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זמנים לערבי פסחים תשע"ו

שיעורי מצוה

שיעור רביעית יין:
לפי משקל 86 גרם )כמנין כו"ס(,

ולהנוהגים כשיעור חזו"א, לפי משקל 150 גרם, )כמנין כו"ס הגו"ן(

כזית מצה:
כ - 30 גרם )כדי לצאת ידי חובת מצוה דאורייתא ככל עיקרי השיטות גם לפי שיעור חזו"א(.

יש אומרים שהיות והקובע בשיעור כזית הוא לפי הנפח ולא המשקל, וכיון שנפח כזית הוא 
מקום  יש  מצה  בשיעור  להרבות  להם  שקשה  חלוש(  זקן  )או  חולה  לכן  כזית.  ממשקל  פחות 

גרם לפי שיעור הגרא"ח  וכ-15  גרם לפי שיעור חזו"א,  להסתמך בשיעור כ-20 

נאה. בפרט כשאוכלים 2 כזיתי מצה ביחד.

כזית מרור:
שיעורו בכזית, והיות שבזמה"ז הוא מדרבנן, יש להקל )למי שקשה לו( לחשב את הכזית  ב- 20 

גרם, )גם לפי החזו"א(.

 יום שישי ז' ניסן
ערב שבת הגדול )מצורע(

זמן הדלקת הנרות:
ירושלים: 6:29 ת"א: 6:48 חיפה: 6:40

מוצאי שב"ק:
 ירושלים: 7:45 ת"א: 7:51
חיפה: 7:50 ר"ת: 8:22

 יום שישי י"ד ניסן ערב פסח
תענית בכורים

 סוף זמן אכילת חמץ................................ 9:53
)לשא"י 2:39(

 סוף זמן ביטול ושריפת חמץ.................. 11:15
)לשא"י 4:01(

זמן הדלקת הנרות: ערב פסח
ירושלים: 6:34 ת"א: 6:53 חיפה: 6:45

שקיעת החמה: 7:14

 זמן חצות הלילה לענין אכילת אפיקומן:
......................................... 12:36 )לשא"י 5:22(

 יום שבת קודש ט"ו ניסן
חג הפסח

עלות השחר: 4:22 הנץ החמה: 5:59

מוצאי שבת ויו"ט: 
 ירושלים: 7:51 ת"א: 7:56
חיפה: 7:55 ר"ת: 8:27

 יום חמישי ה' דחוה"מ
 ערב שביעי של פסח

עירוב תבשילין 

זמן הדלקת הנרות:
ירושלים: 6:39 ת"א: 6:57 חיפה: 6:50 

 יום שישי שביעי של פסח
ערב שבת פרשת אחרי 

זמן הדלקת הנרות:
ירושלים: 6:39 ת"א: 6:58 חיפה: 6:50

מוצאי שב"ק:
 ירושלים: 7:56 ת"א: 8:00
חיפה: 8:01 ר"ת: 8:32

לפי שעון קיץ

ידיעות נחוצות ותזכורות לגבי יו"ט שחל בשבת ראה 
במדור ההלכה "כשרות הבית" פרק י"ג 
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ישיבות הביד"צ בירושלים
 ימים א'-ה' אך ורק אחר הצהרים: בין 5.00-7.00

לפי תיאום מראש במזכירות

טל' 02-6236550             פקס: 02-6221317

ישיבות הביד"צ בבית שמש
 מתקיימות בכל יום ה' ברח' ר' אלעזר 47

 קרית הרמ"א בית שמש
לתיאום והזמנות תורים:

מזכירות: 0533122677          פקס: 153-2-9990676

מחלקת רישום נישואין:
ימים א'-ה' לפנה"צ: בין 11.15-1.30 אחה"צ: בין 5.30-7.30

טל: 02-6252808           פקס: 02-6246345

נא לשים לב לשילוט בסביבות הבנין

ועד הכשרות
ימים א'-ה' בין 10.00-2.00 לפנה"צ בין 5.00-7.00 אחה"צ

טל' רב קווי : 02-6700200 פקס: 02-6254975

וועד מפקחי סת"ם ותשמישי קדושה
בימים א-ה: בין 11.00-3.00

טל' 02-6700260, למקרים דחופים: הרב לובין 053-3159300

בית דין צדק שע"י העדה החרדית
בניני זופניק, רח' שטראוס 26 א' ת.ד. 5006 עיה"ק ירושלים ת"ו

בערבי חג ובחוה"מ אין קבלת קהל
בחנוכה ובתעניות אין קבלת קהל אחה"צ
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ועד השחיטה
ימים א׳ – ה׳ בין 5.00-8.00 בערב

טלפון: 02-6232335 פקס: 02-6509797 למקרים דחופים: 053-3102789

 לשאלות הלכתיות בלבד בעניני שחיטה
רבני הוועד:

הרה"ג רבי שלמה יהודה הירש שליט"א................................................. 053-3102768

הרה"ג רבי חיים יוסף בלויא שליט"א..................................................... 053-3100130

הרה"ג רבי שמואל ברנדסדורפר שליט"א............................................. 053-3113421

הרה"ג רבי אהרן ברנדסדורפר שליט"א................................................. 050-4153875

הרה"ג רבי בן ציון בייער שליט"א........................................................... 053-3181922

ועד העירובין
 לשאלות ובירורים בנוגע לעירוב שע"י הבד"ץ בירושלים

בית שמש, מירון, וביה"ח תל השומר

053-3119216                 052-7636875

ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים
ימים א-ה בין 11.00-3.00 שטראוס 26 ירושלים

טל' 02-6700202                   פקס 02-6233892

בית הוראה "נחלת בנימין" לכשרות הסת"ם
 בביהמ"ד ירושלים- געציל'ס שוהל

רח' חיי אדם 36 פינת שערי משה )מאחורי בנות ירושלים(

 יום רביעי בלבד 1:00-2:00 בצהריים
הגאון הגדול רבי נפתלי הירצקא פרנקל שליט"א, חבר הבד"ץ

 ימים ב, ג, ה, 4:15-5:15 אחה"צ
הרה"ג רבי מרדכי פרידלנדר שליט"א

 ובבית שמש בבית הוראה "זכרון גרשון"
רח' הלל 6 ביום א, בין 8:00-9:00 בערב

 ימים א' - ד' 5:15 – 4:15 אחה"צ
הרה"ג רבי ישראל בלוי שליט"א
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 לשמו ולזכרו של רבינו מרא דארעא קדישא
 מרן הגאב"ד רבי יצחק יעקב ווייס זצוקללה"ה, בעל ה"מנחת יצחק“

 רח‘ ישעיהו 20, פינת רח‘ פרס, ירושלים ת"ו
הכניסה לגברים מרח‘ פרס. הכניסה לנשים מרח‘ ישעיהו )מבנין המגורים אין כניסה(

סניף עזרת תורה בביהמ"ד "ויואל משה"דסאטמאר, רח' אבן האזל 24

זמני קבלת קהל:
בימים א'-ה' בין השעות: 8:45 בבוקר עד 7:30 בערב בחורף, ובקיץ )עד ר"ה( עד 8:00

בערבי חג / בערב פורים ובחוה"מ אין קבלת קהל, בחנוכה ובתעניות אין קבלת קהל אחה"צ

.................  טל‘ 5381265 הרה"ג רבי עקיבא משה שיינברגר שליט"א - 8:45-9:45

.........  טל‘ 5829735 הרה"ג רבי אברהם דוב ליטמאנאוויץ שליט"א - 9:45-11:00

.................................. טל‘ 5376042 הרה"ג רבי ישראל בלוי שליט"א - 11:30-12:30

הגאון הגדול רבי אברהם יצחק אולמאן שליט"א, חבר הביד"ץ - 12:30-1:30 

 הרה"ג רבי אהרן )בהגרי"י זללה"ה( פישר שליט"א - 1:30-2:30.. טל': 5381798,
נייד: 052-7611798

................................. טל': 5381886,  הרה"ג רבי אהרן סאמעט שליט"א - 2:30-4:00
נייד: 052-7626071 וכן עונה בביתו ברח‘ מהרי"ט אלגאזי 18 כל יום בין 
השעות 10:00-11:00 לפנה"צ, ובערב 6:15-7:15

הרה"ג רבי צבי ריבלין שליט"א - 4:00-6:00. טל': 5826672, נייד: 053-3158266

 הרה"ג רבי יהושע אשר כהנא שליט"א - 7:30 - 6:00 ובקיץ עד 8:00 
טל': 5370325,  נייד 0533111655

במידה ואחד הרבנים לא הגיע, ניתן להתקשר לרבנים בטלפון בביתם.

שרות קבלת קהל לשעות הלילה לשאלות נחוצות בלבד:
החל מהשעה 11.00 עד 3.00 בלילה

יש להתקשר למספר: 02-6222779
 בו ניתן לשמוע במענה הקולי את שם ומס‘ הטלפון

של הרב העונה באותו לילה.

במקרה של תקלה ניתן להתקשר: לפל‘ 053-3100057

לתלונות במשך היום ניתן להתקשר גם לטל‘: 02-5381523

בית ההוראה המרכזי "מנחת יצחק"
שע"י העדה החרדית, ירושלים ת"ו
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זמנים מיוחדים לקבלת קהל בערב שבת קודש:

הרה"ג רבי אהרן פישר שליט"א................ בביתו רח' בירנבוים 5 שכו' זכרון משה  
02-5381798 נייד 0527611798

 הרה"ג רבי אברהם דוב ליטמאנאוויץ שליט"א..................................... 10:00-11:00,
בבית ההוראה מנחת יצחק

 הרה"ג רבי יצחק אייזיק כהנא שליט"א..................................................... 12:00-1:00,
טל': 6289050, רח' בהר"ן 25

 הגאון הגדול רבי נתן קופשיץ שליט"א.... דומ"צ, ביהכ"נ אהל אברהם רשב"ם 9
....................................................................... בחורף: 11.00-12.00 , בקיץ: 11.30-12.30

 הרה"ג רבי עקיבא וואזנער שליט"א........................................ בין השעות 1.30-2.30
בביתו שאול המלך 33 

הרה"ג רבי משה בראנדסדארפער שליט"א............. ברח' זוננפלד 3  11.00-1.00, 
ובער"ש ויו"ט משעה לפני הדה"נ

במידה ואחד הרבנים לא הגיע, ניתן להתקשר לרבנים בטלפון בביתם.

זמני קבלת קהל ע"י  הרבנים הגאונים שליט"א מו"צ דעדתינו

 הרה"ג רבי שמעון יצחק שלזינגר שליט"א................................................. בימים א-ה
בין השעות 9:00-10:00 בבוקר

הרה"ג רבי משה זאב זורגר שליט"א..................... בימי א,ג, בין השעות 1:30-2:30

הרה"ג רבי שלמה יהודה הירש שליט"א........... בימי ב,ד,ה, בין השעות 1:30-2:30

 הרה"ג רבי יעקב דוד הלברשטאם שליט"א.................................................. בימי א-ה
בין השעות 2:30-3:30 אחה"צ

 הרה"ג רבי צבי ארי' זארגער שליט"א......................................................... בימים א-ה
בין השעות 3:30-4:30 אחה"צ

 הרה"ג רבי עקיבא וואזנער שליט"א............................................................ בימים א-ה
בין השעות 4:30-5:30 אחה"צ )בקיץ בין השעות 6:30-7:30(

היכל הוראה שע"י העדה החרדית "משכן צבי"
בביהמ"ד "ויואל משה" ד'סאטמאר רח' אבן האזל 24 
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ארזי הבירה: 
.............. רח׳ שמואל הנביא 54 ב׳ / 5823520  הרה״ג רבי חיים יוסף בלוי שליט״א
נייד 053-3100130 

בית ישראל:
 הגאון הגדול רבי יעקב מנדל יורוביץ שליט"א, חבר הבד"ץ.......... רח' רייכמן 43 
  5828232

בתי ברוידא:
הרה"ג רבי משה פישר שליט"א...........................................רח' הנצי"ב 9 / 6242773

בתי הורודנא:
 הגאון הגדול רבי יהודה פישר שליט"א חבר הבד"ץ. רח' דוד ילין 55 / 5381549 
]אחה"צ משעה 8.30-4.30 בישיבת מיר בהיכל ביהמ"ד הגדול[

בתי וורנר:
 הרה"ג רבי מאיר סירוטה שליט"א...................... רח' חסד לאברהם 12 / 6283638
נייד 053-3100047 ובבית שמש אחה"צ משעה 3:15-7:00

גאולה - יחזקאל:
 הרה"ג רבי גבריאל נויפלד שליט"א................................. רח' עמוס 3 טל' 5381669
נייד 052-7636708

 הרה"ג רבי ישראל בלויא שליט"א.................... רח' יחזקאל 15 טל' 052-7616042
5376042 משעה 9:00-10:00 בערב

הרה"ג רבי שלו'ם אליעזר פיליפ שליט"א............... רח' עמוס 7 טל' 02-5380103

גבעת משה: )גוש 80(
הגאון הגדול רבי נפתלי פרנקל שליט"א, חבר הבד"ץ................רח' עלי הכהן 26 
5384397

הרה"ג רבי שלמה גשטטנר שליט"א.......................... רח' אהלי יוסף 20 / 5380381

הרה"ג רבי יצחק אריה ווייס שליט"א....................................... רח' שמואל ברוכים 9

הרה"ג רבי יעקב דוד הלברשטאם שליט"א....................רח' עלי הכהן 3 5370780

הרה"ג רבי צבי אריה זארגער שליט"א.......................... רח' עלי הכהן 27 5375032

הרבנים הגאונים מורי ההוראה
של העדה החרדית פעיה"ק ירושלים ת"ו 
העונים בביתם לשואלים דבר ה‘ זו הלכה
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גבעת שאול:
הגאון הגדול רבי אברהם יצחק אולמאן שליט"א, חבר הבד"ץ רח' כתב סופר 18 
6513397

הר-נוף:
הגאון האדיר רבי משה שטרנבוך שליט"א, הראב"ד.. רח' קצנלבויגן 4 6519610

זכרון משה:
 הרה"ג רבי אהרן פישר שליט"א....................................................... בימים א-ו בבוקר
 משעה 10.00-9.00 בדיוק. נייד 052-7611798
מעונו רח׳ בירנבוים 5 פינת רח׳ סולובייציק, טל' 5381798

כרם אברהם:
 הרה"ג רבי אלכסנדר הברפלד שליט"א.................................................. רח' עובדיה 6

 053-3103509 ,5382602

 הרה"ג רבי שמעון יצחק שלעזינגער שליט"א...................................... רח' צפניה 25
טל 5827329 נייד 053-3197130 

מאה שערים:
הרה"ג רבי יצחק אייזיק כהנא שליט"א................................ רח' בהר"ן 15 6289050

הרה"ג רבי אהרן בראנדסדארפער שליט"א......................... רח' סלנט 20 6245135

 הרה"ג רבי יהושע אשר כהנא שליט"א......................................... רח' מאה שערים 9
053-3111655 ,5370325

 הרה"ג רבי משה בראנדסדארפער שליט"א............................................ רח' זונפלד 3 
במשך היום טל. 5322775 טל. 5370033 נייד, 053-3111159

 הרה"ג רבי יצחק רוזנבלט שליט"א......... רח' עונג שבת 12 / נייד 053-3160060
 משעה 2:00 – 1:00  בצהריים בביתו  
ומ- 6:00 – 4:00 אחה"צ  בביהמ"ד ברסלב במא"ש

הרה"ג רבי רפאל סאקס שליט"א............................................ רח' סלנט 15 6282101

 הרה"ג רבי ישכר דוב פרנקל שליט"א............................................ עבודת ישראל 11
5385238  נייד  0583214055

מקור ברוך:
הרה"ג רבי אשר פריימן שליט"א.................................. רח' גשר החיים 12 5380984

הרה"ג רבי עקיבא משה שיינברגר שליט"א.......................... רח' רש"י 51 5381265      
053-3181265

 הגאון הגדול רבי נתן קופשיץ שליט"א, דומ"צ.... ביהכ"נ אהל אברהם רשב"ם 9
 בימים א, ג, בין השעות  4.00 – 3.00  אחה"צ   ובערש"ק 12.00 – 11.00

נווה צבי ושכונת הבוכרים:
הגאון הגדול רבי חיים אורי פריינד שליט"א, חבר הבד"ץ.................. רח' יואל 31
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 הרה"ג רבי עמרם אופמן שליט"א.......................................................... רח' מוסאיוף 5
 5821998 נייד 053-3100049

הרה"ג רבי צבי ריבלין שליט"א......רח' בן ציון גול 11 5826672 / 053-3158266

סנהדריה - פאג"י:
 הרה"ג רבי חיים יוסף בלוי שליט"א.............................. שיכון פאג"י, רח' אלעשה 3 
3:00 - 2:00  יום ו' 10:00 - 9:00 

 הרה"ג רבי עקיבא הלוי וואזנר שליט"א........................... שאול המלך 33 5811498
בימים א-ו בין השעות 1:30-2:30

עזרת תורה:
הרה"ג רבי משה זאב זארגער שליט"א...................... רח' עזרת תורה 21 5383872

הרה"ג רבי שלמה יהודה הירש שליט"א................. רח' דובב מישרים 12 5003381

רוחמה )דוד ילין(:
 הרה"ג רבי אהרן סאמעט שליט"א............................................ רח' מהרי"ט אלגזי 18
5381886 נייד 052-7626071 

 הרה"ג רבי יחזקאל לינדר שליט"א.......................................... רח' מהרי"ט אלגזי 26
5381542 נייד 052-7626025 

רמת שלמה )רכס שועפט(:
הרה"ג רבי מתתיהו דייטש שליט"א................................................ ז'ולטי 9 5711240 

הרה"ג רבי מרדכי פרידלנדר שליט"א........................ רח' אגרות משה 9, 5715707 
053-3175788

רמות:
הרה"ג רבי חיים יהודה כהן שליט"א......................... תפארת רמות 84/5  5865923

הרה"ג רבי מנחם מנדל פוקס שליט"א........... רח' מירסקי 37 ק. שומרי החומות/ 
 5870070

 הרה"ג רבי חיים דוד פריימן שליט"א................ רח' קויפמן 1 )בן זאב 3( רמות ג'
 5867853 נייד 0533132262

שומרי אמונים:
הרה"ג רבי אברהם דוב ליטמאנאוויץ שליט"א........... שומרי אמונים 3, 5829735 

הרה"ג רבי בירך יהודה היימליך שליט"א.... רח' שומרי אמונים 4 / טל' 5828885

 הרה"ג רבי נחמן נתן וינשטוק שליט"א............................ רח' שומרי אמונים 4 כ"ב
טל' 050-4139249

שמואל הנביא:
הרה״ג רבי זאב דייטש שליט״א................... רח׳ שמואל הנביא 92 / טל׳ 5819667



מידע חיוני

ימי הפסח 
תשע"ו

11

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

וני
חי

ע 
יד

מ בית ההוראה בקרית רמ"א ורמת בית שמש ב' )זכרון גרשון(
רח' ר' אלעזר 47

בימים א-ה:

הרה״ג רבי חיים אהרן מונדרר שליט״א......................................................... 9:00-9:30

הרה"ג רבי קלונימוס קלמן ווייס שליט"א..................................................... 1:30-2:30

הרה״ג רבי יו״ט ליפא נייהוז שליט״א............................................................. 2:35-3:30

בית ההוראה בשכונת נחלה ומנוחה
בביהמ"ד "קהל חסידים" רח' הרב מבריסק 2 בשטיבל החיצון

בימים א-ה:

 הרה"ג רבי מאיר סירוטה שליט"א................................................................... 3:15-4:00
נייד 0533100047

בית ההוראה בשכונת קנה בשם )זכרון אברהם(
רח' אבא שאול )ליד ביהכ"נ פרושים(

בימים א-ו:

הרה"ג רבי יחזקאל אלימלך כהן שליט"א....................................... 8:15-8:45 בבוקר

בית ההוראה בביהמ“ד קהל חסידים רח‘ ריב“ל
הרה״ג רבי קלונימוס קלמן ווייס שליט״א..................................................... 2:00-3:30

הרה״ג רבי בן ציון בייער שליט״א................... בקיץ 3:30-4:30 ובחורף 3:00-4:00

לבירורים בעניני זמני בתי ההוראה בבית שמש בסלולר 053-3122677

בתי הוראה בבית שמש ת"ו
שע"י העדה החרדית
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הרשימה לפי סדר א"ב של השכונות בבית שמש

יפה נוף:
 הרה"ג רבי חיים אהרן מונדרר שליט"א.............................................. רח' בן קסמא 2
 טל. 9917187 נייד 053-3117187 ובביהמ"ד קאסוב רח' בן עזאי 10
בימים א - ה  1:30-2:15 בצהריים

קנה בושם )גבעת ירושלים(
הרה"ג רבי יהודה ניישלאס שליט"א............................ רח' החיד"א 8 טל': 5829675   
052-7606050 אחה"צ בביהמ"ד זכרון משה בחניון בן איש חי 1

 הרה"ג רבי יחזקאל אלימלך כהן שליט"א......................................... רח' החיד"א 2/3
טל. 5834826 נייד 052-7656674

 הרה"ג רבי נתנאל בראנדסדורפער שליט"א................................... רח' החיד"א 1/3
טל. 9991847 נייד 053-3188988

 הרה"ג רבי אריה לייב וויס שליט"א................................................. רח' בן איש חי 65 
טל. 9990059 נייד 053-3148155

קריה:
 הגאון הגדול רבי נתן קופשיץ שליט"א, דומ"צ ורב נחלה ומנוחה............... בביתו
 רח' הרב מבריסק 22 טל': 9919927 ובביהמ"ד היכל אברהם חזון איש 13 
 בצהרים מ- 1:15-1:45 ובערב מ- 8:30  7:30
ביום ו' בקיץ משעה 11:00  10:00  ובחורף משעה 10:30 9:30

 הרה"ג רבי מאיר שמעון אולמן שליט"א............................... רח' מהרי"ל דיסקין 21 
טל: 9990450  053-3103703

 הרה"ג רבי שמואל בראנדסדורפער שליט"א..........................רח' הרב מבריסק 24
טל'. 9918781 נייד 053-3113421 

 הרה"ג רבי יו"ט ליפא נייהוז שליט"א......................... רח' מנחת יצחק 12 9919744
0533119744

קרית חסידים:
 הרה"ג רבי מאיר העלער שליט"א.................................................... רח' נהר הירדן 10 
9995169 נייד 053-3182017

קרית רמ"א:
 הגאון הגדול רבי יהושע ראזענבערגער שליט"א, חבר הבד"ץ ורב דק' רמ"א 

....................................................................................... רח' נהר הירדן 40 טל': 9995499

הרבנים הגאונים מורי ההוראה
של העדה החרדית בבית שמש ת"ו

העונים בביתם לשואלים דבר ה‘ זו הלכה
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 הרה"ג רבי ישראל חיים קאהן שליט"א........................................ רח' מצפה רש"פ 8 
 טל. 9919597 נייד 053-3140401 
אחה"צ בחדרו שבביהמ"ד תולדות אהרן רח' ר' יהושע, משעה 4:00-7:30

הרה"ג רבי נפתלי צבי רוטנברג שליט"א................... רח' רשב"י 12, טל' 9999619

 הרה"ג רבי קלונימוס קלמן ווייס שליט"א............. רח' רבי יהושע 6 טל' 9997867
 בוקר: 9:00-9:15  צהריים 3:00-3:15
נייד 053-3197867 בערש"ק משעה לפני הדלה"נ עד חצי שעה לפני הדה"נ

 הרה"ג רבי נתן יהודה סאבאוויטש שליט"א................... רח' הלל 6, טל': 9993414
נייד 054-8426774

הרה"ג רבי דוב הכהן רבינוביץ שליט"א..... רח' מצפה רש"פ 7, טל' 02-9910326

053-3110326

הרה"ג רבי מאיר נויפלד שליט"א........... רח' הלל 7 054-8598429 053-3106532

ריב"ל:
הרה״ג רבי בן ציון בייער שליט״א....................... רח׳ ריב"ל 30, טל' 053-3181922

נדבורנה 3 בית הכנסת "אוהל נתן" 0527626025
בימים א-ה:

הרה״ג רבי יחזקאל לינדר שליט״א............ בצהריים 1:10-2:00 , בערב 7:10-8:00 

 הרה״ג רבי דוד בטלמן שליט״א.......................................................... בערב 8:00-8:45
 ובביתו רח׳ המגיד ממעזריטש 23/2 שכונת הגפן אחה״צ 4:00-7:00
וביום שישי: 9:00 11:00 בבוקר 5725524 נייד 053-3128728

אחוזת ברכפלד – קרית מנחת יצחק
הרה“ג רבי יצחק אייזק כהנא שליט“א, רב דק‘ מנחת יצחק.... בביהמ"ד מודז'יץ, 
רשב"י 21  ביום ב‘, אחה"צ – 7.00 – 6.00

הרבנים הגאונים מורי ההוראה
של העדה החרדית בביתר עילית ואחוזת ברכפלד ת"ו

העונים בביתם לשואלים דבר ה‘ זו הלכה
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בשבוע שלפני חג הפסח
בתי הונגרין:............................................................................................... ברחבה הגדולה

בתי הורנשטיין:............................................................................................. על יד המקוה

גבעת שאול:........................................................................ ביהמ“ד נר ישראל ”זופניק“

עזרת תורה:......................................................................................... ביהמ“ד ”סאטמאר“

שבטי ישראל:............................................................................ ביהמ“ד ”תולדות אהרן“

שוק מאה שערים:...................................................... ביהמ“ד ”תולדות אברהם יצחק“

שמואל הנביא 52:............................................................... ברחבת המקוה ”דושינסקי“

בכל ערב שבת
בתי הורנשטיין:............................................................................................. על יד המקוה

בערב שבת מברכין
בין השעות 11:00-1:00

שמואל הנביא 52:............................................................... ברחבת המקוה ”דושינסקי“

עזרת תורה:......................................................................................... ביהמ“ד ”סאטמאר“

שבטי ישראל:............................................................................ ביהמ“ד ”תולדות אהרן“

בין השעות 12:00-2:00
גבעת שאול:........................................................................ ביהמ“ד נר ישראל ”זופניק“

ירושלים
............................. בתי הורנשטיין רח' ישעיהו 19, טל': 5385261 מקוה הורנשטיין:

............................................ רח' שטראוס 26 , טל': 6234791 מקוה ישראל )זופניק(:

................................................... רח' אבן האזל 19 , טל': 5388085 מקוה עזרת תורה:

מקוה פאג"י:.................................................................... רח' אחינועם 9, טל': 5811977

מקוה רמות 01:................ נרות שבת 613, שיכוני טרגר, בביהכנ"ס, טל. 5865313

בית שמש
מקוה זכותא דרמ״א:.................................. רח׳ רשב״י 18 בית שמש, טל': 9996363

מקוה קדושת הבית:.............................. רח׳ אור החיים 1 בית שמש, טל': 9991760

טהרת השמש:.................................... רח' תפארת משה 1 בית שמש, טל': 9919254

הגעלת כלים
מתקיימת הגעלת כלים ברחבי העיר, במקומות דלהלן:

מקוואות טהרה
הנמצאים תחת פיקוחם של הרבנים ומורי צדק
מטעם העדה החרדית בירושלים ובית שמש
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קריאה קדושה
מטעם הרבנים הגאונים הבד"צ שליט"א

  ב"ה

  מטעם רבותינו כ"ק מרנן שרי התורה הגאב"ד והגאוה"צ הביד"צ שליט"א

 
  

חובת ראשי הציבור לעמוד על משמר הכשרות וטהרת השולחן של הבית היהודי המתנהג 
  עפ"י התורה, ומאז ומקדם היתה תחת סמכות והנהגת מרא דאתרא ובית דינו בכל אתר 

 ואתר, ובפרט בזמינינו אשר ההשגחה על כשרות המאכלים נחוצה מאד. 

ועד הכשרות עושים באמונה, עמל רב ויגיעה לא קלה היא מלאכת הקודש אשר ראשי 
גדולה צריכים להשקיע במלאכת מחשבת זו, בפרט בדורנו כאשר הטכנולוגיה מציבה 
לפתחה של מערכת הכשרות קשיים רבים שונים ומשונים. כמו"כ גם בדרכי ואופני 
  הפרסום שיהיו גם הם על דרך התורה הקדושה והצניעות, חובה עלינו לשמור מכל משמר 

 ל מסורת ההלכה והמנהג, ומהם לא לזוז זיז כלשהו, וכל אשר עושים ה' מצליח דרכם.ע 

וידוע כמה הפליגו חז"ל הקדושים בגודל חיוב השמירה על הנכנס לפיהם של ישראל, ובפרט לבני 

(שמות הנעורים אשר ממנו תוצאות חיים, ודברי קדוש מדבר הרמב"ן ז"ל עה"פ ואנשי קודש תהיו לי 

ואנשי קודש תהיון לי, כלומר אני חפץ שתהיו אנשי קדש" בעבור שתהיו ראויים לי לדבקה בי שאני "אמר כ"ב) 

אל תשקצו את  מד)- (ויקרא יא מג קדוש, לפיכך לא תגאלו נפשותיכם באכילת הדברים המתועבים, וכך אמר 

ייתם קדושים כי נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, כי אני ה' אלהיכם והתקדשתם וה

  והדברים מבהילים הרעיון., קדוש אני והשרצים משקצין הנפש, והטרפה יש בשמירה ממנה קדושה

וע"כ אל אחינו בני ישראל הנמנים לתוה"ק ולדרך ישראל סבא הננו קוראים בקריאת 
קודש להיזהר להשתמש אך ורק בתוצרת שיש עליהם חותמת כשרות העדה החרדית, 

ונקיים מכל חשש ופקפוק, וכל אשר בכוחו ומאודו לעזור ביד המהודרים בכשרותם 
הרבנים החשובים ראשי ועד הכשרות שע"י העדה החרדית העוסקים מאז ומתמיד באמונה 
ובמסירות בעבודת הקודש, כי על כן יודעים אנו מקרוב כמה יגיעות עמל וטרחות בלי 

רובות והמסובכות שבכל שיעור אשר הנם עמלים לטובת הצבור עם כל הבעיות הקשות המ
הענינים, וע"כ החובה בידי כאו"א להיות להם לעזר ולאחיסמך לביצור מערכת הכשרות 
  בכל מה דאפשר, ועל אחת כמו"כ להיזהר כל אחד בביתו שלא להכניס לבית כי אם תוצרת 

  בהשגחת הביד"צ דעדתינו החרדית כאזהרת רבותינו הגדולים נבג"מ. 
ם אנחנו להבוית"ש אשר ברוב חסדו עמד לימיננו וזכינו ובצאתנו משנת השביעית מודי

במשך שנת השביעית להביא אל ביתם של רבבות בנ"י תנובת שדה ללא כל חשש, ע"י 

  העוסקים במלאכת הקודש אשר לא חסכו כל טירחא ועמל למען טהרת שולחנם של בנ"י, 

  אמתו מאתנו עד עולם.וחפץ ה' בידנו ובידם הצליח כה יתן ה' וכה יוסיף, ולא יסיר חסדו ו 

ואל שליחנו וב"כ ראשי ועד הכשרות הרבנים הגאונים שליט"א ואתם עמם המשגיחים והמפקחים הי"ו העוסקים 

בעבודת הקודש זו אנו קוראים, חזקו ואמצו ואל ירפו ידיכם, כי יש שכר לפעולתכם מאלקי ישראל הניצב בעדת 

  נזכה לראות כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים בעת יבנה  א', ה' עמכם גבורי החיל בעבודתם הקדושה, ובקרוב

  המקדש עיר ציון ימלא ברחמיו הגדולים בב"א. 

  הכו"ח המצפים לישועת ה' בב"א
  לפ"ק הביד"צ דפעיה"ק ת"ו )תשע"וה שלימה (עושנת ישיום י"ט אדר השני יומ"ד מרא דארעא קדישא הגרי"ח זוננפלד זצוק"ל 

 רב ואב"ד פעיה"ק ת"ו יצחק טובי'ה ווייס נאם
               אברהם יצחק אולמאן נאם               דראב"משה שטרנבוך  נאם

נפתלי ה' פרנקל       נאם
  פישר במוהגרי"יה יהוד נאם               יעקב מענדל יאראוויטש נאם       יהושע ראזנבערגער   נאם
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מ שהחיינו וקיימנו והגיענו לגליון ס"ז של 'מדריך הכשרות' מטעם הבד"ץ, ברוך 
הרואה אור שנה שנה מאז שנת תשי"ט!

מדריך הכשרות מטעם בד"ץ העדה החרדית, הינו מדריך הכשרות הראשון והוותיק ביותר 
והמקום  הזמן  את  מוצאים  אנו  ס"ז  גליון  ולרגל  המהדרין  ציבור  עבור  כשרות  של  בעולמה 
להתעכב קמעא על המטרה הנשגבה, לפרש ולשוח בעניינים מורכבים אלה, לקראת חג הפסח 

הבעל"ט.

'וועד  למשרדי  פונים  אלפים  כאשר  ב"ה  הרחב,  הציבור  ברחבי  גובר  והצמאון  בהיות 
שיחות  של  עצום  לזרם  ההופכים  כשרותיות,  שאלות  ובפיהם  הפסח  ימי  לקראת  הכשרות' 
קמצוץ  בזה  להגיש  נכון  אל  מוצאים  אנו  הכשרות',  'וועד  של  המזכירות  צוות  מול  טלפון 

מפירות העמל שקצרנו בערוגות הכשרות, שברחבי העולם.

מה העבודה הזאת לכם
רוב השאלות המגיעות אל הרבנים ואל מזכירות המשרד הם אכן שאלות כהלכה, הנוגעות 
"מה  בנוסח  המתבטאות  אחר,  מסוג  שאלות  גם  ישנם  אך  כשרות.  בנושאי  עניינית  בצורה 
העבודה הזאת לכם"? כביכול, כל המלאכה הגדולה מיותרת היא. האם מוצר פלוני צריך בכלל 
הכשר?, מה כבר ההשקעה במוצר כשרותי פלוני, והאם יש הבדל בין מוצרים שונים אם זה 

'כשר לפסח' או לא, אלה הן שאלות של "לשם מה?", וכיוצא בהן.

מאורי הדורות כבר נתנו לכך ביטוי בפליאה מדוע הפך הבן החכם שבהגדה של פסח להיות 
למשל ולשנינה בשאר ימות השנה.

אשר  והמשפטים,  והחוקים  העדות  "מה  חג,  התקדש  בליל  החכם  הבן  של  שאלתו  הרי 
ציווה ה' אלקינו אתכם" מסמלת דוגמה יצירתית של שאלה מחכימה וקולעת הזוכה לתשובה 

סדורה וארוכה.

ובלתי  קשר  חסרות  שאלות  להגדיר  מבקשים  אנו  כאשר  שגרה,  בימי  בפועל,  אולם, 
קולעות, אנו מכנים זאת בתור "שאלות של 'החכם ממה נשתנה'"...

מהיכן מגיע שורש הביטוי 'החכם ממה נשתנה' ומדוע הוא מבטא את ההיפך משאלת הבן 
חכם שבליל הסדר?

ברם לאמיתו של דבר, גם על הבן ה'חכם' ייפלא הדבר, הכיצד במשך כחודש ימים, כאשר 
מקרצפים, משייפים ומסיידים בסיד את הכתלים, כל הבית בוקה ומבולקה בהכנות לחג הפסח. 
והחוקים  ואינו מעלה על דעתו לשאול, מה העדות  לכך  לב  אינו שם   - - הבן ה'חכם'  והוא 
והמשפטים... הוא מסתיר את תמיהתו בליבו ומחכה לשיאו של המעמד, בליל הסדר, רק אז 

הוא מתעורר ופוצח בשאלה.

שלושים  כבר  שתישאל  היתה  ראויה  אך  ה'חכם',  הבן  שואל  מחכימה  ששאלה  נכון 
הימים  שלושים  כל  היית  איפה  הגדולה.  המהומה  התחילה  כאשר  כן,  ולפני  לחג  קודם  יום 

האחרונים? האם לא שמעת האם לא ראית?

ששואל  כאחד  נשתנה'  מה  ה'חכם  את  להגדיר  ישראל  בית  בקרב  השתרש  זו,  מסיבה 
שאלות מאוחרות וחסרות קשר.

על משקל זה, אפשר לומר, כי אף גם מי שבא ושואל 'מה העבודה הזאת' לקראת הפסח, 

מבוא
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ומוסיף  פסח  של  המזון  כשרות  בעניין  קפדניים  ודקדוקים  חומרות  רואה  שהוא  בשעה 
להקשות, "לשם מה?" - מן הראוי להקשות עליו: איפה היית כל השנה? האם לא שמעת ?

אם כן, כאשר השאלות מגיעות מתוך רצון הבנת קצהו של מושג בעולם הכשרות ומנסות 
להבין בצורה עניינית מגודל המלאכה, אף אנו נענה להם כהלכות הפסח. ונערוך בזאת טעימה 
קלה מעומק העניין, הצצה קלה מאחורי הפרגוד ועל קצה המזלג של פעילות גדולה ומסועפת 
וצוותות  הכשרות'  'וועד  במשרדי  השונות  המחלקות  מתוך  העולים  העדכונים  מתוך  זו, 

ההשגחה הנרחבים.

ולחקור  להעמיק  צריך  כראוי,  ולהחכים  הכשרות  לרזי  להכנס  המבקש  כי  ברור  מאליו 
במהלך כל השנה כולה אודות כל ההתפתחויות העצומות במפעלי התעשייה הענקיים בכל 
פוסק,  בלתי  בקשר  הכשרות'  'וועד  משרדי  עומדים  עמהם  העולם,  רחבי  שבכל  התחומים 

במלאכת קודש זו.

מוצרים קלים שאדם דש בעקביו
רלוונטיים  הכשרות  ענייני  האפשריים,  התחומים  בכל  מובילה  התעשייה  כאשר  בימינו, 
יותר מתמיד, כאשר על כל צעד ושעל, אף בפרטים קטנים שהאדם דש בעקביו, עלול האדם 
להכשל בהם, וגם אם הוא חושב שהוא מודע לחששות השונות, עדיין אין הוא משיג את פרטי 

התמונה.

אילמלא הכוחות המאומצים והמשאבים האדירים שמקדיש 'וועד הכשרות' על צוותות 
ההשגחה הנרחבות בזירה זו, היתה תמונת הדברים יכולה להיות הפוכה לחלוטין.

למראית עין, נראים תחומים שונים כמנותקים מעולם הכשרות וחפים מכל חשש ופקפוק, 
כפי שמקובל בציבור הרחב על אודות הקפה כי אין בו כל נדנוד כשרותי. ובכן, במסע שערך 
אחד מהמשגיחים מטעם הבד"ץ לפני שנים לא רבות בגרמניה, הוא גילה כי אחד ממפעלי 

הקפה, פועל על בסיס קיטור משותף עם מפעלי מאכלות אסורות לנו.

אך זה לא הכל. בתקופה האחרונה, ביקר אחד המשגיחים מטעמנו במפעל לקליית וטחינת 
פולי קפה בווייטנאם שגילה בהפתעה כי הקפה מקבל תוספת מיוחדת של ...חמאת חלב!

פי  ועל  המדובר  במפעל  מקיפה  בדיקה  וערך  מקרוב  הדבר  את  לבדוק  החליט  המשגיח 
נסיונו רב השנים בתחום, הוא סקר מייד את כל תהליכי הייצור כהרף עין וזיהה חדר מיוחד 
שפועל בירכתי המפעל, אשר אינו חלק מהנוף של מפעלי הקפה בעולם בהם ביקר. הוא ניגש 
מייד אל החדר המיוחד והחל מתעניין במכשירי הייצור והתברר לו כי אכן מיד אחרי הקלייה 
עוברים הפולים על גבי מסננת לתוך חדר זה ושם הם עוברים 'טבילה' בתוך מי חמאה מותכת, 
הגורמת לאיטום הפולים, ומונעת את התנדפות הארומה. לדברי הטכנולוגים במקום, התהליך 

המיוחד משפר את הטעם של הקפה והוא ייצור מיוחד משלהם.

המשגיח התחיל מיד בהתכתבות עם המומחים בתחום ואלה גילו לו כי אכן מדובר בקפה 
וניחוח חזק, שאינו בנמצא בקווי  ויוקרתי במיוחד, אשר מציע טעם עשיר במיוחד  'בוטיק' 
המכירה הרגילים בשוק, אך אלה סיפרו לו כבדרך אגב, על סוג נוסף של קפה העובר תהליך 

חספוס בחומר של קיבות בעלי חיים.

המשגיח הנדהם חקר את הפרטים וגילה כי פולי הקפה של המכונים 'קפה לואק', הינם 
מהפולים היקרים ביותר בעולם הקפה, כאשר הם עוברים במערכת העיכול של 'גחן דקלים 
אסיאתי' אשר מעניק לו טעם משובח במיוחד. על פי הנתונים, ה'גחן' בולע את פירות הצמח 
של הקפה עם הפולים ולאחר זמן לא רב מפריש אותם בשלמותם... בשלב זה הפולים נאספים 
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במאות  ונמכרים  נארזים  הם  קלה,  קלייה  ותהלך  בשמש  ייבוש  ולאחר  ביסודיות,  ונשטפים 
דולרים לכל קילוגרם!

מי שחשב עד אז, כי כפית הקפה שבבוקר נקיה מכל חשש, כעת מתברר שגם הקפה אינה 
נקיה מכל רבב. אמנם כן, נכונה הסברא כי רוב הקפה המגיע מאת יצרני קפה איכותיים, אינם 
בחשש כשרותי, אך המקרה הנ"ל ללמד על הכלל כולו יצא, כדי לפקוח את עינינו וכדי שנבין 
עד היכן מגיעים ענייני כשרות ועד איזו רמה של מעקב אנו זקוקים כדי להיות בטוחים כי אין 
נקודה קטנטנה שאפשר  שום מכשול במוצרים השונים אשר לפנינו. אין אף פרט אחד או 
לנושא  הנוגע  לזלזל בשום פרט  כי אי אפשר  זה,  לוותר עליה או להתעלם מקיומה בתחום 

הכשרות.

לזניה בטעם דג טריפה
הנקיון  רמת  חטה.  מקמח  המופקת  ,לזניה'  של  ייצור  בקו  באיטליה  אירע  דומה  מקרה 
הנשמרת באותם מפעלים מגיעה לדרגת מופת וראויה שתילמד גם בקרב המפעלים ברחבי 
הארץ, ולכן כאשר המשגיח מטעמנו נחת במקום, הוא שבע רצון מתהליכי הניקוי המופתיים. 
בזכות הנסיון שצובר כל משגיח בתחום זה, הוא ידע לערוך בדיקות שונות, אשר מעניקות 
מידע ברור על אודות הנקיון שבוצע במקום, כמו איתור חרקים מתים בסביבת חדרי הקמח, 
אשר מהווים מדד ברור להזנחת נקיון והימצאות של קמח ישן בסביבה. אך לא. בכל הבדיקות, 
נוכח המשגיח לראות, כי הנקיון המופתי אכן מתבצע באופן יסודי במיוחד. גם בפינות נסתרות, 

כמו על גבי סילויי הענק, שם נחים כבדרך כלל, ענני אבק קמח, גם שם לא נמצא זכר לקמח.

הבאות  השונות  הנפות  כי  לראות  ונוכח  המורכב  הציוד  על  לעבור  איפוא  החל  המשגיח 
נקיות למופת, אלא שהאחרונה שבהן היתה  היו  הייצור, כשמונה במספר,  לשימוש במהלך 
קרועה במקצת. מנהל הייצור הופתע מהיסודיות שמפגין המשגיח בתפקידו ומיהר להחליף 

את הנפה הקרועה.

גם מכונות הייצור היו נקיות למופת, אך בדיקות המשגיח המשיכו לקרביים ושם הוא גילה 
כי החילזון של הסמולינה עם המים, טרם עבר ניקוי מושלם. על אתר, הגיעו עובדי המפעל 

והשלימו את הנקיון כראוי.

אחרי שהושלמו הנקיונות והבדיקות של המשגיח הניחו את דעתו החל קו הייצור, לפי 
הנחיותיו הצמודות.

ייצור מקביל של לזניה במחלקה  אלא שבמהלך קו הייצור, נח עינו של המשגיח על קו 
אחרת במפעל. כמובן שהדבר לא היה נוגע לקו הייצור הכשר אשר התבצע במחלקה נפרדת, 
אך המשגיח העירני, הבחין כי במחלקה השניה התוצאה היא - לזניה ירוקה. לאחר בירורים, 

נודע לו שיש גם לזניה שחורה.

במקביל לקו הייצור, התחקה המשגיח אודות חומרי הגלם של הלזניות הצבעוניות הנ"ל, 
ונודע לו כי בעוד הלזניה הירוקה מכילה חומרי צבע על בסיס תרד, הלזניה השחורה לעומת 

זאת מכילה חומרי צבע של דג טריפה)!(.

באיטליה,  אחר  במפעל  קודם  ייצור  מקו  המשגיח  בידי  שהיה  המידע  את  אישש  הדבר 
שם נאמר לו על כך בצורה תיאורטית. כעת, התברר כי הייצור על בסיס חומר צבע זה מתחיל 
להיות מעשי. על פי מנהלי הייצור, עדיין מדובר בחומר גלם יקר וחדשני, אך בעתיד הלא רחוק 

לדבריהם, יהפוך הצבע הזה לחומר רווח בענף המזון.

הנה כי כן, שוב אנו מגלים כיצד חומר אחד מתוך מכלול מורכב ומסובך של חומרי גלם, 
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עלול להכיל חומרי טריפה וודאיים ועד כמה חייבים המוצרים חקירה ודרישה, בדיקה וסקירה, 
כדי שיהיה הכל, כל חומר לחוד וכולם יחד, כשרים ומהודרים, ללא כל חשש. 

שביעית היוצא למוצאי שביעית
הדברים נכונים, על אחת כמה וכמה, בכל הנוגע לענייני שביעית, כדלהלן.

הק',  רש"י  מפרש  השמיטה",  שנת  במועד  שנים  שבע  "מקץ  י(  לא  )דברים  הפסוק  על 
"ולמה קורא אותה שנת  היינו, השנה השמינית.  זוהי השנה הראשונה שלאחר שמיטה,  כי 

השמיטה? שעדיין שביעית נוהגת בה בקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית".

דברים אלה מבטאים במדויק את תפיסת השמיטה שעדיין שולטת בשנה השמינית, בה 
אנו עומדים. כי כפי שלא התחילו נהלי השמיטה של הבד"ץ, ערב שנת השמיטה אלא שנתיים 
ויותר קודם לכן, כך עדיין רחוקים נהלי שמיטה אלה מלהסתיים בזמן הקרוב )לפחות כשנתיים 

ויותר(.

עדיין  וחומרותיה  ואיסוריה  באוויר,  מרחפת  עדיין  השמיטה  שנת  המקומית,  בתעשייה 
'וועד  וכדומה,  זיתים  שימורי  לפירות,  שקשור  מה  כל  כי  נרחבים,  בשטחים  מהדהדות 
השמיטה' עודנו חייב להיות פעיל כבימי השמיטה, ראשם ורובם של משגיחי השמיטה עודם 

בעומק העניינים.

מפעלים רבים עודם נמצאים בהסגר ותצרוכת חקלאית עדיין מגיעה במשורה ובמעקב 
צפוף.

