באוכמניות טריות
ותוספי תזונה
ערלה
ויטמינים
ג.ב .חשש
עקב התחלת שיווקן של אוכמניות טריות ,ולקראת המשך השיווק בקיץ הבא עלינו לטובה ,המחלקה למצוות התלויות בארץ
באגף הכשרות הארצי מוסרת תזכורת שצפויים אחוזים גדולים של ערלה באוכמניות טריות .על מנת להימנע מחשש זה יש
לאשר קליטה של אוכמניות טריות בסיטונאויות פירות וירקות ,במרכזים לוגיסטיים ובחנויות פירות וירקות מושגחים ,רק על
פי אחד מהתנאים הבאים:
א .בצירוף תעודת משלוח מקורית מטעם מגדל ,ששמו מופיע באתר הרה"ר לישראל שהוא מאושר לענייני ערלה באוכמניות.
ב .בכפוף להימצאות חותמת כשרות מטעם הרבנות המקומית המוסמכת על גבי תעודת המשלוח של המשווק.
ג .נציין שלמיטב ידיעתנו בתקופה של השנה זו אין כלל ייבוא של אוכמניות מחו"ל.
ניתן לעיין ברשימות של מגדלים ללא חשש פרי ערלה באתר המחלקה למצוות התלויות בארץ ברה"ר לישראל ,בקישור:
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/pirsum_mi

במרכולים
תזונהתורה
ותוספיוספרי
ויטמיניםמזוזות
ג .כשרות
לאחרונה התקבלו פניות במחלקת הונאה בכשרות שברבנות הראשית לישראל על כך שבסניפי רשת חניות מקס סטוק בע"מ
נמכר המוצר "מזוזה מהודרת" כאשר בתוך בית המזוזה מונח דף מקופל המכיל אותיות עבריות של הפרשיות ,אשר יצרו רושם
כאילו מדוב בקלף כשר ומהודר .מבירור מול הנהלת החברה עלה כי הם לא היו מודעים למכשלה ומבדיקה מול היצרן בסין
נמצא כי הכנסת הדף לבית המזוזה נעשתה בתום לב בהיעדר הבנה של הנושא .עם הפנית תשומת ליבם למכשלה  ,פעלה
החברה באופן אחראי ומיידי על מנת להסיר מכשול מהצרכנים והורתה לכל מנהלי סניפיה ברחבי הארץ להוציא את הנייר
מתוך בית המזוזה תוך התחייבות הלשכה המשפטית בחברה כי בעתיד ישנו את סימון המוצר ל"בית מזוזה" בלבד על מנת
למנוע כל חשש להטעיה.
בהזדמנות זו נבקש להסב את תשומת לב הציבור לכך שקיימות כיום טכניקות לכתיבת אותיות סת"ם על גבי נייר או אפילו
קלף הנעשות בניגוד חמור להלכה ,ועל כן חשוב לרוכשם רק מגורמים נאמנים וזאת לאחר שעברו הגהת סת"ם כדבעי.

תזונה במרכולים
בתמרים
ותוספי
ויטמיניםערלה
ג.ד .חשש
בשנים האחרונות החלו חלק מחקלאי בקעת הירדן (ולא רק הם) ,לשכלל
את שיטת הנטיעה .לאחר ניתוק החוטר מעץ התמר הבוגר ,הם אינם
שותלים אותו בקרקע ,אלא הם שותלים אותו בשק פלריג גדול ,המכיל בין
 50 – 30ליטר מצע .את השקים הללו הם מניחים בשורות על גבי ניילון,
ומשקים אותם .במשתלה זו הם מגדלים את החוטרים למשך שנה ,לעיתים
אף שנתיים ,ובמקרים בודדים גם שלוש שנים .בהמשך ,רוכשים לקוחות
את השתילים הללו ,ושותלים אותם בשטח המטע שהוכן לכך .בשיטה זו
תמותת העצים הצעירים נמוכה באופן משמעותי ,ואחידות העצים טובה
יותר.
המחלקה למצוות התלויות בארץ ,באגף הכשרות הארצי של הרה"ר לישראל,
עקבה אחר התפתחות חוטרים אלו ,ומתברר כי לאחר כשתי שנות גידול
בקרקע של חוטרים אלו ,במהלך השנה השלישית ולעיתים אף לפני כן ,כבר
יש אשכולות תמרים הראויים לשיווק ,אולם בפועל עץ זה היה נטוע בקרקע
רק במשך שנתיים או שלוש .אי לכך ,פירות אלו הם ערלה מדאורייתא.
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לאור מצב זה ,המחלקה למצוות התלויות בארץ סיימה את המפקד ואת הבדיקות של כל מטעי התמרים הרבים ,הפזורים
בארץ .אנו תקוה כי אישורי ערלה יונפקו לכל חקלאי שירצה בכך כבר בשנת תש"פ –  ,2020ויפורסמו באתר הרבנות הראשית
לישראל לכל החפץ בכך .לאור האמור לעיל ,אנו מבקשים מהציבור שנושא החשש מפירות ערלה חשוב לו ,לנקוט זהירות גם
ביחס לתמרים ,ולחפש את אישור הרבנות על כך שאין חשש ערלה בפרי.
בכל שאלה או בירור ניתן לפנות לרבנות הראשית לישראל בטלפון  02-5313175בין השעות .8:00-13:00