יחד עם זאת, זכינו השנה לכמה הקלות בתחום זה, כאשר בעוד אחרי השמיטה הקודמת 
הציף יבול גרעיני חומוס את השווקים ואיים בכל דרך לפרוץ אל שווקי המהדרין, בשמיטה 

האחרונה למדו החקלאים לצמצם את יבוליהם וכעת קלה יותר המלאכה ב"ה.

אף גם יבול החדש של תפו"א, נזרעו כולם בשמינית בעקבות קמפיין כשרותי שהתקיים 
בקרב כל החקלאים מטעם 'וועד הכשרות' ובכך הוסרה מעמסה גדולה מעל כתפי המשגיחים 

בתחום זה, כפי שיבואר להלן.

שנת  סיום  אחרי  רגע  כמעט  במוחש,  ה'  חסד  את  לראות  זכינו  ממש  של  פלא  באורח 
מצד  המהומות  שוב  פרצו  כאשר  תשע"ו,  השמינית  השנה  בתחילת  תשע"ה,  השמיטה 
האוכלוסיה הערבית, בשעה שאחרון המשגיחים עזב את השדות והפרדסים ברחבי השטחים 

והאיזורים העוינים, מבלי שיסתכן כדי חגירת ציפורן.

למעלה משנה שלמה שוטטו המשגיחים מטעם 'וועד הכשרות' במטעים ובחממות של 
ואז, כשהסתיימה  ב"ה  יחסית  רגיעה  והיתה  ככל שנדרש, מאחר  והשגיחו  פיקחו  הערביים, 
נזכרו הפורעים  והלכה, כביכול  נכרי' כמעט פגה  'יבול  והזדקקותינו לתוצרת  שנת השמיטה 
ופרצו בסיבוב נוסף של טרור, )יצויין שעל פירות מ'יבול נכרי' עדיין קיים השגחה ופיקוח הדוק, 

מכל מקום לא מדובר באותם כמויות של ירקות מ'יבול נכרי' שהובא במשך שנת השמיטה(.

מצפים אנו ומקווים כי עד לשנת השמיטה הבאה עלינו לטובה, ירחם המרחם עלינו ועל 
פליטתנו ויגאלנו גאולת עולם.

כפי שאמרנו, סיעתא דשמיא זו באה לנו אחרי ההכנות האינטנסיביות שנה ושנתיים לפני 
בוא השמיטה, כאשר 'וועד השמיטה' החל לפעול בכל כוחו בכל הזירות הנוגעות לצרכי ציבור 

המהדרין הסומך על כשרות הבד"ץ.

משנה לשנה, מסתבר כי הציבור מוסיף והולך, והאחריות הרבה והכבדה, מגבירה את העול 
על 'וועד השמיטה' לספק את צרכי עמך בית ישראל מכל המקורות האפשריים, אך בתכלית 
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הדקדוק ובשיא הכשרות. 'וועד השמיטה', שוקד על עבודת הקודש יומם ולילה להביא שבר 
רעבון בתי בני ישראל גיבורי כוח עושי דברו, שומרי שביעית, במשך כל שנת השמיטה.

המצב המתוח אמנם, עודנו מקיף את ארץ הקודש, וכל העת דורש פתרונות חדשים גם 
ישנים כדי להתמודד עם הקשיים הבטחוניים מחד ולספק את ההשגחה המקסימלית מאידך.

כנהוג זו משמיטות הקודמות עורך מוקד השמיטה מחקר מקיף על חלקות הגידול בכל 
רחבי הארץ ומתמקד רק בכאלה אשר בבעלות מגדלים נכרים, ערבים, דרוזים או נוצרים, ללא 
לכך הוא סוחר השומר על תנאים  יהודית, מצפון הארץ לדרומה. התנאי המקדים  שותפות 
מסחריים הוגנים וכבר הוכיחו את עצמם בשמיטות קודמות. אי אפשר להסתמך על שיתוף 

פעולה אשר הסוחר מחליט לנצל ולהתחכם בכל הזדמנות.

במכלול המאמצים להשגת יבול כשר התקיימה גם פגישה עם ראשי ישובים חקלאיים 
בשטחי הערבה - חו"ל כדי לסכם על תצרוכת המשוערת הגדלה והולכת של ציבור המהדרין. 
הפגישה שכנעה אותם לחתום על הסכמים עם הסיטונאים שבהשגחתינו ולהכין שפע של 

יבול ירק לצרכני השמיטה.

השפע הזה התבטא במרבית סוגי הפרי והירק, אשר הזכיר נשכחות אצל הישישים שביננו, 
שעדיין זוכרים את משלוח הסלק האגדי מחו"ל לכבוד ימי הפסח לפני מספר שמיטות, שהיתה 

ההזדמנות היחידה לרכוש סלק במהלך כל שנת השמיטה, ללא חשש שביעית...

השגחה פרטית שבתוך ההשגחה
בכל הקשור ל'יבול נכרי', היווה נושא האבטחה חלק בלתי נפרד של הכשרות, לצד אמצעי 

קשר טכנולוגים מתוחכמים במיוחד, בעזרת הלוויין או באמצעי תעופה למיניהם.

בשטחים  ההשגחה  נושא  כאשר  הכשרות'  'וועד  ראשי  כל  בלב  שוכנת  קבועה  דאגה 
הערבים עולה על הפרק בשנת השמיטה. ברכת רבותינו חברי הבד"ץ ובראשם מרן הגאב"ד 
שליט"א בצירוף תפילות בלתי פוסקות לשלום שלוחי המצוה בדרכם ובכל אשר יפנו, מלווים 
בכל  בממון  לחסוך  שלא  הבד"ץ  מרבותינו  נצטווינו  ובחזירתם.  בהליכתם  המשגיחים  את 
הקשור להבטחת שלומם ובטחונם של המשגיחים בעז"ה, גם אם אין אנו שולחים אף פעם 
משגיח במקום סכנה מוחשי ועל כך מוקצבים משאבים כמעט ללא הגבלה ובלבד שלא יסתכן 
משגיח מטעמנו כדי חגירת ציפורן. אמנם כאשר מדי פעם נרשמת התפרצות של מתיחות, כי 
אז כל המשגיחים מייד מקבלים דיווח לסגת משם וזו יכולה להיות לפעמים אחת מהסיבות 
להיווצרות של מחסור, שעל כך אנו מדווחים לציבור הרחב להתאזר בסבלנות במקרה כגון דא.

הסתיימה לה השנה, ברחמי הבורא הגלויים, ורק לאחר מכן באופן פתאומי התפרץ שוב 
היתה  גדולה  כמה  עד  לראות  נוכחנו  ה"י,  ישראל  מעם  יקרות  נפשות  באבוד  הדמים  מעגל 
החמלה משמים שגוננה עלינו במשך כל שנת השמיטה, כאשר כאמור, מזה כמעט שנתיים 
ימים נודדים המשגיחים בפקודת 'וועד השמיטה', מי בשטחי הרשות הפלסטינית ומי בשטחי 

ממלכת עבר הירדן, וב"ה לא נפל משערות ראשם ארצה כמלוא נימה.

זו היא הברכה הכפולה הטמונה בברכת 'וציוויתי את ברכתי' וזכינו לה הפעם יותר מהפעמים 
הקודמות, כאשר במקביל, בכל הקשור לתוצרת חקלאית כשרה למהדרין מן המהדרין, קיבלנו 

שפע של 'יבול נכרי' ואף המחירים עומדים בס"ד בשליטה מלאה, לרווחת הציבור הגדול.

זו השעה וזה העת להודות לה' ולזמר לשמך עליון על כל החסדים הגדולים והמרובים, 
ערב ובקר, אשר כל אחד ואחד מרבבות שומרי משמרת הכשרות והשביעית להצטרף להודאה 

זו מעומק הלב, עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך.

אמנם כן, ואל תטשנו ה' אלקנו לנצח ובשכר מצוות שמירת דיני שביעית כהלכתה, נזכה 
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כולנו, כל צוותות ההשגחה מטעם הבד"ץ ועמם רבבות עמך בית ישראל, האמונים על חותם 
הכשרות של הבד"ץ, לכל הברכות האמורות בתורה על שמירת מצווה נשגבה זו ונזכה לשבת 
בטח ושאנן מבלי מגור, בביאת גואלנו, כפי שנאמר, במוצאי שביעית בן דוד בא, היינו בימים 
אלה, אשר פירות שביעית ממשיכים ללוותינו ומכניסים בליבנו את הציפייה והתקווה, לביאת 

גואל צדק, במהרה.

ציבור הרבבות הסומך אך ורק על כשרות הבד"ץ, הולך וגדל, הולך ונכפל בלע"ה, כאשר 
בראשותו הולכים יראי ה' ובני עליה המחמירים ביותר, גדולי ומאורי הדור, אדמו"רים, רבנים 
וראשי ישיבות, חסידים ואנשי מעשה וכל ירא אלקים אשר כל מגמתו לשמור את פיו לבל 

להתגעל חלילה בחשש מאכל אסור או מזון מפוקפק.

ופרצת ימה וקדמה
אם נתבונן ברשימת הירקנים שעמדו תחת השגחתינו בשנת השמיטה האחרונה, ניווכח 
שוב במימדי האמון שהתפשט בארבע כנפות הארץ בקרב, החל בירושלם וכלה בכל עיר ואם 

בישראל ובכל ריכוז חרדי, אף גם באיזורים רחוקים ביותר.

בל נשכח כי מאחורי רשימת הירקנים הגדולה, ניצבים ועומדים בתי החינוך, בתי חולים 
ומפעלי התעשיה, הצורכים אף הם את תוצרת הבד"ץ ומגדילים את הביקוש פי כמה וכמה, 
בנוסף לוועדות שמיטה מקומיות של קבוצות שונות של מהדרין בעיירות שונות, שהפסיקו 

להסתמך על 'קבלני שמיטה' והקפידו על תוצרת הבד"ץ במשלוח מיוחד מירושלם ובנותיה.

כך איפוא, מהווה שנת השמיטה מדד חד-משמעי המוכיח את העליה באמון של הציבור 
ורק על השגחת הבד"ץ של  ועד לדרום, המקפיד אך  ומתרבה, מצפון הארץ  העצום ההולך 

העדה החרדית שליט"א, זאת למרות מחסור פה ושם בסוג של פרי או ירק, כזה או אחר.

רשת ההשגחה הלזו, מרמת הגולן שבצפון ועד מבואות אילת שבדרום ומעבר לה בממלכת 
עבר הירדן, חושפת תמונה רחבת מימדים, המעידה בעצמה על מלאכת קודש תובענית זו, 
אשר נדרשה במשך יותר משנה ומחצה, תוך קשר בלתי פוסק עם עשרות מגדלים, סיטונאים 
ומפקחים מעליהם, תוך ניטור חוליות משגיחים לתוך הכפרים, המושבים והמטעים, כאשר 
לכל אחד מהם ברורה תכנית ההשגחה שלו לאותו זמן ולאותו מקום, כשמפקח עומד מעליו 

ומשגיח כי הכל יתנהל כמתוכנן.

חוליות המשגיחים אינם מוצאים את הדרך מאליהם, כי אם הודות לצוות לוגיסטיקה מיומן 
היטב, המתנהל על ידי אנשי שטח מנוסים ומיומנים הפועלים ביד אחת עם 'וועד השמיטה' 
ודואגים כי המשימות יהיו ברורות עד לאחרון המשגיחים, וכי צי של כלי הרכב יעמוד הכן לכל 
אחד מהם בכל שלב ותפקיד שהוא ממלא, כשהוא מצוייד עם הכלים הטכנולוגים המתאימים, 

כדי שיוכל לבצע את מלאכתו נאמנה, באופן המושלם ביותר.

גם בשווקים ובבתי האריזה או בשוק הסיטונאי, אפשר היה למצוא אותם את המשגיחים, 
באישון ליל ולפנות בוקר בעוד החושך יכסה ארץ, בימי חול כבימי מועד, כמו בימי החנוכה 
יודעים  המשגיחים  אין  הכבדה.  הכשרות  משימת  כתפיהם  על  כאשר  המועד,  חול  בימי  או 
הנחות בתפקידם. גם ביומא דפגרא וימי מועד, זקוקים להם ולכן הם מניחים את כמעט הכל 
הצידה ויוצאים למלא את שליחותם ולהבטיח כי אכן משימת הכשרות מתבצעת במלוא מאת 

האחוזים.

כתוצאה מכך, לא פלא שראינו אנשי שמיטה מוועדות שונות באים להנות מפרי עמלנו 
בעז"ה, מתוך הערכה והערצה למאמץ הגדול ונוכחו לראות במו עיניהם את הסיעתא דשמיא 

הבלתי פוסקת המלווה אותנו וסמכו על התוצרת של 'וועד השמיטה' של הבד"ץ.
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על  ונמנה  המתרבה  הגדול  הציבור  בעקבות  עלינו  ומכביד  הולך  שהעול  ככל  אמנם 
השגחתינו, כך אנו זוכים מצד שני להקלה פורתא במלאכה, בכל הקשור למשא ומתן ומציאת 
ורבבות העומד  והגופים הרשמיים. ציבור אלפים  אוזן קשבת לדרישתנו במשרדי הרשויות 
מאחורי 'וועד הכשרות והשמיטה' של בד"ץ העדה החרדית, ואינו מתפתה להשתמש במיני 
וגורמים  שיווק  אנשי  בלב  מסילות  לסלול  הכוח,  את  לנו  מעניק  ולשליש,  למחצה  כשרויות 
בכירים ברשויות, אשר מפנימים כי אכן אסור לזלזל בכוחו של ציבור גדול זה, אשר מדקדק 
ומקפיד לקבל את תוצרתו אך ורק באמצעות 'וועד הכשרות והשמיטה', אשר הוא היחיד אשר 
התמנה לתפקיד מטעם גדולי רבותינו מצוקי ארץ ומבצע את מלאכת שמים זו נאמנה, ללא 
התחכמויות והתפשרויות. בכך אנו מצליחים לקבל מענה לבקשותינו ולמילוי דרישתינו, ועוד 
במחירים שפויים ובאופנים אשר מקילים במעט על ציבור המהדרין, גם בתחומים שמעבר 

לכשרות נטו.

משרדי הרשויות אינם מבקשים להטיב ולעשות חסד, וכאשר בכל זאת הם מוכנים לפעול 
לפי התנאים שאנו מציבים ולמלא את הדרישות שאנו דורשים, יש בכך כדי ללמד כי בחנו הם 
פעם ופעמיים ויותר וראו כי עבודת הקודש המתבצעת על ידינו הינה ללא כחל ושרק, ללא 
פניות ואינטרסים כלכליים, כי על כן לא באנו, גם אם עמדו בדרכנו פיתויים, אלא לשרת את 

ציבור המהדרין שירות מקצועי וענייני נטו.

יותר במו"מ מול מפעלי ענק ותאגידי תעשייה בינלאומיים, אשר מטים  נכון עוד  הדבר 
אוזן ומבקשים לרצות את דרישות הכשרות, עד האחרונה שבהן, גם מאותה סיבה, כאשר הם 
נוכחים לראות את האמון הגדול שהציבור רוחש לכשרות הבד"ץ ובעיקר בגלל המקצועיות 
על  העומדים  המשגיחים  הכשרות.  למשימות  הבד"ץ  מטעם  המשגיחים  של  והמסירות 
משמרתם, ללא יומרות וללא צלצולים, מפתיעים את אנשי התעשייה והטכנולוגים הגדולים 
מביעים  אף  זאת  ובעקבות  משותפת  שפה  עמהם  מוצאים  הם  כאשר  העסקית,  בזירה 
של  הכשרות'  'וועד  במסגרת  לתפקידם,  הכשרות  אנשי  של  מהנאמנות  קבועה  התפעלות 

הבד"ץ.

כפי  מלא,  בפה  זאת  מבטאים  והם  מחדש  פעם  כל  אותם  מפתיעה  במטרה,  הדבקות 
שאירע זה עתה לאחרונה כאשר אחד ממנהלי החברות הגדולות במשק ציין זאת בפני רבני 

'וועד הכשרות' על המסירות המופלאה של שלוחיהם בשטח התעשייה.

היכי דמי קידוש ה' 
עובדה מפתיעה במיוחד אשר נכללת ללא ספק בכלל מקדשי שם שמים בהליכותיהם, 
הוא המקרה של משגיח מטעם הבד"ץ אשר עסק בפיקוח וביום אחד הוזמן למפעל שתחת 
פיקוחו, שם הוצעה לו משרה מפתה במיוחד. המשגיח התייעץ עם רבני 'וועד הכשרות' ואלה 

עודדו אותו לקבל את התפקיד הבכיר, כראוי לכשרונותיו הברוכים.

בחלוף תקופה מסויימת, נפגשו בכירי אותו מפעל עם אחד מנציגי 'וועד הכשרות' ואלה 
תפקידו  "במסגרת  המפעל.  מבכירי  אצלם  להיות  שהפך  המשגיח  על  ההלל  את  גמרו  לא 
כמנהל" - הם מסרו לאחר מכן בכתב - "הוביל הרב ... במחויבות רבה את ניהול התחום תוך 

תמיכה ביעדי העסק.

"בין היתר", הם מציינים בסיפוק, "הוא הוביל את תהליך הסגירה של קו ... ואת ההערכות 
בייצור לקליטת הקו החדש. בשנה האחרונה, תמך בפרויקט מעבר לכשרות, פרויקט מורכב 

וכשרותי מאד לחטיבה והביא עמו את נסיונו הייחודי והחשוב מעולם הכשרות של הבד"צ.

סיכוני  סקרי  היתר,  בין  והאיכות,  הבטיחות  מתחומי  פרויקטים  והוביל  תמך  "בנוסף, 
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וביצע הרב  הוביל  ותמיכה בפרויקט הרחבת סל המוצרים... את הכל  בכלל המפעל  בטיחות 
... תוך חריצות העמקה וקפדנות המאפיינים אותו... היכולת שלו לראות את הדברים ולחבר 
אנשים לדרך, לצד היכולות האינטגרטיביות וכושר הניתוח המעמיק, מובילים אותו להצלחה 

בכל דרך"... 

על החתום, מנהלי המפעל הבכירים ומנהלי האיכות המלווים אותו בתפקידו הבכיר.

דוגמה קלה היא זו הנותנת משמעות לחריצות, בהירות, העמקה ומסירות הטבועים בדמו 
כך  על  ישראל.  של  מזונם  כשרות  למען  המתמסר  הבד"ץ  מטעם  ומשגיח  משגיח  כל  של 
התבטאו רבני 'וועד הכשרות', כי מלבד מילוי התפקיד בנאמנות, הרי הם בכלל מקדשי שם 

שמים בהליכותיהם - - -

זאת תאכלו וזאת לא תאכלו
נציין גם בקצרה, כיצד תחום זה מהווה נושא  נגיעות החרקים,  אגב דברינו לעיל בעניין 

שהמשגיחים בקווי ייצור בינלאומיים לא עושים בו כל הנחות.

ככלל, נושא החרקים כידוע מדירים שינה מעיני העוסקים בתחום המזון והדבר נכון לכל 
ענף המחסנאות בתחום המזון, אשר עוסקים במלחמה תמידית נגד יצורים קטנים אלה, אשר 
האלגנטי  הכינוי  של  מקורו  מכאן  עצומים.  נזקים  אחריהם  להותיר  עלולים  ספורים  בימים 

שהוצמד לחרקים: 'מזיקי מחסן'. כפשוטו.

ובכן, גם כאשר מדובר בקו ייצור של מוצר כלשהו, במדינה מרוחקת באירופה, צריך לקחת 
בחשבון את כללי הנקיון הכשרותיים בתחום החרקים. כך זה נראה מבפנים.

ייצור של פסטה שתוכנן במשך זמן לא מעט בטורקיה, צריך היה לעמוד קודם בכל  קו 
תקני הכשרות המחמירים של הבד"ץ, המהווים כידוע תנאי סף לכל התקשרות עתידית. שלב 

זה מסנן לרוב את כל המפעלים עם תנאי ייצור ירודים ויכולת התחייבות מוגבלת.

כאשר הדברים מתקדמים לשלב של שליחת משגיח למפעל, כבר מדובר בהישג משמעותי 
עבור המפעל, וכעת הוא כבר יעשה הכל כדי שקו הייצור המיוחל בכשרות הבד"ץ, אכן יימשך 

וייצא לפועל, לשביעות רצונו של המשגיח - שליח הבד"ץ.

אחרת לא תבינו כיצד משגיח כשרות משתלט על מפעל שלם ומקבל הסכמה ממנהלי 
המפעל לכל תכתיביו הכשרותיים.

נקיון חוזר בפתחי צינורות  ופוקד על  המשגיח בשטח מתחיל לבדוק אחרי רמת הנקיון 
ומיכלי אחסנה של קמח )סילו(. מתבצע נקיון יסודי עד להשגת התוצאה המקסימלית.

יעיל  כלי  למשגיח  לו  יש  אחרים,  פתחים  דרך  זרה  תוצרת  חדירת  של  מצב  למנוע  כדי 
נסיון  כל  אותו.  לשבור  אלא  לפתוח,  אפשר  שאי  אזיקון  עם  פתח  כל  חוסם  הוא  למטרתו: 
להתחכם ולפתוח פתח שנסגר, יגרום לקריעת האזיקון וממילא יגלה כי נעשה נסיון להונאה 

וקו הייצור יסתיים עוד בטרם התחיל.

מגיע שלב שהמשגיח מעלה חשש כי מנועים הנמצאים מעל קו הייצור, יכולים להוביל 
את  שולף  הוא  רבות,  מתלבט  לא  המשגיח  הייצור.  קווי  בין  לחיבור  לגרום  ובכך  אחר  מוצר 
האזיקונים המיוחדים שלו, ומחבר את להבי המנוע )הפרופלור( לרשת המנוע, כדי שבמקרה 

ומישהו ינסה להפעיל את המנוע, האזיקונים ייקרעו ובכך יתגלה שנעשה כאן נסיון הונאה.

מנהלי המפעל מהנהנים בהסכמה למעשיו של המשגיח.

הצנרת  חיבורי  כל  את  בודק  הוא  הקמח,  של  המרכזי  המיכל  אל  מגיע  המשגיח  כאשר 
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המגיעים אליו. הוא מזהה מיכל סמוך המתחבר למיכל המרכזי דרך צינור עם מנוע. המשגיח 
מורה על כיבוי וסגירת המתג בדבק בד"ץ וכך קורה.

המשגיח ממשיך בסיור המדוקדק, ובפאתי המפעל הוא מוצא בעיניו הבולשות כמויות 
של פסטה מקווי ייצור קודמים. כדי שלא יוכל להתעורר חשש כלשהו של עירוב בין אלה לבין 

קו הייצור הכשר, הוא פוקד על סגירתם בחדר סגור ואף נועל את המקום ב...אזיקונים.

להיות  צריכים  שהם  כמובן,  פלסטיים.  לאזיקונים  שיש  כזה  כוח  ראיתם  לא  מעולם 
אזיקונים הנושאים את חותמת הבד"ץ.

בהמשך הוא מסייר במערכת הנפות, הוא מאשר את נקיונם ורק לאחר מכן הנפות מוחזרות 
אל המכונות, מוכנות לקו הייצור שיתחיל בקרוב.

לקראת סופו של הסיור, מגיע המשגיח אל הצינור המוריק את פסולת הנפות אל מחוץ 
למפעל, באמצעות מנוע רב עוצמה. הוא מחליט כי הוא רוצה קודם לראות את המצב מבפנים 

והוא מורה על כיבוי ופתיחת החלזון.

חרקים  של  שלם  חיות  גן  נחשכות.  כולם  עיני  ההוראה,  את  מבצעים  שהפועלים  ברגע 
מתגלה שם.

מנהלי המפעל עצמם מופתעים ממה שהתגלה שם.

הדבר התמיה את המשגיח, מהיכן צצה החממה הזו וממתי היא שוכנת שם? הוא מתחיל 
לעבור על הצינורות והוא מגלה כי אל צינור ההורקה מתחבר גם צינור הורקה של סילו מיוחד 
אשר אליו מגיע כל הקמח הממוחזר של המפעל. קמח ממוחזר בדרך כלל טומן בחובו נגיעות 

של חרקים ומכאן המקור לאותה חממה.

במקביל ייצר קשר עם מנהלי מחלקת למניעת תולעים של הבד"ץ היושבים במשרדים 
בירושלים ולאחר שהעביר אליהם את התמונות, קיבל הוראות והדרכה מקצועית איך לטפל 

ולהתגבר על זה,

ורק אחרי נקיון יסודי וניתוק בין הצנרות, מתברר כי הנקיון הושלם.

קו הייצור בהשגחת הבד"ץ יצא לדרך ובהצלחה גדולה לכל הנוגעים בדבר.

בכשרות  עוסקת  אשר  שמיני,  בפרשת  הפרשה,  דברי  את  נצטט  כי  ראוי  זו,  בהזדמנות 
המאכלים, כדכתיב, "זאת החיה אשר תאכלו )ס"ת תורה(, וזאת אשר לא תאכלו".

מובא על כך ב'מדרש תנחומא', משל למה הדבר דומה?

לרופא שהלך לבקר שני חולים. ראה אחד מהם שהיה בסכנה, אמר לבני ביתו - תנו לו כל 
מאכל שהוא מבקש. ראה האחר, שעתיד לחיות, אמר להם - כך וכך מאכל יאכל, כך וכך לא 

יאכל.

אמרו לרופא - מה זה? לזה אתה אומר יאכל כל מאכל שהוא מבקש ולאחר אמרת לא 
יאכל כך וכך?

אמר להם הרופא - לזה שהוא לחיים, אמרתי לו זה אכול וזה לא תאכל. אבל אותו שהוא 
למיה, אמרתי להם, כל מה שהוא מבקש תנו לו, שאינו לחיים.

אמר  לחיים,  שהם  ישראל  אבל  והרמשים,  השקצים  לאכול  לעכו"ם  התיר  הקב"ה,  כך 
זה  ואת  זה תאכלו  כי קדוש אני, אל תשקצו את נפשותיכם. "את  לי קדושים  והייתם  להם 
לא תאכלו, לא תטמאו בהם ונטמאתם בם", למה? שהם לחיים, שנאמר )דברים ד'(, ואתם 

הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום...

דברי המדרש, עומדים לנגד עינינו והם מעניקים לנו את הכוח להבין כי לכך נוצרנו.

נקודה נוספת שיש להתייחס אליה בדרך אגב, בתחום החרקים והתולעים, אשר נוגעת 
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לדגים וכדומה הנרכשים בחנויות, כאשר לפעמים עלול להתגלות בהם לאחר מכן בבית, אחרי 
הבישול, תולעים ורימות רוחשות.

התלונות בנושא זה נוגעות גם לדגים שנקנו בחנויות בהשגחתנו, אשר יש עליהם קפידה 
מקור  כי  מסתבר  ובכן,  המאוכזבים.  הלקוחות  בקרב  לבהלה  וגורמות  תולעים  ללא  מיוחדת 

תולעים אלה, אינו בחנות.

המבוהל  הלקוח  בבית  דווקא  הם  אלה  ורימות  תולעים  כי  התברר  הנושא  בדיקת  אחרי 
מטיילים  אשר  זבובים  אותם  היא,  לכך  הסיבה  בעבר,  פעמים  מספר  שהתרענו  וכפי  עצמו. 
בבית, יש מהם המשתייכים למשפחת 'זבוב רימת הבשר' אשר נמשך ומטיל רימות בדגים, 
בשר, ובביצים וכדומה, מהם מתפתחות התולעים שהחרידו את המתלוננים. הזבובים הללו, 

מטילים את הרימות גם בבשר שטרם בושל וגם בבשר שכבר התבשל כל צרכו.

וגם לא ביצים  כי יש להזהר שלא להשאיר בשר, דגים  זו, אנו שבים ומתריעים  מסיבה 
מגולים, כאשר זבובים אלו נמשכים אליהם והופכים אותם לחממת גידול הרימות - צאצאיהם.

חמירא סכנתא מאיסורא
המעקב המדוקדק שעורכים המשגיחים מטעמנו בתפקידיהם, כפי שראינו לעיל, הופכת 
אותם למומחים בפני עצמם בתחומם זה. כך מצטיינים משגיחי הכשרות של הבד"ץ בעמדם 
על משמרתם בנאמנות, בלי הנחות. כתוצאה מכך, לפעמים דווקא הם מגלים ליקויים, אשר 
אינו קשור לתפקידם או לענייני הכשרות. ואז, עומדים מנהלי המפעלים נדהמים ומשתאים 

מהמסירות הרבה של המשגיח.

מקרה כזה אירע בשעה של אחרי הצהריים, במהלך קו ייצור של מוצר מבוקש במיוחד, 
פרוביוטי  חומר  להפתעתו  גילה  במפעל,  הגלם  חומרי  פיקוח  על  הממונה  המשגיח  כאשר 

כלשהו, שאינו מוכר לו מהרשימה שבפיקוח.

אותו משגיח עומד בשער ומוודא כי כל חומרי הגלם הבאים לשימוש במהלך קו הייצור 
הכשר, הינם מרשימת חומרי הגלם שזכו לקבל את אישור מחלקת חומרי הגלם של הבד"ץ. 
מכיוון שכך, הבחין מייד כי חומר הגלם המדובר הסתנן לקו הייצור ועומדים לעשות בו שימוש, 

לפני שהוא בדק ואישר אותו.

תיכף ומייד דרש לעצור את קו הייצור, הוריד את חומר הגלם מהקו ויצר קשר עם המפקח 
הממונה. המפקח הזדהה עם תמיהתו, כאשר גם למיטב ידיעתו, אין החומר המדובר מופיע 

ברשימת חומרי הגלם הכשרים של הבד"ץ.

המפקח יצר קשר מיידי עם ראש מחלקת חומרי הגלם של הבד"ץ וגם הוא אחרי סקירה 
קצרה הודיע מייד כי החומר המדובר אינו ברשימה המאושרת.

הדבר עורר תמיהה כפולה, מה הוא החומר המדובר ומי באותו מפעל מכובד ובעל שם, 
מנסה להתחכם עם השגחת הבד"ץ.

המפקח מיהר ליצור קשר עם ההנהלה והורה להם להפסיק את קו הייצור באופן מוחלט, 
עד לבירור יסודי במרכיבי אותו חומר שכמעט הסתננו לקו הייצור הכשר. סוכם איפוא, כי קו 

הייצור ימשיך למחרת, אחרי בדיקת ויישור ההדורים.

בשעת בוקר מוקדמת למדי, מתעורר המפקח מטלפון בהול במיוחד. על הקו... לא אחר 
ממנהל הייצור של אותו מפעל. "אדוני המפקח", פונה מנהל הייצור בקול נרגש אל המפקח 
ואפילו אינו מתנצל על השעה המוקדמת, "אנחנו חייבים לכם תודה ענקית, הצלתם אותנו! 
החומר שתפסתם אתמול, אם היה חודר לקו הייצור שלנו, היה גורם לנו לצרות! עד עכשיו 
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עוד לא ברור לנו איך החומר הזה הגיע עד לשלב הזה של הפיקוח הכשרותי ואף אחד לא עצר 
אותו קודם לכן"...

מתחילים  "אנחנו  כי  לו  ומבטיח  ממשיך  והמנהל  הדברים  את  לעכל  הצליח  לא  המפקח 
כעת בבדיקה נרחבת בנושא ונעדכן אתכם בממצאים, אבל לפני הכל הייתי חייב לומר לכם 

ולמשגיחים שלכם - תודה"!

המנהל לא סיים את שיחתו לפני שניסה להציע למפקח בונוסים שונים, כהוקרה על כך...

המפקח, כמובן לא הסכים לכך והפנה אותו למשרדי 'וועד הכשרות'. ואז, התברר עד כמה 
חמורה היתה התקלה שהמשגיח במקום חשף במועד. מנהל הייצור התחיל להתחמק מכך. 
המפקח ביקש להבין מה הסיבה לכך והמנהל הסביר לו שלכאורה מדובר במחדל משמעותי, 

אשר הם מעדיפים לא לפרסמו ואפילו לא להעלותו על הכתב, גם בתור מכתב תודה!

המפקח נדהם והעביר מייד את העדכונים לרבני 'וועד הכשרות', למחלקת חומרי הגלם 
ולמשגיח האמיץ. במשך כל אותו יום המשיך אותו מפקח לקבל פניות הוקרה וברכה מגורמים 
שונים במפעל שהביעו את התרשמותם הגדולה מהעמידה העקבית והיסודית על המשמר 

שהצילה את המפעל ממחדל גדול במיוחד.

יוצא לשיווק, מאחר ומעבדות הבדיקות  אמנם, סביר להניח כי המוצר המוגמר לא היה 
של המפעל, היו מזהים את המחדל ופוסלים אותו משיווק, אלא שאז, היה הדבר יוצר הדים 
בקרב  חששות  לעורר  היה  עלול  ואף  במפעל  קשה  תדמיתית  לפגיעה  וגורם  בתקשורת 

הלקוחות.

בזכות עירנותו של המשגיח במקום הנכון, הוא הציל את הכל בזמן הנכון! 

ירקות גידולי שמינית
היתה  השמיטה,  אחרי  המהדרין  ציבור  את  בקביעות  ומטרידה  חוזרת  שהיתה  עובדה 
הצפת השוק בסוגים שונים של ירק גידולי שביעית שזמן זריעתם סמוך לראש השנה ולכן 
רבה  זהירות  נדרשת  מכך  כתוצאה  השמיטה.  לאחר  ארוכה  תקופה  אותנו  ללוות  ממשיכים 
מפניהם.  להתגונן  לדעת  כדי  הפרוץ,  בשוק  המתרחש  אחרי  המפקחים  מצד  הדוק  ומעקב 

מאידך, נזקקנו גם להזהיר את הציבור מפניהם במודעות ופרסומים שונים, לעתים תכופות.

כדי לפתור את הבעיה משורשה, הגה ועד השמיטה, עוד בעיצומה של שנת השמיטה, 
את  לאחר  ולבקשם  מועד  מבעוד  החקלאים  אל  ישירה  בצורה  לפנות  סיוון,  חודש  בשלהי 
יבול תפוחי האדמה, חצילים ועגבניות, אשר זמן זריעתם הוא כשבועיים לפני ראש  זריעת 

השנה ולהמתין עד אחרי ראש השנה.

עם  פעולה  המשתפים  הירקות  של  הגדולים  הסיטונאים  כל  אל  פנה  השמיטה'  'וועד 
הבד"ץ ודרש מהם את רשימת כל החקלאים מהם הם לוקחים את תוצרתם. 'וועד השמיטה' 
יזם פנייה ישירה אליהם לאחר את זריעת הירקות כמו תפוחי אדמה, עגבניות וחצילים, עד 

אחרי צאת שנת השמיטה.

במכתב הפניה, אנו קוראים את לשון הבקשה המהולה באזהרה מסחרית:

"הננו פונים בזה מבעוד מועד, לפני תכנית זריעת תפוחי אדמה בעונה הבאה, על פי הנחית 
ראש  אחרי  רק  אדמה  תפוחי  בזריעת  להתחיל  להקפיד  שיתכננו  מכם,  לבקש  כדי  הרבנים 
 ,2015 16 ספטמבר  ג' תשרי תשע"ו,  גדליה  צום  רביעי  השנה תשע"ו הבעל"ט, דהיינו מיום 
בכדי שהציבור החרדי, יוכל לרכוש את כל היבול שלכם, מהתוצרת החדשה ללא חשש שנזרע 

באיסור שנת השביעית.
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מידע חיוני

"אנו חוזרים ומזכירים לכם בזה, כי באם הזריעות יהיו אחרי ראש השנה תשע"ו, אז נוכל 
לאשר שיווק תפו"א מיבול החדש ולא נצטרך לייבא מחו"ל".

החקלאים  בלב  מסילות  מצאו  הרבים,  תקנת  הכלל,  למען  פעולה  לפעול  שבאו  הדברים 
עובדי הכפיים והם השתכנעו מדרישת 'וועד השמיטה'.

אף  היה  לא  לחו"ל(,  רק  תוצרתו  את  שיווק  גם  )אשר  הדרום  באיזור  יחיד  מגדל  למעט 
חקלאי בכל רחבי הארץ אשר זרע השנה את גידולי תפוחי האדמה במועד)!(, היינו שבועיים 

קודם ראש השנה.

הזריעה  פעולות  החלו  השנה  ראש  במוצאי  רק  כי  המוקד,  את  עדכנו  בשטח  המפקחים 
בשטחי הגידול ובכך ניצל שוק החקלאות כולו בארץ הקודש מיבולי שביעית אלה אשר היו 

מכשילים בלא יודעים גם רבים מאחינו הרחוקים.

ציבור המהדרין  את  והבעיה הקבועה שהציקה  הרבים  והכשלת  גדול  נמנע מכשול  בכך 
זכתה לפתרון שורשי, בס"ד.

במקביל, נשלחו פניות גם למגדלי גזר, עגבניות, שום וחצילים, בכל רחבי הארץ ואף גם הם 
נענו בחלקם לבקשת 'וועד השמיטה', ב"ה וב"ש. אמנם קיים בשווקים כמות מסויימת של 

גזר שנזרע בשביעית ועל הציבור להזהר.

בעקבות ההנחיות, זכו השווקים שבהשגחתינו, לקבל את תוצרת החצילים שנזרעו אחרי 
השביעית, כשבועיים לפני חנוכה. בשבוע לאחר מכן, הגיעה תוצרת העגבניות. שתיהן נקיות 

מכל חשש שביעית.

המהלך הזה שיבש את תחזיות משרד החקלאות, המנטר את השווקים ומצב הגידולים 
בארץ. ישנו גוף מיוחד מטעם משרד החקלאות מפיק מידע בנושא הגידולים על סמך מועדי 
הזריעה והתחזיות המטאורולוגיות של תקופת הגידול. על פי הנהוג, היתה תקופה זו של ערב 
חנוכה רשומה אצל אותו גוף כתקופה של מחסור בתוצרת זו, מאחר ותקופת הגידול בין מועד 
זריעה למשנהו, נע בין 90 ל-120 ימים וכאשר מועד הזריעה עמד כשבועיים לפני ראש השנה, 
הרי שרק באמצע חודש טבת אמורה התוצרת החדשה להגיע, מאחר והזריעה החדשה תגיע 

מאוחר יותר.

הזריעה מייד לאחר ר"ה לבקשת הבד"ץ, בנוסף לתקופת חום בימי חג הסוכות ולאחריהם, 
גרמו ליבול העגבניות להבשיל במוקדם מהרגיל ולהמשיך להציף את השווקים באותם ימים 

אשר הגוף הרשמי מטעם משרד החקלאות מפרסם כי מדובר בתקופת מחסור...

והתוצרת הזו, כאמור, היתה שפע של יבול מהודר, ללא חשש גידולי שביעית כלל.

על  והועלה  הדבר  צויין  בטבת,  בעשרה  כשרותי  לדיון  'וועד הכשרות'  רבני  ישבו  כאשר 
נס, באשר רגילים היו בשמיטות הקודמות לעסוק בתקופה זו בנידון זה והשנה ירדה טרדה 
זו מעליהם. המגדל הגדול ביותר בארץ בגידולי תפו"א, הביע את התפעלותו בפני הרבנים על 
זרע תפוחי  לא  כל הארץ... אף מגדל  "כבשתם את   - ואמר באותה הזדמנות  ההישג הגדול 

אדמה בסוף השמיטה... היחיד שכן, שלח את זה לייצוא"...

אמנם, שאר הגידולים שזמן זריעתם ולקיטתם הוא בקיץ עצמו, עודם מציפים את השוק 
)זן  יבש  בצל  כמו:  לגביהם,  תקף  עודנו  השמיטה'  'וועד  מטעם  והפיקוח  שביעית  בגידולי 

ריווערסייד(, בטטה, גזר, דלורית, דלעת, חזרת וכדומה.

גם בגידולי 'שום', הצלחנו למצוא שפה משותפת עם המגדלים ואלה איחרו את הזריעה 
לאחרי ר"ה, כך שהשום הטרי שבשווקים כבר נזרע בשמינית, בס"ד.

הבצל בחנויות שבהשגחתינו, הינו בצל שנזרע בפיקוח מלא בשטחי הגידול לאחר ר"ה. 
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או יבול חו"ל, בתקופת הקטיף ערכנו מעקב מדוקדק אחרי הבצל וקלטנו אך ורק את התוצרת 
שנזרעה תחת פיקוח, זאת כדי שנוכל לספק את צרכי ציבור המהדרין, ללא חשש שביעית.

גרעיני שביעית בשינוי השם
תפוחי האדמה, יצאו מכלל כל חשש גידולי שביעית כאמור, אך ישנם כמויות של קטניות 
מגידולי שביעית, כמו גרעיני בטנים ותירס, המציפים את השווקים ועל הציבור לפקוח עין 

בשעה שהוא רוכש את המוצרים כי אין בהם כל חשש.

בשנים קודמות היה החומוס מגידול מקומי מציף את השווקים, וגם אם הייתם נתקלים 
'חומוס ספרדי', היה עליכם לדעת כי מדובר בסך הכל בשמות של  'חומוס בולגרי' או  בשם 
זנים, אשר בפועל גם הם גדלים כאן בארץ - כפי שדיווחנו אכן ב'מדריך הכשרות'. בנוסף, 
קיימת היתה תופעה בעייתית נוספת בתחום זה, כאשר סוחרי החומוס השתמשו עם שקים 
ממוחזרים וקרה רבות ששקי החומוס עם שמות מדינות זרות, כמו 'טורקיה' למשל, הכילו 
בפועל גרעיני חומוס מיבול מקומי, זאת בעוד השק עצמו היה ממוחזר כאמור. רק לקראת 

סוף עונת היבול, היו הרשויות מאשרות ייבוא מוגבל של חומוס מחו"ל.

בגלל  אולי  בשביעית,  ממנו  לזרוע  שלא  בארץ,  החומוס  מגדלי  למדו  זו,  בשנה  אמנם, 
שלמדו את חומר האיסור, אך קרוב לוודאי בגלל המאבק העיקש שניהלו גורמי הבד"ץ כלפי 
תוצרתם וסגרו עליהם את הדרך אל המפעלים ולכן כמויות החומוס בארץ מגידולי שביעית, 

מצומצמות למדי, ב"ה.

אך לצערנו, אין הדבר נכון לגבי החמניות, אשר בשנה זו נזרעו בכמויות שיא של כל השנים 
והגיעו לכ-25 אלף טון במשוער, בעוה"ר, אשר נזרעו בשביעית.

יחדרו  כדי שלא  ועקבית,  וכבדה של השגחה צמודה  גדולה  כך שכעת ממתינה מלאכה 
תוצרת החמניות לשווקים של ציבור המהדרין או למפעלים שבהשגחה.

כדי שתדעו שהארץ שלי הוא.
וכוונתם  השביעית  מצוות  על  וידעו  שמעו  הם  אף  החמניות  מגדלי  אמנם  כי  לציין,  יש 
אשר  אלקים  באצבע  נתקלו  הם  כעת  אך  לאירופה,  לייצוא  הגדול  היבול  את  להפנות  היתה 

טרפה את כל תכניותיהם, והראתה לעין כל כי מחילול השמיטה לא יוצאים נשכרים.

בתחילה חשבו שהצליחו להוציא כמויות אדירות של גרעיני חמניות תוך חילול שמיטה 
רח"ל, אך במהרה נכזבו תולעתם וקלטו לאיזה תיסבוכת הגיעו,

שביעית,  מגידולי  החמניות  תוצרת  רוב  את  לקלוט  היתה  שאמורה  היבואנית,  המדינה 
היתה ספרד, כאשר אחריה משתרכות שורת מדינות נוספות מאירופה.

אך באופן מפתיע, דווקא בשנה זו, נרשמה עלייה משמעותית בגידול החמניות בארה"ב, 
אשר גרמו לשבירת הענף ודרדרו את המחירים מ-1500 דולר לק"ג בירידה תלולה עד לכ-750 

דולר בלבד, כדי מחצית!

אם לא די בכך, גם גידולי החמניות בסין השתפרו והתרבו בשנה האחרונה וגם אלו גורמים 
לנפילת מחירי החמניות בעולם. בעקבות זאת, החליטה ספרד ואחריה שאר שכנותיה ביבשת 
האירופאית לייבא את צרכי החומוס שלהן דווקא מארה"ב וסין. כך מצאו עצמם החקלאים 
לכמויות  דורש  כשאין  ומכאן,  מכאן  קרחים  כשהם  בארה"ק,  השביעית  מצוות  את  שחיללו 

החמניות העצומות תוצרת הארץ, אשר עולה להם כעת בתשלומי אחסון ממושכים.
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אין  כי  בעבורם,  לרועץ  נהפכה  מחשבתם  וכעת  שמיטה  מחילולי  להתפרנס  התכוונו  הם 
עצה ואין תבונה נגד ה'.

הודאת בעל דין.
בהם  אלה,  מרעישים  מופתים  בסיפורי  חדש  כל  בכך  אין  מאמינים,  בני  מאמינים  עבור 

התגלה אצבע אלקים לעין כל,

אך עבור אחינו התועים, הדברים הללו מצליחים להאיץ את פעימות הלב ולהתרגש, ואף 
להודות כי יש מנהיג לבירה.

המנכ"ל של אחת החברות הגדולות בפגישה עם אחד מבכירי המפקחים מטעם הבד"ץ, 
הגדולים  מההפסדים  ושוב  שוב  נרעש  והמנכ"ל  הפרק  על  השמיטה  אירועי  עלו  במהלכה 
בענפי החמניות. השמיטה הזו למדתי הרבה, ראינו את זה הפעם בכמה מוצרים, חשבנו שיש 
בחמניות ברכה גדולה ויצא גרוע מאוד, הוא הוסיף וסיפר כי גם ענף השקדים בארץ, ספג מכה 
אנושה, בעקבות מחירי השקד האמריקאי שצללו בשנה האחרונה בצורה דרסטית. "מכירת 

השקדים בארץ, הינה רק כדי לכסות את ההשקעה הרבה וגם זה בספק"...

קשה,  מכה  ספגו  הם  שאף  הבוטנים  ענף  אודות  נוסף  בנתון  המפקח  את  עדכן  המנכ"ל 
בעקבות גשם מוקדם מהצפוי בחורף האחרון שגם להשמדת 1,500 טון בוטנים. "זה דבר שלא 

קרה 30 שנה"! זה נשמע הזוי, אבל זה המציאות.

"כבוד הרב", הוא אמר  בנימה אישית,  פנה המנכ"ל אל המפקח  לאחר סיכום העניינים, 
בקול נרגש, "אני מבקש ממך שתזכיר לי את זה בשמיטה הבאה בעזרת השם. בעזרת השם 

בשמיטה הבא אני לא רוצה לשכוח את זה יותר שעם השמיטה לא משחקים"....

וכאן נגרמת לנו עבודה רבה לעקוב אחרי המתרחש בשווקים ולוודא כי אין יבול אסור זה 
חודר חלילה למפעלים המושגחים.

כי אין מחסור ליראיו
כשרותיים  מנימוקים  כאשר  מחסור,  בעת  דווקא  מתבטאת  אמיתית,  כשרות  של  כוחה 
בהבנה  מתקבל  הדבר  זאת  ולמרות  הנדרשים  המוצרים  את  מקבל  השוק  אין  אמיתיים, 

ובשמחה בקרב ציבור הלקוחות.

בשווקים  בפעם  מפעם  נוצר  אחר  או  כזה  במוצר  שמחסור  בשעה  האמיתי,  כוחנו  זהו 
הגדול  והציבור  שונים,  מגורמים  ללחצים  נכנע  אינה  הכשרות  ומערכת  השגחתינו,  שתחת 
הנמנה על נאמני כשרות הבד"ץ, ממשיך לשמור אמונים ולהמתין בסבלנות להכשרת המוצר 

או למהדורתו הבאה ולא להכשל במוצר שבחששות הכשרות המציף את השווקים.

לקראת ימי הפסח הבעל"ט, צפוי מחסור חמור בענף ה"אבוקדו והתפוז". גם הפעם אין 
עודף  תגלו  אם  ההיפך.  אלא  בענף,  שליטה  חוסר  או  שלומיאליות  של  תוצאה  זה,  מחסור 
אבוקדו או תפוזים לקראת ימי פסח במקומות אחרים, להוי ידוע לכם כי דווקא שם מדובר 
בחוסר שליטה מוחלט מבחינה כשרותית. מסתבר כי גידולי השביעית הם אלה שמסתננים 
כמעט  כשרים  ממקורות  והתפוז  שהאבוקדו  בעוד  השווקים,  את  ומציפים  שונות  בדרכים 

ואיננו בנמצא.

מצב זה מהווה שעת כושר מיוחדת לכל אב בית בישראל להיות פה-סח ולהסביר לצאצאיו 
בירק  או  בפרי  ההצטמצמות  את  בפועל  ולהמחיש  הכשרות  על  השמירה  על  יחידה  בגאווה 

כלשהו, מתוך בחירה כשרותית ומתוך הקפדה על טוהר המאכלים ולא משום סיבה אחרת.
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כאשר נוצר מחסור אמיתי בחורף האחרון בתוצרת החמאה ולא היה בידי המפעלים לספק 
את דרישות הציבור, נעשה מאמץ נרחב למצוא פתרונות חלופיים. אך מה נהדר היה המחזה 
תחזור  עדי  רוח  ובאורך  בסבלנות  וממתין  הכשרותי  לצו  נאמן  הגדול  הציבור  כיצד  לראות 

תוצרת החמאה למדפים.

הבד"ץ  כשרות  ללא  חמאה,  במוצרי  בחנויות  המדפים  היו  מוצפים  תקופה,  אותה  כל 
תבוא  מתי  לצפות,  והמשיך  כלל  בהם  נגע  לא  הציבור  אך  שבת,  שומרי  שאינם  וממשקים 

התוצרת הכשרה והמהודרת של הבד"ץ ויוכל להתקיים ממנה, אבל ממנה בלבד.

אם תרצו, זה הוא פירוש נוסף לדברי הכתוב 'כי אין מחסור ליראיו'. יראי ה' הנמנים על 
בתכלית  כשר  מזון  רק  כי  מחסור,  לפניו  אין  תוקף,  בכל  מזונו  על  המקפיד  המהדרין  ציבור 

הדקדוק הוא אשר מספק את צרכו.

מי שטרח בערב שביעית יאכל 
בשביעית

אם בכל תחומי השביעית, נערכו הכנות רבות מספור כדי שלא להגיע לידי מחסור, בתחום 
מתאימות  כמויות  לאיסום  ופעל  מיוחדת  בצורה  לכך  השמיטה'  'וועד  התכונן  השימורים, 
שביעית  גידולי  עוד  כל  הביקוש,  את  לספק  שנוכל  כדי  והסיטונאים,  השימורים  במפעלי 

קיימים בשוק.

כך חסכנו השנה, מחסור ארוך ומיותר של מוצרים חיוניים לציבור המהדרין, ב"ה.

תופעה מעניינת אירעה לקראת סוף השמיטה, כאשר נרשם מחסור כללי בשוק העגבניות, 
בה בשעה ששווקי המהדרין היו מוצפים בעגבניות 'יבול נכרי' במחירים שווים לכל נפש.

גידולי  כל  של  דרמטית  לקריסה  וגרם  בנגב  שהתפרץ  קטלני  מווירוס  כתוצאה  קרה  זה 
העגבניות בכל רחבי הארץ. הדברים הגיעו עד לכדי כך, שמשרד החקלאות בעצמו עקף את 
כל התהליכים הביורוקרטים והוציא רשיונות ייבוא של 1,500 טון עגבניות כל שבוע מכל מדינה 
אפשרית, תוך שהוא מבטל את אגרות המכס לחלוטין. בעקבות הייבוא העצום הזה, תוגברו 

צוותות עובדי הנמלים ונוספו משמרות עבודה נוספות, כדי לעמוד בדרישות הגבוהות.

הפתרון הזה, של יבול חו"ל באמצעות ייבוא, הינו מהפתרונות הקשים והמסובכים שיש. 
מאישורים  אישורים  של  ומתישה  ארוכה  שרשרת  דרך  עוברות  בארץ,  הייבוא  אפשרויות 
שונים, אשר בסופן מוצאים המייבאים את התוצרת החקלאית כשהיא כבר הגיעה אל תאריך 
התפוגה שלה. זה קרה במהלך השנה האחרונה, מספר רב של פעמים, כאשר נעשו נסיונות 
החקלאות  משרד  אך  השביעית.  שומרי  ציבור  לצרכי  בהתאם  חקלאית  תוצרת  לייבא  רבים 
באמצעות הזרועות הרבים שלו, ברוב הפעמים הכשיל את המהלך. היו פעמים שהם תקעו 
את התוצרת החקלאית בנמל למשך ימים ארוכים ועד שהם הנפיקו את האישורים הנדרשים, 

הרקיבה הפירות או הירקות ולא היה מה לעשות איתם.

מופת נוסף אירע לנו בשנת השמיטה האחרונה, כאשר תפו"א אדום של שישית הצליח 
לשרוד בקירור עד לחצי תמוז וסיפק את צרכי המהדרין עד לתקופה זו. מדובר בתופעה נדירה 
לייבוא  כך  בשל  נזדקקנו  לא  תקופה  לאותה  עד  כאשר  החקלאות,  בתחום  מוסברת  ובלתי 

תפו"א מחו"ל.

למען  השמים  מן  מיוחדת  אלקים  אצבע  שהוכיח  זה,  בתחום  ביותר  הגדול  המופת  אך 
שומרי השביעית, אירע עם הגזר של יבול חו"ל, במהלך הקיץ האחרון. 
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הקב"ה הזמין תרופה למכה
זה קרה כאשר  כיצד הקב"ה מזמין תרופה למכה שהגיעה בהמשך.  זכינו לראות בחוש 
גזר מחו"ל, מה שגרם  בו זמנית כמויות עצומות של  בתחילת הקיץ רכשו מספר סיטונאים 
להצפה של גזר בשווקים. המצב הזה גרם לסיטונאים לפעול בשוק עם מינימום אחוזי רווח 
צפויים  בלתי  שטפונות  באירופה  אירעו  מכן,  לאחר  קצר  זמן  רב.  לזמן  לא  אך  ההיצף,  בגין 
אחת  בבת  גזר.  גידולי  של  ענק  שדות  הרסו  השאר  ובין  אדירים,  חקלאיים  נזקים  שגרמו 
התהפכה התמונה, כאשר מייצוא של גזר אירופאי לארצות אחרות, החלו המדינות באירופה 
לייבא גזר לדרישות השוק המקומי. כך מצא חלק ניכר מהגזר בארץ שגדל ב'היתר מכירה' 
את דרכו לאירופה. בהמשך, הגזר הזה שגדל באיסורי שביעית, הגיע אף לאיזורי הקהילות 

החרדיות באירופה.

הכשרות'  'וועד  הנפיק  המכשול,  אודות  באירופה  החרדיות  הקהילות  את  להעמיד  כדי 
מטעם הבד"ץ סדרת מודעות באידיש ובאנגלית והפיץ אותם ברחבי אירופה כדי למנוע תקלה 

זו ממזונם.

באותו זמן המשיך ענף הגזר הכשר בארץ לשמור על יציבות, בגין אותן כמויות גזר 'יבול 
סיפוקו,  כדי  המהדרין  מן  המהדרין  ציבור  את  וסיפקו  השטפונות  לפני  ארצה  שהגיעו  חו"ל' 
ללא כל מחסור או התייקרות כלשהי. המצב הזה המשיך עד לחודש תמוז, אז נרשמה נפילת 
איכות בגזר הזה מחו"ל שהחל להתיישן. בעקבות זאת הורגש מחסור זמני בגזר איכותי וטוב. 

היו אלה ימים מורטי עצבים עבור הלקוחות עד שנמצא הפתרון מכיוון גזר 'יבול נכרי'.

אמנם יש לציין כי גזר 'יבול נכרי' הינו תופעה חדשה בשמי שווקי המהדרין, מאחר ובכל 
בעמקי  נמצאים  הנכרים  הגזר  ומגדלי  מאחר  אליהם,  להגיע  התקשינו  הקודמות  השמיטות 
הפעם  זו  היתה  זו,  בשמיטה  אולם  ביותר.  העוינים  באיזורים  הפלסטינית,  הרשות  שטחי 

הראשונה שהצלחנו להגיע לשם, בחסדי שמים, לרווחת ציבור המהדרין.

מצלמות  או  מהאויר  טכנולוגים  פיקוח  באמצעי  להיעזר  יכולנו  אחרים  במקרים  אם 
הגזר  של  והקטיף  מאחר  זאת,  לעשות  יכולנו  לא  הפעם  ערביים,  שליחים  על  המולבשות 
מתבצע על ידי כל תושבי האיזור הערביים, אנשים, נשים וטף, וכידוע, הערבים מתייחסים 

בחומרה רבה כנגד צילום נשותיהם בכל דרך שהיא.

גזר בפיקוח בעלי אזרחות ערבית
'וועד השמיטה' לא וויתר על ההזדמנות והשיג שלוחים מיוחדים מטעמו שנכנסו לעומק 
כדי  להיות מוסווים כדבעי  צריכים  היו  כדי לפקח אחרי הקטיף. כמובן, שהשלוחים  השטח 
לא לעורר חשד כי הם יהודים. לשם כך יגע ומצא 'וועד השמיטה', שני ילידי ארצות המפרץ 
של  הערבית  האזרחות  בעזרת  לשורותיו.  אותם  וגייס  בתשובה,  וחזרו  יהדותם  את  שגילו 
השניים, הם יכלו לדלג בין הגבולות ולהכנס לעומק השטח ללא חשש. השניים, עשו מספר 

ימים בעמקי הגדה המערבית ועקבו אחרי כל תהליכי הקטיף.

בית  מקום.  בקרבת  הממוקם  משוכלל  אריזה  לבית  הגזר  משונע  הקטיף,  תהליך  בסיום 
אריזה זה, אשר אין בין עובדיו נשים ערביות, מצולם באמצעות מעגל סגור. השליחים מטעמנו, 
דרשו וקיבלו אפשרות לחבר את המצלמות הפנימיות של בית האריזה למוקד השמיטה של 
יכלו הרבנים והמפקחים לעקוב אחרי המתרחש בעומק שטחי הגדה המערבית  וכך  הבד"ץ 
ולעקוב אחרי המיון והאריזה עד להעמסתם אל המשאיות, לעבר מחסומי הגבול, שם חיכו 
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להם המפקחים מטעמנו, שהפנו את התוצרת אל השווקים שבהשגחת הבד"ץ, לרווחת ציבור 
המהדרין.

חיץ  איזור  מהווים  שבו,  הכפולים  והמחסומים  וגלבוע'  אפרים  'שער  של  הגבול  מעברי 
כי תינתן  ודרשו  זו  בנקודה  'וועד השמיטה' התעוררו  רבני  כניסה אליו.  שאין לאזרח רשות 
אפשרות למפקחים מטעם הבד"ץ להכנס פנימה ולעקוב אחרי כניסת המשאיות ויציאתן, כדי 

שלא לאפשר לרגע לתוצרת 'יבול הנכרי' להתעלם מן העין.

החשד הכבד היה, כי באיזור חיץ זה, כאשר אין כל מעקב כשרותי, עלולים נהגי המשאיות 
לבצע סחר-מכר של יבול יהודי ולהעמיס תוצרת יהודית על גבי משאיות עם יבול נכרי, כדי 

להרוויח עוד כסף, על חשבון הציבור המהדרין.

ואכן, אחרי פעילות ענפה ומאומצת שהגיעה עד לדרגים הבכירים במשרדים הרשמיים, 
ולעקוב  זה  ומיוחד, המאפשר להם להכנס לאיזור חיץ  קיבלו משגיחי הבד"ץ אישור מסווג 

אחרי המשאיות מקרוב.

השונות  המשאיות  אחרי  הרף  ללא  ובלשו  יום  מדי  במקום  נכחו  מטעמנו,  המשגיחים 
ולדאבון לב אכן גילו כיצד משאיות עמוסות ביבול יהודי הנכנסות משער הכניסה של המחסום, 
פורקות את התוצרת ומעמיסות אותן על המשאיות בדרכן ליציאה מהמחסום. נציגים מטעם 
שעל  התוצרת  כי  מאשרים  מייד  ידיעה,  מחוסר  למחסום,  מחוץ  שעומדים  אחרים  גופי 
השונים,  בשווקים  נקלטת  היא  וכך  נכרי'  'יבול  הינה  מהמחסום,  יצאה  עתה  שזה  המשאית 

מבלי לדעת כי את גודל המכשלה.

לעומת זאת, רק המשגיחים מטעם הבד"ץ עם האישור המסווג האמור, נכנסים פנימה 
בתחומי המעבר ויכולים לפקח בשטח ולעקוב אחרי כל ההתרחשויות.

עם  פעולה  שיתפו  שבמחסום,  הרשמיים  הגורמים  שאף  כך,  לכדי  עד  הדברים  הגיעו 
תוצרת  חליפות  אודות  פעם,  בכל  הנדרש  המידע  את  והשלימו  הבד"ץ  מטעם  המשגיחים 

חקלאית בין המשאיות הנכנסות ליוצאות.

וזה שאל  לידי המשגיח מטעמנו  בהזדמנות אחת, הדליפו הממונים במקום את המידע 
אותם, מדוע אתם עושים זאת. אחד מהם ענה לו בפשטות, "רק אתם, אכפת לכם, לכן אני 

אומר את זה רק לכם"!

ובחזרה אל הגזר: במוצאי שמיטה זו, היתה הפעם הראשונה בה פגשו המהדרין כיתוב על 
אריזות הגזר "יבול שמינית". כיתוב זה, נוצר מכך ש'וועד השמיטה' אישר לשיווק בחנויות 
שבהשגחה רק את הגזר אשר נזרע וודאי בשמינית. אלא שבמחסני הקירור, ישנו עדיין יבול 
רב של גזר שנזרע בשביעית אשר עלול לחדור לשווקים שבהשגחתינו. מסיבה זו, דרשנו את 
הכיתוב אל אריזות הגזר שנזרעו בפיקוח אחרי השביעית, בנוסף להשגחה הצמודה לכל אורך 

הדרך, כדי לבדל את הגזר שלנו לעיני הלקוחות, מהגזר בשוק הכללי.

אתרוגי אוצר בית דין
המבורכות  המשפחות  למזון  החקלאית  התוצרת  באספקת  המאמצים  גדולים  כך  אם 
בקרב בית ישראל, הרי שבנושא האתרוגים, המחולקים על ידי אוצר בית הדין שעל ידי העדה 

החרדית, עולה הדבר במאמצים כפולים פי כמה וכמה.

שורשה של חומרה מקיפה זו בעניין ה'אוצר בית דין' נובעת מדברי התוס' במסכת סוכה 
דף ל"ט, שם נאמר, כי "אין מספר לדינים ולאיסורים שיש בפירות שביעית שצריך לנהוג בהם 

קדושת שביעית".
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עלה  תחת  שביעית  בפירות  ממסחר  לצאת  העלולות  המכשולות  את  וראו  רבותינו  צפו 
וכל, מלבד בתחום האתרוגים, בדלית  ולכן ביטלו את הרעיון מכל  דין'  'אוצר בית  תאנה של 
ברירה, באשר הם נדרשים לקיום המצוה החביבה בימי חג הסוכות, ורק כאשר הם מתנהלים 

תחת עיניים פקוחות של המפקחים המומחים בתחום זה.

כבר בחודש תמוז תשע"ד, קודם שנת השמיטה, החל צוות ההשגחה לשבת ולתכנן את 
ידי  על  נדונו  אשר  תקנות,  ל-70  מעל  המונות  השונות,  הכשרות  והוראות  ההשגחה  מערך 
האחרונים  בימיו  להכרעה  וזכו  הכשרות'  'וועד  רבני  רבותינו  בידי  ולובנו  בשטח  המפקחים 
של מורינו הבלתי נשכח, הגאון הגדול רבי יעקב ישעיה בלוי זצ"ל, אשר ליווה אותנו במשך 

כשלושה עשורים.

כל ענייני 'אוצר בית הדין' בשמיטות הקודמות רשומים ומפורשים בארכיון 'וועד הכשרות' 
והם שעמדו לעזר של צוות ההשגחה אשר קיבל את התפקיד ולמד מתוך הכתב את הפרטים 

המלאים.

השביעית  לשנת  המתוכננת  המלאכה  את  להקדים  החקלאים  את  הנחו  המפקחים 
ולסיימה בשנה השישית וכך מנעו מהם לבוא לידי נסיון בשביעית, באין צורך לבצע מלאכות 
שנת  של  הקטיף  לפני  ספורים  ימים  שצץ  דין'  בית  ב'אוצר  כמו  שלא  בפרדס,  משמעותיות 

השביעית עצמה וד"ל...

בסמוך לערב ר"ה, נמסרו פרדסי האתרוגים לידי רבותינו הבד"ץ ל'אוצר בית דין' ו'שליחי 
והשגיחו בשבע  דין', ה"ה המפקחים המיומנים סיירו תכופות בפרדסי האתרוגים  אוצר בת 

עיניים כי אכן לא מתבצעת ח"ו כל מלאכה אסורה.

התחזיות  כאשר  שביעית,  מוצאי  לקראת  הגיעה  ההשגחה  לצוות  שציפתה  ההפתעה 
בפועל,  החרדית.  העדה  של  הדין'  בית  'אוצר  תחת  אתרוגים,  כ-30,500  על  בתחילה  עמדו 
הוכפלה הדרישה והכמות שסופקה הגיעה עד לכדי יותר מ-60,000 אתרוגים)!(. ימים ספורים 
לפני סוכות, המשיכו להתדפק על דלתות 'וועד הכשרות' קהילות שונות ברחבי הארץ אשר 
בקשתן אחת היתה - לזכות גם הם ל'סניף' של אתרוגי 'אוצר בית הדין' מטעם בד"ץ העדה 
החרדית. וכך התעדכנה רשימת מוקדי החלוקה והלכה עד שבשלב הסופי, עמד המספר על 

80)!( מוקדי חלוקה, בכל רחבי הארץ.

מבוקשם  את  מצאו  ישיבות  וראשי  רבנים  אדמו"רים,  הארץ,  רחבי  בכל  ישראל  גדולי 
אתרוג נאה ומהודר דווקא ב'אוצר בית הדין' מטעם בד"ץ העדה החרדית ולשם כך שלחו את 
שליחיהם ממרחק ואף שלחו את אגרות תודתם אל משרדי הבד"ץ. עד מאנסי ובורו פארק, 
הגיעו האתרוגים המהודרים מטעם 'אוצר בית הדין', אל מעון קדשם של גדולי האדמו"רים, 
הרבנים וראשי הישיבות שביקשו לזכות לנענע דווקא על אתרוג נאה ומהודר של 'אוצר בית 

הדין' מטעם בד"ץ העדה החרדית.

כמובן שחלוקת האתרוגים, מתבצעת אך ורק דרך תלושים כשהאתרוגים מובאים הישר 
למחסן של האוצר, ומשם הם מחולקים לתחנות איזוריות, במחירים אחידים לכל דכפין לכיסוי 
חלילה  לעסוק  כלל  מתאפשרת  לא  הזו,  בדרך  נבג"מ.  רבותינו  שקבעו  כפי  בלבד,  ההוצאות 
ביבול אתרוגים קדוש זה דרך מסחר בחנויות, בשום פנים ואופן ועל כך מפקחים המשגיחים 

ומסיירים בשווקים.

כל מי שיד ורגל לו בדינים אלה, כמו רבנים ותלמידי חכמים מכל גווני הקשת מרחבי הארץ 
ואף בתפוצות ישראל, חזרו ואמרו כי 'אוצר בית הדין' של העדה החרדית, הוא הינו 'אוצר בית 
הדין' המתנהל לפי כל כללי ההלכה, ומשתקף במחירים התואמים את ההוצאות ובפיקוח מלא.

פיקוח מלא.  הדין' תחת  בית  'אוצר  קטיף האתרוגים החל בפרדסי האתרוגים שבחסות 
המשאית.  על  וההעמסה  המלאכה  אחרי  ועוקבים  בשטח  עומדים  הבד"ץ  מטעם  מפקחים 
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מובאים  לשם  המיון,  בבית  להציג  חייב  הוא  אותה  משלוח,  תעודת  הנהג  מקבל  בסיומם, 
האתרוגים אחר כבוד מייד לאחר מכן. מפקח בבית המיון מוודא כי הנתונים שעל גבי התעודה, 
תואמים את תכולת המשאית ולאחר מכן קולט את האתרוגים פנימה. בשלב זה נערך מיון 
בסיסי שם נקבע גם הדירוג של רמות ההידור השונות של האתרוגים ומשם לבדיקת מורי 
הצדק דעדתינו. יש לציין כי כבר בשלב זה, קרוב ל-60% מתוך היבול מופנה ל'פח השמיטה' 
דילול  המונעות  הבד"ץ  של  הנוקשות  השמיטה  הוראות  שוב,  היא  לכך  הסיבה  המיוחד... 

והסרה של אתרוגים בלתי כשרים עוד בשלבי הגידול, כפי שנהוג בשאר השנים.

להחתמה  הלאה  במסעם  ממשיכים  שבהם,  והמהודרים  הכשרים  מהאתרוגים,   40% רק 
ונמצא  בית הדין'  'אוצר  ל  בתוך קופסאות סגורות אשר מופנות משם למחסן ענק המיוחד 
תחת פיקוח מלא של מפקח מחסנאי מיומן מטעם הבד"ץ. ניהול המחסן ומערך השיווק, אף 
הם נמצאים בידיהם האמונות של מפקחים יראים ושלמים אשר דאגו במקצועיות לכל אורך 
הדרך כי האתרוגים יסודרו לפי זנים ורמות ההידור השונות ולא יתערבו ביניהם וכך ימשיכו 
במסלול המיוחד - שלא כדרך מסחר כאמור - אל מוקדי החלוקה, תמורת דמי השתתפות 

הציבור בהוצאות ה'אוצר' בלבד.

20 מפקחים)!( אשר  כוח אדם של  וניהול המחסן דרש  זה של שינוע  כי תחום  מסתבר 
ועד  בימים ספורים לספק את האתרוגים ל-80 מוקדי החלוקה, מסניף ערד שבדרום  נאלץ 

סניף צפת ועפולה בצפון.

שוב ושוב נאלצו המפקחים לדאוג להדפסה מחודשת של המדבקות ולקופסאות נוספות, 
כאשר הביקוש גאה והלך ככל שהתקרב חג הסוכות. 

ליל ערב חג הסוכות נאלצנו לדאוג לשינוע אתרוגים לסניפים  עד השעות הקטנות של 
השונים ויחד עם זאת, לא הצלחנו לספק את הביקוש ובערים הגדולות, כבני ברק ובית שמש, 

נוצר מחסור גדול שכבר לא היה מהיכן לספק בעבור המבקשים את מבוקשם.

עם  הבד"ץ  מטעם  הדין'  בית  'אוצר  בין  פעולה  שיתוף  נוצר  הנוכחית,  השמיטה  בשנת 
החלוקות השכונתיות בשיתוף פעולה של וועדות הצדקה השונות, אשר ראו כי זו היא הדרך 

הנאותה והמהודרת ביותר לזכות את ישראל באתרוג כשר לחג, בתכלית ההידור.

כדי להוציא לפועל את היוזמה המשותפת, נדרשו מאמצים אדירים ולוגיסטיקה מורכבת, 
השונות  לתחנות  עצמם  האתרוגים  לשינוע  עד  המקום  ותנאי  החלוקה  צורת  תכנון  תוך 
ומכירתם כנהוג בהרשמה, באמצעות התלושים המיוחדים, כשבכל מקום עומד מפקח במקום 

ומשגיח שהכל יתנהל כשורה, לא חריגות.

וכך, תמורת סכומים פעוטים זכה הציבור לאתרוגים אשר בשנים שבשגרה ניתנים להשיג 
רק תמורת סכומים מפולפלים ודמים מרובים.

עם זאת יש לציין כי דמי ההשתתפות של הציבור, לא סיפקו ואף לא כיסו את ההוצאות 
הכבדות ומכאן תצא הברכה וציון לשבח של בעלי הפרדסים אשר למרת זאת בחרו להצטרף 

ל'אוצר בית הדין' של בד"ץ העדה החרדית שליט"א ולעמוד תחת כל הדרישות המחמירות.

טלפוני  מידע  קו  של  הפעלתו  דרשו  חלוקה,  מוקדי   80 ותפעול  כזה  אדיר  מערך  הקמת 
נחוץ ועדכונים שונים לכל דורש, מכל רחבי הארץ. בסך הכל, עמדו  שסיפק כל העת מידע 

הפניות על 44,265 טלפונים שהקשיבו למידע באורך זמן של 184,974 דקות שמיעה)!(.

אשר  ממוחשבת  תוכנה  מתוך  כעת,  נשלפו  עתה,  עד  שקראתם  המדוייקים  הנתונים 
וקלטה  הדרושים  הנתונים  כל  את  לאגור  כדי  השמיטה,  לקראת  מיוחד  מומחה  בידי  נבנתה 
את כל העדכונים הנחוצים, אשר היו חשופים כל העת למעקב הרבנים. הנתונים הללו יישמרו 

ויעמדו לנו לעזר בשמיטות הבאות בס"ד.
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לסיום, יש לציין כי בנידון זה של 'אוצר בית דין' הלב מתפלץ כל שמיטה מחדש, כאשר 
במקום פיקוח כשרותי מחמיר והפקעת השטח מידי הבעלים, הפך הדבר לחותמת גרידא ותו 
לא, אשר נראה כחוכא ואיטלולא, במיוחד כאשר יש כאלה שעושים הכל כדי לצוד מפעלים 
ופרדסים ברשת הפיקוח שלהם ומשתמשים בתעלולים שיווקיים, ומציפים את השוק בפירות 
והעובדים  כשהבעלים  השיווק,  רשתות  באמצעות  רגילה  ובדרך  רגילים  במחירים  שביעית 

אינם יודעים דבר על משמעות העניין.

באותה שעה ובאותו זמן, פעלה רשת ההשגחה מטעם הבד"ץ בכל כוחה וגבורתה, במאמץ 
אדיר ובהתפרסות כבירה בכל רחבי הארץ, אשר כאמור גבלו בשטחים עוינים ומתוחים כאלה 

ואחרים.

הרחפנים היו רק אחד מני רבים מהאמצעים שנקטנו במהלך השמיטה. הם אף לא היו 
דמיון  את  שבו  הם  דווקא  להבינם  שאפשר  מסיבות  אבל  ביותר,  והנגיש  השמיש  האמצעי 

ההמונים והדבר הפך לשיחת היום.

מכיוון  הבא  מכל  ש'קנו'  השטחים  במחסומי  משגיחים  'הציבו'  כשרות  גורמי  בעוד 
המשגיחים  עמדו  חשש,  כל  וללא  בהשגחה  כסחורה  שאלות  ללא  זאת  והחתימו  השטחים 
מטעמנו בשלל האמצעים האמורים בתוך השטחים ועקבו אחרי הקטיף המתבצע באמת ללא 

פקפוק.

שטחי  מכיוון  המגיעות  המשאיות  לעיניהם  נראו  בשטחים,  סיירו  שהמשגיחים  ובשעה 
הארץ העושות 'פרסה' וחוזרות למחסומים כדי להחתים את תוצרתן כיבול נכרי...

הפקעת שערים
נושא  היה  שנים,  לשבע  אחת  הבד"ץ  של  המרכזי  לעיסוק  השמיטה  שנת  הפכה  מאז 
ראשי  כאשר  בתחום,  הממונים  מנוחת  את  להטריד  הפסיק  שלא  עיסוק  השערים  הפקעת 
'וועד השמיטה' עושים כל אשר לאל ידם כדי לשמור אל רמת מחירים נאותה תוך  ומנהלי 

מניעת הפקעת שערים בכל האמצעים העומדים לרשותם.

אם בשנות השמיטה הקודמות, נרשמו שערוריות רבות בתחום זה בזמנים שונים ובפירות 
וירקות שונים, בשנת השמיטה האחרונה, הצלחנו בס"ד לעמוד הכן בתחום זה ולשלוט ככל 

שנדרש, כדי להביא לריסון מחירים בצורה סבירה והוגנת.

זכינו בשמיטה זו, שרוב ככל הימים שעברו עלינו לטובה, ליוותה אותנו סיעתא דשמיא 
בהחלט,  סביר  ממוצע  על  שמרו  בהשגחתנו  שבחנויות  והירק  הפרי  מחירי  כאשר  מיוחדת, 
רבים, אשר המחירים  זה. כאמור, אף אירעו מקרים  הודות למאמץ מיוחד שנעשה בתחום 
בשוק הכללי היו יקרים יותר משווקי המהדרין והמגדלים הנכרים ביכרו להפנות את תוצרתם 

לשם במקום אלינו".

הוקדשה לכך מחשבה רבה עוד קודם לבוא השמיטה, מתוך המטרה שלא יווצר מצב בו 
מגדלים ספורים שולטים על רוב מקורות השוק. כל ענייני השמיטה היוו תכנית כוללת ב'וועד 
ניתנה לכך מירב תשומת הלב, כפי  זה היה מרכיב חשוב בתמונה הכללית.  ועניין  השמיטה' 

שנדרש, השנה עוד יותר מבעבר.

אכן, לאורך כל הדרך, חיפשנו לגוון את המקורות ולאתר מקורות נוספים, מתוך מטרה זו 
לשבור מראש כל נסיון ליצור מונופול על גב הלקוחות.

בניגוד לגופים שונים אשר חתמו על שיתוף פעולה עם סיטונאי או משווק יחיד, עמדנו 
בקשר רצוף בו זמנית עם מספר משווקים ובכך בלמנו את העלייה במחירים באמצעות תמרון 

בלתי פוסק בין המתחרים.
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עם תחילת השמיטה, נערך מעקב צמוד בנושא זה שהמשיך לאורך כל השנה. עמדנו עם 
יד על הדופק הן בשטח המגדלים והן בשטח הסיטונאים בשווקים. כך איפוא נחנקה באיבה 

כל מגמה של עליית שערים בלתי מוצדקת, כך לאורך כל שנת השמיטה.

תלולה  עלייה  לפני  עומדים  אנו  כי  שזיהינו  מספר  פעמים  אירעו  השנה  במהלך  אמנם 
מספר  מתואם  במהלך  השמיטה'  ב'וועד  נקטו  מייד  מדומה.  מחסור  בעקבות  במחירים, 
סיטונאים שהציפו השווקים בתוצרת חקלאית, מה שהחזיר את רמת המחירים לאיזון סביר 

כמידת הצורך, בהתאם למגבלות השמיטה". 

כך גילינו כעת, כי בניגוד לשמועות בלתי מבוססות, ההיפך הוא הנכון, לא רק שההשגחה 
של הבד"ץ אינה מוסיפה עמלה או אגרה כלשהי מעבר לצורך, אלא אף גם זאת, היא פועלת 
שבהשגחת  לתוצרת  העצום  הביקוש  למרות  השוק  מחירי  את  לרסן  מיוחדים  במאמצים 

הבד"ץ.

'וועד השמיטה' אך ורק  המאמץ הכרוך בכך אינו זוכה בתמורה כלשהי ומתבצע מטעם 
כשירות לציבור הרחב.

הבד"ץ  מטעם  יוזמה  ננקטה  כאשר  השמיטה,  שנת  של  בעיצומה  לביטוי  הגיע  הדבר 
בתחום ירקות העלים לגלות לציבור כי "המחירים צנחו", תוך חשיפת שלל הנתונים הגלומים 
ירקות העלים להגיב בהתאם  כל ענף  והצמדת מחיר מומלץ לצרכן, מה שהביא את  במוצר 

ולחתוך בחדות את המחירים בהתאם לתנאי השוק, לרווחת הציבור.

נובעת בעיקר  בנסיונות של הפקעת שערים  'וועד השמיטה' להאבק  הזו של  הנחישות 
בגלל האחריות, "אנחנו מרגישים את הציבור ולא יכולים לתת לזה לקרות" - אומרים מנהלי 
'וועד הכשרות', במיוחד כאשר מדובר בנסיונות נלוזים לגזור קופון על חשבון הציבור, ללא 

הצדקה. 

נוהל שמיטה במפעלים בתוקפה
אמנם, שנת השמיטה עברה חלפה לה, אך ההשגחה השוטפת על כל סוגי הפירות וחלק 

מהירקות, ממשיכה להיות אקטואלית גם בימים אלה.

רווחת  עדיין  שם  התעשייתיים,  המפעלים  בתחום  ההשגחה  היא  יותר  עוד  אקטואלית 
השמיטה בכל תוקפה.

אמנם התרבו שומרי השמיטה בארה"ק, אך לדאבון לב יבול התבואה של השנה השביעית 
עודנו עצום למדי והשגחה רבה מושקעת בתחום זה כדי למנוע חדירת תבואה של שביעית 

לטחנות הקמת והמאפיות שבהשגחת הבד"ץ.

כוח משימה של משגיחים מיוחדים פועלים בתחום זה לבל ישתמשו גם בחיטת ספיחים.

הדברים נכונים גם לגבי תבלינים, אשר יכולים לגרום להכשלת מוצר שלם שרובו ככולו 
כשר למהדרין. אלא שתבלין קטן של שביעית שחדר למערכת, יגרום לפסילת כל קו הייצור 

ולסבך קווי ייצור של מוצרים רבים ונוספים.

נרחב  בשימוש  הנמצאים  אורגנו,  פטרוזיליה,  כמו  בעיה,  באותה  נמצאים  עלים  תבליני 
בתעשיה. כך גם הריבות למיניהם, וכן בכל סוגי הבסיסים, כמו כתש ורכש המיוצרים מפירות 
השמנים  בתעשיית  גם  בנוסף,  הקלים.  המשקאות  תעשיית  את  המשמשים  שונים,  הדר 
האתריים, אפשר למצוא חששות שביעית, כאשר הם מופקים מתפוזים, אשכוליות ולימונים, 

בעיקר במפעלי התמציות. כל הייצור בארץ בענף זה, הן מפירות שביעית.
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פירות בחשש "חלבי"
אם למישהו יש ספק בחשיבות בדיקת כל מרכיב בתחום זה, יבוא ויוכיח המפעל לייצור 
המפעלים  מגדולי  כאחד  ונחשב  התמציות  בתחום  הפועל  מאנגליה  ארומטיים  גלם  חומרי 

בתחום - אשר מייצר קרוב ל-800 חומרי גלם.

ואז, בין המרכיבים הבאים לשימוש במעבדות המפעל, גילינו 'שמן תפוז סיציליאני' ו'שמן 
תפוז פלורידה' אשר מקורם לא איטלקי או אמריקאי, אלא בכלל תוצרת הארץ, שעלול להיות 

בו חששות תרו"מ, ערלה ושמיטה!

מנהל הרכש הסביר בחוסר נוחות את הרעיון והודה כי אמנם מדובר בחומר תוצרת הארץ, 
אך הוטמעו בה תכונות של שמן פלורידי או סיציליאני... "וזה אפילו לא נוגד את החוק, גם אם 

לא קיים אף לא קשר קלוש בין סיציליה לשמן התפוזים המדובר", הוא טען להגנתו.

אך האם שמעתם על פירות בחשש חלבי? ובכן, מדובר בתופעה לא חדשה בו מצפים את 
הפירות ב'לכה' עם אמולסיות על בסיס קזאינטים, שהם - למי שלא בקי באותיות הקטנות - 

חלבוני חלב.

ומה עם אמולסיות על בסיס 'אתיל אסטרים מחומצות שומן' שהם מיוצרים בכל העולם 
זו הינה סוגיה בלתי פתורה בין מינהל בטיחות המזון  על בסיס שומנים מן החי? גם עובדה 

בארה"ב לבין חברות התעשייה שעומדות צעד אחד לפני השקת האמולסיה המדוברת.

ליכולותיהם.  גבול  רבי עוצמה, שאין  מאחורי המהלכים הללו, עומדים מניעים כלכליים 
כי המניע הכלכלי גרם להרעלה המונית בהונגריה של פפריקה בתחמוצת  לא מכבר התברר 

הפלדה, בנסיון לגרום לפפריקה לקבל גוון אדום בוהק יותר, גם במחיר של הרעלה המונית!

מיגו דחשיד אשיקרא חשיד נמי....
רודפי הבצע בתחום המזון אינם רואים לנגד עיניהם כל מעצור ואם הם מסוגלים לסכן את 
שלום הציבור ובריאותו, קלה בעיניהם גם לזייף חותמות כשרות ללא נקיפות מצפון כלשהם.

המזון,  ייצור  בתחום  המתרחבים  ההונאה  מקרי  על  ושוב  שוב  הדעת  את  לתת  יש  בכך 
אשר מתגבר פי שניים בכל הנוגע לענייני כשרות, כאשר מקרים שונים ומשונים של זיופים 
והונאות כשרות חוזרות ומכות בעצמה, ורק זהירות ועירנות של ציבור הצרכנים יכולה למנוע 

את המכשלה.

במקרים רבים, מדובר במדבקה פשוטה באמצעות מדפסת ביתית בלבד העולה על גבי 
מוצרים שבחששות כשרות חמורים, אשר עליה מתנוסס הכיתוב 'כל המוצרים בד"ץ העדה 
גם  לפעמים  וחקירה.  בדיקה  כל  ללא  המוצר,  את  לרכוש  תמימים  ציבור  וגוררים  החרדית' 

גופים רשמיים אינם מתביישים בהונאה מסוג זה, כמו בתי מלון ורשתות נופש.

עובדות מקוממות אלה מזכירות את הסיפור שאירע פעם עם בעיר אחד אשר רב העיר 
אחרי  כשרות.  תעודת  לו  לתת  כדי  כלשהו  מוצר  לבדוק  התעשיינים  מאחד  פעם  התבקש 
לא  ומשכך,  כשרות  בענייני  חמורות  שאלות  בחובו  טומן  המוצר  כי  התברר  קצרה,  בדיקה 
התכוון הרב לספק את רצונו של אותו תעשיין. הלה החל לבקש שיואיל בטובו לכתוב לו מכתב 

...כי המוצרים שלו אינם כשרים.

השתומם הרב ושאלו על שום מה זקוק אתה לתעודה שכזו המכריזה בריש גלי כי תוצרתך 
אינה כשרה?

פסוקו  את  מר  יכתוב  לעומק...  דברים  בוחנים  אינם  בימינו  "אנשים  התעשיין,  ענה 
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שהמוצרים שלנו אינם כשרים, אך כאשר נתלה את התעודה עם הלוגו על סף המפעל, אנשים 
כבר לא יקראו את תוכנו אלא ייכנסו פנימה וירכשו על סמך החותמת של מר את המוצרים 

ללא פקפוק"...

כי  כללית  באמירה  מזכירים  רק  אנשים  רבים  במקרים  כאשר  מר,  גיחוך  מעלים  דבריו 
המוצרים הם בד"ץ וציבור הקונים אינו מברר וחוקר אם אמת נכון הדבר.

שישנם  העובדה  היא  עצובה,  היתה  לא  היא  אם  מצחיקה  להיות  יכולה  שהיתה  עובדה 
יש  מה  שאלתם,  ואם  כולה.  השנה  כל  לאורך  חמץ  מכירת  בתעודת  המתהדרות  מסעדות 
לעשות עם תעודת מכירת חמץ בשלהי הקיץ או בחורף שלאחריו? התשובה היא תשובתו 
של אותו תעשיין. אנשים אינם בוחנים דברים לעומק... הם רואים את החותמת ואת הלוגו 

ובטוחים כי הכל כשר וישר, השם ישמרנו, וכך נכשלים במכשולות חמורים.

עד אחד נאמן באיסורים!?
התופעה הרעה הזו של 'כל המוצרים בהשגחת הבד"ץ' התפשטה לצערינו בציבור, זאת 

למרות היותה מפוקפקת ביותר וגובלת לא פעם בהונאה כשרותית לכל דבר.

המפקחים בתחום זה נזעקים כל אימת שהם נתקלים במודעות מסוג זה והסיבה פשוטה: 
הרי לא ייתכן שחותם הכשרות שהיה על האריזה נשאר על המוצר אחרי שהאריזה נקרעה. 
עובדא היא שאם משגיח מזהה במהלך קו ייצור כי מאן דהוא ניסה לשחק עם הפלומבה או 
ההולוגרמה שהוא הניח על המוצר, הרי הוא מיד פוסל את כשרות המוצר. על אחת כמה וכמה, 

שאי אפשר לסמוך על מוצר שהוא בפירוש יצא מתוך האריזה המקורית שלו... הלא כן?

וכאן, כאשר ברור לעין השמש, שהמוצר כבר אינו באריזתו, על אחת כמה וכמה כאשר 
'כל  לכיתוב  אין  שם,  מצויים  מספור  רבות  חששות  אשר  וקייטרינגים,  במטבחים  מדובר 

המוצרים בהכשר הבד"ץ' אף משמעות כשרותית מדוייקת.

אם בעבר היו סומכים על בעלי הקייטרינגים באופן אישי, מתוך היכרות אישית כי נאמנים 
הם, בהיותם בחזקת חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן, אירעו שערוריות נוראות, 
כאן בארה"ק ובחו"ל, אשר פקחו את עיני הציבור וגילו כי כאשר אדם בהול על ממונו, גם אם 

הוא נראה בחזקת נאמן, הוא עלול להכשיל את הרבים בדברים הגרועים ביותר, ל"ע.

מאז והלאה, נפלה משימה גדולה וכבדה זו, כמעט כבדה מנשוא, על המחלקה המיוחדת 
מטעם הבד"ץ המטפלת בתחום זה.

ההשגחה בתחום זה שונה היא במהותה מההשגחה בקווי הייצור של המפעלים וכדומה, 
עבודה  נהלי  ויש  גלם  חומרי  לרכישת  קניין  יש  ומסודרים.  ברורים  הדברים  ובמפעל  מאחר 
מסודרים בכל מקום, אחראים ראשיים ומנהלי אגפים ועל כל שאלה או חשש ניתן מייד לברר 
ולבדוק את הכל. כל שינוי מהסדר הרגיל, מעורר מייד את תשומת הלב של המשגיח המיומן.

אך במטבחי הקייטרינגים, הכל עומד בגדר יוצא מן הכלל ומגדר הרגיל.

כלשהם.  סדר  כללי  של  והיעדר  תכנון  בחוסר  השמחות  עריכת  מתאפיינת  קבע,  כבדרך 
לפתע נוצר צורך ברכישה כלשהי, חסר מוצר מסויים, משהו נשרף או התקלקל.

איך  לזרוק,  מה  את  לרכוש,  מאיפה  הכל,  את  ולהנחות  לייעץ  המשגיח  חייב  זה,  במצב 
לבדוק ומה לעשות.

מספיק שהפועל הנכרי יסגור או יפתח את דלת תנור הבישול, ויפסיק את פעילותו וידליקו 
מחדש כדי שהמאכל שהוכנס לשם יהפוך לבישולי עכו"ם, מאחר ובפתיחת הדלת הופסקה 

הפעולה ובסגירת הדלת שוב היא הופעלה שוב כתוצאה ממעשי ידיו.
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ומי מדבר על חששות שמיטה? נקיון מחרקים? תערובת חלילה?

הקשיים והחששות, צצים באופן בלתי צפוי עשרות פעמים ביום ואם לא יעמוד משגיח 
על המשמר, למעלה מכל ספק, כי אי אפשר לאכול את המוצרים היוצאים ממקום כזה.

כדי להבין את הדברים על בוריים, צריך להקדים כי המטבחים התעשייתיים )ובעצם כל 
מטבח( מתבססים על שלושה מרכיבים: חומרי גלם, ציוד ועובדים.

וכשם שאי אפשר להפעיל מטבח עם המצרכים האיכותיים ביותר, עם השפים המדופלמים 
ביותר, ללא הציוד המתאים, כך אי אפשר להפעיל מטבח מצויד עם עובדים מוכשרים ללא 

מצרכי מזון )חומרי גלם(.

'כל המוצרים בהשגחת הבד"ץ', אתם בעצם  כעת, כאשר אתם נתקלים בכיתוב האומר 
מקבלים מידע על חלק אחד מתוך השלושה המרכיבים של המטבח, ווגם זה אינו תמיד נכון. 
עכו"ם/הפרשת  תערובות/בישולי  הלכות  את  יודעים  יהודים/נכרים?  הינם  העובדים  האם 
חלה? האם הציוד הוכשר כדין, ומה עם הגעלה? לגבי כל השאלות האחרות אין לכם ידיעה 

כלשהי, כי אם לגבי חומרי הגלם, שהם מוצרים בהשגחת הבד"ץ בלבד.

מפרסמי הכיתובים הללו, 'כל המוצרים בהכשר הבד"ץ', בעצם, במילים פשוטות לחלוטין, 
התמונה  במקום  אחת,  לנקודה  הלב  תשומת  את  ומסיטים  העיניים  מול  מצג  לכם  רוקחים 

המלאה המורכבת מעוד שני מרכיבים: עובדים וציוד.

יכול מאד להיות שהמוצרים אכן מהודרים כולם וגם הציוד נקי וכשר, אבל הטבח שהוא 
המרכיבים  את  מקלקל  הוא  ובכך  הכשרות  בתחום  מספקת  מודעות  לו  אין  תורה,  שומר 
ידיעה.  מחוסר  מפוקפקות  תערובות  ויוצר  יחדיו  מוצרים  מיני  אופה  הוא  כאשר  האחרים, 
וגם המוצרים כשרים למדי, אבל הציוד  כן מדקדק בכשרות  יכול גם להיות שהטבח דווקא 
מוזנח, מלא חרקים או שלא עבר הגעלה והכשרה ולכן שוב מתקבל מוצר בלתי כשר לחלוטין. 
לבסוף, גם אם הציוד מוכשר כהלכה וגם אם הטבח יודע היטב את פרטי הדינים, אך המוצרים 
המהודרים לא תמיד עומדים בהוראות הכשרות של הבד"ץ, כמו ברירת אורז או שטיפת עלי 

ירק. והנה שוב התקלקלה התמונה בבת אחת והפכה להיות מפוקפקת ביותר.

תנור  באותו  אפה  עובד  בהם  מקרים  היו  הזה,  מהסוג  במקומות  שהתגלו  המקרים  בין 
מוצרי בשר ביחד עם לחמניות ולאחר מכן המשיכו הלחמניות לסעודה חלבית, ה"י. במקרה 
אחר, הכין עובד כמות גדולה של עופות לבישול, הוציא אותם מהאריזות והכין אותם לבישול 
ובדיוק אז הצטרך לפתע להשיג מוצר מסויים ובכך הפכו כל העופות לבשר שנתעלם מן העין 
ואיש לא ידע על כך. כאשר מדובר במטבח עם עובדים נכרים, מתעוררת שאלה של בישולי 
מופסקת  תנור  של  דלת  פתיחת  ובכל  ביותר  משוכלל  בימינו  הציוד  כאשר  במיוחד  עכו"ם, 
פעולת האפיה וחוזרת לפעול עם סגירת הדלת. ומה בדבר שינוע המוצרים למטבח, מי ערב 
הדברים  את  ובודק  מדקדק  מישהו  מפוקפקים?  ממקומות  מוצרים  לשם  חדרו  לא  אם  לנו 

ובוחן אותם בכניסה למטבח?