ה .אופן שיווק דג הרינג וביצי דג הרינג
מחלקת תעשייה וחרושת באגף הכשרות הארצי ברה"ר לישראל מבקשת להזכיר שדג הרינג נגוע בתולעים בביצים ב"חלב"
וחלל הבטן .לכן אין לשווק דג הרינג שלם כבוש או מעושן בכשרות.
היות ואחר העישון קשה למצוא את התולעים  ,יש להוציא את פנים חלל הבטן  ,ומשגיח המומחה בתחום צריך לבדוק שלא
נשארו תולעים לפני עישון הדג.
מפעל שיש לו כשרות לא מורשה למכור הרינג שלם כבוש או מעושן גם בלי כשרות.
את ביצי הדג אפשר לשווק רק אחר שמשגיח שמבין בתולעים בדק את כולם.

ו .ניקוי לבבות עוף טרם הצלייה
על פי נהלי הכשרות ,בבתי אוכל מושגחים ,אשר צולים לבבות עוף ,יש לפני הצלייה :לחתוך את לב העוף לשניים ,לפתוח את
 4חדרי הלב ,ולהוציא משם את קרישי הדם באמצעות פעולת "סחיטה" בעזרת אצבעות היד או בעזרת סכין וכדומה.
כפי שראינו ,יש גם אפשרות ,לבקיאים בכך ,להיעזר בזרם מים חזק במיוחד על מנת להסיר את קרישי הדם.
ובכל אופן ,יש לבחון טרם הצלייה ,שלבבות העוף נקיים מקרישי דם.
שיפודי לבבות עוף,
אשר עברו ניקוי כראוי
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שיפודי לבבות עוף שלימים ,אשר לא
עברו ניקוי כראוי ,בניגוד לנוהל

ז .עדכון מצב חסימת מספר ברקוד
של מוצרי חמץ בפסח תש"פ
מבדיקות מדגמיות שערכה מחלקת מסעדות ורשתות שיווק בסניפי רשתות
השיווק וכן מעדכונים שהתקבלו מנציגי רבנויות מקומיות במהלך פסח תש"פ
הננו לפרט להלן רשימה של סניפי רשתות שיווק ,שבהם נמצאו הנתונים
הטובים ביותר של חסימת ברקוד מוצרי חמץ (הרשימה  -לפי סדר האל"ף
בי"ת) ,נכון לתקופת פסח תש"פ:
"ויקטורי" " ,יוחננוף" " ,יינות ביתן" " ,מגה" " ,פרש מרקט"" ,שופרסל".
בסניפי רשת השיווק "אושר עד" ,שעודכנו לגביהם ,כל המוצרים שאינם
כשרים לפסח הוצאו עוד לפני חג הפסח אל מחוץ ממתחמי המכירה.
נציין שכפי שעודכן וכפי שנבדק ,כבר במהלך חג הפסח תש"פ חלק מרשתות השיווק ,שבהן נמצאו מספרי ברקוד של מוצרי
חמץ גמור שעברו בקופות הרושמות  ,נקטו בצעדים לשיפור מערכות החסימה.

ח .הוקרה והערכה על פעילות פסח תש"פ
הרבנות הראשית לישראל מבקשת להוקיר ולהעריך את פעילותם המאומצת והמסורה של כלל עובדי מחלקות הכשרות של
הרבנויות המקומיות ,של עובדי המועצות הדתיות ,ושל הנהלות בתי האוכל והעובדים על מנת לספק לכלל הציבור מזון כשר
לפסח בתקופת פסח תש"פ .כל זאת למרות התקופה הקשה ותחת המגבלות שיצרה מחלת הקורונה..
תקוותנו הינה ,בסייעתא דשמיא ,להפיק את הלקחים הדרושים ,בסיוע קבלת משובים מהרבנויות המקומיות מהמועצות
הדתיות ומעובדי אגף הכשרות ,ועל ידי כך להמשיך ולשפר את ההיערכות הכוללת לפסח ,לתועלת כלל הציבור.
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