אשר  האריזות,  גבי  על  המופיעות  הכשרות  הוראות  היא  לציון  הראויה  חשובה  נקודה 
יודע להקפיד על כך, אך במטבח התעשייתי, כאשר אין משגיח שעומד על  כל אחד בביתו 
המשמר, עושים העובדים קיצורי דרך, אם בנקיון הדג או בהסרת חלקי ירק מתולעים וכדומה. 

הוראות הכשרות, הינן תנאי בלתי נפרד מהכשרות הסופית של המוצר. מי מפקח על כך?

לפני שנמשיך ונמנה את המכשולות אשר רבים הם מלפרטם, ראוי כי נערוך חילוק בין שני 
סוגי אירועים אשר מתיימרים עם כיתוב בלתי מחייב זה של 'כל המוצרים בהשגחת הבד"ץ':

1. מטבחים. 2. קבלני אירועים.

כאשר מדובר בקבלני אירועים שאין להם מטבח משלהם, הם מוכרים בעצם את האמון 
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הבד"ץ,  בהשגחת  ממקורות  מוצרים  ורק  אך  רוכשים  אכן  הם  כי  לציבור,  שלהם  האישי 
עובדה שכבר התגלתה פעמים אינספור כתרמית. כי גם אם קבלן האירוע ירצה להקפיד על 
כך, לפעמים בהיסח הדעת של רגע של לחץ, יכול הוא להכשיל את הרבים ברכישת מוצרים 
כי האריזות מזמן  כי אירע כאן מכשול,  לגלות  יוכל  מכשרות מפוקפקת, מבלי שמאן דהוא 
הוא  יודע  האם  אפסי,  הוא  לעתים  הכשרות  בתחום  נסיונו  המוצר.  למקור  זכר  ואין  הוסרו 
לזהות אם אכן המוצרים שהוא מקבל עומדים בהשגחה? לפעמים גם קורה שחסר לו מוצר 

מסויים והוא משלים אותו בכלים ביתיים, אשר איש לא יודע למה הם שימשו...

וישנם מקרים כאלה אשר בעלי החנויות מספקים להם מוצרים מפוקפקים ביודעם שאין 
משגיחים שעומד על גביהם.

אך כאשר מדובר במטבח אשר גם מייצר מנות, הרי שמדובר יותר ממעילה באמון, אלא 
הונאה כשרותית לכל דבר, כי הרי מהיכן יודע בעל המטבח את העדכונים האחרונים בתחום 
החרקים, מי מפקח ומקפיד כי הביצים לא יישארו ללינת לילה. ואם הם נשארו, האם מישהו 
רואה אם הוא בכל זאת מכשיל בהם את הציבור? לפעמים, הוא אפילו אינו מודע למכשולות 
בטפילים  נגועים  הם  אם  לבדוק  יודע  מי  דגים,  קולט  המטבח  כאשר  ידו.  מתחת  שיוצאים 
ומורה כיצד לטפל בהם? וכאשר מגיעים תוצרת של פרי וירק, מי בודק את כשרותם מדיני 

ערלה, שביעית ותרו"מ?

ירק, אשר בכשרות הבד"ץ המחיר מכופל ומשולש, בעוד בשוק הפתוח  ומה בדבר עלי 
ניתן לרכשם במחיר זול במיוחד. הפיתוי הכלכלי כאן, הוא פי כמה וכמה, כאשר האחראי לכך 

במטבח אינו מודע לכל מכשולות הכשרות המסתתרים מאחורי כל חרק - כמה לאווים.

הוא  להצהרתו,  נאמן  להיות  ומבקש  הכשרות  בכללי  לעמוד  המטבח  בעל  רוצה  אם  גם 
נקלע למצבים בעייתים שאין ביכולתו לפתור, כי אין זה תפקידו ומעולם לא עשה הכשרה 

בתחום הכשרות.

כך הגיע אלינו דיווח של משתתף בשמחה משפחתית אשר קיבלה את ההצהרה ש'כל 
המוצרים הם בהכשר הבד"ץ', שגילה כי העובדים מחממים את מנות העוף בתוך ארון חימום 

שבאולם, אשר לא הוכשר ואיש לא בדק מה מתבשל בו במקביל עבור האולמות הצמודים.

ומה בדבר פירות יבשים אותם אפשר למצוא בעוגות, מיני קינוחים ובעוף ממולא? האם 
מישהו בודק אותם? עוקב אחרי הוראות הכשרות בנושא זה? הרי בדיקות פירות יבשים הינה 
עבודת פרך ומחייבת בסוגים מסויימים לחצות כל פרי מיובש לשניים, אחרת בלתי אפשרי 

לזהות את החרקים המסתתרים בו. מי משגיח על כך? מי דורש זאת?

זה הכלל, השגחה על מטבח מקיפה את כל המרכיבים של המטבח. כיתוב 'כל המוצרים 
בהשגחת הבד"ץ' מציג מידע חלקי לגבי מקור המוצרים )וגם זאת במידה ואכן הם בהשגחת 
הבד"ץ(, אך הוא מסתיר את ריבוי המכשולות שבציוד המטבח ובחוסר הידע הכשרותי של 

העובדים, אשר מבלי משים יכולים בכל רגע ורגע ליצור מכשולות ובעיות חמורות ביותר.

התבטא אחד מרבני 'וועד הכשרות' על כך ואמר, "גם בשר בחלב, הינם שני מוצרים אשר 
בנפרד הינם בגדר 'כל המוצרים בהשגחת הבד"ץ'...

מסיבה זו לא ייתכן לסמוך על כיתוב כזה או אחר, כי ההשגחה מטעם הבד"ץ צריכה להקיף 
את כל חלקי המטבח ולכלול את כל המרכיבים ומסיבה זו אכן מועטים המטבחים אשר יכולים 

לעמוד בדרישות.

חג  סדר  את  לערוך  שבחרו  איש  כ-1,500  של  והצער  הנפש  עגמת  את  לתאר  נקל  כעת 
הללו  הבד"ץ.  בהכשר  המוצרים  כל  כי  הנופש,  מארגני  של  ההבטחות  סמך  על  ביוון  הפסח 
בציבור  מוכרות  למשפחות  המשתייכים  המארגנים,  של  החרדית  והחזות  המראה  על  סמכו 
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החרדי. אך כאשר החליטו לחקור אך מעט ונכנסו למטבחים, הם גילו את עומק השבר. לא רק 
שהציוד והעובדים לא היו מוכנים לכללי הכשרות המתאימים, אלא אף המוצרים עצמם היו 

של כשרויות מפוקפקות.

וכך, בערב פסח, נוצרה שערורייה רבתית ביוון הרחוקה, כאשר עשרות נופשים מתנפלים 
על מארגני הנופש ודורשים לחזור ארצה ולקבל בחזרה את כספם. מיותר להביא את סיומו של 
הסיפור שאירע בפסח האחרון, כאשר מלכתחילה לא היה אותו כיתוב 'כל המוצרים בהשגחת 

הבד"ץ' שווה לצור על פי צלוחית... 

שמן זית כשר לפסח !
להשיג  הכשרות'  'וועד  פעל  מעלינו,  פרושה  שעודנה  השמיטה  שנת  של  צילה  בגלל 
ייצור חו"ל ככל שנדרש לכל סוגי המוצרים שהיו מיוצרים על בסיס תוצרת הארץ.  חלופות 
לאורך כל השנה, נדדו המשגיחים וכיתתו רגליהם ברחבי תבל, כדי לספק את צרכי המהדרין. 
שוב ושוב נסעו המשגיחים וחזרו מיבשת אירופה, פעם בספרד כדי להסדיר מיץ ענבים ללא 
חשש שביעית ושוב פעם בספרד כדי להשיג רסק עגבניות ללא חשש שביעית ופעם אחרת 
הולנד  הונגריה,  לאיטליה,  ובהמשך  שביעית  חשש  ללא  קפואים  ירקות  לייבא  כדי  בפולין 

ובלגיה, ולבסוף בטורקיה להשגת חצילים וקו ייצור של צ'יפס, ללא חשש שביעית.

אף ענף השמן זית לפסח, אשר חלקו בדרך כלל מתרחש בארץ, התקיים השנה בחו"ל, 
לא בלי קשיים רבים. בכל שנה רגילה, כ-30% משמן הזית לפסח, הינו יבול מקומי, אך כידוע 
מראש, כל תצרוכת שמן הזית התבצע השנה לצורך פסח בחו"ל, שוב כדי להמלט מגידולי 

שביעית האסורים.

הדבר דרש כוחות מתוגברים וצוותות שלמים של משגיחי כשרות, אשר עמלו רבות כדי 
שהכל יעמוד בדרישות הכשרות, למרות התוספת הנכבדה של הייצור, לרווחת ציבור המהדרין.

יחד עם העלייה בייצור שמן זית בחו"ל, כמובן שלא נרשמה כל התגמשות או התפשרות 
בדרישות הכשרות, וכך קרה שאחד המפעלים אשר חשב כי מאחר והדרישות הוכפלו הוא 
יוכל לעגל פינות, מצא את עצמו ללא קו ייצור כלל. החריגות הכשרותיות הביאו את הרבנים 

להורות למשגיחים בשטח, לעזוב את המפעל בידיים ריקות.

העוקבים אחרי פעילות הכשרותית של הבד"ץ, כבר יודעים כי הפסקת קו ייצור בצורה 
פתאומית, בעקבות כשלים כשרותיים, אינה תופעה נדירה כל כך בשמי 'וועד הכשרות'. כל 
עין, אלא מייד משנה את כל  חריגה מהכללים, כל סטייה מההנחיות, אינה עוברת בעצימת 
מופסק  הייצור  קו  ברירה,  נותרת  לא  וכאשר  הספציפיים,  והדינים  הכללים  כפי  המציאות, 

לאלתר, למרות כל העמל והיגיעה שהושקעה בתהליכים עד לשלב הפיצוץ.

זה קרה השנה, במהלך קו ייצור של שמן זית כשר לפסח, באחת המדינות האירופאיות 
של אגן הים התיכון. המשגיח שהגיע לסיור, היה צריך לערוך שימוע לכל העובדים ולהדגים 
להם את תקני הכשרות, הנוגעים לפסח. כדי לסבר את אזני הערלים, הוא השתמש עם תופעת 
'ללא גלוטן' כדי להסביר להם את ההקפדה על כך שהייצור צריך להיות 'ללא חמץ'. מסיבה 
וכן  זו, הארוחות של העובדים אסורות להיערך בשטח המפעל, אסור לאכול במהלך הייצור 
ההכשרה  ועבודות  בראשם  נקלטו  הברורים,  ההסברים  משקאות.  או  מזון  הכנסת  אסורה 
לקראת הייצור החלו בניצוחו של המשגיח, לא לפני שהוא גם ווידא כי אכן אין במפעל סוגי 

ייצור של שמנים או מוצרים אחרים.

המשגיח מסכם את כללי העבודה ומתייצב ביום הראשון של קו הייצור. כחלק משגרת 
כי  ומגלה  הסיכומים  לפי  פועל  הכל  כי  לוודא  כדי  הצנרת  מערך  אחרי  עוקב  הוא  העבודה 
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הצינורות שאמורות להוביל את השמן ממערך הייצור אל הסילו המיוחד שבכשרות הבד"ץ, 
מופנות לכיוון אחר. הוא דורש הסברים ומקבל התחמקויות. העובדים שהשפה המקומית היא 
שפתם היחידה, כביכול אינם מבינים את דרישותיו ולכן המתורגמן שיצר עמו קשר בטלפון, 
מנסה למזער את הנזק ולהסביר כי השמן ממערך הייצור כן מופנה אל הסילו המוכשר. הוא 
לא ידע, כי המשגיח בשטח אינו נופל ממנו בידע מכני ולכן הסבריו נופלות על האוזניים הלא 
אחרים  לצרכים  מופנה  כרגע  הייצור  וכי  טעות  נפלה  אכן,  כי  מודיעים  הם  לבסוף,  נכונות. 

ולמחרת יתחילו עם ייצור מחדש עבור הבד"ץ.

המשגיח מודיע מייד כי עוזב את המפעל כשבכוונתו לחזור למחרת, אך לא לפני שהוא 
מצלם היטב את הכמויות המופיעות בסילו המוכשר.

שעה קלה אחרי שהמשגיח אכן עזב את המקום, הוא צץ באופן פתאומי בחזרה בשטח 
המפעל. כעת כבר מתגלה כי הסילו המוכשר מכיל כמות גדולה יותר של שמן, בשעות שהוא 
לא היה במפעל, זאת על פי התיעוד שהוא השאיר תחת ידו. הוי אומר, שהצינורות של הסילו 
ומקבל  לרבנים  התוצאות  את  מייד  מדווח  המשגיח  הייצור.  למערך  בחזרה  חוברו  המוכשר 
הנחיה לעדכן את מנהלי המפעל בדבר. תוך זמן לא רב, מגיעים מנהלי המפעל והמשגיח שם 
על השולחן את כל הקלפים. הם נבוכים ומבולבלים. לא האמינו כי האיש המזוקן שלפניהם 
יתמצא בכל פרטי העבודה. הם מנסים להמתיק את רוע הגזירה ולהפנות את השמן לקו ייצור 

של שאר ימות השנה, אך גם רעיון זה נופל מהשולחן מהר מאד.

המשגיח לא משתהה יותר, הוא אורז את חפציו ועולה על המטוס הראשון בחזרה ארצה.

כל עובדה וכל אירוע כשרותי, אשר הובא כאן, הובא כי אם בחלקו הקטן והתמציתי ביותר, 
והוא מהווה הדגמה קלה, על קצה המזלג, לגבי גודל המאמץ הכשרותי המושקע בכל תג ותג 
כן, שוב ושוב  'וועד הכשרות' מטעם הבד"ץ. אשר על  של נשא הכשרות הכבד שעל כתפי 
כמה  עד  מאליהם,  ומובנים  פשוטים  מוצרים  בעקביו,  דש  שהאדם  בדברים  גם  כי  מתברר 
הכשרות  בדיני  עומד  אכן  המוצר  כי  להבטיח  כדי  הכשרותית,  הנמלים  מלאכת  היא  גדולה 

הרבים והמסועפים.

על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בקו ייצור לצורך הפסח, אשר אז, גם אם אין כל מקום 
לחשש או כל פקפוק, הוא חייב להתבצע בהשגחה צמודה 24 שעות ביממה, ובפיקוח הדוק 

ובלתי פוסק, תחת עיניהם הפקוחות של המשגיחים המיומנים של הבד"ץ.

אם ישנו מי שמפקפק בצורך זה ומעלה על דעתו כי כשרותו של מוצר לשאר ימות השנה 
מתאימה גם לימי הפסח, טעות גדולה בידו. אף גם בסוכר, מלח או דג פשוט, יכול להכיל שינוי 

בהרכבים אשר פערים גדולים ביניהם לכאן או לכאן, בכל הקשור לכשרות לפסח.

 דגי מושט קפוא בטעם פירורי
לחם כשר לפסח!?

דוגמה טובה היא אם ננקוט את המוצר האחרון שאמרנו, הדגים, במיוחד כשהם קפואים. 
לכאורה, דגים הנמכרים בהקפאה, נקיים מכל עקבות של מזון, האם יש מקום לחשש כלשהו 
לצורך  תהליכים  מספר  שעוברים  בהקפאה  הדגים  דווקא  ובכן,  לפסח?  לכשרותם  בנוגע 
ספיחת נוזלים, כדי ליצור עליהם מעטפת קרח שתשמור עליהם מהתרבות של חיידקים וגם 

מסיבות כלכליות, צריכים לעבור בדיקה מקיפה אחרי המרכיבים עמהם הם באים במגע.

הקפאה,  בתהליכי  לדגים  שעושים  הנוזלים  וספיחת  קרח  מעטפת  אותה  כי  מסתבר 
בדג  ייספגו  אכן  שהמים  כדי  שונים,  עמילנים  מוסיפים  שעליהם  מים  באמצעות  מתבצעת 
ולא יזובו החוצה. והעמילן, כידוע, מיוצר גם מחמץ או קטניות, האם יכולנו לוותר לרגע על 
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הרעיון של ייצור ללא השגחה לימי הפסח? ואכן דגים קפואים כשר לפסח בהשגחת הבד"ץ 
הוא בפיקוח מלא שלא יהיה שום חשש של עמילנים וכדומה בחשש.

ומסיבה זו דגי 'מושט' המיובאים מסין, אשר בקו עיבוד רגיל לשאר ימות השנה, ובעזרת 
מאמצים כשרותיים, אפשר להסדיר זאת, אך לימי הפסח, בלתי אפשרי להוציא זאת לפועל. 
מסיבה זו, נראה את דגי ה'מושט' לפסח בכשרות הבד"ץ במחיר מעט גבוה מהרגיל, מכיוון 
שהדגים הינם תוצרת מקומית, והעיבוד שלהם יקר בהתאם, אך העיקר אינו חסר מן הספר - 

השגחה צמודה לכל אורך העיבוד! יאכלו ענווים וישבעו. 

ראוי לציין מעט מהנתונים בענף דגי המושט אליהם נחשף משגיח בכיר מטעמנו שערך 
כי קיים קו עיבוד של דגי מושט על בסיס...  וגילה  זה  סיור בסין בתקופה האחרונה בנושא 

פירורי לחם!

דגי מושט  ולהכניס  גורמי המכס  ניסו המשווקים להערים על  דיווחנו בעבר,  כפי שכבר 
מועבדים עם תוספת תבלינים כדי לקבל הנחה מיוחדת על הייבוא. בדומה לתוספת תבלינים, 
ישנה אפשרות רווחת בעולם עיבוד הדג, לקבל את הדגים המעובדים עם תוספת של פירורי 
הכשרה  ללא  לפסח,  אלה  במפעלים  ייצור  קווי  מתקיימים  שבידינו,  הנתונים  ולפי  לחם. 

מקדימה ולא בדיקת הנתונים כלל! יראה הציבור וייזהר! 

 השתיה שלא כדת, משקה אנרגי'
בחששות כבדים

תחום חומרי הגלם, הינו מהתחומים המורכבים והבעייתיים ביותר בענף המזון ומשכך, 
כל עוד לרשות המומחים הכשרותיים בתחום אינם עומדים המשאבים וכוח האדם הדרוש 
לחקירת הפרטים ומיצויים, קשה עד בלתי אפשרי לפענח את ים הנתונים המסתתרים במרכיב 

אחד של תמצית, כפי שראינו לעיל, בנושא שמן פלורידי וסיציליאני...

מכיוון שכך, המבוכה רבה בתחום זה ובמקום לחקור את הנושא לעומק ולסמוך על ברי-
סמכא בתחום, קיימת נטיה להסתמך על דברים בלתי ברורים ומבוררים, ללא חקירה ודרישה.

של  ותג  תג  כל  על  להקפיד  שיכולים  ושלמים  יראים  גם  כאשר  במיוחד  מכאיב  הדבר 
על  הוויסקי  מוגש  כאשר  מובן,  בלתי  באופן  ושמחות,  מרעים,  בסעודת  המוגשים  המזונות 
השולחן או משקאות האנרגיה למיניהן, לא נשמע מצדם כל שאלה או בירור בנושא כשרותם. 

כביכול, הדברים מותרים ועומדים בכשרות, ללא כל חשש ופקפוק.

האמנם כן?

ככל שנתפשט בציבור שלנו שתיית משקה-אנרגיה, מתגברת התמיהה, הכיצד מהדרין 
מן המהדרין מקילין בדבר ואין איש מהם שם על לב את חששות הכשרות הרבים הטמונים 

במשאות אלו.

ושלם  ירא  משפחה  קרוב  של  משפחתית  בשמחה  השתתף  כיצד  המומחים  אחד  סיפר 
האחרון,  הקצה  עד  המזון  עניני  בכל  כבחמורה  קלה  כמחמיר  ידוע  אשר  בכשרות  ומדקדק 
והקפיד כמובן שכל הסעודות יהיו בכשרות מהודרת בלבד ובהשגחה מלאה, אבל בכל נושא 
מאן  לכל  הוגש  הכשר,  בלי  וויסקי  ומשקה  אנרגיה  פחיות  הרצועה,  הותרה  כאילו  השתיה, 

דבעי, אין אונס, כאילו אין כאן אף מקום לספק או נדנוד כשרותי.

אותו אחד החליט לשאול את פי עורך הסעודה וזה ענה לו ברצינות, "פוק חזי מאי עמא 
שכל  מחמת  מיוחדות,  כשרות  חששות  כל  הלזה  במשקה  שאין  כך  על  סומכים  כולם  דבר! 

ייצור המשקה הלזה הינו בחומרים טבעיים בלבד, ללא פקפוק"...
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התהפכה  הדבר,  כשרות  על  ונשאל  סעודה  לאותה  ידוע  מורה-צדק  נכנס  כאשר  רק 
רכיבים  בסיס  על  הינם  הללו  המשקאות  כי  ההנחה  את  מייד  הפריך  מו"צ  אותו  התמונה. 
טבעיים ואמר, אדרבה ואדרבה, יש במשקה-האנרגיה הלזה חששות-כשרות חמורים מאד, 
כמו חששות יין נסך, טריפות, חלב עכו"ם, חלב טמא ומאחר שישנו גם צבע באותן משקים גם 

ייתכן שנעשה שימוש בדם שרצים!!!

מכאן התעוררה בנושא התעניינות רבה ולבקשת רבים אנו מפרטים את פרטי הדברים, 
לרווחת ציבור המהדרין.

לשם סדר הדברים, חילקנו את הדברים בשני חלקים: רכיבי המשקה ואופני הייצור, כפי 
שעולים מתוך בדיקות המשגיחים מטעמנו שביקרו בעצמם בעשרות מפעלים בעולם בנושא 

זה.

וריח  טעם  של  תמציות  מכיל  משקה  שכל  היטב  לדעת  יש  לראשונה,  המשקה:  רכיבי 
המורכבים מאינספור רכיבים רבים ושונים, ויש ביניהם כאלו שאינם כשרים. 

כך פני הדברים בנידון דידן, משקה האנרגיה מכיל תמציות טעם וריח רבות מאד וכל אחד 
בכל  לברר  ביותר  הדבר  וקשה  בעולם  אחר  במקום  מיוצר  רכיב  שכל  מחומרים  מורכב  מהם 

מקום ומקום מהו סדר הייצור וכיצד מייצרים אותו ומה הם מרכיביו.

ומאחר ומשקה האנרגיה מכיל ויטמינים שונים, ידוע הדבר מכבר שרכיבי ויטמינים שונים 
מיוצרים מן החי ומנבילות וטריפות ואין אף אחד שבודק זאת. כמו כן שמים במשקה האנרגיה 
צבעי מאכל שונים שיש בכמה מסוגי צבעי המאכל שמיוצרים מדם שרצים ונו"ט וגם בנקודה 

זו אין מי שחוקר ודורש.

צבע  של  הכימי  השם  זהו  סידורי,  מספר  ואח"כ   E-ב במרכיבים  שמסומן  מה  כידוע, 
בגלל  זאת  כימי.  חומר  רק  ולא  טבעי  חומר  גם  שהוא  להיות  ויכול  למוצר  שהוכנס  המאכל 
שישנה היום מגמה עולמית לעבור מחומרים מלאכותיים לחומרים טבעיים. לכן, בצבע מאכל 
טבעי, לוקחים את הצבע מהצומח ולפעמים מהחי ובמעבדה תעשייתית מפרידים את תאי 

הצבע כדי לרכז את הצבע.

דוגמא רווחת היא, החומצה הקרמינית או קוצ'יניל )מספר סידורי E-021(, שאיננה כשרה, 
כי היא עשויה מדם של חרקים הגדלים בדרום אמריקה, שלוקחים אותם, מייבשים וטוחנים 

אותם ואז מערבבים אותם עם מים והמים מקבלים צבע אדום חזק ממש.

כמו כן, הצבע הטבעי אדום/סגול, כידוע, לרוב הוא מיוצר מענבים ומי שמייצר יין בביתו 
אם  אבל  אדום,  ממש  לא  המיץ  בהתחלה  קצת,  אותם  וסוחטים  ענבים  שכשלוקחים  יודע 
משאירים את הקליפות בתוך המיץ מספר ימים, המיץ נהיה הרבה יותר אדום. המיץ סופג את 

תאי הצבע שבקליפות הענבים וזה נשמר במיץ ולכן הוא נהיה הרבה יותר אדום.

כך קיבלנו מהר מאד איסורי שרצים וגם חשש יין נסך.

אבל לא רק הצבע בעייתי, אלא מקום הייצור, כדלהלן.

ב"פלייווער-האוס"  אותן  מוכרות  כן  ואחרי  הצבעים,  את  שמייצרות  מעבדות  אותן 
לתעשייה, מייצרות צבעים באופן סדיר, צבע אחרי צבע. ואם מייצרים צבע ירוק זית מזיתים 
שלא  כדי  המפעל  את  להכשיר  שצריך  כמובן  מענבים,  אדום/סגול  צבע  שם  שייצרו  אחרי 

תתעורר שאלה של יין נסך, כיוון שתהליך ייצור הצבעים נעשה בחום.

כמו כן מכניסים סוכר או ממתיק מלאכותי למשקה, שבמקומות רבים הוא על בסיס חלב 
וכאן מתעורר חשש חלב עכו"ם ושוב פעם נו"ט. רוב הממתקים על בסיס תסיסה צריך כשרות 

וטבה עקב המרכיבים והתהליכים. 

בנזואט,  סודיום   ,)taurin( טאורין  ציטרט,  הסודיום  את  יש  המשקה  ברכיבי  כן,  כמו 
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אנטיפום, שבכל אחד מהם ישנן שוב חששות למכביר מחמת שאת כל אחד מהן מייצרים 
במקום אחר ובהרכבים שונים ורק מומחה גדול שיד ורגל יש לו בתחום חומרי גלם במזון יכול 

לדעת על מה מדובר ומה חששות הכשרות שבהן.

ועוד פרט שחייבים לציין זהו ששמים במשקה האנרגיה כוהל, שלרוב יש בו חשש יין נסך 
והדבר ידוע לכל.

זהו בחלק של רכיבי המשקה עצמו, שכל כולו תילי תילים של חששות חמורים ביותר, 
וכעת נברר מה עם אופני הייצור עצמם.

אופני הייצור: ראשית כל דבר צריך לדעת שהיום דורשים הלקוחות שהמשקה יהיה אחיד 
משתמשים  ששם  המיצים,  )מלבד  המשקאות  סוגי  בכל  הבקבוק,  בתחתית  משקעים  ובלי 
גומי שייראו כאילו הם חתיכות פרי(. לכן דואגים בעלי  פעמים רבות עם חומרים על בסיס 
ולכן מעבירים את המשקה  גם בתחתית פחיות-האנרגיה,  יווצרו משקעים  המפעלים שלא 
סוגי  כל  לסינון  שמשמשין  צלולוזה  דפי  רבות  עשרות  שמכילים  פילטרים  מערכות  דרך 
שהם  במפעלים  כי  מתגלה  בשטח,  שביקרו  המשגיחים  דו"חות  ומתוך  במפעל  המשקאות 
בדקו הם מצאו שנשאר על דפי הצלולוזה של מערכות הפילטרים במפעלים לכלוך רב מסינון 
משקאות אחרים שמייצרים באותם מפעלים, ובין השאר הם הבחינו במו-עיניהם חלקי פרי 

ענבים שנשארו שם בין השאר מהייצור הקודם ועתה המשקה עובר דרכן.

ובדבר זה, יש חששות חמורים, מחמת שבמפעלים שמייצרים משקה האנרגיה, מייצרים 
גם משקאות אחרים, וכמה מהם בטעמי פירות טבעיים כמו ענבים ואין מי שעושה הגעלה 
ועוברים  הייצור  במכשירי  יין  של  רבות  שאריות  נשארים  וכך  הייצור  מכשירי  של  והכשרה 

למשקה האנרגיה והרי כאן שוב יין נסך.

מה גם שבנוסף לכך כמעט בכל מקום בעולם משתמשים בימינו במערכת קיטור, אשר 
לרוב מקושרת למפעלים נוספים, כדי לחסוך בעלויות הפעלת מערכת קיטור נפרדת, ובימינו 

יש את הקיטור החוזר )מה שקורין - קונדנס(, שמעורר חששות של בליעות טריפות וכדו'.

לאחר מכן, עובר המשקה בצ'ילרים, שהן מערכת הקפאה, ואז עושין את תרכיז המשקה 
ומוסיפין אליו מים. וכאן מפני שרוצים שהמים עם הבסיס )התרכיז( יהפכו להיות נוזל מעורבב 
לווסת את  בנוסף לכך משתמשים בבריקס שתפקידו הוא  ומאוחד, משתמשים בפרמיקס, 

הסוכרים יחד.

בקהל,  לבוא  כשרות  ללא  האנרגיה  משקאות  את  להתיר  מקום  כל  אין  כי  איפוא,  ברור 
במעמד שמחה או סעודת מרעים, כי החששות רבים וחמורים עד מאד.

תיקון גדול בפיקוח על הגעלת כלים
תחום תשמישי הקדושה העומד תחת ההשגחה של 'וועד הפיקוח ההלכתי' חודר בימים 
אלה לתחום נוסף אשר זקוק היה מזה עידן ועידנים לתיקון גדול. מדובר בענף 'הגעלת הכלים' 
קלושה  ידיעה  ללא  ושבים  לעוברים  הרחוב  בפינת  מרכולתו  את  מציע  רחוב  נער  כל  אשר 

בהלכות והמכשלה רבה.

עובדות אלה עלו במהלך מושב הכשרות הקבוע המתקיים אחת לחודש בהתוועדות כל 
חברי הבד"ץ בראשות מרן הגאב"ד והגאון הראב"ד שליט"א ובצוותא חדא התקבלה ההחלטה 

כי 'וועד הפיקוח ההלכתי' יפרוש עליו את חסותו הכשרותית, כדי להסיר מכשול מדרך עמי.

המפוקחים  הכלים  הגעלת  מוקדי  של  הראשונה  הרשת  נפרשה  אכן  האחרונה,  בשנה 
והחלו ניצני המהפכה הכשרותית בתחום.
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ההנחיות  דף  אחרי  למלא  צריך  הוועד,  של  ההלכתי  הפיקוח  תחת  עומד  אשר  מוקד  כל 
המיוחדות בנושא זה וזוכה לליווי של מו"צ המבקר במקום ומספק מענה הלכתי לכל השאלות 

שעלולות לצוץ במהלך המלאכה הנערכת מעל הדודים המבעבעים.

הפסח  ימי  לכבוד  גם  נחוצה  קריאה  שליט"א  הגאוה"צ  רבותינו  הנפיקו  זאת,  בעקבות 
הבעל"ט המיועדת לציבור הרחב יראי ה' להגעיל את הכלים אך ורק במקומות המפוקחים.

תוספת בקשה הופנתה למארגנים השונים אשר מפעילים תחתיהם נקודות הגעלת כלים 
כי ימנו אנשים יראי שמים שלמדו הלכות הגעלה ויעמדו תחת פיקוח רב ומורה צדק.

כאשר  הפקר,  לדבר  הכלים  הגעלת  עניין  הפך  האחרונות  ש"בשנים  כך  בעקבות  זאת 
אנשים שאינם יודעים את ההלכה בענייני ההגעלה, מעמידים יורות בקרנות הרחוב ומציעים 

את מרכולתם וגורמים בזה כמה וכמה מכשולות".

פיקוח בתשמישי קדושה
מוצר דומה למקור, ואפילו כמעט זהה, עלול להיות בשוני של רכיב אחד טרף "למהדרין". 
ישנן אין ספור דוגמאות על רכיב טרף כשומן אסור שהוכנס במוצר הנראה כשר, כמו שאנו 

עדים לפירסומים מדי תקופה על מצור מזון מזויף

חותמת  רק  ככשר!  מוחזק  אינו  השגחה  חותמת  ללא  מוצר  כי  מבין  רב  בי  בר  כל  לכן, 
הכשרות המוטבעת על אריזת המוצר מבטיחה כי הוא עמד תחת השגחה ופיקוח, כולל כל 

החומרים ותהליך הייצור מראשיתו ועד סופו. 

אם מוצרי מזון כך, על אחת כמה וכמה בתשמישי קדושה. מוצר ללא חותמת כשרות הוא 
בסיכון גבוה להיות פסול!

בתשמישי קדושה, מעבר לחומרי הגלם שכמובן צריכים להיות כשרים, מן המותר בפיך, 
ממנה  משמעותיים  שחלקים  העשייה,  תהליך  וכל  העיבוד  ההכנה,  של  העניין  את  גם  יש 
צריכים להיעשות לשמה, ואם לא כן הם פסולים. לכן ההשגחה בנושאים אלו היא קפדנית 

ביותר, וכל סטייה קלה בשלבי הייצור עלולה לפסול את התוצר.

ועדיין מצוי שאנשים רוכשים תשמישי קדושה בעיניים עצומות, בסמיכה על הבטחות 
של סוחרים. שימו לב, מוצר בלי חותמת כשרות אין לאף אחד ערובה לגבי כשרותו.

לא  לב  שימת  מחוסר  לעיתים  מהודר,  בהכשר  מוצרים  לרכוש  המקפידים  אלו  גם   
מתייחסים לפרטים הקטנים. אולם כפי ששרשרת בעלת חוליות חזקות וחוליה אחת רופפת 
נחשב  אינו  מוצר  גם  כך  הרופפת,  החוליה  במקום  תקרע  היא  כי  מעמד,  תחזיק  לא  וחלשה 

לכשר גם אם 'רק' חלק אחד בו פסול.

והנה מצוי מאוד שאדם ירא שמיים, בדרכו להזמין תפילין לבנו, יזמין פרשיות מהודרות 
מספר שנים קודם הבר מצווה, יחפש ויתור אחר בתים כשרים בתכלית ההידור, ובהגיע הזמן 
הקפיד  הפרטים  בכל  הרצועות.  מקור  מהו  לברר  מבלי  התפילין  את  פרשיות  למכניס  ייתן 
ודקדק, ורק את הכשר הרצועות לא בדק בסמכו על המכניס, יתכן שבכך הוא לא יקיים מצוות 

תפילין, חס ושלום!

בועד מפקחי סת"ם שע"י הבד"צ מפקחים על כל מוצרי הסת"ם, החל מקלף וגידים וכלה 
בבתים וברצועות מוכנים. ועל כל אחד ואחד להיות אחראי ולבדוק בעצמו את כשרות מוצרי 
הסת"ם שקונה, מבלי לסמוך על אמרות של סוחרים וכדומה, כדי שיזכה להניח תפילין כשרות 

ומהודרות.

ומוצג  והשערות,  הגידים  הרצועות,  הקלף,  של  הזיהוי  סימני  מפורטים  החוברת  בפנים 
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המדבקות  ועל  לציציות,  הכשר  על  מפורט  כן  כמו  הבתים.  של  והמיוחד  החדש  הסימון 
המסמנות אותו.

מוצרי חש-מל בפיקוח הבד"ץ
במקרר  ובפרט  החדישים,  חש-מל  במכשירי  המתעוררות  הבעיות  על  רבות  דובר  כבר 

ששימושו תדיר בשבת. כן דובר על הפתרונות המוצעים לכך. 

בשורה מיוחדת לציבור היא מקרר השבת המיוצר על ידי חברת "ארצליק" האירופאית. 
חברה מכובדת ביותר שחקרה ופיתחה מקרר מיוחד לציבור החרדי, ללא כל חשש של השפעת 

האדם על פעילות המקרר.

המקרר הגיע לראשונה בשנה שעברה המקרר קרוב לחג הפסח, ובשרנו עליו במדריך של 
פסח תשע"ה. כיום, לאחר שנה בה נמכר המקרר באלפי יחידות, נוכחנו שההשקעה המרובה 
שום  ואין  ובחול  בשבת  היטב  עובד  המקרר  כדאית.  הייתה  עליו  ובפיקוח  המקרר  בייצור 

הפרעות בתפקוד המקרר במצב שבת.

כיום יש בשוק שישה דגמים של מקררים ובקרוב מאוד יצאו דגמים נוספים, גדולים יותר. 
כמו כן יגיעו ארצה מקפיאים בהשגחת הבד"ץ, בעלי פיקוד שבת מובנה.

בעמדנו ערבי פסחים דשנת השמינית - על כך נאמר כי: במוצאי שביעית בן דוד בא - 
בחודש אשר הישועות בו מקיפות - כאמרם ז"ל "בניסן נגאלו בניסן עתידין להגאל" - פינו 
לחזות  שזכינו  והנסתרים,  הגלויים  והנפלאות,  הנסים  על  שבח  ושפתותינו  כים  שירה  מלא 
בקודש במשך כל שנת השמיטה בסיעתא דשמיא בלתי פוסקת הגלומה בברכת 'וציוויתי את 

ברכתי' שליוותה אותנו על כל צעד ושעל.

מסורת אבותינו היא עוז לנו ובדרכה הולכת השגחת הבד"ץ במסילה הסלולה לנו מרועינו 
כל  לעין  הוכחה  שכבר  כפי  השלטון,  בגורמי  תלות  וללא  עצמאות  מתוך  נבג"מ,  הנאמנים 

כערובה היחידה לכשרות אמיתית וללא פשרות.

היותו של 'וועד הכשרות' גוף עצמאי ובלתי תלוי, במסגרת העדה החרדית שהוקמה לפני 
יסוד טהרת ההשקפה וההתבדלות ממפירי דת המהרסים בכרם  למעלה מתשעים שנה על 
התורה וקיום מצוותיה, היא אשר נותנת את האפשרות לצעוד בבטחה בדרך התורה והיראה 
בהידורים כרצון אבינו שבשמים בהדרכת ובהכוונת מרנן ורבנן רבותינו הגאוה"צ מייסדי העדה 
החרדית ולאור דעת תורה בנתיב הטהרה שהתוו לנו נבג"מ, על משכנות הרועים ממשיכים 
רבותינו מרנן ורבנן חברי הבד"ץ ובראשם מרן הגאב"ד שליט"א מנחילי דרכם לאוי"ט בעז"ה 

לשמור על הגחלת ולנטור את שלשלת הקדושה לבל תינתק ח"ט.

מייחלים אנו ומצפים כי זכות אבות העדה החרדית נוחם בגנזי מרומים תגן עלינו שנוכל 
להמשיך בעבודת הקודש ותזכנו שתשרה השכינה במעשי ידינו נאמנה ונזכה להיות ששים 

ושמחים בבנין שלם בביאת גואל צדק במהרה בימינו, מתוך רחמים וחסדים, אמן.

פעיה"ק ירושלים ת"ו 
י"ט אדר יומא דהילולא של מרנא הגרי"ח זאנענפעלד זיע"א מרא 

דארעא דישראל ומייסד העדה החרדית הק'
שנת "אך טוב וברכות לעד" לפ"ק

ועד הכשרות והשמיטה
 שע"י בד"ץ העדה החרדית

ירושלם ת"ו
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 על משמר
השחיטה המהודרת

סערות בתחום הכשרות אינם דברים נדירים, כשרות הוא מסוג הדברים המושכים אש 
נכון הדבר  יותר  עוד  רבב,  בהם  ולמצוא  ומשונים מנסים להתפס לכשרויות  בטבעם, שונים 
כשכשרות היא כשרות הביד"צ העדה החרדית, ידועה מאז ומעולם כי העדה החרדית ממקדת 
אליה עיני רבים, וכך מצאה את עצמה מערכת ועד השחיטה במוקד סערה גדולה אשר לרגע 

נדמה כי מאיימת על שלימות השחיטה המהודרת של העדה החרדית.

זוננפלד  הגרי"ח  מרן  זה  היה  קודש,  מהררי  יסודתה  החרדית  העדה  של  השחיטה  ועד 
ובשנת  ועצמאית,  נפרדת  שחיטה  למען  לחם  החרדית  העדה  את  וייסד  כונן  אשר  זצוק"ל 
תרפ"ח נתקבל האישור ע"כ, בדם לבו לחם מרן הגרי"ח למען השחיטה העצמאית, ואכן מאז 
שונים,  עיכובים  היו  ושם  פה  אמנם  ברציפות,  מתקיימת  החרדית  העדה  שחיטת  היום  ועד 
בתחילת שנות התש"מ ניסו לסגור את בית השחיטה ובעקבות כך הורו מרנן רבותינו הגאוה"צ 
הגאב"ד בעל מנחת יצחק ובית דינו זצוק"ל לשחוט בחצר בניני זופניק, הדבר עורר רעש גדול 

וכעבור תקופת מה, שוב סודרה ההשגחה באופן סדיר.

רבני ועד השחיטה היו באותם ימים הרבנים הגאונים חברי הביד"צ עצמם, כאשר הגאון 
האדיר הראב"ד הגר"פ עפשטיין זצוק"ל אף טלטל את עצמו בטלטולא דגברי ונסע למרחקים 
לעקוב אחר שחיטת הגסות, כשרב בית המטבחיים מכהן אז הגאון האדיר הגר"ד מושקוביץ 
מורינו  מקומו  את  מילא  לנסוע  ממנו  נמנע  שהיה  ובתקופה  בוניאהד,  ואב"ד  מו"צ  זצוק"ל 
הגרי"י בלויא זצוק"ל, וכך התנהלה השחיטה על מי מנוחות כשקהל החרדים נזקק אך ורק 
היותו שחיטה עצמאית בלתי  בנוסף על  ביותר,  והכשר  כי הוא המהודר  ביודעו  זו  לשחיטה 

תלויה.

באופן  השחיטה  את  לעשות  ידם  לא'ל  אשר  ככל  עשו  לדורותיהם  החרדית  העדה  רבני 
זצוק"ל  יצחק  הזריקות, מרן בעל מנחת  ודרכי  ביותר, החל מגידול העופות  וצורה מהודרים 
מאיר  רבי  הגאונים  הרבנים  ומרנן  זצוק"ל  דושינסקיא  מהרי"מ  מרן  לעשות,  מה  כדת  הורה 
ברנדסדורפר ורבי יעקב ישעי' בלויא זצוק"ל הגר"מ הלברשטאם ולהבלחט"א הגרי"י סופר 
שליט"א מו"צ וכהיום אב"ד טאראנטא, ירדו אל המשק ועקבו אחר אופן הזריקה והחליטו 

וכתבו את חוו"ד בענין.

הגדול  בספרו  כתובים  הם  הלא  תשובות  כמה  ע"כ  כתב  אף  זי"ע  יצחק  מנחת  בעל  מרן 
שו"ת "מנחת יצחק", בשנים שלאחר מכן היה זה מורינו הגאון הגדול רבי מאיר ברנדסדורפר 
זצוק"ל שנכנס לעובי הקורה של כל עניני השחיטה, איזן וחיקר ותיקן תקנות רבות לשחיטה 
המהודרת של העדה החרדית, ואף בנושא הזריקות הנהיג תקנות ועקב אחרי ההתפתחויות, 
הנחה את חברי ועד השחיטה כדת מה לעשות ואף כתב ע"כ תשובות והיא לו נדפסה בספרו 

הגדול שו"ת "קנה בשם".

אולם בטרם נגיע לסערת הזריקות שהתחולל בארה"ק בשלהי החורף דנן, עלינו להקדים 
כמה נקודות מעשיות כדי שהציבור יבין אל נכון מה הם הזריקות ומה תועלתן, למה מחוייבים 

לע"ע לעשות אותם ואי אפשר להמנע מהם.

הם  הזריקות  העופות,  בכל  זריקות  לעשות  החקלאות  משרד  חייב  התש"ל  שנות  בסוף 
זריקות חיסון למחלות שונות, ביניהם מחלת השפעת וניו קסל וכדו', מחלות העלולות להיות 
מגפות של ממש ולהביא למיתתן של לולים שלמים, דבר שיפגע במשק בעלי החיים בארץ, 
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והמגפה עלולה להתפשט גם לבעלי חיים אחרים, ומאז כל עוף מוזרק בחיסון זה. החיסון הוא 
תת עורי הניתן בהיות העוף אך אפרוח בן כ- 12 יום, וכך בלולים ענקיים מסתובבים ְמַחְסִנים 
מרון,  כבני  ידם  תחת  עובר  עוף  וכל  מחט  עם  צינורית  מחובר  שאליהן  גדולות  מיכליות  עם 
המיומנות של המזריקים מתבטא לפעמים בכמה שיותר עופות הם מזריקים בדקה, ולשם כך 
בדיוק ועד השחיטה של העדה החרדית שולח משגיחים לפקח מקרוב על כל תהליך הזריקות, 
יצויין כי אם היו כאלו אשר ניסו לספר כי אין הם מזריקים לעופות והעופות שלהם אינם בכלל 
החשש הזה, הרי שאין זה אלא הטעיה כי כל העופות במשק בארץ עוברים את תהליך החיסון, 

ולולי כך מונעים מהם את הרשיון לעסוק בגידול ומכירת עופות.

כמובן שההיערכות לחיסונים הצריכה מעקב מקרוב, ולשם כך אכן נסעו כאמור מרן בעל 
מנחת יצחק והרבנים הגאוה"צ חברי הביד"צ ומוצ"ים שעסקו בשחיטה והשגחה לראות את 
המציאות, ידוע שמרן בעל מנחת יצחק אף המציא פטנט לבדוק עד היכן השפעת הזריקה 
בחזה מגיעה, וכך הזריקו בהוראתו "דיו כחול" ובדקו להיכן הוא מתפשט, הוויטרינרים נדהמו 
מן ההמצאה ואכן עד היום ערכו כמה וכמה בדיקות וניסויים בצורה זאת, דבר הממחיש בצורה 

ברורה ביותר עד היכן מגיע החומר.

ברם זכור אותו האיש לטובה הרה"ג ר' אברהם אהרן שיינברגר זצ"ל יו"ר ועד השחיטה 
שכאשר הגיעו פעם לבדיקה זאת הכניסו הוויטרינרים צבע משלהם לתוך המזרקים ומשום 
מה לא ראו דבר בחלל העוף והאיברים הפנימיים, למחרת הגיע רא"א עם צבע משלו וערך ניסו 
עצמאי ולאחר זריקה בחזה ראו סימני צבע בתוך איברים הפנימיים של העוף שמוכיח בעליל 
שביום  התברר  כך  הפנימיים,  והאיברים  העוף  של  הבטן  חלל  לתוך  היא  גם  חלחל  שהחומר 

אתמול הכניסו צבע שמתאדה כדי להשמיט ראיות ולטשטש את העובדות.

האופן  את  זצוק"ל  הביד"צ  רבותינו  הורו  שבעקבותיה  הבדיקה  נסתיימה  לא  בכך  אולם 
הראוי ביותר לעשות את הזריקות, החל דיון היכן ניתן להזריקו, בעורף בחזה או בשוק העוף, 
נפסל  הוא  אף  החזה  הריאה,  נקיבת  או  הוושט  לנקיבת  מחשש  מידית  נפסל  העורף  מקום 
מחשש לנקיבת איברים פנימיים או חלל הבטן וכנ"ל, וכדאי לזכור שבכלל מדובר בעוף זעיר 
אפרוח קטן שכל גדלו ככף יד אדם ותו לא, כך שכל נטיה יכולה להטריף את העוף ללא שידעו 
על כך בכלל. וכך נפלה ההכרעה על זריקה בשוק לעומת זאת, וכאשר הזריקה נערכת בשוק, 
הוא ניתן לאפרוח בצורה כזו שמקפידים על כך שיהיה רווח של 2.4 ס"מ מעל למפרק, זאת 
למרות שגם רווח נמוך בהרבה עדיין נחשב ככשר. ההקפדה זו היא כחלק מהחומרות שהורו 
זצוק"ל,  איש'  ה'חזון  מרן  לחומרת  גם  להתייחס  המורים  השנים  במהלך  הביד"צ  הגאוה"צ 
יוצרת  אינה  עדיין  הזריקה  הנ"ל  לרמה  מתחת  גם  כי  סוברים  הפוסקים  של  מוחלט  כשרוב 

חשש כלשהו. למרות זאת, החמיר 'וועד השחיטה' שיהיה הבדל רב.

כיוון  על  בכלל  לא חשבו האחרים  בנושא, כשעוד  דן  לא  עוד  זאת אומרת; כשאף אחד 
אחר  והכריעו  פרטים  לפרטי  ירדו  וחשבו,  ודנו  ורבנן  מרנן  ישבו  כבר  הזריקות  של  הנושא 
השיקול והעיון כדרכם עד להוראה כדת מה לעשות, ואף מינו משגיחים מיוחדים ומני אותה 
תקופה ועד היום ועד בכלל נוסעים משגיחים מיוחדים בכל ימי ההזרקה למשקים הפרוסים 
מדן ועד באר שבע ממטולה ועד אילת לעמוד מקרוב על תהליך הזריקה, ולהשגיח שהיה לפי 

ההוראות והכוונת הגאוה"צ הביד"צ שליט"א.

וכאן המקום להתייחס לעוד אחת מן הטענות על טיבו וחוזקו של החומר המוזרק, ובכן: 
החיסון אינו מכיל אלא כ-70 אחוז שמן מינרלי ובנוסף את חומר החיסון עצמו המכיל נגיף 
מומת של המחלה וגם חומר מתחלב המאפשר לחיידק ולשומן להתחבר יחד. אם הוא היה 
חומר ארס, המצב חמור בהרבה לגבי זריקות הנערכות בבית החזה, הקרובות מרחק מילימטרים 

ספורים מהאיברים הרגישים של העוף.
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כל  למישרים  הדבר  התנהלה  וכך  שנים,  עשרות  משך  הדברים  פני  הם  כך  אופן  בכל 
התקופה ללא כל חשש וללא עוררין. לפני כשלש שנים הגיעו בעלי המשקים ובקשו מהביד"צ 
היות והרבה עברו לזריקות בחזה דבר המקל עליהם מאד את העבודה, כי כאמור טיבם של ה 
ְמַחְסִנים מתבטא במהירות החיסונים ושטח החזה עדיף פי כמה על פני השוק הקטן, בחזה 
הגאב"ד  מרן  התכנסו  תקופה  באותה  שם,  להזריק  יותר  וקל  לזריקה  יחסית  רחב  שטח  יש 
והגאוה"צ חברי הביד"צ שליט"א לדיון מיוחד משך שעות ארוכות ישבו על המדוכה, הופיעו 
כמה  בת  ישיבה  ואחרי  הדברים,  מציאות  את  שהביאו  וויטרינרים  משק  בעלי  הביד"צ  בפני 
שעות הוחלט שבהיות ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות יסעו חברי הביד"צ עם מרן שליט"א 
ויעמדו מקרוב על מהלך הזריקות ובסופו יוחלט אם משנים את ההוראה של זריקות בשוק 

לטובת זריקות בחזה או שמשאירים את ההחלטה על כנה וממשיכים להזריק לשוק.

ביום י"ד טבת תשע"ג נסעו הגאוה"צ חברי הביד"צ למשק אפרוחים לראות בעצמם את 
מהלך הזריקות וכמה שעות ארך הסיור שם, במהלך הסיור עקבו מקרוב אחר הְמַחְסִנים ודרכי 
כנהוג  השוק  זריקות  את  בדקו  ומאידך  חזה,  בזריקות  העבודה  מהירות  על  עמדו  הזריקות, 
בועד השחיטה דעדתינו, ובסופו של דבר החליטו פה אחד כי ממשיכים להזריק בשוק, ולעת 
עתה לא משנים דבר, אך יחד עם זאת הוחלט כי מאחר והחומר שומני ולפעמים אינו נספג 
בתוך שריר העוף כי קיימת ריאקציה של קור וחום כאשר חום גופו של האפרוח גבוה מזה של 
החומר המוזרק, וע"כ הורו כי מהיום והלאה בימים קרים מתחת למעלה מסוימת יש לחמם 
את החומר המוזרק באמבטיות חימום כך שלא תווצר הדבקות והצטברות חומר החיסון תחת 

עור העוף, והכל על מקומו בא בשלו'.

כל זה היה נכון וטוב עד לסוף החורף הזה, במכתבים אנונימיים בתחלה פורסמו דברים 
מבהילים את הרעיון, כל בר דעת מבין וכל ירא שמים נחרד על לעומק השיתין מחשש טריפות 
והיו שהגדילו עשות ואמרו כי אין כאן חשש אלא ודאי טריפות, והציבור דרש לדעת על מה 
יצאה המהומה והקצף, מיד עם פרסום הדברים ברבים ואחרי שהציגו את הדברים לאשורם 

בפני רבותינו הגאוה"צ שליט"א פרסמו מכתב הבהרת דברים, 

אולם אחרי שהסערה לא שקטה ואחרי שהמערערים לא פנו אל רבני ועד השחיטה פנו 
והראב"ד  בי"ד מיוחד בראשות כ"ק מרן הגאב"ד  והזמינו מושב  ועד השחיטה אליהם  רבני 
שליט"א, בה ישבו ודנו שוב משך של שעתיים בנושא, העלו עופות על השולחן פרקו אותם 
ובדקו אם יש בכלל ריעותא ולקותא, שמעו את דבריהם מפיהם ומפי כתבם של המערערים, 
ובסופו של דבר הוציאו פסק דין ברור כשמלה בה הודיעו לקהל יראי ה' כי העופות כשרים 
שליט"א:  והביד"צ  הגאב"ד  הגאוה"צ  מרנן  כותבים  וכה  וישבעו,  ענווים  ויאכלו  חשש  ללא 
הננו להודיע בשער בת רבים כי אחרי העיון והדיון בענין הסכמנו שאין שום חשש בעופות 
וכו', והם כשרים לכתחילה בלי שום פקפוק, והוסיפו וכתבו במכתב למען השחיטה המהודרת 
הודענו  אשר  את  מד"ס  שניות  באגרות  שוב  לציין  המקום  וכאן  זה:  במדריך  המתפרסמת 
ברבים בתקופה האחרונה, כי אחר הבדיקה והעיון בכל סדרי ומהלך הזריקות וכן בדיקות צומת 
הגידין שנתעורר בהם לאחרונה, העופות מהודרים וכשרים לכתחילה למהדרין מן המהדרין 

לימות השנה ולימי חג הפסח. 

כל  אחרי  שעות  משך  ובדק  למפעל  במיוחד  שנסע  שליט"א  הראב"ד  האדיר  הגאון  גם 
תהליך השחיטה והבדיקות וכמו כן פתחו לפניו עופות רבים לבדוק את המציאות כתב אחרי 
הביקור את רשמיו, ובין השאר כותב: יש לידע שבשאר העופות המוזרקים בחזה אולי השאלה 
שמזריקים  ראיתי  ובעצמי  נטרף,  במשהו  ניקב  ואם  ולריאות  לכבד  ללב  שקרוב  חמור,  יותר 
במהירות שאי אפשר להסתכל היטב, ולכן מגדולי ההוראה לא רצו להתיר הזריקה בחזה, וכו', 
צער  לאלפים  גרמו  ובחנם  ספק,  נדנוד  בלי  כשרים  שהעופות  נשמע  הכל  דבר  סוף  ומסיים: 
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וכו', וראוי להאריך עוד על מה שמפרסמים נגד הבודקים שלנו אף שבשחיטת העדה הרבה 
הידורים מיוחדים.

אולם הסערה לא שככה בכך, וככל דבר בימינו קבלו הללו תנופה באתרים שונים ומשונים, 
גם כאלו אשר שנים מחכים ומצפים לנפילתה של העדה החרדית קפצו על העגלה וליבו את 
האש, אמנם יראי ה' החונים על דגלה של העדה החרדית ידעו אל נכון כי אחרי שהורו הביד"צ 
אין כאן בית מיחוש כלל וכלל, אולם בטבעם של דברים בדורינו דור הטשטוש והבלבול הפכו 
הדברים לגלי ים סוערים המביאים בעקבותיהם גלי משנה שאיימו להטביע את דעתם של 

רבים.

אכן כאן המקום לציין דבר שצריך הבהרה פעם אחת ולתמיד, שערי בית השחיטה של 
העדה החרדית פתוחים תמיד בכל יום בפני מבקרים )כמובן בתיאום כבכל מפעל בעל מכשור 
וציוד כבד וכדו'(, דבר שאינו מובן כלל ועיקר אצל אחרים, ואין כאן משום זלזול בכבודם או 
פחיתות בהם, אלא שדרכה ושיטתה של העדה החרדית וועד השחיטה שלה היה מאז ומתמיד 
כי כל רב שרוצה לבדוק את תהליך השחיטה הבדיקה והמליחה בעיניו יכול לבא ולבדוק, ואכן 
וכולם פה אחד  יושבי על מדין באו אל שעריה ובדקו את המציאות  מאות רבות של רבנים 

משבחים מפארים ומהללים.

יום  מדי  מובילים  והבודקים  השחיטה  ועד  רבני  עצמם  את  מצאו  התקופה  בסערת  וכך 
ומדריכים משלחות רבנים מוצי"ם ות"ח יודעי דבר, כל מי שבא לבקר נדהם ממכונת הכשרות 
הפועלת במלוא עוזה גם תחת התקפות נוראיות, וכל מבקר שרצה לברר את האמת מצא אוזן 
קשבת ופנים מסבירות, וכך לאט לאט סערה הפכה לדממה, כשחלק מן הרבנים אף הוציאו 

מכתבים בכתב ידם להודיע לרבים את אשר ראו עיניהם בכשרות העופות וההידורים.

ולכן לא פלא הוא ודבר המובן שמאז פרוץ הסערה לא ניתוספו מערערים ופוסלים, אלא 
להיפך גם רבנים גדולי תורה שליט"א שמתחילה הסתפקו בענין וחיוו דעה לכאן או לכאן או 
שלא רצו לחוות דעה בנידון, אולם לאחר שבדקו והגיעו לשערי מפעל "גלאט עוף" העומד 
תחת השגחת הבד"ץ הכריעו לטובת השחיטה המהודרת, מי בכתב ומי בע"פ לשומעי לקחם 

ושאלי דע"ת.

הלכות  למדו  רבים  בעקבותיה  אשר  סערה  של  כחורף  יצויין  הזה  החורף  דבר:  של  סופו 
טריפות והתחילו להבין בכלל היכן נמצא צומת הגידין המדובר כ"כ, מה היא לקותא וריעותא, 
מה הוא נגרר בצפורן ומה הוא בלה הבשר, רבים אשר לא ידעו כלל ועיקר מהי זריקה וחיסון 
התחילו להבין את הדברים, וההתבהרות שלאחר הסערה הוסיפה כבוד ויקר למערכת הכשרות 
והשחיטה של העדה החרדית. שערי ועד השחיטה היו פתוחים תמיד בפני כל מבקר רב וותיק 
וצורב, רבני ועד השחיטה השוחטים הבודקים המולחים ושאר כל צוות השחיטה ימשיכו גם 
הלאה לעמוד על משמר הכשרות, למען יוכלו בני ישראל יראי ה' להביא אל פיהם ופיות בני 
ביתם מן הכשר והמהודר ביותר, ולנהוג טובת עין ולהביא הידורי כשרות בפני רבנים שרצו 
עדי  מכונה,  על  לעמוד  במסי"נ  ולידתה  שהורתה  שכשרות  וחזקה  הם.  במקומותיהם  להדר 
נזכה לראות כהן זורק את הדם על המזבח ונאכל שם מן הזבחים והפסחים אשר יגע דמם על 

קיר המזבח לרצון בב"א.
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הערות וידיעות שונות
במוצרים שאינם מזון לגבי פסח ולכל השנה: 

כלים - טפלון, קרמי, אמאייל, מתכת, פלסטיק, סיליקון, קלקר
כלים בציפוי טפלון, קרמי, אמאייל, )מחבתות, סירים, תבניות אפיה, וכדומה(, אינם צריכים הגעלה. . 1

)המיוצרים בחו"ל טעון טבילה(
– בין חומרי המריחה יש המשתמשים גם בתערובת שומן מן . 2 כלי מתכת )אלומיניום, נירוסטה(, 

החי, ויש להגעילם. אלו שבאישור הבד"ץ )רק אלו שעליהם תוית "הוכשר בהגעלה כדין מטעם 
סירי  )למעט  אסור.  שומן  חשש  בהם  ואין  נבדקו  או  הגעלה  עברו  הבד"ץ(  חותמת  או  הבד"ץ", 
"סולתם" שמשתמש בזיוף עם תויות בהשגחת הבד"ץ, וטעונים הגעלה(. הכלים שמיוצרים בחו"ל 

טעונים גם טבילה. 
עליהם . 3 שיש  אלו  לרכוש  ויש  החי,  מן  שומן  של  חשש  בהם  קיים   - מסיליקון,  וכדומה  תבניות 

חותמת מאושר מטעם הבד"ץ.
אין . 4  - וכדומה(,  )כולל צבעוני( )צלחות, סכו"ם, כוסות, קסמי שיניים,  כלי פלסטיק חד-פעמיים, 

החותמת  עם  אורגינלית  הסגורות  אריזות  לקנות  ראוי  לפסח  אמנם  אחר,  איסור  או  חמץ  בהם 
האריזה  מקום  ניקיון  על  הוקפד  וגם  הייצור  במקום  ביררו  שבהם  הבד"ץ,  מטעם  לפסח  מאושר 

שלא יכנס לשם חמץ. 
ב"סטיארט" . 5 משתמשים  בייצורם   – סטירין(,  )פולי  "קלקר"  מחומר  העשויות  חד-פעמי  כוסות 

שיתכן בזה חשש גם לכל השנה. 

אלומיניום )רדידים ותבניות(
תבניות אלומיניום, ורדידי אלומיניום חד פעמיים, יש בהם חשש מריחת שומן מן החי, ויש  לרכוש . 6

רק אלו שיש בהם חותמת מאושר מטעם הבד"ץ, ולפסח ראוי לקנות אריזות הסגורות אורגינלי עם 
כיתוב מאושר לפסח וחותמת מאושר מטעם הבד"ץ, בהם היה פיקוח גם בעת האריזה שלא יכנס 

לשם חמץ. )אלו המיוצרים בחו"ל, רשום מעל החותמת: מיובא מחו"ל(.
מכסה  כל  על  חותמת  עם  מקרטון  המכסים  על  גם  בהשגחה  מיוחד  ייצור  קיים  מפעלים  בכמה 

מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.
ואין להשתמש  למינט(.  )ציפוי  באלו שאין חותמת הנ"ל אין השגחה לפסח על המכסים מקרטון 
בהם בפסח גם כשרשום "כשר לפסח" על האריזה החיצונית, )בשאר ימות השנה אפשר להשתמש 

בהם(.

מוצרי קרטון, ניילון, נייר, כפפות, מגבונים לחים, פוליגל, וכדומה
עם ציפוי פנימי – יש שהם בציפוי ניילון . 7 כוסות וצלחות חד-פעמי ותבניות לאפייה מנייר קרטון, 

דק בלבד ואין בהם חשש לשאר ימות השנה, ויש העשויים בציפוי שומן בחשש, וקשה להבחין 
ביניהם. ניתן להשיג באישור הבד"ץ לימות השנה. לפסח נדרשת השגחה מיוחדת על הנייר מחשש 

עמילני חמץ, וניתן להשיג כוסות מנייר בהשגחה מיוחדת בחותמת מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.
דבק נייר, לעיתים יש בנייר עמילן בחשש לפסח, ניתן להשיג לפסח באישור הבד"ץ עם חותמת . 8

מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.
מוצרי נייר )מפיונים, נייר מגבת, נייר ארונות, וכדומה(, – קיים חשש עמילן חמץ בייצור, ולפסח . 9

ניתן להשיג אריזות סגורות אורגינלית שיש להן חותמת מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.
להשיג . 10 ניתן  עליו.  המרוח  השומני  החומר  מחמת  השנה  לכל  גם  בחשש   – ומנג'טים,  אפיה,  נייר 

באישור הבד"ץ לימות השנה. לפסח יש גם חשש עמילן העלול להיות גם מחיטה. ויש לרכוש רק 
אלו עם חותמת מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.

מוצרי ניילון )כגון שקיות אוכל, מפות שולחן, וכדומה(, – לעיתים רחוקות מוסיפים עמילנים שונים . 11
שיש בהם חששות לפסח. מלבד בעיית הנקיון בעת האריזה, וראוי לקנות אלו שבחותמת מאושר 

לפסח מטעם הבד"ץ, לימות השנה ניתן להשיג באישור הבד"ץ.
ניילון נצמד, – לימות השנה ניתן להשיג באישור מטעם הבד"ץ, ולפסח ראוי לקנות אריזות סגורות . 12

עם החותמת מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.
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דבק ניילון )סלוטייפ(, דבק חם, דבקים נוזליים, אפוקסי, רובם סינטטי ולא ידוע על חששות לגבי . 13
חמץ. ניתן להשיג דבק ניילון - סלוטייפ בהשגחה עם חותמת מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.

כפפות ניילון, לטקס, – רובם עם עמילן, ויש לחשוש על עמילן שאינו כשר לפסח. אם רואים בבירור . 14
שאין בהם עמילן – לא נראה בהם חשש לפסח. ניתן להשיג המיוצר בהשגחה עם חותמת מאושר 

לפסח מטעם הבד"ץ.
הפנימי . 15 הצד  את  לשטוף  ניתן  וכדומה(,  אלוורה  )ללא  פנימי  ציפוי  ללא  פעמיות  רב  כפפות 

ולהשתמש ללא חשש.
מגבונים לחים, יש בהם מרכיבי חמץ )אמולסיפיירים, טווין,( ויש להיזהר לא להשתמש בזה בפסח . 16

מאושר  ניתן להשיג לפסח באישור הבד"ץ עם חותמת  בדברים הבאים במגע מזון או כלי אוכל, 
לפסח מטעם הבד"ץ.

פוליגל PVC,  לא ידוע על חששות לגבי חמץ.. 17

קיסמי שיניים
קסמי שיניים מעץ, עלול להיות בהם מריחת חומרים מפוקפקים גם במשך השנה )בפרט באלו . 18

שמבריקים( – וניתן להשיג באישור הבד"ץ לימות השנה, ולפסח ניתן להשיג עם חותמת מאושר 
לפסח מטעם הבד"ץ שנארזו בפיקוח שלא יכנס לשם חמץ. )קסמי שיניים מפלסטיק ראה סעי' 3(

חוט דנטלי, ללא ריח וטעם וללא ציפוי אפשר להשתמש בו ולא ידוע חשש לפסח, באלו שיש בהם . 19
ריח וטעם הם בחשש גם לימות השנה.

משחות, מי פה, קרמים, אבקות,
יש . 20 השנה(.  ימות  לכל  חששות  שאר  )מלבד  חמץ  תערובת  חששות  בהן  יש   – שיניים,  משחות 

להשתמש במשחות שעליהם חותמת מאושר מטעם הבד"ץ, ולפסח יש להשתמש באריזות עם 
חותמת מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.

מי פה, - יש בהם תמציות ואלכוהול ועלולים להיות בחשש חמץ, ניתן להשיג לפסח עם חותמת . 21
מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.

קרם ידים ושפתונים, יש בהם מרכיבים עם חששות לפסח, מלבד חששות בשאר ימות השנה ויש . 22
באישור  ניתן להשיג  להיזהר לא לבלוע או לנגוע במזון כל זמן שיש ממשות של החומר על הידים, 

הבד"ץ לימות השנה, ולפסח ניתן להשיג עם חותמת מאושר לפסח מטעם הבד"ץ. 
טלק, - נקי ללא תוספות וללא ריח אין חשש לפסח, ניתן להשיג עם חותמת מאושר לפסח מטעם . 23

הבד"ץ.

חומרי ניקוי, חיטוי, כביסה, סבונים, וכדומה
סבון כלים ומשחת כלים, - קיימים בהם חששות בתמציות וחומרים, גם לשאר ימות השנה. וניתן . 24

להשיג בחותמת אישור הבד"ץ לימות השנה ולפסח ניתן להשיג סבון עם חותמת מאושר לפסח 
מטעם הבד"ץ.

להשיג  . 25 ניתן  השנה,  לימות  גם  בשמפו  וחומרים  בתמציות  חשש  קיים  וכדומה,  שמפו,  סבונים, 
בחותמת מאושר מטעם הבד"ץ, לגבי פסח יש בהם מרכיבי חמץ שאינם בטלים, המקפידים בזה 
חותמת  עם  בהשגחה  נוזליים  ושמפו  סבונים  על  מיוחד  ייצור  קיים  כשתיה,  סיכה  מטעם  בפסח 

מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.
אלכוהול, לשימוש חיצוני חיטוי רפואי אין בו חשש חמץ.. 26
חומר "אציטון", נקי, ואציטון 90%, אין בהם חשש לפסח.. 27
כלור למיניו )אקונומיקה וכדומה(, – מעיקר הדין אין בו איסור חמץ, למרות שאלו שיש להם ריח . 28

יתכן שהחומרים בחשש. ניתן להשיג מאושר לפסח מטעם הבד"ץ.
חומרי כביסה, לכיבוס בגדים בפסח יש להקל ולהתיר, בפרט בגדי תינוקות. ולפני ואחרי פסח יש . 29

להקל גם למפות שולחן, מגבות, וכדומה. 

מפות
מפות ובדי סינון, - המהדרין נוהגים לכבס לפני הפסח גם המפות והבדים החדשים.. 30
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מצרכים לפסח
תזכורת!  
להפריש חלה מן 
המצות!. להכין 
צלי לזרוע, 
חרוסת, מי מלח, 
לשטוף את 
החסה למרור! 
להמדקדקים 
להכין מים.. 
ויש להסתפר 
לכבוד הרגל עד 
חצות. ולאחר 
חצות היום אסור 
במלאכה.

במוצרים לפסח שבאישור והשגחת הבד"ץ

חייב להופיע הכיתוב כשר לפסח מעל לחותמת
במוצרי מזון, בצורה כזו:   «

ובמוצרי ניקוי, נייר וכדו',
המאושרים ע"י הבד"ץ כך:   «

לא בצד או במקום אחר בתווית, ובשום אופן לא מדבקה. היו עובדות בשנים 
שעברו שהסוחר או החנות הוסיפו מדבקה "כשר לפסח" ויש להזהר.

אי לזאת אנו מודיעים בזה כי אין שום מוצר בהשגחת הבד"ץ לימות השנה 
ידינו  על  שאושרו  ובמקרים  לפסח",  "כשר  מדבקה  עליו  להוסיף  שהתרנו 
להוסיף עליו מדבקה עם חותמת הבד"ץ על גבי מוצר כלשהו – חייב שעל 
המדבקה עצמה )ולא רק על התוית או האריזה( יהיה כתוב שם המוצר ושם 
היצרן. וכן שם המפעל יופיע פעמים רבות ברקע ובאותיות קטנות, כדי למנוע 

אפשרות של זיוף.
למעט קפה טורקי, אבקת קקאו, ירקות מצוננים, מוצרי בשר, מים מינרליים 
ומוצרי חלב, שהכיתוב "כשר לפסח" מופיע בגב או בצד האריזה בזריקת דיו 

.ליד קוד הייצור.

אין הכשר מהבד"צ לפסח על...!!
תמציות, חומרי טעם, דגים כבושים וממתקים.

.גם לא על אלו שהם בהכשר הבד"צ לכל ימות השנה.

לידיעת אחינו הספרדים – בענין קטניות ושמן בפסח
בתי אריזה רבים האורזים קטניות, כמו אורז, כמון וכדו' – אורזים גם מוצרי 
קמח וסולת העלולים לעבור למוצרי הקטניות, גם כאשר אינם נארזים באותן 
המכונות ממש. וכבר התפרסם, שמצאנו במפעלי השמנים כאן בארץ, בגרעיני 
הקטניות המיובאים מחו"ל שמעורבבים בהם גם גרעיני חיטה, )כנראה עקב 
בוררים  לא  אם  ולכן  וכדו'(,  סמוכים  איחסון  במתקני  מאוחסנים  היותם 

בקפדנות את פולי הסויה, לפתית וכדו' קיים חשש של תערובת חמץ.
ונתעוררה  האפונה,  גרגרי  בין  חיטה  גרעיני  הכשרות  משגיחי  מצאו  בעבר 
שאלה גם על הכלים וקווי הייצור, למרות שעברו מיון קפדני טרם הייצור ע"י 

.עובדי המפעל.

להסיר מכשול!
הערה! לאלו הסוחטים בעצמם מיץ תפוזים, לימון, וכדומה, עקב נגיעות כנימות 

.בפרי הדר, יש לשטוף היטב את הפרי, ובנוסף מן הראוי לסנן את המיץ.

הודעות ואזהרות שונות
בענין מוצרים כשרים לפסח

מאושר לפסח
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סודרה השגחה 
שהדיו המוחתם 

על הביצים 
יהיה ללא חשש 

תערובת חמץ 
ועל כל ביצה 

או על האריזה 
ישנה חותמת 

מיוחדת כזאת 
כ. פסח לסימון 

כי הדיו ללא 
חשש.

11 אבקה להכנת קניידלך ולעוגיות לפסח מיוצרים מקמח תפו"א, ברכתם שהכל..
21 אוקסידנט" . "אנטי  חומר  מוסיפים  כיצד  ראו  בארה"ב  במפעל  שביקרו  הכשרות  ועד  ראשי 

המכיל שמן קטניות לאגוזים הקלופים, ויש להיזהר.
31 גם השנה סודרה השגחה, שהדיו המוחתם על הביצים יהיה ללא חשש תערובת חמץ, ועל כל .

ביצה )או על האריזה( ישנה חותמת מיוחדת כזאת כ. פסח לסימון כי הדיו ללא חשש.
• בתבניות הביצים ישנו חשש לפירורי חמץ וצריך לזורקם, ונהגו המדקדקים לנגב את הביצים 

מער"פ מחשש שנדבק בהם פירורי חמץ.

אוכל מוכן לחג הפסח

 בית הארחה
בבניני בית החלמה, טלז-סטון

03-5706750/7028      050-4114714 
 בימי הפסח וערב החג: 02-5331010

רק האוכל הנלקח במקום.
 דלי שף

רח' אלכסנדר ינאי 33 פתח תקוה
03-6286000 

רק האוכל הנלקח המקום

אטליז

ראה ברשימת החנויות "איטליזים". )

אלומיניום

ראה 'רדידי ותבניות אלומיניום' )

אלכוהול נקי )95%(
ומשקאות חריפים ללא תמציות

■ אליס בראנפין
■ יקבי אפרת

■ יקבי ציון
■ יקבי ארזה

( 

ב
ביצים3

ראה הערת שוליים )

ביצים מצוננות

■ צ'אם )עם חותמת כשר לפסח(

א
אבקת אפיה

ראה סוכר וניל )

אבקת סוכר

■ דרומה
■ הנמל למהדרין

■ מיה

■ סוגת
■ קדמה

אבקות לקניידלך
ותוסף להכנת עוגיות1

■ אפיקומן
■ ויזל

■ טעמן
■ י. כהן

■ לנדאו'ס
■ פרנקלס

■ מצות ירושלים

אבקת פודינג

■ י. כהן■ מיה

אבקת שוקו

ראה קקאו. )

אגוזים ושקדים עם קליפה
/קלופים/טחונים2

■ בר טיב
■ דרומה
■ הטיב
■ טעמן

■ יש
■ מזרחי

■ מיה
■ קדמה

ראוי לבדוק לפני השימוש

רשימת המצרכים 
לחג הפסח
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מצרכים לפסח
תזכורת!  
להפריש חלה מן 
המצות!. להכין 
צלי לזרוע, 
חרוסת, מי מלח, 
לשטוף את 
החסה למרור! 
להמדקדקים 
להכין מים.. 
ויש להסתפר 
לכבוד הרגל עד 
חצות. ולאחר 
חצות היום אסור 
במלאכה.

41 נמצאים בהשגחה צמודה מטעם בד"ץ העדה החרדית לחג הפסח הבעל"ט, ובכלים מיוחדים .
לפסח.

■ מיטל
■ פרימיום

■ צי'ק פיש
■ קירשנבוים

■ קלאסידג
■ רוזנר'ס פיש

■ שניארסון דגים

דגים קפואים

ראה במסגרת מיוחדת בעמוד זה, )

רשימת המפעלים של דגים קפואים  )
ראה במדריך לימות השנה "דגים 

ויבוא קפואים".

דגים-חנויות

ראה להלן ברשימת החנויות. )

דבש דבורים טהור

■ בית חלקיה
■ בטר אנד דיפרנט

■ ברקו
■ דבש גולן

■ דרומה
■ טעמן

■ יש
■ מכוורת יורם ברק

■ מכוורת יניב

■ מכוורת קנדל
■ מן הטבע

■ מכוורת שלום נוי
■ משק מילמן
■ נופת צופים

■ עין חרוד
■ פויכטוונגר

■ קדמה
■ שדות

בצל שבבים/אבקה

■ מיה■ מוגה

בשר בקר ועוף

ראה ברשימת החנויות "אטליזים". )

בתי הארחה/מלון לימי הפסח4

 בית הארחה ועריכת שמחות
בבית החלמה טלז-סטון

03-5706750/7028      050-4114714 
בימי הפסח וערב החג: 02-5331010

מלון ציפורי בכפר חפץ חיים
08-8593899

מלון פלטרין טבריה
053-3166065       04-6790829

ד
דבק נייר, ניילון

■ חיש שיווק

דגים טחונים ומוכנים לאכילה

■ אקסטרא פוד
■ בר טיב

■ גלאט עוף
■ דג המיוחד

■ דג טעים

■ דג עדן
■ דגי דלישס
■ דגי מלכות

■ וויטפיש
■ יש

הודעה
 אין שום הכשר מטעם הבד"ץ

על בתי מלון / בתי הארחה מסעדות 
וכדומה,

מלבד בתי הארחה כדלהלן:

"בית החלמה טלז-סטון"	 
מלון ציפורי בכפר -חפץ חיים	 
"מלון פלטרין" טבריה.	 

הודעה בענין דגים לפסח
בסייעתא דשמיא ולאחר מאמצים מרובים, 
הצלחנו לפקח על ייצור מיוחד כשר לפסח 
ולכל ימות השנה של פילה דגים קפואים, 
בהשגחתינו  ייצרו  כמו"כ  חשש,  שום  בלי 
סלמון,  פילה  הוליבוט,  בקלה,  סול,  דגי 

ופילה מושט ללא חשש.

יש לוודא  שעל כל 
אריזת פילה ללא עור 
ישנה הולוגרמה עם 
חותמת הבד"ץ כזה

ציבור המהדרין מקפיד ומשתמש בפסח רק 
בדגים טריים )עם קשקשים(, והמדקדקים 
)חיים, בריכות,  קונים כל תצרוכת הדגים 

ובדוקים( לפני החג.

ללא  ומושט  סלומון  הנילוס,  נסיכת  פילה 
מים  בתוספת  שמעובדים  יש  השגחה, 
המומחים  לדברי  אשר  שונים,  וחומרים 

עלולים להכיל חומרים שבחששות.

 יש לוודא שעל כל אריזה רשום
"כשר לפסח" וחותמת הבד"ץ
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כשר לפסח!
פיקוח מטעם 
הבד"צ לפסח 

על מוצרי מזון 
הם רק לאריזות 

סגורות 
אורגנליות שעל 

כל אריזה יש 
חותמת הבד"צ 

וכיתוב כשר 
לפסח מעל 

החותמת.

51 על כל אריזה רשום: קטניות, מיוחד לתינוקות, כשר לפסח תשע"ו וחותמת הבד"ץ..
61 חומץ שבשוק בחששות שונים..
71 מיוצר בהשגחה מיוחדת לפסח..

תולעים  נשארו  לא  אם  שוב  לבדוק  יש  להוראות השימוש,  בחומר-בהתאם  טיפול  לאחר   •
בחסה וכו'.

81 לידיעתכם, כל בקבוקי הפלסטיק חדשים..
91 מיוחדים . בסכינים  בשדות,  החזרת  וחיתוך  ליקוט  על  מיוחדת  השגחה  סודרה  השנה  גם 

וכשרים לפסח.

חומרי ניקוי ומלבינים8

■ איזי קלין
■ אלמוג דיל
■ אקו שדה
■ גרין וויפס

■ דורית
■ הופס

■ טנסיד
■ סוד

■ סופר קליין

■ סטרילי
■ סנו

■ קומפלקס-
 כימיקלים

)סנט מוריץ(

■ קלין
■ קרט כימיקלים

■ ר. שמאי
■ שחר כימיקלים

■ שיאון
ראה עוד "שמפו" )

חזרת9

■ אייזנבנד: טל' 052-6167900
■ יונאי: טל' 050-7556894

■ משק גרין: טל' 052-5553566
■ אשרוביץ גרופית טל. 054-9799189

■ שנור אייזנבנד טל. 052-6167909
רשום על כל אריזה מקור ה"חזרת"

חזרת מוכנה בצנצנות

■ אלדג
■ ג'ניס למהדרין

■ טעמן

■ מיטל
■ רובינס

■ שפע מן
רשום על כל אריזה מקור החזרת

דייסות5 אינסטנט מיוחד לתינוקות,
קטניות )אורז, כוסמת, קורנפלור(

■ בטר אנד דיפרנט
■ מטרנה

■ פרינוק

יש להשתמש בכלים מיוחדים

וראה עוד ב"מזון תינוקות". )

ו
ווזלין

ראה קרם ידים. )

ח
חומץ טבעי וסינטטי6

■ אריזות ירושלים
■ בני דרום

■ גורן
■ הלל

■ טעמן

■ מיה
■ מיטב

■ מעולה
■ עסיס

■ פרידמן
חומר לחיטוי ירקות7

■ שיאון■ סטרילי
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מצרכים לפסח
מוצרי החלב 
הכשרים לפסח 
בהשגחת 
הבד“ץ, הם רק 
אלו שבנוסף 
לחותמת הבד“ץ 
וכשר לפסח גם 
מופיע המילים: 
ערב פסח  או 
ע. פסח  או ע.פ
  ומהראוי  
שכל אחד יכין 
חלב ותוצרת 
לפני החג.

לקראת חג הפסח הבעל"ט נעשים מאמצים להסדיר בעז"ה ענייני הכשרות של חלב ותוצרת .101
את התצרוכת  הפסח  לפני  ייצור  לאפשר  מיוחד  נעשה מאמץ  וכן  מיוחדת.  בהשגחה  חלב 

עבור כל חג הפסח עבור הצרכנים המדקדקים.
מוצרי תנובה בהכשר הבד"ץ מסומנים בחותמת הבד"ץ ובפס זהב על כל אריזה.

אנו מקוים להסדיר בעז"ה את מוצרי החלב דלהלן:
חלב אחיד, דל שומן בשקית, גבינה רכה/ שמנה/ גבינת קוטג'/ חמאה/ אשל/ גבינה צהובה/ גיל/ 
שמנית/ יופלה לבן/ שוקו )ללא תמציות(/ גבינת חרמון/ חלב עמיד/ מעדן קרלו וניל ושוקולדה 

וגביעי באדי שוקו וניל/ יוגורט טבעי/ מעודן.
מוצרי החלב לפסח בהשגחת הבד"ץ, הם אלו שבנוסף לחותמת הבד"ץ וכשר לפסח גם מופיע .111

המילים: ערב פסח, או ע. פסח או ע.פ.
• מוצרי החלב שאין עליהם ציון 'ערב פסח', מיוצרים גם בפיקוח מיוחד לפסח, אך מכיון שנחלב וסונן 
ומיוצר בפסח עצמו לא צוין עליהם 'ערב פסח' כדי להבדילם מאלה שמיוצרים לפני פסח )שנכון להדר 

על כך מחשש תערובת משהו בפסח(.
• מהראוי שכל אחד יכין חלב ותוצרת לפני החג.

• השגחת הבד"צ לפסח על החלב המגיע ממשקים שומרי שבת, או בהשגחה מיוחדת ע"י 
משגיח, ועל התוצרת במפעלים היא:

הזנת הפרות, הכשרת המיכליות, הכשרת המחלבה  • על הכשרת הרפתות שומרי השבת, 
כדין.

ההשגחה היא צמודה על כל תהליך הייצור, כשכל היצור הוא לפני חג הפסח.
• הפיקוח על החלב הוא גם בענין החשש של פרות המנותחות.

• השגחתנו גם על ה"רנט" ו"מחמצת" בחו"ל, בכל תהליך הייצור, נעשו שינויים בייצור וכל 
חומרי הגלם ללא חששות כשרות ו/או חמץ.

• ע"ד פתיחתם בשב"ק ויו"ט ראה במדור חלב לימי השנה.
• 'יופלה' בטעמים גם אלו שבהכשר הבד"ץ לימי השנה, אין עליהם הכשר הבד"ץ לפסח.

ישיר ממשק חרדי בהשגחה מיוחדת לפסח, מקווים לסדר גם השנה שיווק של חלב למהדרין .121
בקנקנים חדשים של 2 ליטר.

את מקומות השיווק בירושלים, בני ברק ובית שמש, יפורסם לפני החג בעז"ה
קציר החטים למצות שמורה הגדלים בארץ ישראל נעשה תמיד בנוכחות משגיחים מטעם .131

הבית דין צדק בכל ההידורים לשימור לשם מצות מצוה, גם הפרשת תרו"מ מהחטים נעשית 
ע"י ב"כ הבד"צ.

ושלא  מרטיבות  המוגנים  במקומות  ואוחסן  מקומי  מיבול  מחטים  הם  למצות  הקמחים   •
יתליעו. כמו"כ עברו החטים ברירה במזרה.

• ברירת החטים מפסולת וקטניות וכו' נעשית ע"י מכונת ניקוי בפקוח תמידי מטעם הבד"צ. 
וכל שק ושק נחתם בחותמת הבד"ץ.

• טחינת החטים נעשית בטחנות מיוחדות העומדות תחת פקוח הבד"צ.

חסה

ראה ירקות חתוכים / ירקות עלים/  )
ירקות מצוננים.

חרוסת

■ דרומה
■ חצקל'ס

■ חרוסת ירושלים
■ קדמה

חטים וקמח למצות שמורה13

טחנות יד:
■ גליקסון
■ הורביץ

■ קליין-מהודר
■ ש.ב.
■ ת.ו.א

טחנות מכונה:
■ בר לפסח-אייזנבך

■ הורביץ
■ הלפרין
■ וינברג

■ ירושלמי
■ למהדרין )ירושלם(

חלב ותוצרת חלב10 11

■ ארגמן
■ החלבן

■ חלב הארץ

■ כפר תבור
■ תנובה

עם הכיתוב ערב פסח
מוצרי החלב שאין עליהם ציון 'ערב פסח', 
אך  לפסח,  מיוחד  בפיקוח  גם  מיוצרים 
עצמו  בפסח  ומיוצר  וסונן  שנחלב  מכיון 
לא צוין עליהם 'ערב פסח' כדי להבדילם 
מאלה שמיוצרים לפני פסח )שנכון להדר על 

כך מחשש תערובת משהו בפסח(.

חלב טרי בלתי מפוסטר12

ראה הערה למטה )

חלב עיזים

■ מחלבת טל■ חלב הארץ
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כל סוגי היינות 
והמיץ ענבים מכל 
היקבים שבהשגחת 

הבד"ץ, ללא יוצא מן 
הכלל -ברכתם בורא 
פרי הגפן, המקפידים 

על 100% מיץ 
ענבים יכולים 

להשתמש במיץ 
ענבים שמודפס על 

התוית ,100% כל 
בקבוקי היין בהכשר 
הבד"ץ הם חדשים, 

גם אם לא רשום על 
הבקבוק ב.ח.

הכלל–.141 מן  יוצא  ללא  הבד"ץ,  שבהשגחת  היקבים  מכל  ענבים  המיץ  ומיני  היינות  סוגי  כל 
ברכתם בורא פרי הגפן-לכתחילה. המקפידים על 100% מיץ ענבים יכולים להשתמש במיץ 

ענבים שמודפס על התוית 100% מיץ.
כל בקבוקי היין בהכשר הבד"ץ הם חדשים גם אם לא רשום על הבקבוק ב.ח.

בענין בדיקת ירקות עלים: הירקות המצוננים והחתוכים שעל האריזה חותמת הבד"ץ, עוברים .151
שטיפה יסודית בפיקוח צמוד של משגיחים מומחים והם בחזקת נקיים מתולעים, ואין עליהם 

חובת בדיקה.
בירקות מצוננים מופיע הכיתוב "כשר לפסח" בזריקת דיו מעל תאריך הייצור.

ירקות עלים מגידול מיוחד המאושר ומפוקח על ידינו, הם אך ורק על אריזות שמודפס עליהם .161
הכיתוב דלהלן:

"מאושר בתנאים דלהלן ע"י בד"ץ העדה החרדית ירושלים. הוראות כשרות: חובה להפריד את 
העלים ולהשרותם במי סבון ל-3 דקות ולשטפם היטב תחת זרם מים".

ואינם  מפוקחים  אינם  הנ"ל  הכיתוב  את  עליהם  שאין  מותגים  ובאותם  חברות  מאותן  אריזות 
מאושרים על ידינו, ועל הציבור להיזהר!

• ירקות עלים מגידול רגיל, הרי הם מוחזקים בריבוי תולעים, ויש עליהם חובת בדיקה מעולה, 
וראוי לכל יר"ש שלא לאוכלם כלל.

■ יקבי ציון
■ יקב 1848

■ כנרת

■ לייבלה
■ ענבי ירושלים

■ קייטי

ירקות ופירות

ראה להלן ברשימת החנויות )

ירקות חתוכים מצוננים15
)כרוב, חסה ועוד(

■ המצוננים של עלי גלאט )מיוצר ע"י 
"שטראוס"(

■ סלט כפרי )מיוצר ע"י "חסלט עלי קטיף"(
■ "שטופים כהלכה" )מיוצר ע"י "י.ש. ירקות 

עלים"(

חסה איסברג יש חוששים שאין זה חסה 
המקובלת לקיום מצוות מרור

ירקות עלים מגידול מיוחד16
ראה הערת שוליים

■ ירוק למהדרין
■ סלט כפרי )מיוצר ע"י "חסלט עלי קטיף" עם 

פס בצבע חום(

■ עלי גלאט
■ קטיף כהלכה )מיוצר ע"י י.ש. ירקות עלים(

ט
טונה במים

■ אריזות ירושלים
■ וגשל
■ טעמן

■ פיל טונה
■ שדות

טיגונית-פירורי צי'פס

■ כרמל רקיקים

י
יינות ומיץ ענבים14

■ אור הגנוז
■ אפרת. טפרברג

■ ארזה
■ בלויא
■ גאולה

■ זמרת הארץ

■ טעמן
■ י.כהן

■ יקב חבל יהודה
■ יקב גרוס

■ יקבי ירושלים
■ יקב נטופה
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מצרכים לפסח
אין לסמוך על שם 
חברה או מותג 
אם לא מופיע על 
האריזה כיתוב 
מאושר בתנאים 
דלהלן ע"י בד"צ 
העדה החרדית 
י-ם והוראות 
כשרות. ולפסח 
צריך להיות רשום 
בהזרקת דיו 
כשר לפסח. )ליד 
תאריך הייצור( 

סולתם .171 מפעל  סירי  למעט  הבד"ץ".  מטעם  כדין  בהגעלה  "הוכשר  תוית:  שעליהם  כלים  רק 
שמשתמש בזיוף בתויות בהשגחתינו, וטעונים הגעלה כלים המיוצרים בחו"ל טעונים טבילה.

שנמרחו  חשש  מפאת  השימוש  לפני  להגעילם  יש  וכדו'  חדשים  ונירוסטה  אלומיניום  כלי 
בשומן איסור בגמר ייצורם. גם כוסות כסף ושאר כלי כסף חדשים יתכן ונמרחים בשומן לא 

כשר בגמר ייצורם, ויש להגעילם.
כלים הטעונים הגעלה וגם טבילה, חייב קודם להגעילם ואח"כ להטבילם.

ויבדלח"א הגאון בעל שבט הלוי שליט"א שאינו מועיל  זיע"א  יצחק  לפי דעת מרן המנחת 
טבילת כלים ברשות המוכר, יש להזהר כשהמוכר מטביל את הכלי בחנותו, על הקונה לזכות 

תחילה בכלי ואח"כ להטביל.
כלי דורלקס ופיירקס הם מחו"ל וחייבים בטבילה.

רבות  פעלנו  וכבר  רח"ל,  בשבת  פעיל  בארץ  היחידי  בקבוקים  המייצר  שהמפעל  לציין  יש 
אנו עושים מאמצים  ולכן  שיפסיקו את חילול השבת אבל למגינת לב הם עומדים במרדם, 
בבקבוקים  שישתמשו  ומשתדלים  בתוצרתם,  ישתמשו  לא  שבהשגחתינו  שהמפעלים 

ממפעלים בחו"ל עד כמה שאפשר.
כל הבקבוקים והצנצנות, אם רוצים להשתמש בהם בשימוש חוזר לצורך אוכל או משקה, יש 

להטבילם.
לפני הטבילה יש להסיר את כל המדבקות והתויות.

מצוי בשוק כלים וסכו"ם המיוצרים בחו"ל ומופצים כאן ע"ש מפעלים מקומיים, ולכן טעונים 
הגעלה וטבילה, ויש לבדוק היטב. ראה עוד בענין הגעלה וטבילה במדור "כשרות הבית".

מצוי בשוק כפפות עם עמילן בחשש חמץ..181

כלים חד פעמיים מפלסטיק

■ או.ר.י. פלסט
.B.&.D ■

BPL ■
■ בנדע פלסט

■ בר טיב
■ בראבו

■ הנמל למהדרין
■ חי מוצרי נייר

■ חיש שיווק
■ טעמן

■ יונילייף

■ יש
■ לפיד

■ מפות איכות
■ מאורות
■ פאלאס
■ פולידור

■ קייטי
■ קליר

■ ר. שמאי
■ שווה

■ קופולוביץ שיווק
ראה עוד "כוסות" "כפפות" )

כוסות חד פעמיים )מקרטון(

■ חיש שיווק
■ טעמן
■ לפיד

■ מאורות

■ ר. שמאי
■ שניב

.W.P ■

כפפות לטקס )סוגים שונים(18

■ גל יסמין
■ הנמל למהדרין

■ ח, כהן

■ מעולה
■ פאלאס
■ ר. שמאי

כריות לניקוי

■ הנמל למהדרין
■ נספוג

■ סדובסקי

■ סנו
■ פלסטו פוליש

D1000 ■

כ
כלים, סירים וכדו'17

)שהוכשרו בפיקוח(

■ מתאלום – כלי אלומיניום )אינם טעונים 
טבילה(

■ מתאלום –ארקוסטיל- כלי נירוסטה
■ שיווק שמאי■ ניסן צוקרמן

ראה עוד 'רדידי ותבניות אלומיניום' )

כלי איחסון

ראה קופסאות איחסון )

הודעה חשובה
הגעלת כלים במשך השנה מתקיימת 

בכל ערב שבת–מברכים על-יד 
המקואות:

בין השעות: 11-1
בתי הורנשטיין )בכל ערב שבת(. 	 
מקוה סאטמאר, עזרת תורה.	 
דושינסקיא, שמואל הנביא 52	 
תולדות אהרן, רח' שבטי ישראל.	 

ובין השעות 12-2:
ביהמ"ד נר ישראל זופניק-גבעת שאול	 
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כשר לפסח!
פיקוח מטעם 
הבד"צ לפסח 

על מוצרי מזון 
הם רק לאריזות 

סגורות 
אורגנליות שעל 

כל אריזה יש 
חותמת הבד"צ 

וכיתוב כשר 
לפסח מעל 

החותמת.

מקמח תפו"א, שקדים, אגוזים, קוקוס, שוקולד, קקאו, וסוכר )וברכתם שהכל(..191
רשימת בתי חולים שניתן לקבל אצלם מנות ארוזות בהכשר הבד"ץ, ראה ברשימת החנויות .201

"ארוחות מוכנות".
כל אריזה חייבת להיות סגורה הרמטית חותם בתוך חותם עם חותמת הבד"ץ וכלי בתוך כלי. .211

וחובה להסתכל על הכיתוב והצבע המופיע על המדבקה, אם הוא בשרי, חלבי או פרווה, וכפי 
ההוראות המצורפות בכתב.

רק אלו שעל כל אריזה חותמת הבד"ץ וכשר לפסח ומצורף דף הוראות מטעם הבד"צ.
וראה עוד בארוחות מוכנות למטוסים.

ייצור .221 עקב החששות הרציניים לחשש חמץ בשאר מוצרי המזון לתינוקות, עמלנו להסדיר 
מיוחד להחיות עם רב בעזה"י ונעשה גם השנה ייצור של מוצר זה בהשגחה מיוחדת לפסח, 

לאחר בדיקה קפדנית של כל המרכיבים. כפי שצויין, המוצר הוא קטניות ומיוחד לתינוקות.
• יש לשים לב שעל כל קופסה רשום: 

קטניות מיוחד לתינוקות, כשר לפסח תשע"ו וחותמת הבד"ץ.
מיוצר במפעל בחו"ל בהשגחתינו המלאה, מפירות טבעיים..231
ייצור מיוחד בארץ ובחו"ל ובהשגחה מיוחדת לפסח על כל שלבי המילוי. אלו שיש .241 נעשה 

להם מתקן מיוחד למים מינרליים, ראוי להזמין לפסח מהחברה כדים חדשים.
בהשגחה מיוחדת לפסח..251

לידיעתכם: אין שום הכשר מהבד"צ לפסח על שום סוגי משקאות קלים, להוציא מי-סודה 
ומיץ טבעי- תפוזים, אשכוליות, תפו"ע, ולימון טבעי, ללא תוספת תמציות וכו'.

■ סנו
■ פאלאס

■ קייטי

■ שאגם
■ תינוקי

מזון למטוסים ובתי חולים20 21

■ דלי שף■ המשביע

מזון תינוקות22 קטניות
)תחליף חלב אם(

■ מטרנה מהדרין )חלבי( בשלבים שונים
■ מטרנה צמחית )פרווה( בשלבים שונים

יש להשתמש בכלים מיוחדים.

ראה גם "דייסות" "מחיות פרי" )

ראה עוד להלן ב"רשימת מזון  )
תינוקות כשר לפסח / מזון מיוחד 
לתינוקות רגישים". אחרי רשימת 

התרופות הכשרים לפסח

מחיות פרי23 )ללא קטניות(

■ פרינוק■ בייבי-טעמן
מים מינרליים24

■ מי עדן
■ נביעות

 ■ סאן בנדטו 
)משווק ע"י "טמפו"(

מי סודה25

■ בר טיב
■ זול ובגדול

■ טמפו
■ סופר דרינק

ל
ליקרים

ראה "משקאות חריפים" )

לפתן אננס, אפרסק, וקוקטייל
פירות )בשימורים(

■ אריזות ירושלים
■ טעמן
■ רזיט

■ שדות
■ תפארת

מ
מגדנים19 עוגות, עוגיות,

אבקות, קרקר, ושקדי מרק

■ אפיקומן
■ ויזל לפסח

■ טעמן
■ י. כהן

■ כרמל רקיקים
■ לנדאו'ס
■ פסח בא
■ פרנקל'ס

מגבונים לחים

■ בר טיב
■ בשמת

■ גרין וויפס
■ דגיל

■ חי מוצרי נייר

■ טעמן
■ יש

■ ליטופים
■ לפיד
■ סילק
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הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

מצרכים לפסח

הסוחטים 
בעצמם מיץ 
תפוזים,לימון 
וכדומה, עקב 
נגיעות כנימות 
בפרי הדר יש 
לשטוף היטב 
את הפרי, 
ובנוסף מן 
הראוי לסנן את 
המיץ.

• בשוק מצויים כיום משקאות עם חומר ממתיק בשם "אספרטיים" שייתכן כי מקורו בדגנים 
והוא חמץ גמור.

נעשה ייצור מיוחד בהשגחה מיוחדת לפסח על כל שלבי המילוי..261
המיץ הוא טבעי ממש בלי שום תוספת..271

בהשגחה לפסח מתחילת סחיטת הפרי הטרי ועד אחרי המילוי.
נעשה ייצור מיוחד לפסח בהשגחתנו..281
אך .291 פארווע"  "כשר  האריזה  על  שרשום  לארץ,  מחוץ  סכרין  ממתיקים  טבליות  בשוק  מצוי 

למעשה הן מכילות לקטוזה )חלבי(.
• כדוריות ואבקת סכרין, וסכרין נוזלי יש בהם רכיבים שאינם עוברים בישול, לכן אין להשתמש 

בהם בשב"ק אלא בכלי שלישי.
מלא.  בישול  תהליך  עוברים  הרכיבים  שכל  הבד"ץ  בהשגחת  מיוחד  ייצור  בע"ה  הסדרנו   •
בייצור המיוחד הזה מופיע על האריזה ליד חותמת הבד"ץ הכיתוב "עבר בישול מלא" ומותר 

להשתמש בהם בשבת.
מטעם הבד"צ שליט"א סודר פקוח והשגחה על מאפיות המצות שברשימה..301

• המהדרין משתדלים לברר החטים בעצמם ולהיות נוכחים בעת הטחינה והאפיה. ההשגחה 
ובהשגחה  ואופים רק מקמח שמורה משעת קצירה,  וגם על טחינת הקמח,  היא על האפיה 
מיוחדת מטעם הבד"צ על הקצירה, על האיחסון, על הטחינה, על הובלת החטים והקמח, ועל 

הפרשת תרומות ומעשרות.
אם לא צויין "הופרש חלה" יש להפריש חלה.

ממתיקים מלאכותיים29

■ אלזן
■ ביסקול

■ י. כהן )מתוק לייט(

מצות מלאכת יד30

■ אירנשטיין
■ בית ישראל

■ בר-לפסח
■ היימישע מצות
■ המצות -באיאן

■ ווקסלשטין
■ וינברג עטרות

■ חבורעס

■ חרות - שמורעס 
- ליובאוויטש-

מהודרות
■ מהודר בידרמן
■ נבחרת המצות

רק עם הולוגרמה 
וחותמת הבד"ץ

■ קרלין
■ תולדות אהרן

מי פה26

■ אורדנטל
■ אקו שדה

■ הרבל קוסמיטקס
■ קוסמופארם

מיץ טבעי27 תפוזים, אגסים, גזר,
אשכוליות, ותפו"ע

■ דרומה
■ טעמן
■ מיה

■ סחוט 100
■ פרי מור למהדרין

■ קשת

מיץ לימון טבעי

■ וילי פוד מהדרין
■ טעמן
■ מיה

■ מיטב
■ תפארת

מיץ ענבים

ראה יינות )

מלח28 )לבישול, למליחת בשר ושולחני(

■ סלית

מלח לימון

■ דרומה
■ מוגה

■ מיה
■ קדמה

ממרח שוקולד

■ אינטרגאטה
■ אר ג'י אם

■ טעמן

■ מיה
■ מיטב

לתשומת לב!
של  גם  המצות,  למאפיות  ההכשר 
הנלקחות  המצות  על  רק  הוא  יד, 
מחוץ  שקונים  אלו  אולם  במאפיות, 
למאפייה או הנשלחות לחו"ל אין לנו 
מוחתמות  הן  אם  אלא  אחריות  שום 
כפי ההסדר שסודר על ידינו, דהיינו: 
כל קופסת מצות צריכה להיות סגורה 
שעליה  מיוחדת  בתוית  ומודבקת 
תשע"ו  לפסח  כשר  הבד"ץ,  חותמת 

וֵשם מאפיית המצות.
תוית זאת מעידה כי המצות נאפו 
ונארזו בהשגחה מטעם הבד"צ 

שליט"א במאפיה הרשומה על התויות.
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

סח
לפ

ם 
כי

צר
מ

אין שום הכשר 
מטעם הבד"ץ 
על בתי מלון/ 

בתי הארחה 
מסעדות 
וכדומה, 

מלבד אלו 
המתפרסמים 

במדריך 
הכשרות.

ההכשר הוא אך ורק על אריזות מצות שעליהן חותמת הבד"צ..311
• על "המצות שמורה" של מאפיות מכונה אלו, ההשגחה מהבד"צ היא על קציר החטים, על 

טחינת הקמח ועל כל מהלך האפיה עד האריזה, והופרש מהן תרומות ומעשרות וחלה.
ועל המצות בלתי שמורה שלהם-ההשגחה היא משעת טחינת הקמח, ועל כל מהלך האפיה 

עד האריזה והופרש מהן תרומות, מעשרות וחלה.
קיים בשוק ניילון נצמד עם מרכיב משמן שבחשש..321
הנייר שבהשגחתינו הוא ייצור מיוחד ומקורו בחו"ל, עם משגיח צמוד בכל זמן הייצור והאריזה..331
קיים בשוק בחשש שנמרח בשומן אסור..341
נייר ארונות תוצרת הארץ, מקורו ממפעל שבחלקו מחלל שבת רח"ל, ולפי הוראות הבד"ץ איננו .351

מפקחים במקומות שחלק מקוי הייצור מחללים שבת.

ניילון - מפות פ.ו.ס. )לפי מטרים(

■ חיש שיווק
ניילון נצמד32

■ אופל
■ טופלסט

■ מיטב
■ ניקול

■ סנו
■ פאלאס
■ ר. שמאי

■ שניב

נייר33 )מפיונים ונייר מגבת(

■ חי מוצרי נייר
■ ט. אדם פלאסט

■ משי טישיו
■ מולטי

■ סנו
■ פאלאס
■ ר. שמאי

■ שניב
נייר ותבניות אפיה ומנג'טים34

■ אופל
■ הנמל למהדרין

■ טופ-פלסט
■ לפיד

■ מעולה
■ פאלאס
■ ר. שמאי

■ שניב
נייר ארונות35

■ בר טיב
■ חיש שיווק

■ ר. שמאי

נייר כסף

ראה "רדידים" )

נייר קרפט למצות

■ טעמן■ חיש שיווק

נרות

■ ר. שמאי

מלאכת מכונה31 )מצות מכונה(

■ אסם
■ גאולה

■ וינברג עטרות
■ ירושלמי )לודמיר(

■ כהן-הלפרין
■ מאה שערים

■ מצות מיוחדות
■ פאר

מלונות

ראה לעיל 'בתי הארחה'. )

משחת שיניים

■ אורביטול
■ אורדנטל

■ דגיל

■ מקרו דנט
■ קוסמופארם

משקאות חריפים

■ אליס בראנפן
■ יקבי ציון

■ ישראליקר

נ
נוזל לכלים

ראה "חומרי ניקוי" )

ניילון )מפות ושקיות(

■ איכותית
■ אשפלסט 

■ בר טיב
■ בסט טישו

■ חי מוצרי נייר
■ טוב-פלסט

■ טיב השקית
■ מיטב

■ משי טישיו
■ מולטי

■ מפות איכות
■ מפות קראוס

■ סנו
■ פאר הניילון

■ צח ליין
■ ר. שמאי

■ רווח תעשיות 
פלסטיק

■ שילת פלסט
■ שניב
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

מצרכים לפסח
תזכורת!  
להפריש חלה מן 
המצות!. להכין 
צלי לזרוע, 
חרוסת, מי מלח, 
לשטוף את 
החסה למרור! 
להמדקדקים 
להכין מים.. 
ויש להסתפר 
לכבוד הרגל עד 
חצות. ולאחר 
חצות היום אסור 
במלאכה.

יוצר בחו"ל בהשגחה מיוחדת לפסח החל מעת פיצוח אגוזי הקוקוס..361

ע
עופות

ראה ברשימת החנויות "אטליזים". )

ערמונים - )קלופים וקלויים(

■ טעמן

פ
פודינג וניל

■ מיה■ י. כהן

צ
צ'יפס

ראה תפוחי אדמה. )

ק
קופסאות איחסון

■ בנדע פלסט
■ הנמל למהדרין

■ חיש שיווק

■ מרקט
■ פאלאס

■ קופולוביץ
קוקוס טחון36

■ דרומה
■ טעמן
■ מזרחי

■ מיה
■ קדמה

קטשופ

■ אסם )יצור חו"ל(
■ מיה

■ מיטב

ס
סבון לכלים ולידיים

ראה "חומרי ניקוי" ו"שמפו" )

סבון נוזלי

ראה "שמפו" )

סודה לשתייה

■ דרומה
■ הנמל למהדרין

■ מיה
■ קדמה

סוכר

■ גיוון
■ סוגת

■ שדות

סוכר חום

■ מיה

סוכר וניל ואבקת אפיה/פודינג
)תערובת אפיה ביתית לפסח(

■ אלזן
■ דרומה

■ הנמל למהדרין
■ י. כהן

■ מיה

■ מיימונס
■ מעולה
■ סוגת

■ קדמה

סכרין, טבליות, ונוזלי אבקה

"סכרין" ראה "ממתיקים" )

ספוגיות לניקוי

■ הנמל למהדרין
■ נספוג
■ סילק

■ סדובסקי

■ סנו-סאן
■ פלסטו פוליש

■ ר. שמאי
■ שניב

סקוצ' ברייט וצמר פלדה

■ הנמל למהדרין
■ סנו

■ סדובסקי

■ ר. שמאי
■ פלסטו פוליש
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

סח
לפ

ם 
כי

צר
מ

אין השגחה 
לפסח על 
המכסים 
מקרטון 

)ציפוי למינט( 
של תבניות 

אלומיניום. רק 
כשיש חותמת 

על המכסה

ההשגחה במצות המהודרות של מאפיה זו, היא גם על הטחינה והאריזה..371
יבוא חו"ל, בהשגחה מיוחדת לחג הפסח..381
בקפה טורקי מופיע הכיתוב "כשר לפסח" בגב האריזה בהזרקת דיו ליד קוד הייצור )ולא מעל .391

החותמת כבשאר מוצרים(.
אין השגחה על המכסים מקרטון )ציפוי למינט( של תבניות אלומיניום, אפילו כשעל האריזה .401

החיצונית רשום "כשר לפסח". רק כשיש חותמת גם על המכסה.

קרמל

■ הטוב שבטבע

קרקר תפוח אדמה

■ כרמל רקיקים
■ פסח בא

■ שהכל

ר
רדידים, סירים, ותבניות אלומיניום40
חד פעמיים )ללא השגחה על המכסים

 ראה למטה בהערה ובקטע הבא(

■ אופל
■ בורסה פאזארי

■ בר טיב
■ בראבו

■ גורי
■ הנמל מהדרין

■ חיש שיווק
■ טופ-פלסט

■ לגין

■ לפיד
■ ניקוי הגליל

■ ניקל
■ סנו

■ פאלאס )משרים(
■ קלין

■ ר. שמאי
.W.P ■
■ שניב

ראה עוד בערך הבא )

תבניות אלומיניום ייצור מיוחד
בהשגחה גם על המכסים לפסח )עם

חותמת על כל מכסה(

■ מעולה■ טעמן

ריבת חלב )טבעי(

■ מיה

רסק עגבניות

■ אריזות ירושלים
■ פרי מבורך

■ פרי ניר

קמח מצה מלאכת יד37
)מצה מעהל(

■ הר"ר "שמעון וינברג", בית ישראל
ראוי לבדוק מחשש תולעים.

קמח למצה שמורה ראה "חיטים" )

קמח מצות מכונה

■ ירושלמי
■ כהן הלפרין

■ פאר

ראוי לבדוק מחשש תולעים

קמח קוקוס

■ מיה
קמח תפו"א38

■ דרומה
■ ווגשל
■ טעמן

■ מיה
■ פוליבה
■ קדמה

קסמי שיניים ושיפודים )מעץ(

■ הנמל למהדרין
קפה39

■ בר טיב
■ יש

■ כתר )רג'ואן(
■ עלית

קפה נמס

■ אסם-רדמאג■ עלית-מגדים

קקאו ושוקו

■ בר טיב
■ דרומה
■ השחר
■ טעמן
■ י.כהן

■ מיה
■ עלית

■ פוליבה
■ קדמה

קרם ידים/ווזלין

■ אקו שדה
B&B ■

■ הרבל קוסמטיקס

■ עדנה
■ ר. שמאי
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מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

מצרכים לפסח
תזכורת!  
להפריש חלה מן 
המצות!. להכין 
צלי לזרוע, 
חרוסת, מי מלח, 
לשטוף את 
החסה למרור! 
להמדקדקים 
להכין מים.. 
ויש להסתפר 
לכבוד הרגל עד 
חצות. ולאחר 
חצות היום אסור 
במלאכה.

שמן זית זך וכתית44

■ אריזות ירושלים
■ ארץ זית שמן

■ דרומה
■ וגשל
■ זיתא
■ טעמן

■ יש

■ מיה
■ קבוצת יבנה

■ קייטי
■ שדות

■ שמן חיפה
■ שמן שאן

שמן קוקוס

■ חב' ירושלים לשומשום

שמפו, מרכך לשיער
וסבון רחצה נוזלי

■ אורדנטל
■ אלמוג דיל
■ אקו שדה

■ ביסקול
■ הופס
B&B ■

■ הרבל פרש
■ נאמן

■ סנט מוריץ
■ ר שמאי

■ שיאון
■ שמפו זך

שקדיה )שקדים טחונים(

■ חב' ירושלים לשומשום

שקדים ואגוזים עם קליפה
/קלופים/טחונים45

■ בר טיב
■ דרומה
■ הטוב
■ טעמן

■ יש
■ מיה

■ מזרחי
■ קדמה

ראוי לבדוק מחשש תולעים.

רסק תפוחי עץ

■ טעמן■ דרומה

ש
שבבי תפו"א

■ מוגה■ מיה

שוקו

ראה קקאו. )

שוקולד ללא תוספות41

■ אופנהיימר
■ גרוס

■ טעמן

■ כרמית )שוקולד 
צ'יפס(

■ עלית מגדים

שוקולד למריחה

■ טופז
■ טעמן

■ מיה
■ מיטב

שמן אגוזים42 )מאגוזי לוז/מלך/פיסטוק(

■ דרומה
■ טעמן

■ יש

■ מיה
■ שדות

שמן דקלים43

■ יש
■ בר טיב

■ טעמן

■ מיה
■ פוליבה

■ שיווק ווגשל

ייצור מיוחד של שוקולד ללא תוספות של לציטין ותמציות למיניהם, על .411 גם השנה נעשה 
בסיס קקאו ונילין וסוכר בלבד פרווה וחלבי, יש גם בתוספת אגוזים, בהשגחה צמודה לייצור 

כל חומר גלם בפני עצמו כולל האריזה.
נעשה בהשגחה מיוחדת בחו"ל בהידורי הכשרות לפסח בחו"ל, בפיקוח והשגחה מעולה על .421

תהליך הכבישה והסינון ועד לאחר המילוי בבקבוקים חדשים.
• משווק בבקבוקים חדשים חד פעמיים.

נעשה בעז"ה גם השנה בהשגחה מיוחדת במפעל המייצר אך ורק שמני דקלים בלבד ללא .431
כל תוספות, במדינות אינדונזיה, מלזיא במזרח הרחוק, החל מהכבישה ועד לאחר האריזה.

• אין הכשר מהבד"ץ לפסח על שמן כותנה.
נעשה בעזהי"ת לצורך חג הפסח, בהשגחה מיוחדת בהידור רב, ע"י ב"כ הבד"צ שליט"א, החל .441

מכבישת הזיתים בבית הבד ועד להכשרת מתקני הזיקוק והמילוי – הכלולים בכל מערכת הייצור.
• משווק בבקבוקים חדשים.

451 ראשי ועד הכשרות שביקרו במפעל בארה"ב ראו כיצד מוסיפים חומר "אנטי אוקסידנט" המכיל שמן .
קטניות לאגוזים הקלופים, ויש להיזהר.
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מ

כשר לפסח!
פיקוח מטעם 
הבד"צ לפסח 

על מוצרי מזון 
הם רק לאריזות 

סגורות 
אורגנליות שעל 

כל אריזה יש 
חותמת הבד"צ 

וכיתוב כשר 
לפסח מעל 

החותמת.

תמרים48 )בלתי מיובשים(

■ בקעות
■ בר טיב
■ דרומה
■ טעמן
■ יפית

■ מזרחי
■ מיה

■ ערדום
■ פרי הדקל

■ קדמה
יש לבדקם מחשש תולעים.

תערובת אבקת אפיה

■ דרומה
■ מיה

■ קדמה

תפוחי אדמה49
)צ'יפס/מטוגן(

■ אסם
■ מיה

■ עלית
■ תפוגן

תפוחי אדמה )צ'יפס קפוא(

■ גלאט פרוסט
■ טוגנים מהדרין

■ תפוגן

ת
תבלינים46

■ דרומה
■ התבלין

■ מיה

■ קדמה
■ תבליני יונה

ראוי לבדוק מחשש תולעים.

תבניות אלומיניום חד פעמי

ראה לעיל "רדידי אלומיניום" )

תה47

■ אייל אכנר
■ גורי

■ דרומה

■ מיה
■ מעולה
■ קדמה

תחליף חלב אם

ראה "מזון תינוקות" )

התבלינים עוברים בירור ובדיקה ע"י המשגיח המיוחד שלנו. ופעמים רבות מצאנו מעורב .461
בהם גרגירים של חטה וקטניות ויש להיזהר ביותר. הכשר הבד"ץ לפסח ניתן אך ורק לסוגי 
זנגביל, פלפל שחור, פפריקה  גריל עוף,  כורכום, אבקת בצל,  גרוס,  צ'ילי  התבלינים: קנמון, 

מתוקה, חריפה, ולא לשום סוג אחר של תבלין.
בהשגחה ממקום גידולי עלי התה במדינת קניא עד אחרי אריזתם פה בארה"ק, משווק ע"י .471

החברות הנ"ל.
מטעם רבותינו הבד"צ אושר לשווק לפסח תמרים שאינם עוברים שום תהליך ייבוש, ואין בהם .481

שום חשש פירות יבשים. התמרים משווקים אך ורק ע"י החברות הנ"ל.
בהשגחה .491 צ'יפס,  וכן  לטיגון  ומוכנים  קלופים  אדמה  תפוחי  של  מיוחד  ייצור  נעשה  השנה 

צמודה על הייצור והעיבוד של תפו"א שמן דקלים ומלח.
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מצרכים לפסח
תזכורת!  
להפריש חלה מן 
המצות!. להכין 
צלי לזרוע, 
חרוסת, מי מלח, 
לשטוף את 
החסה למרור! 
להמדקדקים 
להכין מים.. 
ויש להסתפר 
לכבוד הרגל עד 
חצות. ולאחר 
חצות היום אסור 
במלאכה.

אבקת שוקו:
מכילים גם רכיבים שאינם מבושלים, ומשום כך אסור להשתמש בהם בשבת, בחמין 

שהיד סולדת בהם.

דבש:
אינו עובר שום תהליך בישול, אלא חימום קל. ובשבת אסור לשימוש בחמין שהיד 

סולדת בו.

ממתיק טבליות, סכרין )אבקה ונוזלי(, סוכרלוז:
יש בהם רכיבים שאינם עוברים בישול, לכן אין להשתמש בהם אלא בכלי שלישי. 
הסדרנו בע"ה ייצור מיוחד בהשגחת הבד"ץ שכל הרכיבים עוברים תהליך בישול מלא. 
בייצור המיוחד הזה מופיע על האריזה ליד חותמת הבד"ץ הכיתוב "עבר בישול מלא".

מזון תינוקות:
כגון אבקת מטרנה / מטרנה צמחית וכדו׳ וכן דייסות, יש בהם תוספות ויטמינים שספק 

אם הם מבושלים, ויש להשתמש עמהם בשבת רק בכלי שלישי.

מיונז:
יש בו רכיבים לא מבושלים, ובשבת אין להשתמש בו בחמין שהיד סולדת בהם.

מלח:
ולגבי איסור  ייבוש בתנור.  בזמננו, כל הסוגים, אינם מבושלים, אלא עוברים תהליך 

בישול בשבת עיי' בשו"ע סי' שי"ח סעיף ט' ובמ"ב ס"ק ע"א.

קטשופ:
עובר בישול מלא עם כל הרכיבים.

סוכר:
עובר תהליך בישול מלא.

קפה נמס ומגורען: )ללא שום תוספות(
עוברים תהליך בישול מלא. )מכל מקום, יש מהדרים שלא לערות עליהם מים רותחים 
)וניל,  טעמים  בתוספת  קפה  מיוצר  )לאחרונה  שני.(  בכלי  ליתנם  אלא  ראשון  מכלי 

מוקה, ומלבין( ואין להשתמש בהם רק בכלי שלישי(.

קפה בוץ:
אינו עובר בישול, ובשבת אסור לשימוש בחמין שהיד סולדות בהם.

תה נמס:
נוהגים להכין תמצית תה מער"ש ע"י עירוי מים רותחים על התה, ומותר להשתמש 
בהם בשבת רק בכלי שני, חוץ מייצור מיוחד שמופיע על האריזה "להכנה בשבת בכלי 

שני".

זהירויות מחשש בישול בשבת קודש
ידיעות נחוצות )לפי סדר הא“ב(:
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שימת החנויות
ר

אין פיקוח 
כשרות לפסח 
מהבד"צ על 
חנויות קטניות 
ופיצוחים וכדו' 
הפיקוח על 
חנויות אלו 
הוא רק לימות 
השנה.

ועד השחיטה שע"י העדה החרדית
הודעה ואזהרה!

היות ויש חנויות שמפרסמים שכל מוצרי הבשר שלהם בהכשר הבד"ץ. 
הננו חוזרים ומודיעים כי מוצרי העופות, ובשר בקר, שבהשגחת הבד"ץ הנמכרים 
בחנויות, בצרכניות, וכדומה, ללא השגחה צמודה וללא אריזה סגורה הרמטית עם 

פלומבה/הולוגרמה, או הולוגרמה על הבשר עצמו, אינו באחריות הבד"ץ כלל, והקונה 
אותם הוא באחריותו המלאה בלבד.

אחריותנו היא אך ורק כשיש משגיח צמוד,
 או אריזה סגורה עם פלומבה/הולוגרמה או פלומבה על הבשר עצמו.

  ב"ה

  מטעם רבותינו כ"ק מרנן שרי התורה הגאב"ד והגאוה"צ הביד"צ שליט"א

  קריאת קודש

  על משמר השחיטה המהודרת
 

ע"ד כשרות העופות והבשר אשר מאז ומתמיד היו צריכים השגחה והקפדה על 

כשרות כל עוף ועוף, ועאכו"כ שלאחרונה שוחטים כמויות גדולות מדי יום 

כוחות עצומות על סדרי כשרות השחיטה ביומו, ות"ל יתב"ש השקענו בזה 

ובדיקת הסכינים, וכן בדיקת כל עוף ועוף מחשש טריפות הריאה וצומת הגידין 

, והעמדנו ע"ז רבנים מוצי"ם שליט"א העומדים (ולא להסתמך על מדגמים)והבני מעיים 

על משמרת הכשרות ומומחים במלאכת הק', וכן שוחטים ובודקי סכינים 

ם מרבים, ומשגיחים מיוחדים על נקיון העופות וסדר מומחים ויראי שמי

  המליחה בתכלית הכשרות בעזהשי"ת, וגם לרבות השגחה על הזריקות שלא 

  יהיו במקום שמטריף את העוף. 

וכאן המקום לציין שוב באגרות שניות מד"ס את אשר הודענו ברבים בתקופה 
כן בדיקות צומת האחרונה, כי אחר הבדיקה והעיון בכל סדרי ומהלך הזריקות ו

  הגידין שנתעורר בהם לאחרונה, העופות מהודרים וכשרים לכתחילה למהדרין מן 
  המהדרין לימות השנה ולימי חג הפסח.  

וכמו כן בענין שחיטת בשר בקר בהשגחתינו, אשר פועלים רבות בנושא, וגם לרבות 

 בענין מה שנתעורר לאחרונה חשש טריפות בכריסות, ומשקיעים רבות בהשגחה

  מעולה, כדי להביא לשולחנם של ישראל בתכלית ההידור והכשרות בלי שום חשש 

 ופקפוק, כמו"כ סודר שכל משלוח המגיע בהשגחה יש עליו בלומבה או הולגרמה. 
שאפי' בעסקי העולם כל משכיל בוחר לנפשו הדרך היותר  :(מובא בב"י אור"ח תר"צ)וידועים דברי שו"ת הריב"ש 

מכשול ואפי' בחשש רחוק, על אחת כמה וכמה שיש לנו לעשות כן בדרכי בטוח ומשומר מכל נזק ו

. התורה והמצווה שהם כבשונו של עולם, והאיך נניח הדרך אשר דרכו בו רבותינו הקדושים וכו' עיי"ש

  ועל אחת כו"כ שישנם כאלו אשר בדררא דממונא מוכנים ליכנס לספיקות ח"ו.

ביתו, וכן מנהלי המוסדות יזהרו לקחת וכל בעל נפש יזהר ויזהיר את בניו ובני 
  אך ורק משחיטת העדה החרדית, וכידוע ששמירה על טוהר השולחן יש לו 

  השפעה על נפש האדם, והוצאה זו הכנסה היא לזכות לרב טובה וברכה. 
ו' להיות לי, שמוסב על והייתם לי קדושים כי קדוש אני ואבדיל אתכם וג (ויקרא כ כו)ובזכות זה נזכה להיות עם קדוש לה"א, כמאה"כ 

  השמירה ממאכלות אסורות, ובזכות זה נזכה לאכול מן הזבחים אשר יגיעו על קיר המזבח לרצון בבוא לציון גואל בב"א

  הכו"ח הביד"צ דפעיה"ק ת"ו יום י"ט אדר השני תשע"ו לפ"ק יומ"ד מרא דארעא קדישא הגרי"ח זוננפלד זצוק"ל 

 רב ואב"ד פעיה"ק ת"ו יצחק טובי'ה ווייס נאם
               אברהם יצחק אולמאן נאם               דראב"משה שטרנבוך  נאם

נפתלי ה' פרנקל       נאם
  פישר במוהגרי"ייהודה  נאם               יעקב מענדל יאראוויטש נאם       יהושע ראזנבערגער   נאם
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חובה לבדוק 
בכל חנות 

תעודת כשרות 
אורגינלית עם 
כתובת המקום

אין לנו אחריות 
משלוחים, אלא 

אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

המשפחה  של  יום  היום  חיי  והתנהלו  הסתובבו  סביבם  אלו,  המילים  צמד  כשר"...  "גלאט 
היום כשרות המהודרת "השגחת הבד"ץ  ומתנהל עד  ומתמיד, סביבם מסתובב  היהודית מאז 

שע"י העדה החרדית".

ב"ועד השחיטה שע"י העדה החרדית". שם, במילון שלהם המצוי בחדר משכנם של רבותינו 
לו משמעות אחת,  יש  "גלאט כשר"  למילים  דינו הצדק שליט"א  ובית  הגאוה"צ מרן הגאב"ד 
משמעות רבה ומיוחדת, שם הופכים את הנראה בלתי אפשרי לאפשרי, בכדי שה"גלאט" יהיה 

באמת "גלאט".

לשולחן ועד השחיטה מגיעות לפעמים שאלות על שכלל מוצרי הבשר והעוף שתחת ההכשר 
המהודר של העדה החרדית מחירם גבוה במעט מעבר למחירים של מוצרים דומים מהכשרים 
אחרים. אך לזאת צריכים לתת סקירה קצרה מה היא ההשגחה המהודרת של העדה החרדית, 
מה הן הנה הדרישות של העדה החרדית, ומה הן סדרי ההשגחה במפעלים שתחת השגחתנו. 
וגם לשם מה כה נחוצה השגחה מהודרת ומה היא מטרתה, ועד כמה נצרך התמחות, פקחות, 

אמינות, והרבה סייעתא דשמיא במתן הכשר על ענף מסובך זה.

הבה נחזור אחורה תקופה של מאה שנים. עקרת הבית שם ב'שטעטל' נידח בחו"ל ראתה צורך 
לבשל בשר לארוחת צהרים, עשתה את דרכה ללול אשר בחצרה, לקחה עוף )אשר כמובן נתגדל 
באופן טבעי ללא זריקות ושאר חששות( הלכה עמו לשוחט, שם לעתים גם השתרך תור גדול, לאחר 

שאלה  איזו  בבדיקתה  וראתה  ובמדה  העוף  פתחה  ידנית,  במריטה  הנוצות  מרטה  השחיטה 
אותו  הביאה  העוף  הכשיר  כאשר  ואם  בדק,  הרב  העיירה,  רב  עבר  אל  רצה  העוף,  בכשרות 
גם בשחיטת  כך  והעוף הוכשר לאכילה.  ושוב הדיחה  וחתכתו לנתחים, הדיחה, מלחה  הביתה 
הבקר, פרה אחת או שתים נשחטו בשבוע בעיירה, כל קונה קנה בעצמו במקולין, הדיח ומלח, 

עד שהיה מוכן לאכילה.

תפסו  הזה  כהיום  רחוקה.  הלא  ההיסטוריה  בדפי  שם  אי  טמון  זה  חיים  אורח  כי  לציין  מיותר 
לגמרי, בכל מערכת של שחיטת בקר נשחטים מאות ראשי בקר  חיים אחרים  מקומו ארחות 
מדי יום ביומו. בכל יום נשחטים עשרות אלפי עופות. מורטים במכונה במפעל, בודקים במפעל, 
נחשבה  קדמוניות  בשנים  אשר  שאלה  שכל  כך  במפעל.  ואורזים  מכשירים  ומולחים  מדיחים 
לשאלה קלה, הופכת היום לשאלה מסועפת ומסובכת הכוללת לפעמים מאות או אלפים עופות. 
מה גם אשר בטכנולוגיה המתקדמת מתרבים מיום ליום בעיות שונות ומשונות. ניקח לדוגמא 
המכשלה  רבה  קפדנית  השגחה  לולא  אשר  בעופות,  למיניהם  הזריקות  של  הידועה  בעיה 
)ואכן כך במקומות שאין השגחה מזריקים בדרך כלל במקומות שיש  והחשש לטריפות דאורייתא ממש 

חשש רציני של הטרפת העוף(.

בעוד תחילת המעבר המהפכני מבשר ועוף ביתי לבשר או עוף מפעלי, היו עוד ציבור מדקדקים 
הגדולות  החששות  בגלל  ודווקא   - בביתם  לבד  הבשר  להכשיר  עצמם  על  החמירו  אשר  גדול 
הכרוכות במפעלים יותר מאשר בבית. ועד השחיטה של העדה החרדית לא ראו צדק בכך שכלל 
הציבור הרחב יכניסו לפיהם פחות מהידור מושלם. מודעים לתשוקתם העזה של ציבור היראים 
לקבל בשר ועוף באותה רמת כשרות כבבית, התאזרו עוז ושמו לעצמם מטרה לדקדק בשיא 
הדקדוק ללא שום פשרות והיתרים אף כאלו אשר ההלכה הפסוקה מתירה מתוך נימוקי הפסד 

אטליזים, בשר ועופות
בהשגחת רבותינו הבד"צ שליט"א
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מוכשר  בשר  לאכול  להקפיד  הנוהגים  אלו  ונתמעטו  הלכו  השנים  עם  וכאשר  וכדומה.  מרובה 
ביתי, ולא משנה למה, נהנו גם אלה מהעובדא כי אכן יש על מה ועל מי לסמוך.

כאן המקום לעורר כי כבר קרה הרבה פעמים, שאלו שאינם רגילים למלוח בשר במשך השנה, 
אלא בזמנים מיוחדים כערב פסח, ערב יום כיפור וכדומה. שאז מכשירים בעצמם את הבשר, 
ורגילים  הבקיאים  אלו  עם  להתייעץ  קודם  כדאי  ע“כ  חמורות.  שאלות  אצלם  שהתעוררו 

בהלכות אלו במשך השנה, או עם מו“צ.

דבקים וצמודים למטרה זו בכל הקשור למתן כשרות על ענף זה, הוצבו על ידי רבותינו הגה"צ 
קפדניות.  ודרישות  ברורות  הוראות  שליט"א  הגה"צ  ויבלחט"א  זצוק"ל  צדק  דין  הבית  חברי 
העופות  בשחיטת  והן  ובחו"ל  בארץ  הבקר  בשר  בשחיטת  הן  שם,  ננקטו  גדולות  חומרות  גם 
רבנים  ארבעה  של  וועד  שליט"א  הבד"ץ  רבותינו  ידי  על  נתמנו  אף  זה  ולצורך  בפעיה"ק, 
רב  והם עומדים בקשר תמידי עם  מפורסמים מגדולי המוצי"ם בעדתינו, לעמוד על המשמר, 
המפעל בשטח, גם מבקרים מדי יום במפעל לפקח ולעמוד מקרוב שלא יצא ח"ו מכשול מתחת 

ידינו.

בשר עוף

עובר  הוא  הצרכן  לשולחן  כשר  עוף  להביא  מנת  על  כי  מובן  והחומרות,  הדקדוקים  כל  לאור 
בלולים,  הזריקות  על  משגיחים  הכשרות,  מבחינת  רק  ולו  מקצוע  אנשי  עשרות  של  תהליך 
רבנים, רב המפעל, שוחטים, בודקי סכינים, משגיחים הבודקים את המעיים, משגיחים על בוקא 
דאטמא, צוות נרחב מיומן בודקים הריאות וצומת הגידין, משגיחים על ניקיון העופות מצרורות 
דם לפני המליחה, מולחים, משגיחים על המליחה, משגיחים על האריזה והחתמת ההולוגרמות 

מיוחדת שעליהם חותמת הבד"צ.

שיהיו  והמשגיחים  העובדים  כל  על  השחיטה  בוועד  מיוחד  דגש  הושם  ההשגחה  במסגרת 
יראי שמים תלמידי חכמים מבני קהילות הקודש, בנוסף לזה כל מי שמלאכתו מלאכת הקודש 
הריאות,  בדיקות  שרייה,  הדחה,  מליחה,  שחיטה,  זה  אם  השגחתנו,  תחת  אשר  במפעלים 
בדיקות צומת הגידין, בדיקת המעיים, וכו', חייב ללמוד ההלכות הקשורים אל מלאכתו בשולחן 
ערוך וגם בשו“ת קנה בשם בענין בדיקת הריאה וצומת הגידין והמעיים, ועליהם לעבור מבחן 
אצל שני רבנים מובהקים ולקבל תעודה המעידה על בקיאותם, ורק אחר זה כאשר מתלמדים 

את העבודה בפועל אפשר להשתלב במסגרת העבודה.

בשר בקר

כידוע, עקב יוקר בשר הבקר בארץ הקודש, סודרה שחיטת בקר גם בחו"ל, בהשגחתנו המלאה 
בכל ההידורים כבארה"ק, )באר“י קיימת השגחה מיוחדת שלא יהיה חשש בכורות( עם כל הצוות הקבוע 
מרן  ולהבחל"ח  נבג"מ  רבותינו  מרנן  ובראשם  החרדית  העדה  מטעם  ובודקים  שוחטים  של 

הגאב"ד וחברי הבד"ץ ורבני וועד השחיטה שליט"א.

על  לבסוף  נפלה  ההכרעה  מתאים.  מקום  לבדיקת  שונות  ארצות  חרשנו  מתחילה  בזה,  וגם 
בהיות  אך  המהודרת.  השחיטה  מסויים  זמן  התקיימה  שם  אמריקה,  שבדרום  אורוגווי  מדינת 
ששם שיטת הטיפול בכריסות נפוחות ע"י זריקות, והיה אחוז גבוה של כריסות דקורות בחשש 
בשר  לשחיטת  ועברנו  שם  להמשיך  שלא  שליט"א  רבותינו  החליטו  לכך  אי  לטריפות,  חמור 
בפולין, ששם שיטת הטיפול אחרת, כך שאחוז הכריסות הדקורות אפסי, ולמרות זה העמדנו 
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מתנהלת  מאז  וב"ה  הכרס.  ניקב  שלא  לוודא   - במקצועו  גדול  מומחה   – מיוחד  צמוד  משגיח 
שחיטת הבקר שם על מי מנוחות בהידור רב.

נוסף החשוב לציין כי שחיטת הבקר בעדתנו מתנהלת כל השנים גם בכשרות 'חלק בית  פרט 
וכמו“כ  יוסף,  יוסף' וכשרים למהדרין גם לאחינו בני ישראל הספרדים ההולכים בשיטת הבית 
המשגיחים בודקים כל בית הכוסות ביסודיות, ויש השגחה מיוחדת שלא לשחוט, אלא עגלים 
עד גיל שנתיים, שלא להכשל בחשש של ניתוחים. מרן הגאב"ד שליט"א אשר זכינו לביקורו 
אשר  החומרות  בכל  מקרוב  נוכח  וגם  ההידור,  מרמת  מאד  התפעל  בפולין,  השחיטה  במפעל 
אנו נוקטים לצאת גם שיטת בית יוסף, והוסיף על מכתב ההוראות של הגאון הגדול רבי מאיר 
בראנסדארפער זצ"ל - שבה מורה על נקיטת כל החומרות גם לדעת בית יוסף – כי אכן התרשם 

מקרוב כי כן הוא.

אנו קונים רק חלק הפנים )הקידמי( היוצא מהשחיטה חלק )גלאט כשר( ואילו הטריפות נשארות 
אינו  הניקור  וחלק  ולכל השיטות כאמור,  בכל ההידורים  הוא  הניקור  כן  וכמו  הנכרים,  לבעלים 

נמכר ח"ו )כפי שפרוץ רח"ל( ליהודים.

לטובת הציבור אנו מציגים כאן
 הוראות מיוחדות מוועד השחיטה בסדר ההשגחה 

מגידול העופות עד שמגיע לצרכן הפרטי בביתו:

העופות מזריקים אותם בחיסונים, עקב כך יש חשש רציני של הטרפת העוף, ועל כן  בגידול 
בעת ההזרקה מחייבת השגחה קפדנית ביותר כדי שלא יזריקו במקומות שיש חשש טריפות.

והעמסת הכלובים על המשאיות נעשים רק כשיש פיקוח והשגחה  העופות לכלובים  הכנסת 
מטעמינו שלא יזרקו או יטלטלו את העופות שיכול לגרום לטריפות ח"ו.

שהאוכל  הפסח,  לחג  העופות  שלוקחים  המשקים  באלו  העופות,  בלולי  יש  מיוחדת  השגחה 
הניתן לעופות יהיו ללא חשש חמץ.

השחיטה ע"י שובי"ם מומחים ויר"ש שאושרו ע"י הבד"צ.

בדיקת הסכינים כל שלש דקות ע"י שוחטים מיוחדים ומומחים שהוכיחו את עצמם בהרגשתם 
העדינה מאד.

בדיקת המעיים מחשש טריפות, ע"י משגיחים מומחים יר"ש.

בדיקת הבוקא דאטמא ע"י משגיחים מומחים יר"ש.

הריאות  הוצאת  באופן  רבנים,  אצל  כן  לפני  שנבחנו  ת“ח  ע"י  הגידין  וצומת  הריאות  בדיקת 
ומשמוש ביד כל ריאה וריאה, וכן בדיקה מיוחדת ויסודית על כל עוף ועוף עם הכנסת האצבעות 

תחת צומת הגידין )לא במדגם(.

בדיקת צומת הגידין. אצלנו כפי הוראת הבד"ץ בודקים צומת הגידין כדת וכדין.

כל  כי  וועד השחיטה  ודרישת  פועלים  ע"י עשרות  יסודי  נקיון  וניקוי העופות להכשרה,  הכנה 
לפני  ניקיון העופות  בדיקת  כך  ואחר  הגרון  מן  הגידים  הוצאת  גם  בעוף.  ינקה חלק אחר  פועל 

ההכשרה ע"י משגיחים מומחים ויר"ש.

הכשרת ומליחת העופות ע"י אברכים יראי השם ועליהם משגיח כללי על המליחה. רב המפעל 
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החששות  ריבוי  עקב  וההכשרה,  המליחה  תהליך  אחר  במיוחד  עוקבים  השחיטה  וועד  ורבני 
העלולים להיות.

משגיחים על האריזה והחתמה עם הולוגרמות והכנתם למשלוח לחנויות.

לעטיפת בשר כבוש, נקניק וכדו', התגלה בבדיקת מעבדה חשש מריחה בשומן מן  ברשתות 
החי, על כן סדרנו בעז"ה השגחה מיוחדת במפעל מקומי כי העטיפות יהי' ללא שום מריחה.

כדי להבטיח שאכן עופות אלו מגיעים לביתם של המהדרין מן המהדרין, הפעלנו צוות משגיחים 
דוועד  ורב  הבד"ץ  חבר  האדיר  הגאון  ולהבחל"ח  שליט"א  הגאב"ד  מרן  דרישת  כפי  בחנויות 
השחיטה רבי מאיר בראנסדארפער זצ"ל, ואכן ציבור היראים מדקדקים לקנות דווקא בחנויות 

אלו.

והבשר שלהם  כי העופות  וכדו' המפרסמים  כי ישנם מסעדות, בתי מלון, חנויות  לציין  חשוב 
בהכשר הבד"ץ, יש לדעת כי אין לנו שום אחריות על כך, ועל הציבור להיזהר מהטעיות וזיופים, 

אא"כ בחנויות בהשגחה או הולוגרמות מיוחדות על כל חתיכה.

כבד עוף ובקר צלויים, איננו אחראים אלא אך ורק סגור בתבניה עם פלומבה ובחותמת הבד"ץ.

היות שנפוץ בעגלים חשש בכורות סידרנו שלא לשחוט עגלים אלא אך ורק המאושרים על ידי 
משגיח מטעמינו שאין ביניהם כל חשש בכורות.

 להלן ההוראות הניתנות למשגיחי החנויות
מטעם וועד השחיטה לתועלת הציבור.

א( כלל ראשון: המשגיח אחראי על כל בשר שנכנס ונמצא בחנות שהוא מהמפעל שבהשגחת 
הביד“ץ, מכניסתו לחנות עד יציאתו מהחנות.

ב( בבוקר עם הגעת המשגיח לחנות עובר המשגיח בדיקה קפדנית בכל החנות במקרר ובפריזר 
ובכל המקומות אם אין עוף או חלק ממנה בלי פלומבה, או אריזות פתוחות או קרועות.

ג( תיכף עם הגעת המשלוח מהמפעל בודק המשגיח תווי ההולוגרמות על כל פרטי המשלוח, 
כל שקית או עוף שאין עליהם הפלומבה או ההולוגרמה, נשלח בחזרה ומודיע לרב המשחטה 

על פרטי ההחזרה ומשם נשלחים לבין הטריפות.

ובתוכו אישור על פרטי ההזמנה  ע"י המשגיח  נארזים  כל ההזמנות של לקוחות למשלוח,  ד( 
 2 עם  האריזה  שלימות  על  לבדוק  חייב  הקונה  פלומבה.  עם  חותם  שאף  המשגיח  וחתימת 

חותמות ואישור של המשגיח על פרטי המשלוח, ואין לקבל משלוחים בלי הזיהוי הנ''ל.

אסור לקבל חזרה מהקונה שום בשר ועוף אחרי שיצא מפיקוח המשגיח והאריזה נפתחה  ה( 
כבר, אפילו אם המוצר שמחזיר תואם לקנייתו. אפילו רק לחיתוך או לטחינה בכלים של החנות 

אסור לקבל.

ו( הלקוחות שמכשירים לבד בחנות בגמר ההכשרה חייבים להוציא את הבשר באותו יום ולא 
להשאירו בחנות אחרי יציאת המשגיח מהחנות.

ז( להיות ערני על כל שינוי בחנות וכן כל דבר חשוד או כל סוג שאלה של ספק חייב המשגיח 
לדווח מיד אל אחד מועד השחיטה או רבני הוועד.
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לתועלת הציבור הננו מעלים כאן
סדרת שאלות ותשובות

משולחן וועד השחיטה.

קפוא  עוף  נמצא  לפעמים  ש. 
לדוגמה  חלק,  וחסר  באריזה 
שאלה  זה  האם  כנף,  חסר 

בכשרות ?

לפני  אחר  חלק  או  הכנף  מורידים  לפעמים   ! לא  ת. 
כדי  תוך  כנף  נופל  לפעמים  דם.  צרורות  כשיש  המליחה 

עבודה בנקיון.

הבשר  על  רואים  לפעמים  ש. 
צרורות דם חזק, מה לעשות ?

הדם  צרורות  כלל  בדרך  אותו.  ולהוציא  לחתוך  ת. 
ישנם  אך  המליחה,  לפני  אותם  חותכים  שנמצאים 
לפעמים שהצרורות דם היו בעומק, או תחת העור שלא 

נראו לפני פירוק העוף.

ש. לפעמים נמצא בשקית של 
העוף נוזל הנראה כמו דם ?

ת. זה אינו דם, זה רק ציר היוצא מהעוף אחרי ההכשרה 
וההקפאה, ומראהו מראה דם.

ירך  ש. לפעמים נמצא שוק או 
שאלה  זו  האם  שבור,  כנף  או 

בכשרות ?

שאלה  יש  אם  עוף  כל  בודקים  מיוחדים  משגיחים  ת. 
פעמים  לטריפות.  יוצא  שאלה  של  ספק  וכל  בהנ"ל, 
שנשברים חלקי עוף אחר השחיטה או במריטה או בנקיון, 

ואין על זה חשש איסור.

גם  הוא  בקר  הבשר  האם  ש. 
"גלאט בית יוסף" לספרדים ?

ת. כן. בנוסף על הקפדה בחומרות הרמ"א השונות שאנו 
הבית  שיטת  על  גם  מקפידים  בהם,  נוהגים  אשכנז  בני 

יוסף.

ולא  הולוגרמה  לא  כשאין  ש. 
פלומבה רק חותמת הבד"ץ על 

מדבקה, מה דינו?

כל  על  וכן  השחיטה,  לוועד  ולפנות  בו  להשתמש  לא  ת. 
דבר מוזר או שונה מהרגיל מתבקשים לפנות מיד לועד 

השחיטה במס' טלפון 02-6232335

הבד"ץ  של  בהכשר  חנות  ש. 
והמשגיח לא נמצא שם?

מסוימות  בשעות  רק  נמצא  שהמשגיח  חנויות  יש  ת. 
ורק אז עושים פירוק העוף, ומקבלים הזמנות למשלוח. 
לחנות  אסור  נמצא  אינו  כשהמשגיח  האחרות  בשעות 
הקונים  בנוכחות  רק  בשר,  ולחתוך  פירוק  לעשות 
והקונים  הפלומבה/הולוגרמה  את  בודקים  כשהקונים 

לוקחים אותם מיד ולא להשאירו למשלוח.

ארוז  בשר  של  מוצר  ש. 
מקום  באיזה  ופתוח  מהמפעל 
לצאת  יכול  שהמוצר  בצורה 

באותו פתח ?

ת. לא לקנות אריזה זו.
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אין פיקוח 
כשרות לפסח 
מהבד"צ על 
חנויות קטניות 
ופיצוחים וכדו' 
הפיקוח על 
חנויות אלו 
הוא רק לימות 
השנה.

רשימת מפעלים לעיבוד מזון ואריזה ובתי השחיטה
בהשגחת רבותינו הבד"צ שליט"א

» 1700-504504 ............................... דעבסט - טרי וחלק.......................... ת.ד. 4149 מודיעין עילית

הידורים משחטה עוף הבירה.......................................................................................... 03-9081400 «

» 02-6563990 ....................... ........רח' מפעלות 2 א.ת. עטרות ירושלים מ.ב. גלאט )חנות המפעל(

רשימת האטליזים
בהשגחת רבותינו הבד"צ שליט"א

גראס מרקט............................................................................................... תכלת מרדכי 4, גני גאולה «

............................................................................................................................. עזרת תורה 18 « דג לדג

הכי כדאי )מחלקה מיוחדת(................................................ רח' זית רענן 1 )בסניפים אחרים אין לנו שום השגחה( «

................................................................................... רח׳ מאה שערים 31 « וירצברגר )האטליז הראשי(

........................................................................................... עטרות ירושלים « מ.ב. גלאט )חנות המפעל(

פיש און פלייש ליברמן........................................................................................ רח׳ החרש 6 מא"ש «

שטרן למהדרין................................................................................................................. רח׳ מא"ש 90 «

הפיקוח מטעם הבד"ץ הוא אך ורק על עופות שלמים עם הולוגרמה או פלומבה בחותמת 
הבד"ץ, או חלקי עוף ארוז בתבנית סגורה עם בלומבה או הולוגרמה בחותמת הבד"ץ.

לשאלות בעניני כשרות עופות ובקר, נא לפנות למשרדי ”ועד השחיטה"
בין השעות: 5:00-8:00 בערב, בטל. 02-6232335 , פקס: 02-6509797

ולמקרים דחופים: 053-3102789

לשאלות הלכתיות בלבד, ניתן לפנות לרבני הוועד:
הרה“ג רבי שלמה יהודה הירש שליט“א.......................................................................... 053-3102768
הרה“ג רבי חיים יוסף בלוי שליט“א................................................................................. 053-3100130
הרה“ג רבי שמואל ברנדסדורפר שליט“א...................................................................... 053-3113421
הרה“ג רבי אהרן ברנדסדורפר שליט“א.......................................................................... 050-4153875
053-3181922 ................................................................................... הרה"ג רבי בן ציון בייער שליט"א

הפיקוח לקראת חג הפסח:
1( בחוה"מ פסח לא מתקיימת שחיטה.

2( קיים פיקוח על מאכל העופות לפני פסח מחשש חמץ.
3( גם השנה קיים פיקוח על בתי השחיטה והמריטה, מחשש חמץ מהפועלים.
4( הבשר שבהשגחת הביד"ץ לפסח - לא עבר תהליך של הזרקת פוספטים.

5( בחנויות שתחת השגחתינו קיים פיקוח על הכשרת ונקיון החנות לחג הפסח 
מחשש חמץ.

נא לבדוק אם יש תעודת כשרות מיוחדת לפסח
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חובה לבדוק 
בכל חנות 

תעודת כשרות 
אורגינלית עם 
כתובת המקום

אין לנו אחריות 
משלוחים, אלא 

אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

ארוחות מוכנות בבתי חולים בהשגחת הבד"ץ

סודרה בכמה בתי חולים הספקת מנות ארוזות בחותמת הבד"ץ יש לבקש 
בבוקר מאחות ראשית במחלקה אוכל ”גלאט“ וטופס ארוחת צהרים 

בהשגחת הבד“ץ.
כשר לפסח!

בארוחות מוכנות בבתי חולים ובמטוסים בימי הפסח חייב להופיע כיתוב 
כשר לפסח מעל לחותמת הבד"ץ

אסותא - תל אביב «

בלינסון - פתח תקוה «

ברזילי - אשקלון «

הכרמל - חיפה «

העמק - עפולה «

השרון - פתח תקוה «

זיו - צפת «

מדיקל סנטר - הרצליה «

קפלן - רחובות «

רמב״ם - חיפה «

תל השומר - רמת גן «

ביקור חולים - ירושלים «

בביה"ח ביקור חולים, המטבח כולו מתנהל 
ע"י קיטרינג "דלי שף" בהשגחת הבד"ץ העדה 

החרדית וכן הנוהל לגבי תרו"מ ושמיטה, 
בנוסף לכך יש משגיח במקום - מטעם 

ובפיקוחו של רב ביה“ח - המפקח אחרי מילוי 
כל הסדרי הכשרות.

המרכז הרפואי שערי צדק - י-ם «

במטבחי בית החולים שערי צדק, המספקים 
אוכל למאושפזים ולצוות הרפואי, המוצרים 
בהכשר הבד"ץ העדה החרדית ובפיקוח רב 
בית החולים המפקח אחרי מילוי כל הסדרי 

הכשרות.
כשר לפסח!

בארוחות מוכנות בבתי חולים ובמטוסים 
בימי הפסח חייב להופיע כיתוב כשר לפסח מעל לחותמת הבד"ץ

הארוחות מסופקות גם בבתי הסוהר ובתי המעצר, יש להזמין מראש.

מארזי ארוחה חמה!
הארוחה החמה מוגשת בתבנית אלומיניום בנפרד, התבנית חייבת להיות מוגשת 
בתוך אריזה בסגירה כפולה )חותם בתוך חותם( עם חותמת הבד“ץ, מפני חשש 

חימום בתנורים שונים. ובנוסף לאריזה גם סיפרת ביקורת.
חובה לקרוא את הכיתוב המופיע על המדבקה אם הוא בשרי, חלבי או פרווה, 
בצבעים שונים, וכפי ההוראות המצורפות בכתב. )במקרה שהאריזה פתוחה או 

מנוקבת, אין לנו אחריות על כך(.

ארוחות מוכנות למטוסים בהשגחת הבד"ץ

» 08-6310100 ................................................... המשביע................................................................. רמלה

דלי שף............................................................. פתח תקוה............................................... 03-6286000 «

בתי הארחה/מלון לימי הפסח, ראה ברשימת המוצרים לפסח - "בתי הארחה"

מארזי ארוחה חמה!
ארוחה חמה מוגשת בתבנית אלומיניום בנפרד, התבנית חייבת להיות מוגשת בתוך 
אריזה סגורה הרמטית בסגירה כפולה )חתום בתוך חותם( עם פלומבה בחותמת 

הבד"ץ, מפני חשש חימום בתנורים שונים.
חובה לקרוא את הכיתוב המופיע על המדבקה אם הוא בשרי, חלבי או פרווה, 

בצבעים שונים, וכפי ההוראות המצורפות בכתב.
)במקרה שהאריזה פתוחה או מנוקבת, אין לנו אחריות על כך(.
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ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות, דגים, 
וכדומה, היא 
רק על הנמכר 
בתוך החנות 
וכשיש תעודה 
ברת תוקף 
במקום, אין 
לנו אחריות 
משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

חנויות הדגים
שבהשגחת הבד"ץ של העדה החרדית

זה שנים רבות לפתרון בעיית התולעים בדגים, הצלחנו  לאחר מאמצים רבים 
לסדר בע"ה השגחה בחנויות הדגים דלהלן, על כשרות הדגים ופיקוח מחשש 

תולעים. ובעז"ה אנו מקוים להמשיך ולפעול בנידון.
אחריות ההשגחה היא רק כאשר מוצבת בחנות תעודה אורגינלית ברת תוקף.

חנויות הדגים שבהשגחתינו עוברים הכשרה לפסח
ומשתמשים בכלים מיוחדים לפסח

אין לנו אחריות והשגחה על משלוחים רק אם יש חותמת המשגיח.

נא לבדוק אם יש תעודת כשרות מיוחדת לפסח!

ירושלים
אנ"ש.................................................. דוכן דגים טרים וחיים בלבד.................................. זית רענן 1 «

בית הקרפיון ................................................................................................................ מאה שערים 18 «

גראס מרקט.................................... דוכן דגים טריים וחיים בלבד............................. תכלת מרדכי «

דג הזהב................................................................................................................................... נחמי'ה 14 «

דגי בר אילן ........................................................................................................................... בר אילן 4 «

דג ים מיכאל............................................................................................................................... יואל 20 «

דג לדג – מהודר............................................................................................................ עזרת תורה 18 «

דגי פוקס )רוטמנ'ס פיש(............................................................................................................ פינס 37 «

דגי רוממה......................................................................................................................... זכרון יעקב 1 «

דודי'ס דגים............................................................................................................. איידלסון 28 רמות «

............................................................................................. עין יעקב 24 מאה שערים « האחים רוזנר 

הכי כדאי.......................................... דוכן דגים טרים וחיים בלבד.................................. בית וגן 10 «

הכי כדאי.......................................... דוכן דגים טרים וחיים בלבד............................... סורוצקין 18 «

חצקל'ס דגים .................................................................................................................. יעקב מאיר 7 «

יינות ביתן....................................................................................................... רח' ריינס 6 קרית משה «

מרכז הדגים וינשטיין ............................................................................................................. עמוס 11 «

מרכז הדגים רבינוביץ.................................................................................................................. דוד 5 «

נקי וטרי -דייטלס' פיש.................................................................................................... אחינועם 10 «

פיש און פלייש )ליברמן( ......................................................................................................... החרש 6 «

צחי דגים.......................................................................................................... התפוח 13 מחנה יהודה «

רובינ'ס דגים............................................................................................................. אידלסון 28, רמות «

רחמים דגים ............................................................................................................................ צפניה 51 «

שוק העיר...............................................................................................................................קניון רמות «

אלעד
גמבה מרקט.......................................................................................................... שמאי 1 מרכז יהלום «
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ההשגחה על 

חנויות פירות 
וירקות, דגים, 
וכדומה, היא 

רק על הנמכר 
בתוך החנות 

וכשיש תעודה 
ברת תוקף 
במקום, אין 
לנו אחריות 

משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

דגי רובינ'ס..................................... דוכן דגים טריים וחיים בלבד........................................ הריף 1 «

ביתר
גולד שיווק...................................... דוכן דגים טריים וחיים בלבד.......................... רבי עקיבא 23 «

מוקיר שבת................................................................................................................. אלעזר המודעי 3 «

פישל'ס פיש...................................  דוכן דגים טריים וחיים בלבד............. המגיד ממעזריטש 15 «

בית שמש
דג ועוף .......................................................................................................................... יהודה הנשיא 2 «

דגי הקריה .......................................................................................................................... שפת אמת 2 «

הכי כדאי............................................................................................................................. בן קסמא 17 «

רחמים דגים...................................................................................................................... יצחק רבין 19 «

ב"ב
דגים הלוי .................................................................................................................................... דסלר 5 «

חיש דגים............................................................................................................................ רח' עזרא 28 «

שוק העיר........................................ דוכן דגים טריים וחיים בלבד................................. כהנמן 108 «

רכסים
כבוד השבת............................................................................................................... א.ת. כפר חסידים «

שיווק ארצי בכל הארץ
» 03-3732244 .............................. מוקד מת"ת...................................... שיווק דגים בכל חלקי הארץ

אחריות ההשגחה היא רק כאשר מוצבת בחנות תעודה אורגינלית שלנו ברת תוקף.
טבלת הדגים ראה במדריך לימות השנה

משרדי מחלקת כשרות וטהרת הדגים
רח' שטראוס 26 ת.ד. 5006 טל': 02-6700200 פקס: 02-6254975

בימים א'-ה' בין השעות 10:00-1:30 לפנה"צ
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חנויות קטניות 
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הפיקוח על 
חנויות אלו 
הוא רק לימות 
השנה.

נוטל מהפירות חלק שהוא מעט יותר מאחד ממאה
)כגון מק"ג אחד נוטל שיעור שהוא בוודאי יותר מן 10 גרם, יש לדייק ולהיות בטוח כי 

הופרש יותר מאחד ממאה(

מבדיל את החלק ההוא מיתר הפירות ואומר:
)כשמפריש תרו"מ מטבל ודאי יש לומר הברכות כדלהלן(

יותר מאחד ממאה שיש כאן, הרי הוא תרומה גדולה בצד צפונו. )*מכל מין על מינו(

אותו אחד ממאה שיש כאן ועוד תשעה חלקים כמותו בצד צפון של הפירות, הרי הם 

מעשר ראשון. )*מכל מין על מינו(

אותו אחד ממאה שעשיתיו מעשר ראשון, הרי הוא תרומת מעשר. )*מכל מין על מינו(

עשירית בצד דרום מהפירות הטבולים למעשר שני, תהא מעשר שני. )*מכל מין על 

מינו(

המעשר שני יהא מחולל, הוא וחומשו, על פרוטה במטבע המיוחד אצלי לחלול מעשר 

שני ורבעי.

ואם צריך מעשר עני, יהא מעשר עני בצד דרום של הפירות. )*מכל מין על מינו(

אצלי  המיוחד  במטבע  פרוטה  עוד  על  וחומשו  הוא  מחולל,  יהא  רבעי,  כאן  יש  אם 

לחלול מעשר שני ורבעי.

לפני שמפריש תרומות ומעשרות מטבל ודאי מברך:

במצותיו  קדשנו  אשר  העולם  מלך  א'  ד'  אתה  ברוך 
וצונו להפריש תרומות ומעשרות:

לפני פדיון מעשר שני )במעשר שני ודאי( מברך:

במצותיו  קדשנו  אשר  העולם  מלך  א'  ד'  אתה  ברוך 
וצונו על פדיון מעשר שני:

לפני פדיון רבעי )ברבעי ודאי( מברך:

במצותיו  קדשנו  אשר  העולם  מלך  א'  ד'  אתה  ברוך 
וצונו על פדיון רבעי:

*( אם מעשרים מינים הרבה, צריך להוסיף: מכל מין על מינו.

שנות המעשר: שנה שעברה תשע"ה שנת השמיטה
השנה, תשע"ו מעשר שני, שנה הבעל"ט תשע"ז מעשר שני.

 סדר ונוסח
הפרשת תרומות ומעשרות
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חובה לבדוק 
בכל חנות 

תעודת כשרות 
אורגינלית עם 
כתובת המקום

אין לנו אחריות 
משלוחים, אלא 

אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

לידיעת ציבור המהדרין:

מקומות שונים לבית אריזה אחד
פירות וירקות שונים, מגיעים מבית אריזה אחד, אולם גידולם בשטחים שונים ומהם 
שטחים שהם בשאלה בחיוב תרו"מ, האם הם אר"י או חו"ל. בחנויות שבהשגחתנו, 

מקפידים להפריש מכל מקום לפי חיובו מיניה וביה.

שתילים
בשנים האחרונות ישנם שהנהיגו בארץ, היתר להעביר שתיל שגדל שנתיים במשתלה 
ולאחר שנתיים נשתל בשטח, ומונים שנות ערלה מזמן השתילה במשתלה. היינו 
לפי  אולם  בשטח.  השתילה  לאחר  השניה  בשנה  באכילה  מותרים  יהיו  שהפירות 
הוראות הבד"ץ אין לסמוך על היתר זה כלל ועיקר. ויש למנות שנות ערלה מאז 
שתילת השתיל בקרקע וזאת עקב חששות שונים מאחר והדבר כרוך בפרטי דינים 

רבים ואין להתיר אלא בהשגחה על מילוי כל התנאים וקשה הדבר מאד.

השגחה בבתי אריזה על שטיפת הפירות
ישנם בתי אריזה ששוטפים את הפירות במים חמים מאד. היות ובאותם בתי אריזה 
אורזים גם פירות שבחשש ערלה, ניתנה הוראה מיוחדת שאת הפירות שבהשגחת 

הבד"ץ אין לשטוף במים חמים, מחשש בליעות מאיסור ערלה.

מריחת דונג
חלק מסוגי התפוחי עץ ופרי הדר עוברים הברקה ומריחה בדונג שבחששות איסור. 
זה שנים שהסדרנו בעז"ה בחנויות שבהשגחתינו שהדונג יהיה כשר לפסח, ולימות 

השנה יהיו כשרים לימות השנה.
ולבדוק  לברר  המשגיחים  ע"י  מרובים  מאמצים  נעשים  מחו"ל  המגיעים  בתפו"ע 

שיגיעו ללא מריחה כלל.
הרוצה להדר יקלוף התפוחים, מאחר ואין לנו השגחה צמודה בבתי אריזה בחו"ל.

 למכינים בעצמם יינות/ מיץ ענבים, ולגבי מעשר שני.
מטעם הבד"ץ נתבקשנו להעיר לאותם המכינים בעצמם יינות ומיץ ענבים, כי אם 
הם מפירות נכרים, חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות לאחר עשיית היין- מהמיץ 
או מהיין. ויש להזהר בזה גם אם הענבים נקנו בחזקת מעושרים בחנויות עם תעודת 
הפרשת מעשרות. כי יתכן שהם פירות נכרים ואז חל עליהם חיוב מעשרות לאחר גמר 

מלאכה אצל הישראל.
ונוהגים שלא לברך על ההפרשה בפירות נכרים.

אלו שאינם בקיאים בדיני הפרשת תרומות ומעשרות על בוריים, 
עליהם לפנות לבקי ורגיל בהלכה זו כדי להפריש את התרו"מ כדת וכדין.

מעשר שני
מאחר ואסור לפדות מעשר שני טהור בירושלים, לכן הרוצה להפריש מעשר שני 
מפירות הנמצאים בגבולותיה העתיקים של ירושלים מהראוי לכתחילה להוציא את 

הפירות בטבלן חוץ לעיר ולהפריש מע"ש ולפדותו שם ואח"כ יוכל להכניסם,
ע"י  תרו"מ  הפרשת  לפני  טומאה  לקבל  להכשירם  יש  אז  להוציאם  לו  קשה  אם 
הרטבתם במים, ולאחר מכן לטמאם במגע ידיו ואח"כ יפריש המעשר שני ויפדהו, 

ואם הפרישן כבר בתוך ירושלם ללא הכשרה אז יש להכשירן ולטמאם לאחר הפרשה 
ואח"כ לפדותן. וגם אם כבר פדאן יש להכשירן ולטמאם ולפדותם עוד הפעם.

כל ההפרשות חייבות להיות על מטבע או מטבעות שכל אחת היא לפחות שוה 
פרוטה, ולכן אם שוה פרוטה הוא יותר מ-10 אג' חייבים להפריש על מטבע של חצי 

שקל מינימום. .

הערות בעניני תרומות ומעשרות, וסדרי ההשגחה במצוות התליות בארץ

ראה במדריך לימות השנה
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בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

פירצה כשרותית
להציג  ומתיימרות  הבד"ץ  בכשרות  עומדות  שאינן  חנויות  של  תופעה  קיימת 
פרסום מטעה ובלתי מחייב כי כל התוצרת בחנות היא בהשגחת הבד"ץ, והדברים 
רחוקים מאד מהאמת. לפעמים בעל החנות גם מציג תעודת משלוח כלשהו חתומה 

על ידי משגיח מטעם הבד"ץ, מה שיוצר בלבול גדול יותר.
קיימים גם חנויות הנושאות שלט מעוטר 'בכתב יד הירקן' כי כל הפירות והירקות 
בכשרות הבד"ץ אך בלי תעודה מוסמכת כלשהי - וזה מופרך לגמרי הרי הירקנים 
בעצמם, בשעה שנוצר מחסור של פרי או ירק כלשהו בחנות, אין להם שום בעיה 
לגשת לחנות סמוכה ולרכוש מירקן חבר את הסוג החסר, בלי קשר למצב הכשרות 
באותה חנות סמוכה. הרי אין משגיח המבקר במקום אשר יכול לעלות על עקבות 

הדבר וישלול את תעודת הכשרות שאין להם!

ההשגחה בחנויות
תפקידו של המשגיח להפריש תרו"מ מהפירות או הירקות אשר מחוייבים בכך, 	 

כגון יבול שישית - וכדומה - לפני שהתוצרת נקלטת בחנות.
כל התוצרת המגיעה לחנות, מגיעה ממקורות מושגחים בלבד. כאשר בעל החנות 	 

מגיע לרכוש את התוצרת עבור חנותו בשוק הסיטונאי וכדומה, הוא יכול לפנות 
אך ורק לסיטונאים מורשים ומאושרים מטעם הבד"ץ.

המוודא 	  בחנות  המשגיח  מדוקדקת של  בדיקה  עובר  ירק,  או  פרי  סוג של  כל 
ומצליב את הנתונים המגיעים מהמשגיח שבשוק ורק לאחר אישור מלא, מקבל 
למכירה.   - החנות  אל  והירקות  הפירות  את  להכניס  האישור  את  החנות  בעל 
שאינה  תוצרת  קליטת  המונעים  הסף  כשומרי  משמשים  בחנויות  המשגיחים 

מושגחת במאת האחוזים.
חנות של פירות וירקות שבכשרות הבד"ץ נתונה להשגחה צמודה ומקיפה ביותר. 	 

המשגיח  של  וביקורת  להשגחה  נתונה  היא  החנות,  פעילות  שעות  כל  במשך 
האיזורי המבקר בחנויות בזמנים שונים כדי לוודא שבעלי החנויות אינם מכניסים 

תוצרת שאינה בהשגחה חלילה, גם בשעה של מחסור וכדומה.

...ליזהר מכל נדנוד איסור התלוי באכילה, כי נמצא הגוף גדל באיסור, 
ולא  בשוליה,  טומאתה  כי  יצא,  רעה  אל  מרעה  ההיא,  הנפש  ואשמה 
והנורא  הנכבד  השם  את  ולאהבה  ליראה  חיים  אורחות  להשיג  תוכל 

ולעבדו עבודה שלימה. 
)פלא יועץ אות א'(
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חנויות פירות 
וירקות, דגים, 
וכדומה, היא 

רק על הנמכר 
בתוך החנות 

וכשיש תעודה 
ברת תוקף 
במקום, אין 
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משלוחים, אלא 
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בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!

רשימת הירקנים שומרי שמיטה
בהשגחת בד"ץ העדה החרדית

לפי סדר א"ב של אזורים, שכונות.

ההשגחה היא רק כשיש תעודה אורגינלית ברת תוקף במקום.
אין לנו אחריות כלל על משלוחים.

פירות וירקות מעוצבים
עיצוב בפרי.................................................... חיי אדם י-ם............................................. 02-6275442 «

אופקים
בר כל....................................................................................................................................... הרצל 717 «

אור הגנוז
בר כל............................................................................................................................ יישוב אור הגנוז «

אלעד
בר כל ................................................................................................................................... אבטליון 23 «

בר כל .................................................................................................................. רבי פנחס בן יאיר 35 «

בר כל ............................................................................................................................ שמעון הצדיק 7 «

בר כל סופר אלעד ................................................................................................. שמעון הצדיק 41 «

ברכת המזון ........................................................................................................... יונתן בן עוזיאל 44 «

גמבה מרקט.................................................................................................................................שמאי 1 «

יש חסד............................................................................................................................. ניסים גאון 79 «

סופר מזל וברכה....................................................................................................... יהודה הנשיא  94 «

פרי מבורך.................................................................................................................... יהודה הנשיא 94 «

פאר לי ......................................................................................................................... יהודה הנשיא 94 «

אשדוד

רובע ג'
ויקטורי ................................................................................................................................. הפלמ"ח 20 «

מחסני השוק......................................................................................................................... הפלמ"ח 20 «

רובע ז'
בר כל............................................................................................................................................. הנגב 2 «

בר כל ............................................................................................................................................. ינאי 7 «
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בארות יצחק
 יש חסד.............................................................................................................................. בארות יצחק «

בית שמש

רמה א'
בר כל................................................................................................................................. נחל שורק 11 «

ירון פירות וירקות....................................................................................................... נחל ניצנים 8/7 «

יש חסד............................................................................................................................ נחל ניצנים 13 «

.............................................................................................................................. נחל גילה  « שפע ברכה 

חפציבה
זול ובגדול......................................................................................................................... בן איש חי 31 «

בשפע................................................................................................................................. בן איש חי 40 «

קריה החרדית
טרילי.................................................................................................................................. שפת אמת 28 «

טרילי............................................................................................................................... יהודה הנשיא 2 «

סופר משתלם.............................................................................................................. יהודה הנשיא 15 «

פרי גוט ..................................................................................................................................... חזו"א 35 «

שפע ברכה.......................................................................................................................... חזון איש 17 «

שפע ברכה.......................................................................................................................... שפת אמת 4 «

יפה נוף
הכי כדאי.......................................................................................................................... בן קיסמא  27 «

רמה ב'
מעיין 2000.................................................................................................................... יהודה הנשיא 7 «

סופר משתלם.............................................................................................................. יהודה הנשיא 15 «

.................................................................................................................... אדמו"ר מבעלזא 6 « פרי זול 

צרכניית זול מזול....................................................................................................... יהודה הנשיא 13 «

................................................................................................................................ ריב"ל 1 « שפע ברכה 

רמה ג'
בנויס.........................................................................................................................................ירמיהו 34   «

ברכת משה................................................................................................................ יחזקאל הנביא 24 «

A ביתר גבעה
חסד לאלפים-סופר צוריאל .............................................................................. ר' יוחנן בן זכאי 16 «

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות, דגים, 
וכדומה, היא 
רק על הנמכר 
בתוך החנות 
וכשיש תעודה 
ברת תוקף 
במקום, אין 
לנו אחריות 
משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!
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חסד לאלפים..................................................................................................................... ר' עקיבא 13 «

חסד לאלפים.................................................................................................................... בבא סאלי 24 «

כולל סטור ......................................................................................................................... בבא סאלי 2 «

מיני מרקט - חסדי משה.................................................................................................... נדבורנא 9 «

שוק ביתר................................................................................................................. אלעזר המודעי 17 «

שפע ברכת השם ............................................................................................................. כף החיים 38 «

שפע ברכת השם.................................................................................................................... חיד"א 11 «

שפע ברכת השם ............................................................................................................ רח' אוירבך 8 «

שפע זול .................................................................................................................. אלעזר המודעי 11 «

שפע חיים.............................................................................................................................. ר' עקיבא 1 «

B ביתר גבעה
ברכת השם....................................................................................................................... בנציון ברוק 7 «

יש חסד........................................................................................................................... פנים מאירים 1 «

פישל סטור.................................................................................  מנחת יצחק המגיד ממעזריטש 15 «

רמי לוי שיווק השקמה ............................................................................................ החוזה מלובלין 2 «

בני ברק
ברכולית ............................................................................................................................ ר' עקיבא 31 «

ברכולית.................................................................................................................................. סוקולוב 6 «

בר כל...................................................................................................................................... הרב קוק 5 «

בר כל.................................................................................................................................... ירושלים 72 «

ברכל.................................................................................................................................... סמטת אזר 6 «

בר כל............................................................................................................................. שלמה המלך 18 «

בר כל.........................................................................................................................................כהנמן 54 «

בר כל................................................................................................................................ חתם סופר 15 «

בר כל............................................................................................................................... שלמה המלך 8 «

בר כל..................................................................................................................................... מתתיהו 10 «

בר כל.................................................................................................................................. ר' עקיבא 94 «

יש בשכונה........................................................................................................................... ירושלים 76 «

שוק העיר............................................................................................................................... כהנמן 108 «

שפע ברכת השם................................................................................................................ השלושה 35 «

פרדס כץ
בר כל................................................................................................................................. אבוחצירא 20 «

קרית הרצוג
ברכולית.................................................................................................................................. נויפלד 15 «

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות, דגים, 
וכדומה, היא 

רק על הנמכר 
בתוך החנות 

וכשיש תעודה 
ברת תוקף 
במקום, אין 
לנו אחריות 

משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!
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רמת אהרן
בר כל....................................................................................................................... יצחק מאיר הכהן 5 «

בת ים
עסקה לעניין...................................................................................................................... נוסנבוים 42 «

גבעת זאב
גרין מרקט...................................................................................................................... קרית יערים 32 «

פירות וירקות................................................................................................................. אגן האיילות 2 «

שפע ברכת השם......................................................................................................... אגן האיילות 41 «

חדרה
בר כל................................................................................................................................... הגיבורים 52 «

חיפה
בר כל........................................................................................................................................ מיכאל 16 «

יש בשכונה............................................................................................................................... חניתה 64 «

נתיב החסד................................................................................................................................ מיכאל 9 «

נוה שאנן
בר כל.............................................................................................................................. טרומפלדור 54 «

חשמונאים
בר כל....................................................................................................................................... הרמ"א 17 «

טבריה
יש חסד................................................................................................................................ לב האגם 10 «

מכולת הקריה................................................................................................................... הרב וורנר 11 «

ירושלים

אונסדורף
בר כל................................................................................................................................ מנחם משיב 1 «

הכי כדאי ............................................................................................................................ סורוצקין 14 «

פירות וירקות סורוצקין..................................................................................................... סורוצקין 2 «

ארזי הבירה
מיני מרקט יעקב ......................................................................................................... ארזי הבירה 47 «

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות, דגים, 
וכדומה, היא 
רק על הנמכר 
בתוך החנות 
וכשיש תעודה 
ברת תוקף 
במקום, אין 
לנו אחריות 
משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
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סופר ארזי הבירה ........................................................................................................ ארזי הבירה 48 «

בוכרים )ראה שוק( )

בית וגן
אחים שם טוב ....................................................................................................................... הפסגה 50 «

הכי כדאי ............................................................................................................................... בית וגן 10 «

זול ובגדול................................................................................................................................... הולילנד «

זול ובגדול............................................................................................................................... הפסגה 16 «

זול ובגדול .......................................................................................................................יוסף חכמי 30 «

זול טוב...................................................................................................................................... ברויאר 1 «

בית ישראל
אלי זאדה נתניהו ......................................................................................................... בית ישראל 23 «

האגס......................................................................................................................................... זוננפלד 1 «

מעיין 2000..................................................................................................................... בית ישראל 17 «

בר אילן – נוה צבי
כל זול ..................................................................................................................................... בר אילן 5 «

.................................................................................................. בר אילן 13 « מרכז פרי וירק – התפוח 

הפינה הזולה......................................................................................................................... בר אילן 36 «

פירות וירקות עידו....................................................................................................... אביתר הכהן 8 «

גאולה - יחזקאל
אקספרס פירות וירקות ......................................................................................... אשתורי הפרחי 1 «

בית הירק......................................................................................................................... יעקב מאיר 12 «

ג.י. מוצרי מזון וחד"פ................................................................................................ אבינועם ילין 16 «

ברכת משה............................................................................................................................... מלאכי 14 «

זול ובגדול...................................................................................................................... אבינועם ילין 3 «

סופר חסד............................................................................................................................. תחכמוני 37 «

סופר פרי לברכה )ולרשטיין(............................................................................. חגי 15 פינת יחזקאל «

ענק הפירות........................................................................................................................... יחזקאל 33 «

קופת שכונת גאולה................................................................................................................ ישעיהו 7 «

גבעת מרדכי
האחים יעקובי................................................................................................................... הלל חיים 22 «

גבעת משה - גוש 80
ברכה ושפע.............................................................................................................................יוסף זיו 6 «

גל מרקט - ביכורי אלי...................................................................................................גבעת משה 5 «

זול ובגדול........................................................................................................................... אהלי יוסף 3 «

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות, דגים, 
וכדומה, היא 

רק על הנמכר 
בתוך החנות 

וכשיש תעודה 
ברת תוקף 
במקום, אין 
לנו אחריות 

משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
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שפע ברכת השם.............................................................................................................. עלי הכהן 21 «

גבעת שאול
יינות ביתן.................................................................................................................................... ריינס 6 «

יש חסד...................................................................................................................................... נג'ארה 2 «

מיני מרקט סיני ........................................................................................................... גבעת שאול 12 «

....................................................................................................................... כנפי נשרים 31 « צ'יפר כל 

רמי לוי שיווק השקמה ............................................................................................... כנפי נשרים 64 «

גילה
בר כל...................................................................................................................... אריה בן אליעזר 47 «

גני גאולה
גראס מרקט -ביכורי אלי........................................................................................... תכלת מרדכי 4 «

העיר העתיקה
....................................................................................... היהודים 1 רובע היהודי « זול טוב - למהדרין

סופר הרובע............................................................................................................... תפארת ישראל 2 «

הר חוצבים
סופר פרש )מקרטו(......................................................................................................... קרית המדע 3 «

הר נוף
זול ובגדול.............................................................................................................................. שאלזון 57 «

.......................................................................................................................................... שאולזון 58 « יש 

סופר בני תורה.................................................................................................................... חיי טייב 48 «

סופר יד אחים..................................................................................................................... חיי טייב 15 «

פירות אגסי................................................................................................................................. אגסי 29 «

צרכניית ויזני'ץ................................................................................................................ קצנלבויגן 22 «

שוק נוף ............................................................................................................................ קצנלבויגן 56 «

תנובת הארץ ..................................................................................................................... קצנלבויגן 7 «

יחזקאל ראה "גאולה" )

יפו – מרכז העיר
................................................................................................................................................. יפו 214 « יש 

מעיין 2000.................................................................................................................................. יפו 112 «

סופר פרש )מקרטו(..................................................................................................................... הלל 10 «

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות, דגים, 
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במקום, אין 
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ירמיהו
טיב הארץ.................................................................................................................................ירמיהו 64 «

ראה עוד בר אילן )

מאה שערים / שומרי אמונים
ברכת ה'............................................................................................................................... עין יעקב 35 «

האגס........................................................................................................................................... זונפלד 1 «

וזאת הברכה )פירות ירושלים( ............................................................................................... מא"ש 89 «

זול ובגדול ................................................................................................................................חבקוק 6 «

חמדת הארץ................................................................................................................. מאה שערים 83 «

נר דבורה..................................................................................................................................... החרש 5 «

פירות ירושלים............................................................................................................ מאה שערים 92 «

פצ'צ'ו – חייט .................................................................................................................... עין יעקב 16 «

פרץ יצחק ............................................................................................................................ עין יעקב 5 «

צרכניית אליהו...................................................................................................................... לייב דיין 1 «

מחנה יהודה )ראה שוק( )

מטרסדורף
האחים יעקובי............................................................................................................. פנים מאירות 10 «

נח לוי ........................................................................................................................... פנים מאירות 10 «

מנחת יצחק
סופר 20.......................................................................................................................... מנחת יצחק 22 «

מעלות דפנה
מיני מרקט ................................................................................................................ מעלות דפנה 129 «

נוה יעקב
בר כל ................................................................................................. רבי שאולי 10 )כפר עברי עליון( «

יינות ביתן למהדרין......................................................................................... שמואל גדליה ניימן 1 «

רפי סיני ................................................................................................................................ הרב זווין 6 «

סנהדרי' / פאג"י
ברכת סנהדרי'ה ................................................................................................... אחינועם 12 )פאג"י( «

סנהדרי' המורחבת
מעיין 2000............................................................................................................................. ים סוף 17 «

מעיין 2000........................................................................................................................... ים סוף 101 «

שוק סנהדריה....................................................................................................................... ים סוף 101 «

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות, דגים, 
וכדומה, היא 

רק על הנמכר 
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ר

עזרת תורה
פירות השכונה-ביכורי אלי......................................................................................... עזרת תורה 28 «

ראה עוד "גבעת משה" )

פסגת זאב
יש............................................................................................................................ רח' אליהו מרידור 2 «

צפני' / כרם-אברהם
.............................................................................................................................. צפניה 56 « ברכת הפרי

י. אברהמי................................................................................................................................. צפניה 37 «

ראה גם גאולה )

קרית צאנז
אנ"ש ...................................................................................................................................... זית רענן 1 «

פרש מרקט.......................................................................................................................... אמרי בינה 5 «

שוק הקריה..........................................................................................................................תורת חסד 4 «

רובע היהודי – )ראה העיר העתיקה( )

רוממה - שמגר
....................................................................................................................... זכרון יעקב 1 « ברכת הפרי

זול ובגדול ............................................................................................................................. אהליאב 6 «

סופר פרש )מקרטו(................................................................................................................... הצבי 18 «

רחביה
סופר פרש )מקרטו(................................................................................................................... קק"ל 12 «

רמות
שוק העיר...............................................................................................................................קניון רמות «

רמות א'
זול ובגדול ....................................................................................................................... שירת הים 10 «

זול ובגדול.................................................................................................................... לואי לופסקי 19 «

..................................................................................................................... מ. מסחרי כיסופים 801 « יש 

צרכניית מרזיב................................................................................................................ שירת הים 10 «

רמות ג'
מיני מרקט שלמה ........................................................................................................... אידלסון 330 «

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות, דגים, 
וכדומה, היא 
רק על הנמכר 
בתוך החנות 
וכשיש תעודה 
ברת תוקף 
במקום, אין 
לנו אחריות 
משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
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רמות ד'/רמות פולין
הגדול והזול ..................................................................................... קרית אונגוואר, רח' ולנשטיין 2 «

מיני מרקט רמות פולין...................................................................................... בנין 81, רמות פולין «

פירות וירקות שומרי החומות - בית חסד יחיאל................................................................ מינץ 6 «

רמת אשכול
יש................................................................................................................................................... פארן 7 «

שבח פרי וירק..............................................................................................................מעבר המתלה 5 «

רמת שלמה )שועפט(
אחים יעקובי ................................................................................................................... ליובאוויטש 3 «

ברכת חיים ומשה......................................................................................................... אגרות משה 28 «

ברכת יעקב ............................................................................................................................. חזו"א 40 «

................................................................................................................................ ברכת אברהם 22 « יש 

נר דבורה ................................................................................................................................... דרוק 54 «

סופר פרש )מקרטו(............................................................................................................ חזון איש 34 «

שבטי ישראל
זול טוב........................................................................................................................ שבטי ישראל 48 «

שומרי אמונים – )ראה מא"ש( )

שוק הבוכרים
האחים מרדכי )חלב הארץ( .................................................................................................. מוסיוף 10 «

השוק של מיכאל ...................................................................................................................... יואל 18 «

עזרא יחזקאל............................................................................................................... אדוניהו הכהן 5 «

שפע ברכת השם....................................................................................................................... יואל 14 «

שוק מחנה – יהודה
אחים אגא ........................................................................................................................ השוק העירקי «

אמנון ומשה............................................................................................................................ עץ חיים 6 «

פירות וירקות עיני יוסף................................................................................................ השוק העירקי «

.................................................................................................................................. התפוח « פירות יהודי

ששון מרדכי .......................................................................................................................... עץ חיים 5 «

שמואל הנביא
הזולים והטובים ..................................................................................................... שמואל הנביא 114 «

שערי ברכה...................................................................................................................... ארץ חפץ 106 «

מעיין 2000................................................................................................................ שמואל הנביא 35 «

............................................................................................ שמואל הנביא 64 « פירות וירקות יעקובי 

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות, דגים, 
וכדומה, היא 

רק על הנמכר 
בתוך החנות 

וכשיש תעודה 
ברת תוקף 
במקום, אין 
לנו אחריות 

משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
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מודיעין עילית

ברכפלד
בר כל............................................................................................................................ יהודה הנשיא 23 «

בר כל............................................................................................................................ יהודה הנשיא 34 «

הכי כדאי............................................................................................................................ רבי עקיבא 5 «

קרית ספר
בר כל....................................................................................................................................אבני נזר 18 «

בר כל......................................................................................................................... נתיבות המשפט 5 «

בר כל....................................................................................................................... נתיבות המשפט 64 «

בר כל............................................................................................................................ מסילות יוסף 34 «

בר כל.................................................................................................................................. חפץ חיים 10 «

בר כל............................................................................................................................ מסילות יוסף 21 «

יש חסד...........................................................................................................................שערי תשובה 2 «

נתיבות
בר כל................................................................................................................................ ברית כהונה 8 «

עפולה עילית
.................................................................................................................... קפלן 14 « ברכת ה' למהדרין

פתח תקוה - גני הדר
בר כל...................................................................................................................................... אורלוב 92 «

יש חסד................................................................................................................................ רוטשילד 79 «

צפת
בר כל ......................................................................................................................................... צה"ל 13 «

בר כל................................................................................................................................. מרדכי חדד 1 «

הירקן..................................................................................................................................... ירושלים 19 «

יש........................................................................................................................ קניון שערי העיר כנען «

צרכניית רב חסד................................................................................................................ ירושלים 13 «

צרכניית רב חסד...................................................................................................................... העליה 4 «

קרית אתא
בר כל..........................................................................................................................................הציונו' 5 «

יש חסד..................................................................................................................................... זבולון 14 «

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות, דגים, 
וכדומה, היא 
רק על הנמכר 
בתוך החנות 
וכשיש תעודה 
ברת תוקף 
במקום, אין 
לנו אחריות 
משלוחים, אלא 
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בחנות מטעם 
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קרית מלאכי
..........................................................................................................רח' זבוטינסקי 8 « ויקטורי מהדרין

זול בשכונה................................................................................................................................... ב"ג 88 «

רחובות
בר כל............................................................................................................................. מבצע ליטני 37 «

בר כל..........................................................................................................................................  מדר 27 «

יש חסד............................................................................................................................... חיים סירני 1 «

צרכניית סופר חסד.......................................................................................................... רחוב פרץ 8 «

רכסים
בר כל.......................................................................................................................................  כלנית 39 «

בר כל................................................................................................................................. כיכר המועצה «

בר כל........................................................................................................................ מרכז כפר חסידים «

........................................................................................................... הכלניות פינת בני תורה « ויקטורי

 נתיב החסד............................................................................................................... א"ת כפר חסידים «

רמת גן
בר כל.......................................................................................................................................... לנדרס 1 «

מוקד ארצי 
המכירה לקהילה שלך סניפים בכל הארץ.................................................................. 0772285322 «

קרן משנת יוסף סניפים בכל הארץ............................................................................. 0773168080 «

רשימת משווקי ירקות עלים מגידול מיוחד באישור הבד"ץ
וירקות קצוצים ושטופים מוכנים לאכילה בהשגחת הבד"ץ

"א.מ. קטיף"........................................................................................................................ 02-6541477 «

» 08-9140500 ........................................................................................................................ "עלי קטיף"

י.ש. ירקות עלים................................................................................................................ 09-9700200 «

» 02-6540966 .......................................................................................................... "רביבים עלי דשא"

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות, דגים, 
וכדומה, היא 

רק על הנמכר 
בתוך החנות 

וכשיש תעודה 
ברת תוקף 
במקום, אין 
לנו אחריות 

משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!



רשימת 
החנויות

ימי הפסח 
תשע"ו

92

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

שימת החנויות
ר

רשימת סיטונאים ושווקים של פירות וירקות,
בהשגחת הבד"ץ העדה החרדית

להלן רשימת הסיטונאים שניתן להשיג מהם פירות וירקות בהשגחתינו ללא 
חשש שביעית וערלה. וללא השגחה כלל מטעמנו על הפרשת תרו"מ.

......................................... בשוק הסיטונאי )בירושלים(................................ 0547535370 « אחים אגא

רוי רום............................................... בשוק הסיטונאי )בירושלים(................................ 02-6522699 «

........................................ בשוק הסיטונאי )בירושלים(................................ 02-6522250 « עזרא גבאי

צ. לוי.................................................. בשוק הסיטונאי )בירושלים(................................ 0544708778 «

יבולי לוי............................................ בשוק הסיטונאי )בירושלים(................................ 0505600272 «

פרי וירק............................................ בשוק הסיטונאי )בירושלים(................................ 0505274805 «

להלן רשימת הסיטונאים שבהשגחת הבד"ץ, שניתן להשיג מהם פירות וירקות 
בהשגחתינו ללא חשש שביעית וערלה, והופרשו תרו"מ.

השגחתנו היא אך ורק כשיש על תעודת המשלוח חתימת המשגיח, תאריך, 
כמות מדוייקת וחותמת הבד"ץ. ללא חותמת זו וחתימת המשגיח אין לנו כל 

השגחה ואיננו אחראים ע"כ.

ביכורי שדה דרום............................................................................................... 054-5619870/42/94 «

ביכורי שדה צפון....................................................................................... 0543016528 03-9606670 «

שפיט......................................................................................................... 054-4726100, 08-9355380 «

א.צ. כהן .................................................... שוק הסיטונאי י-ם........................................ 0505292737 «

.......................... שוק סיטונאי י-ם......................................... 0504141010 « צ.י. גל מזון )ביכורי אלי(

פאר לי )כולל תפו"א גזר ובצל מקולף(.............................................................................. 0505330845 «

ביכורי השקמה................................................................................................................. 054-5619870 «

מוסדות או אירגונים וכדומה, הרוצים לקנות פירות וירקות בשוק הסיטונאי 
בסיטונאות, נא להיות בקשר עם מפקחי השוק מטעם הבד"ץ 

במספרי טלפון 0527636899 או 0527636867

המנע ממכשול
שאינה  תוצרת  גם  מכניסים  שבהשגחתינו  תוצרת  עם  שעובדים  הסיטונאים 
מאושרת על ידינו ואין לסמוך עליהם אלא אך ורק לאחר אישור מהמשגיח שלנו 

ולאחר שהחתים את התוצרת שאושרה.

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות, דגים, 
וכדומה, היא 
רק על הנמכר 
בתוך החנות 
וכשיש תעודה 
ברת תוקף 
במקום, אין 
לנו אחריות 
משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!
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לתשומת לב!
ימות השנה הם בהשגחת הבד"ץ,  מזון שונים, שבמשך  קיימים בשוק מוצרי 
ואילו לפסח הם משווקים בכיתוב "כשר לפסח"  ללא חותמת הבד"ץ. חלקם 
אמנם מאושרים מטעם הבד"ץ לשאר ימות השנה )לא לפסח(,  אולם יש ביניהם 
ומשתמשים  היות  לימות השנה מהבד"ץ,   מוצרים שאינם מאושרים אף לא 

בחומרי גלם שאינם בהשגחתינו אף לא לימות השנה.

להלן חלק מהמוצרים שאינם בהשגחתינו גם לא לימות השנה: 

אבקות מרק )בשרי(, חטיפים )למעט חטיפי בטנים, במבה(, 
טונה, מיונז וממרחים, ממתקים, עוגות ועוגיות לפסח, רוטבים, 

ריבות, שימורים ושימורי דגים.

במוצרים הנ"ל חייבים לבדוק אם יש חותמת הבד"ץ על כל אריזה.

להלן רשימה חלקית למוצרים שהם בהשגחת הבד"ץ לימות השנה בלבד, 
על אף שאינו מופיע עליהם חותמת הבד"ץ. 

)מכיון שאינם מאושרים על ידינו לפסח(.

אבקות אפיה, סוכר וסוכר וניל, במבה וחטיפי בוטנים, גלידות 
ושלגונים, מלפפון חמוץ, מצות וקמח מצה, משקאות קלים/

מוגזים/ תרכיזים וסירופים, קקאו קטשופ, שוקו, שמני סויה.

בס"ד, ניסן תשע"א

ההשגחה על 
חנויות פירות 
וירקות, דגים, 
וכדומה, היא 

רק על הנמכר 
בתוך החנות 

וכשיש תעודה 
ברת תוקף 
במקום, אין 
לנו אחריות 

משלוחים, אלא 
אם יש הסדר 
בחנות מטעם 
הבד"ץ על כך!





רשימת 
תרופות

תוספי תזונה 
ומזון תינוקות

המותרים לפסח תשע"ו
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ר

כל הבירורים 
שלנו לגבי 
התרופות הם 
אך ורק לענין 
כשרותם בפסח 
ולא לכל ימות 
השנה, לימי 
השנה יש 
להשתמש בכל 
התרופות עפ"י 
עצת הרופא.

בעזרת הבורא יתברך אנו מתכבדים להגיש בזה את הרשימה החדשה ומעודכנת לשנה זו.

הכשרות"  ב"ועד  הנעשית  הקודש  לעבודת  כללי  באופן  מודע  הרחב  שהציבור  דור  שנות  זה 
לפסח.  התרופות  כשרות  לגבי  מיוחד  ובאופן  בכלל,  התרופות  כשרות  לגבי  השנים  כל  במשך 
ולפי  הפסח,  בימי  ובמיוחד   כבחמורה  קלה  על  המקפיד  המהדרין  ציבור  דרישת  עקב  וזאת 

הוראות הבד"צ שליט"א זה שנים רבות.

ואם  קבע  דרך  אם  הרופאים,  בפקודת  מסויימות  לתרופות  הזקוקים  שחולים  כמובן  עם זאת, 
לרפואה לזמן קצר, ואין צריך לומר בחולים שיש בהם סכנה ח"ו, חייבים להמשיך ולקחת את 
התרופות שרושמים להם, ואם יש להם ספק כלשהו ומהססים לקחת את התרופות הנדרשות 

להם, אין להם לפסוק ו"להחמיר" על דעת עצמם, אלא יש לעשות שאלת חכם.

לא זאת אף זאת, רבים הם האנשים שאינם רואים עצמם בגדר "חולים" ממש, אלא לוקחים כל 
מיני תרופות למניעת מחלות, למניעת החרפה או התפרצות של מחלות ח"ו וכדו', ואלו לעתים 
ישנם  בימי הפסח.  לוקחים את התרופות החיוניות להם  ואינם  ומסוכנת  עושים טעות חמורה 
אחרים שזקוקים לתרופות באופן זמני כמו במקרה של אנטיביוטיקה לדלקת כלשהיא, וביניהם 
לאחר  עד  התרופות  לקיחת  עם  ולהמתין  עצמם,  על  "להחמיר"  לעתים  שמבקשים  כאלה  יש 
תרופות  לקחת  הם  שמחוייבים  שיודעים  אחרים  במצוות  מדקדקים  וכדומה.  הפסח,  חג  ימי 
תחליפים  קרובות  לעתים  מחפשים  זאת  בכל  אך  ממש,  נפש  לפיקוח  חשש  עקב  מסויימות, 
שאין בהם חשש או ספק חמץ לתרופות שהם נזקקים להן, ובינתיים יש והם נמנעים מלקחת 

את התרופות שהם זקוקים להן, דבר שעלול לגרום לבעיות רפואיות קשות ח"ו.

בעקבות זאת ובהוראת רבותינו הגאוה"צ הביד"צ זצ"ל נ"ע, ולהבחל"ח החיים אתנו לאיושט"א, 
לזרזם  כדי  העיקריים  התרופות  מפעלי  עם  בקשר  אנו  ועומדים  בשנים,  עשרות  זה  נחלצנו 
השימוש  כמו  חמץ,  חששות  בהם  שאין  חומרים  עם  חמץ  שבחשש  שונים  חומרים  שיחליפו 
ממקורות  שמופקים  בחומרים  מחיטה,  גם  שמופקים  וכדומה  ואלכוהול  סורביטול,  בגלוקוזה, 
המתאימים  התחליפים  את  לבדוק  מנסים  אנו  חמץ,  של  בעיות  שיש  ובמקרים  חמץ.  שאינם 
הם  ואשר  חמץ  חשש  בהם  שאין  תכשירים  עם  הבעייתיים  התכשירים  את  להחליף  שיכולים 

זהים בפעילותם הרפואית בעז"ה. והדברים עתיקים וידועים לכל המדקדקים בכשרות.

במהלך השנים ידענו ב"ה הצלחות מרובות, וגם שבענו אכזבות לא מעטות, בשנים האחרונות 
מנת  שהיו  הנפש  מפח  ועל  המרובים  הקשיים  על  והודענו  הציבור  עם  צערינו  את  חילקנו  אף 
חלקנו בנושא הסירופים האנטיביוטיים ועוד. כל מי שזכה לגדל כמה ילדים, יודע בד"כ על בשרו, 
באופן  ולילדים קטנים הסובלים  לתינוקות  חיוני עד למאוד  צורך  יש בהם  כי מוצרי הסירופים 

מיוחד בעונת המעבר בין החורף לקיץ שחל בדיוק בימי חג הפסח.

לפניכם  נותנים  אנו  אשר  והרשימה  הננו,  בשורה  אנשי  השנה  גם  מרובה  דשמיא  בסייעתא 
היום כולל עשרות תרופות חדשות עליהם עמלנו רבות כדי שנוכל לאשר אותם לפסח לתועלת 

הציבור כאשר תחזינה עיניכם ברשימת התרופות.

תרופות בפסח תשע"ו
 עם התקרב חג הפסח תשע"ו הבא עלינו לטובה 

מגישים אנו שוב בס"ד מבוא קצר וחשוב
אודות ה'תרופות בפסח'.
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כל הבירורים 
שלנו לגבי 

התרופות הם 
אך ורק לענין 

כשרותם בפסח 
ולא לכל ימות 

השנה, לימי 
השנה יש 

להשתמש בכל 
התרופות עפ"י 

עצת הרופא.

ובחו"ל,  בארץ  במפעלים  הביקורים  הוצאות  כולל  הנ"ל,  בכל  המושקעת  העבודה  כל  כי  יצויין 
נעשית על חשבון "ועד הכשרות" של בד"צ העדה החרדית שהיא לבדה נושאת בכל ההוצאות 
בכשרות,  המדקדקים  לציבור  בעז"ה  לדאוג  ויחידה:  אחת  היא  המטרה  כאשר  הכבדות, 
המבקשים להקפיד ולשמור מכל משמר על טוהר שולחנם, גם כגון דא בתרופות וכן גם בנושאים 
אחרים שאינם דווקא כשרות המזון שבהשגחת הבד"צ, גם אם הדבר מצריך השקעות והוצאות 

מצד ועד הכשרות. והכל כדי לזכות את ציבור המהדרין בעז"ה.

כתמיד יש מועד שבו חייבים לסגור את גליון ה"מדריך" כדי להגישו לדפוס, ואולם עדיין ישנם 
הדרושות  בבדיקות  ממשיכים  אנו  עדיין  נמשכים.  לגביהן  שהבירורים  תרופות  וכמה  כמה 
החג  לקראת  תוצאותיהן  את  נפרסם  כאלה  ויהיו  במידה  ובעז"ה  סופיות,  לתשובות  ומצפים 

לתועלת הציבור.

כברת דרך ארוכה עברנו בעזרתו יתברך מאז שנת תשכ"ב, כאשר יסדנו ועד מובחר של רופאים, 
רוקחים וכימאים מומחים ויראי-שמים, שעסקו יחד עם הרבנים הגאונים שליט"א ראשי ועד 
השקענו  עתה  ועד  מאז  בפסח.  כשרותן  לגבי  השונות  התרופות  של  מהותן  בבירור  הכשרות 

דמים מרובים – תרתי משמע – בענינים אלו, וב"ה ראינו ברכה בעמלנו.

ונקטנו  פעלנו  גם  אלא  התרופות,  של  ייצורן  אופן  אחרי  גרידא  במעקב  הסתפקנו  לא  בעז"ה 
יוזמות שונות בענין זה, וב"ה איסתייעא לנו מן שמיא ומצאנו אוזן קשבת אצל רוב התעשיות 

הפרמצבטיות בארץ, כך שמרבית התרופות המיוצרות בארץ הן היום ללא חששות לפסח.

נסתפק כאן בדוגמת הכדורים שבעבר השתמשו בייצורם בעמילן חיטה, ורובם היו חמץ גמור, 
וביוזמתנו החלו אז להשתמש בהרכבתם בעמילן תפו"א או תירס )קטניות( אשר רבותינו הבד"ץ 
ישנם  היום  יחד עם חומרי הסם המרפאים.  רפואה בהיותם מעורבים  לצורך  שליט"א התירום 

תרופות בודדות ממש שהעמילן בהם הוא חמץ 

הריטלין  סוגי  כל  ואולם  גמור.  חמץ   – חיטה  עמילן  עם  עשוי  עדיין  מ"ג   10 ריטלין  לדוגמה: 
האחרים – הם ללא חשש חמץ.

גלוקוזה,  כמו  מוצרים  של  נכבד  ואחוז  בעולם,  הכללית  המגמה  נמשכת  עדיין  לצערינו 
על  לעמוד  ויש  חמץ,  במוצרי  העולמי  השוק  מוצף  וכך  מחיטה.  עשויים  עמילנים,  דקסטרוזה, 

המשמר במשנה זהירות.

"ועד  לעבודת  הודות  בעז"ה  מתאפשרים  כאמור  בארץ  התרופות  בתעשיות  השיפורים 
רשימת  בפרסום  רק  מצטמצם  אינו  תפקידנו  כי  השנה.  ימות  כל  במשך  זה  בענין  הכשרות" 

תרופות בערב החג, אלא בפעולה מתמדת ויגיעה רבה בכל ימות השנה, לצורך חג הפסח.

כפי שכבר הודענו לציבור בעבר, הצלחנו גם בסייעתא דשמיא להביא לידי כך שגם מרכיבים כמו 
יהיו ממקורות שאין  ובסירופים המיוצרים בארץ,  גליצרין ואלכוהול שנמצאים בתרופות רבות 
המיוצרות  התרופות  וכל  החי(.  מן  משומן  גם  מקרים  בהרבה  מופק  )גליצרין  כשרות,  חששות  עליהם 

כהיום בארץ והמכילות גליצרין, יש להניח שמדובר בגליצרין כשר.

מותר  שהוא  שנים  כמה  שזה  כנ"ל,  לפסח  ה'מוקסיפן'  כשרות  עם  בעז"ה  ההצלחה  למרות 
לשימוש בפסח, נושא כשרות כלל הסירופים לפסח עדיין ממשיך לגרום בעיות רבות, בעיקר 
מהתמציות  אחת  כל  הנוזליים.  הסירופים  בהרכבת  בהן  שמשתמשים  התמציות  בעיית  בגלל 
כי  גלם שונים שעלולים להיות בחששות חמץ. הקושי העיקרי הוא  מורכבת מעשרות חומרי 
כל שינוי בפורמולציה של התמצית/חומר הטעם מצריך סידרה שלימה של בדיקות מקצועיות 
ויותר... מרבית  ואישורים מרשויות הבריאות, אשר לעתים זה תהליך שנפרס על פני שנתיים 

החברות הגדולות מתקשות מאוד לעשות זאת.
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אחרות  במדינות  הבריאות  מרשויות  נוספים  אישורים  מצריך  שינוי  כל  כי  היא  נוספת  סיבה 
ממשפחת  בעיקר  רבים,  חשובים  שסירופים  לצערינו  הסיבה  זו  התרופות.  מיוצאות  שאליהן 

האנטיביוטיקה, עדיין אינם מתאימים לפסח זה שנים.

תכשירים  כולל  לתכשירים  מהתמציות  חלק  כי  יען  הסירופים  עם  לנו  יש  מיוחד  קושי 
החומרים  כל  שרשי  את  לבדוק  מאוד  וקשה  בחו"ל,  ממפעלים  מגיעים  שונים  אנטיביוטיים 

המרכיבים את החומר הממתיק.

ברשימה  שינויים  עשרות  ישנם  זו  בשנה  רק  שיניים,  ישנם  שתמיד  לדעת  גם  הציבור  על 
ורשימת התרופות מהשנה האחרונה כמעט ואינה רלוונטית השנה. גם בסירופים ישנם שינויים, 

כמו:

תותי  בטעם  גדולים  לילדים  "אקמולי  רק  הם  השנה  המותרים  האקמולי  ממיגוון  הסירופים 
הסירופים  בפסח  מותרים  גם  כן  כמו  מ"ג".   125 פירות  בטעם  ו"אקמולי  מ"ג"    250 פרוטי 

"דקסאמול סירופ בטעם פטל" וכן "קודאברול".

עוד  לאשר  ניתן  שיהיה  כדי  התרופות  חברת  מול  מאומצת  עבודה  השנה  נעשתה  כי  יצויין 
סירופים לטובת ציבור המבקשים כדוגמת סוגי אקמולי וכו' שלעת עתה לא מאושרים לפסח,  
ומצד החברה קיים רצון טוב לבוא לקראת הציבור אך לשנה זו לא הצליחו בזה. ומקווים מאוד 

להיות אנשי בשורה לקראת שנה הבעל"ט.

כמו כן יש עוד כמה סירופים שיהיו בעז"ה מתאימים לפסח השנה. יצויין שוב המוקסיפן שכבר 
עמדנו עליו לעיל, שגם השנה הוא מותר לשימוש בפסח.

שסובלים  אנשים  להרבה  מאוד  שנחוץ  )אלרגיות(.   – היסטמין  אנטי  כתכשיר  פניסטיל  טיפות 
מאלרגיה בפרט בתקופה זו מותר לפסח

ישנן  כן  כמו  לפסח,  לאשרן  בבעיות  נתקלים  עדיין  שאנו  חשובות,  תרופות  ישנן  זה  לעומת 
תרופות שבעבר אושרו לפסח, אך היות שהיצרן שינה את הפורמולה לכזו המכילה חמץ, נאלצנו 
להוציאן מהרשימה, במקרים אחרים היצרן שינה את אתר הייצור ומכאן שגם הכשרות לפסח 

אינה כפי שהיתה. 

* * *

מקוים להמשיך בעז"ה גם בעתיד לעקוב על עניני כשרות התרופות לפסח, גם בתרופות,  אנו 
ויותר  יותר  תהיינה  בעתיד  כי  בעז"ה  לקוות  ממשיכים  אנו  כרגיל  בסירופים.  וגם  וכדו'  כדורים 

תרופות ללא חששות לפסח.

כל  כמו  גורף,  באופן  בשימוש  שמותרים  התכשירים  כל  את  מהרשימה  הוצאנו  השנה  גם 
המשאפים, טיפות עיניים ואזניים למיניהן, פתילות, זריקות, וכל המשחות החיצוניות לעור.

מטעויות  להימנע  כדי  הלועזי,   .A.B.C ובסדר  בלועזית  ניתנת  העיקרית  התרופות"  "רשימת 
ושיבושים, וכן היא מתחילה מצד שמאל ונקראת לצד ימין. לרווחת אלו שאינם קוראים אותיות 

לועזיות, נתנו את הרשימה גם באותיות עבריות.

)כדור(,   TAB )קפסולה(,   CAP )משחה(,   OINT צויין סימן בלועזית, כמו:  כל שם תרופה  ליד 
)נוזל(, הבא לציין כי תרופה זו מותר לקחת רק או גם באותה צורה שצויין ברשימה זו. כי   LIQ
1( טבליות  )פראמין( שיש ממנה:   Pramin כגון:  צורות,  הן התרופות המיוצרות במספר  רבות 
)TAB(, סירופ )SYR(. )וגם פתילות(. למשל, הבירורים שלנו העלו כי מהתרופה "פראמין" הטבליות 
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הן בסדר, )וכן גם הפתילות(, בעוד שלא כן הדבר לגבי הסירופ. לכן זה מופיע ברשימת התרופות 
TAB PRAMIN,  פירוש הדבר כי רק הטבליה מותרת בפסח ולא הסירופ, וכן הלאה.

)לתועלת הציבור אנו נותנים להלן "מקרא", להבנת הסימנים(.

תרופות שלא צויין לידן שום סימן, פירוש הדבר כי הן כשרות בכל הצורות שישנן, או שאין מהן 
כי אם צורה אחת.

בכל תרופה שצויין לידה סימן-לוואי או מספר מסויים, פירושו כי רק התרופה הנושאת סימן או 
מספר זה כשרה, ואילו תרופה הנושאת את אותו השם ללא סימן-הלוואי או המספר המצויין 
אינה כשרה לפסח. כאשר לא מצויין מינון מסויים, הרי שכל המינונים הם בסדר, או שיש מהם 

רק סוג מינון בודד.

כל הסוגים דלהלן אפשר להשתמש בהם בפסח:

זריקות.	 
פתילות.	 
תכשירי חוקן.	 
טיפות אף עינים ואזניים.	 
משחות חיצוניות לעור.	 
משאפים לסוגיהם.	 
מדבקות לעור.	 
סוגי "יוד".	 

גם השנה עשינו בירורים על החומר "חומצה פולית" המהווה תכשיר חיוני לסובלים מחוסר ברזל 
וסוגים רבים אושרו ברשימה. כמו גם תכשירי ברזל שונים, הן בצורת כדורים וכן גם סירופים.

בתי  ובעלי  הפרמצבטיים,  המומחים  השונים,  הרפואיים  למוסדות  תודתנו  נביע  זו  בהזדמנות 
המרקחת, המסייעים לנו בעבודת הקודש למען הכלל.

- תרופות רבות שלא נכללו ברשימה זו, אין משמעותן שאנו יודעים בבירור שיש בהן מרכיבי 
מרכיבי  לגבי  שקיים  ספק  מחמת  רק  לרשימה  להכניסן  יכולנו  לא  רבים  במקרים  אלא  חמץ, 

ביהח"ר המסויים המייצר זאת.

בחלק מסוגי התרופות ישנם תרופות שלא נכללו ברשימה זו מיצרן מסויים, אבל קיימת תרופה 
זהה מיצרן אחר שלגביה ידוע כי אין בה חששות לפסח וזה כן הוכנס לרשימה. לכן אם תרופה 
מסויימת שזקוקים לה אינה כלולה ברשימה זו, יש להתייעץ עם הרופא על החלפתה בתרופה 

שכן מופיעה ברשימה. לעולם אין להחליט על שינוי או החלפה מבלי להיוועץ ברופא.

מי שזקוק לאחד מסוגי התרופות אשר הצורה הנוזלית שלהם היא בעייתית לפסח, רצוי להכין 
לפני הפסח )אם יש( את אותן התרופות בצורות אחרות המותרות, כפי שהן מופיעות במדריך. 
וגם זאת לאחר התייעצות עם הרופא או הרוקח האחראי. ככלל, יש להעדיף תמיד אם אפשר 

את הצורות היבשות, כמו כדורים או קפסולות, על פני הסירופ.

אם ח"ו נזקקים לרופא במשך ימי החג, רצוי לקחת את ה"מדריך", וכאשר יבקש הרופא לרשום 
את המירשם, יש לבקש אם אפשר תרופה הכלולה ב"מדריך".

כי חולה שיש בו חשש סכנה ח"ו, חייב בלית ברירה להשתמש גם בתרופות שבחשש  ברור, 
חמץ, במקרה של הכרח ח"ו, או זקנים וכדו', הוראת הבד"ץ שליט"א היא: כי באם יש אפשרות 
אותה,  לבלוע  וכך  בבתי-מרקחת(  להשיגה  )שאפשר  וריקה  נקיה  בקפסולה  התרופה  את  לעטוף 

וכשאין אפשרות חייבים לקחת את התרופה כמו שהיא.
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אם רופא רושם תרופה לסתם חולים, ואין כשרותה ידועה לפסח, יש לעשות שאלת חכם.

שלהם  הכדורים  שרק  מסויימת,  לתרופה  זקוקים  הם  כאשר  בפסח,  ילדים  לגבי  טובה  עצה 
כשרים בפסח, בעוד שהתרופות בצורה נוזלית )סירופ( הינן בחששות, יש לנסות לקחת הכדורים 
ולרסקם עד דק, ולערב עם מי סוכר או דבש וכדו', וכך ליתנם לילדים. אם לא מתאפשר הדבר, 

יש לעשות שאלת חכם. ישנן תרופות שאסור לרסקן, ויש להיוועץ עם הרופא על כך.

כל הכלים שמשתמשים בהם לתרופות ולריסוקן וכו', יש להחזיקם בנפרד.

כל הבירורים שלנו לגבי התרופות הם אך ורק לענין כשרותם בפסח ולא לכל ימות השנה. לימי 
השנה יש להשתמש בכל התרופות עפ"י עצת הרופא.

שונה,  והרכביהן  התרופות  שמות  חו"ל  ארצות  לגבי  בא"י,  רק  יפה  כוחה  זו  תרופות  רשימת 
לפיכך יש להתעניין בכל מקום בנפרד. עם זאת, רבות מן התרופות הכלולות ברשימה זו מיוצרות 

בחו"ל, וכשרותן לפסח הובררה אחרי בדיקות מטעמנו.

פרטים אלו הם לפסח זה הבעל"ט בלבד.

ואנו תפילה להבוי"ת הרופא חולי עמו ישראל כי המיכלא דאסוותא תהי' לרפואה שלימה לכל 
חולי ישראל, ולא יהיה צורך להשתמש בתרופות, שלא ניכשל בסכנתא ובאיסורא, ויקויים בנו 

מקרא שכתוב: "והסירותי מחלה מקרבך כי אני ה' רופאך".

תרופות הומיאופטיות
בארוכה  בזה  שדן  סח(  סימן  ח,  )חלק  יצחק  מנחת  בשו"ת  עיין  הומיאופטיות,  תרופות  בדבר 
גם לחולה  יינם, מותר  יש ספק אם נעשה מאלכוהול שנעשה מסתם  ומסקנתו להלכה, שאם 
שאין בו סכנה. וכל זה לשאר ימות השנה, אבל לפסח צריך בירור שעכ"פ התערובת האחרונה 
לבטל  כדי  שיעור  בה  ושיש  פסח,  קודם  ושנעשתה  חמץ,  חשש  בו  שאין  באלכוהול  נעשתה 

האלכוהול שבחשש חמץ ע"כ.

ויש לוודא זאת אצל הרוקח המכין את התערובת.

ומדבריו שם משמע שאם אינו בולע את התרופה אלא שע"י טעימה נבלע בלשון ובחלל הפה, 
יש מקום להקל יותר, )ועין גם בשו"ת "קנין תורה" ח"ד, ובשו"ת "להורות נתן" ח"ה(.

ללא  והם  אלו  תרופות  מייצר  ירושלים   31 ילין  דוד  ברח'  פארם"  "רינה  מרקחת  בית  כי  יצויין 
חשש ומאושרים גם לפסח.

תרופות בשבת קודש
ברדידי  סגור  האריזה  וגב  קשיח  בפלסטיק  ארוזות  בקפסולות  או  בכדורים  רבות  תרופות 
שלא  קודש  בשבת  להיזהר  יש  וכו'.  היצרן  שם  התרופה,  שם  מודפס  ועליהם  דק  אלומיניום 
להוציא את התרופה דרך ציפוי נייר האלומיניום, משום "מוחק", אלא יש לחתוך את הפלסטיק 

השקוף, שעליו אין הדפסת מילים, וכך להוציא את התרופה.

מתבקש כי במידה וישנן שאלות בענייני תרופות, לא להמתין לזמן הלחץ בערב החג  הציבור 
ובימי חוה"מ, אלא להתקשר למשרדינו בשעות העבודה הרגילות.
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עצת הרופא.

שם שם מלא
מקוצר

שם מקוצר 
שם מלא באנגליתבאנגלית

CAPS.CAPSULEקפס.כמוסה )קפסולה(

CAPL.CAPLETSקפל.קפליות

DROP.DROPSטיפ.טיפות

INH. / INHAL.INHALATOR / INHALERמשא.משאפים

GEL.JELLYג'לג'לי

LUQ. / LOT.LIQUID / LOTIONנוז.נוזל תמיסה / תחליב

 לכסניות
)סוכריות גרון(

LOZ.LOZENGESלוז.

OINT. / CR.OINTMENT / PASTEמשח.משחה

POW. / PWDRPOWDERאבק.אבקה

SPR.SPRAYספר.ספריי - תרסיס

SUP.SUPPOSITORYפת.פתילה / נר

SYR.SYROPסיר.סירופ

TAB.TABLETטבל.כדור

DRAGSDRAGEESדרז.דרז'ה

SOL.SOLUTIONתמי.תמיסה

SUSP.SUSPENSIONתרח.תרחיף

GRAN.GRANOLA / GRANULEגרנ.גרנולה / גרגירים

טלפון למקרים דחופים בלבד
לא בשעות המשרד

ורק לתרופות שלא מופיעות ברשימה

05276-36600

כל הבירורים שלנו לגבי התרופות הם אך ורק לענין 
כשרותם בפסח ולא לכל ימות השנה. לימי השנה יש 

להשתמש בכל התרופות עפ"י עצת הרופא.

מקרא
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VESANOID - CAPS.

VESICARE - TAB.

VF END - TAB.

VIAGRA TAB. 25mg 50mg & 100 
mg

VICTRELIS - CAPS.

VIEKIRAX  - TAB. ALL 
DOSAGES

VIEPAX - TAB.

VIEPAX XR - CAPL.

VIMOLI - SYR.

VIMPAT - TAB - ALL DOSAGES

VIRACEPT - TAB.

VIRAMUNE - TAB.

VIREAD - TAB.

VISABELLE - TAB.

VITAMIN D - TIPTIPOT

VOLIBRIS - TAB.

VOLIBRIS - TAB. 5mg & 10mg

VOLTAREN - TAB. 

VORICONAZOLE TEVA - TAB. 
50 mg & 200 mg

VORICONAZOLE TRIMA - TAB.

VOTRIENT - TAB.

V-TALGIN SYR. \ DRO.

VYVANSE - CAPS.

W
WELLBUTRIN - TAB.

WELLBUTRIN XR - TAB. ALL 
DOSAGES

WHITE SOFT PARAFFIN - 
OINT.

X
XALCORI - CAPS.

XANAGIS - TAB.

XANAX XR - TAB.

XARELTO - TAB.

XATRAL - TAB.

XATRAL SR - TAB.

XEFO - TAB.

XELJANZ TAB. 5 mg

XELODA - TAB.

XENAZINE 25 - TAB.

XENICAL - CAPS.

XYLOVIT - DROP. \ SPR.

Y
YASMIN - TAB.

YAZ - TAB.

YENTREVE - CAPS.

Z
ZALDIAR - TAB.

ZANIDEX - TAB.

ZANTAC - TAB.

ZAPPA - TAB.

ZARIDEX - TAB. \ CAPL.

ZAROXOLYN - TAB.

ZAVEDOS - CAPS.

ZAVESCA - CAPS. 100mg.

ZEFFIX - TAB.

ZELBORAF - TAB.

ZEMPLAR - CAPS.

ZEROCHOL - TAB.

ZETO - TAB.

ZIAGEN - TAB.

ZINCOL - TAB.

ZINNAT - TAB. ALL DOSAGES

ZODORM - TAB.

ZOELY - TAB.

ZOFRAN - TAB.

ZOMIG - TAB.

ZOPICLONE - TAB.

ZOTON - CAPS.

ZOVIRAX - CR.

ZOVIRAX - TAB.

ZYBAN - TAB.

ZYLLERGY - CAPS.

ZYPREXA - TAB. ALL 
DOSAGES

ZYTIGA - TAB.

ZYVOXID - TAB.

תרופות באנגלית

כל הבירורים שלנו לגבי התרופות הם אך ורק לענין כשרותם בפסח 
ולא לכל ימות השנה. לימי השנה יש להשתמש בכל התרופות עפ"י 

עצת הרופא.

כל הסוגים דלהלן אפשר להשתמש בהם בפסח גם אם אינם כלולים 
ברשימה.

זריקות. פתילות. תכשירי חוקן. טיפות אף עינים ואזניים. משחות 
חיצוניות לעור. משאפים לסוגיהם. מדבקות לעור. סוגי "יֹוד".

* * *

טלפון לבירורים על תרופות במקרים דחופים בלבד בימי החג ורק 
לתרופות שלא מופיעות ברשימה.

0527636600
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SUMATRIPTAN - TAB. 50mg, 
100mg.

SWISS RELIEF - CAPS.

SYMBICORT - INH.

SYMPHOCAL - SYR. )HONEY 
AND LEMON FLAVOR ONLY(

SYNTHROID-TAB

T
TACROCEL - CAPS.

TAFINLAR - CAPS. 50 / 75mg

TAMBOCOR - TAB.

TAMIFLU - CAPS.

TAMOFEN - TAB.

TAMOXI - TAB.

TAMOXIFEN TEVA - TAB. 10mg, 
20mg.

TAMSULOSIN TEVA - CAP. 
0.4mg

TARCEVA - TAB.

TARGIN - TAB.

TARIM - TAB. ALL DOSAGES

TARIVID - TAB.

TAROCTYL - TAB.

TARODENT - MOUTHWASH

TASIGNA - CAPS.

TAVANIC - TAB.

TECFIDERA - CAP.

TEEJEL - GEL.

TEETH TOUGH - LIQ.

TEGRETOL - TAB.

TEGRETOL CR - TAB. 

TELFAST 120, 180 - TAB.

TEMIGRAN - CAPS.

TEMO - CAPS.

TEMODAL - CAPS.

TEMPLAR - CAPS.

TENOFOVIR TEVA - TAB. 
245mg.

TERAZOSIN TEVA - TAB. 1mg, 
2mg, & 5mg.

TERBINAFINE TEVA - CAPL. 
250mg.

TERBULIN - INH.

TERBULIN - SYR.

TERIL - TAB.

TERIL CR - TAB.

TEVACYCLINE - CAPS.

TEVANATE - TAB.

TEVAPIRIN - TAB. 100mg.

TEYSUNO CAPS. 15/4.35/11.8 mg 
& 20/5.8/15.8mg

THALIDOMIDE CELGENE - 
CAPS.

THALIDOMIDE PHARMION 
- CAPS.

THEOTARD - CAPS.

THEOTRIM - TAB.

TIAZAR - TAB.

TICLOPIDINE-TEVA - TAB.

TIMONIL 300 \ 600 - TAB.

TIPTIPOT FERRIPEL - DRO.

TIPTIPOT VITAMIN D - DRO.

TOCARE - SYR.

TOCTINO - CAP. 10mg, 30mg.

TOFRANIL - TAB.

TOLTERODINE E.R. - TAB. 2mg, 
4mg.

TONIGHT - TAB.

TOPAMAX - TAB.

TOPIRAMATE TEVA - TAB. 
25mg, 50mg, 100mg, 200mg, 300mg, 
& 400mg.

TOPITRIM - TAB.

TORID - TAB. 10mg, 20mg, 40mg, 
& 80mg.    

TOVIAZ - TAB.

TRACLEER - TAB. 62.5mg, 125mg.

TRAJENTA - DUO TAB.  
2.5/500mg, 2.5/850mg & 2.5/1000mg 

TRAMADEX - DROP

TRAMAL - CAPS.

TRAMAL SR - TAB.

TRANDATE - TAB.

TRANXAL - CAPS.

TRAVAMIN - TAB.

TRAZODIL - TAB.

TREDAPTIVE - TAB.

TRENTAL - TAB.

TREXAPIN - TAB.

TRIBEMIN - TAB.

TRICAN - CAPS.

TRICARDIA - TAB.

TRICLONAM - SYR. 

TRILEPTIN - TAB.

TRISEQUENS - TAB.

TRITACE - TAB.

TRITACE COMP. - TAB.

TRIVITAMIN - TAB.

TRIZIVIR - TAB.

TRUVADA - TAB.

TUSSOPHEDRINE NF - SYR.

TYKERB - TAB.

U
U.F.T. - CAPS.

ULSANIC - TAB. 1000mg.

URALYT-U - GRAN.

URAMOX - TAB.

URGENIN - DRAG.

URIKAL SACH - POW.

URSOFALK - CAPS.

URSOLIT - TAB. \ CAPL.

UTROGESTAN - CAPS.

UVAMIN - CAPS.

V
VABEN - TAB.

VALCYTE - TAB.

VALETON - DROP

VALOVIR - TAB.

VALPORAL - SYR.

VALTREX - TAB.

VASCACE - TAB.

VASELINE - OINT.

VASODIP - TAB.

VASODIP COMBO - TAB.

V-DALGIN - SYR. \ DROP

VECTOR - TAB.

VECTOR PLUS - TAB

VENLA - TAB.

VENLAFAXINE TEVA - TAB - 
ALL DOSAGES

VENLAFAXINE XR TEVA - TAB 
- ALL DOSAGES

VENORUTON - CAPS.\ TAB. 
\ GEL.

VENTOLIN - SYR.\TAB.\INH.\
LIQ.

VERAPRESS 240 SR - CAPL.

VERMOX - TAB.



רשימת 
התרופות

ימי הפסח 
תשע"ו

104

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

שימת התרופות
ר

כל הבירורים 
שלנו לגבי 
התרופות הם 
אך ורק לענין 
כשרותם בפסח 
ולא לכל ימות 
השנה, לימי 
השנה יש 
להשתמש בכל 
התרופות עפ"י 
עצת הרופא.

REQUIP - TAB.

REQUIP TILTAB - TAB.

RESOLOR - TAB. 1mg, 2mg.   

RESPRIM - TAB.

RESPRIM FORTE - TAB.

RETROVIR - CAPS.

REVATIO - TAB.

REVLIMID - CAPS.

REVOLADE - TAB.

REXITOL - SOL.

REYATAZ - CAPS. ALL 
DOSAGES

REYATAZ CAPS. 150 200 & 300 
mg

RIBONE - TAB.

RIDAURA - TAB.

RIDAZIN - TAB.

RIFADIN - CAPS

RILUTEK - TAB.

RIMACTAN - CAPS.

RISEDRONATE TEVA - TAB. 
35mg, 75mg.

RISPERDAL - TAB. 

RISPERDAL ORAL - SOL.

RISPERIDEX - TAB. / CAPL.

RISPOND - TAB. \ SOL.

RITALIN LA - CAPS. )10,20,30,40 
mg(

RITALIN SR - TAB.

RIVASTIGMINE DEXCEL 
CAPS. 1.5mg, 3mg, 4.5mg & 6mg

RIVOTRIL - DROP

RIZALT 5 & 10 MG - TAB. )NOT 
WAFERS(

ROACCUTANE - CAPS.

ROBINUL - TAB.

RODENAL - TAB.

ROGAAN - TAB.

ROGASTI - TAB.

ROKACET  - CAPL.

ROKACET PLUS  - CAPL.

ROKAL - TAB. / CAPL.

ROKAL PLUS - TAB.

RONEXINE - TAB.

ROPINIROLE TEVA - TAB. 
0.25mg, 0.5mg, 1mg, 2mg, & 5mg.

ROSSINI - TAB.

ROSUVASTATIN TEVA - TAB. 
5mg, 10mg, 20mg, & 40mg.

ROTATEQ - SUSP.

ROVAMYCINE - TAB.

ROVASTATIN TEVA- TAB.

ROWACHOL - CAPS. \ LIQ.

ROWATINEX - CAPS.

ROXO - TAB.

RYTHMEX - TAB. 150mg, 300mg.

RYTHMICAL - CAPS.

S
SABRILAN - TAB.

SALAGEN - TAB.

SALAZOPYRIN - TAB.

SALAZOPYRIN EN - TAB.

SALOFALK - TAB.

SANDIMMUN NEORAL - CAPS 
\ ORAL SOLUTION - ALL 
DOSAGES

SANDIMMUN NEORAL - 
CAPS. - ALL DOSAGES

SANGCYA - SOL.

SATIVEX SPRAY.

SEASONIQUE - TAB.

SEBIVO - TAB.

SEDURAL - TAB.

SEDURAL )NEW 
FORMULATION( - TAB.

SELEGILINE - TAB.

SELGIN - TAB.

SELINCRO TAB. 18 mg

SEMAP - TAB.

SENSAMOL - CAPL.

SERDOLECT - TAB.

SERENADA - TAB.

SEROQUEL - TAB.

SEROQUEL XR - TAB.

SEROXAT - TAB.

SERTRALINE - TAB. 50mg, 
100mg.

SERTRALINE TEVA - TAB.

SETRON - TAB.

SHALOSH B - TAB.

SHELLY - TAB.

SHILSHUL X - TAB.

SIFROL ER - TAB.

SIL - ON TAB. 25mg, 50mg & 
100mg, 

SILDENAFIL ACTAVIS TAB. 25 
mg 50 mg & 100 mg

SILDENFIL TEVA 50 / 100 mg 
– TAB.

SILVEROL - CR. )OINT.(

SIMICOL - DRO.

SIMVACOR - TAB.

SINEMET CR - TAB.

SINGULAIR - TAB. 10 MG. ONLY

SINPHROID - TAB.

SINTROM - TAB.

SINUFED - TAB. \ SYR.

SIRAN - SACHETS 

SLEEP AID - TAB.

SLIDER - TAB.

SLOW DERALIN - CAPS. 80mg, 
160mg.

SLOW-K TAB.

SODIUM BICARBONATE - 
TAB.

SOLIAN - TAB.

SOLIFENACIN - TAB. 5mg, 10mg.

SOLVEX - SOLUTION )NOT 
ELIXIR(

SOLVEX - TAB. 8mg.

SORBON - TAB.

SOTALOL - TAB.

SPASMALGIN - TAB.

SPASMEX - TAB.

SPASMOMEN - TAB.

SPIRIVA - CAPS.

SPIRONOLACTONE TEVA - 
TAB. 25mg, 100mg.

SPRYCEL - TAB.

STATOR - TAB.

STEROCORT - TAB.

STILNOX - TAB.

STIVARGA TAB.

STOCRIN - CAPS.

STOPIT - CAPS.

STRIBILD - TAB.

STUNARONE - TAB.

SUBUTEX - TAB.

SUCRIN - TAB.

SUMATRIDEX - CAPL.

תרופות באנגלית
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P
P.K. –MERZ - TAB.

PALEXIA TAB. 50 mg

PALUDRIN - TAB.

PAMID - TAB.

PANADOL - CAPL. \ TAB.

PANCREASE EC - CAPS.

PANKREOFLAT - TAB.

PAPAVERIN HCL - TAB.

PARAFFIN OIL - PURE

PARAMOL - CAPL.

PARAMOL PLUS - CAPL.

PARAMOL TARGET - CAPS.

PARILAC - TAB. / CAPS.

PARLODEL - TAB. / CAPS.

PAROTIN - TAB.

PAROXETINE TEVA - TAB.

PARTANE - TAB, 2mg, 5mg.

PASSIFLORA - SYR.

PASSIFLORA COMP. - SYR.

PAXXET - TAB.

PEGLAX NATURAL - POW. 250 
gr - Not Flavored

PENEDIL - TAB. 2.5mg, 5mg, & 
10mg.

PEN-RAFA VK - CAPL. / SYR.

PENTASA - GRAN.

PENTASA SR - TAB.

PENTOXIFYLLINE TEVA E.R. 
- TAB.

PERCOCET - TAB.

PERDIX - TAB.

PERGOLIDE TEVA - TAB.

PERIDOR - TAB.

PERMIXON - CAPS.

PERPHENAN - TAB.

PERTUSSOL - SYR.

PHANALGIN - TAB.

PHEBURANE - GRAN.

PHENOBARBITAL - TAB.

PHENOBARBITONE - TAB.

PILKA - DROP

PILOCARPINE - DRO. 2% 4%

PINDEN - TAB.

PK-MERZ TAB.

PLAQUENIL - TAB.

POINT - TAB.

POLYCOSE - POW .

POSTINOR - TAB \ CAPS.

PRADAXA - CAPS. ALL 
DOSEGES

PRAMIN - TAB.

PRANDASE - TAB.

PRAVALIP - TAB.

PRAVASTATIN TEVA TAB. 
10/20/40mg

PREDNISOLONE ACETATE 
- TAB.

PREDNISONE TAB. 1mg, 5mg, 
& 20mg

PREPULSID - TAB.

PRESSOLAT - TAB.

PREZISTA - TAB.

PRIMOLUT-NOR TAB.

PRIMONIL - TAB.

PRIZMA - TAB.

PRIZMA FORTE - TAB.

PROCOR - TAB.

PRO-CURE TAB.

PROFENID - CAPS.

PROFEX - TAB.

PROFITEN - TAB.

PROGRAF - CAPS. 0.5mg, 1mg, 
& 5mg.

PROGYLUTON - TAB.

PROGYNOVA - TAB.

PROLOL - TAB.

PROMETHAZINE - SYR.

PROMETHAZINE 
EXPECTORANTS - SYR.

PROMNIX - CAPS.

PRONAESTIN - LIQ.

PROPECIA - TAB.

PROPYLTHIOCIL - TAB. 50mg.

PROPYLTHIOURACIL - TAB.

PROTHIAZINE - TAB.\SYR.

PROTHIAZINE 
EXPECTORANT - SYR.

PROTOCIDE - TAB.

PROVERA - TAB. 

PROVIGIL - TAB.

PROVIRON - TAB.

PROXOL FORTE - TAB. 

PROZAC - CAPS.

PRYSOLINE - TAB.

PURI-NETHOL - TAB.  50 MG

PURI-NETHOL TAB.

PYRAZINAMIDE - YAB.

PYRIDOSTIGMINE - TAB.

Q
QLAIR - TAB.

QUETI 25 - TAB.

QUETIAPINE - TAB. 25mg, 
100mg, 200mg, & 300mg.

QUINIDINE SUL. - TAB. 200 MG   

QUININE SULF - TAB.

R
RAFASSAL - TAB.\ CAPL.

RALOXIFENE TEVA - TAB.

RAMIPRIL PLUS TEVA - TAB. 
2.5mg\12.5mg, 5mg\25mg.

RAMIPRIL TEVA - TAB. 5mg, 
10mg.

RAMITENS - CAPS.

RAMITENS PLUS - CAPS.

RAPAMUNE - TAB.

RASILEZ - TAB.

RAZIN - CAPS.

REBETOL - CAPS.

REBONE 35 - TAB.

RECITAL - TAB.

REDUCTIL - CAPS.

REKAMIDE - TAB.

REKIV - TAB.

REKOD - TAB.

RELAXINE - TAB.

RELERT - TAB. 20mg, 40mg, & 
80mg.     

RELIFEX - TAB.

REMERON - TAB.

REMINYL - TAB.

REMINYL PRC - CAPS.

REMOTIV - TAB. ALL 
DOSEGES

RENAGEL  - TAB.

RENVELA - POW / TAB.

REPAGLINIDE - TAB. 0.5mg, 
1mg, & 2mg.

תרופות באנגלית
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MIZOLLEN - TAB.

MOBEMADE - TAB.

MODAL - CAPS.

MODAL FORTE - TAB.

MONOCORD - TAB.

MONOCORD SR - TAB.

MONOLONG SR - CAPS.

MONONIT - TAB.

MONONIT RETARD - CAPS.

MONTELUKAST TEVA ® 10 
MG - TAB.

MOTILIUM - TAB.

MOVEX - TAB. \ SOL.

MOXYPEN - CAPS. 250mg.

MOXYPEN FORTE 250 - SUSP

MOXYPEN® FORTE - CAP. 
500mg.

MOXYVIT - CAPS.

MOXYVIT FORTE - CAPS.

MUCOLESS - TAB. \ SOL.

MUCOLIT - CAPS. )NOT 
LOZENGE(

MUCOLIT  LOZENGES 
HONEY-LEMON FLAVOUR 375 
mg TAB.

MUCOMED - SYR.

MULTAQ - TAB.

MUSCOL - TAB.

MYCOBUTIN - CAPS.

MYCOPHENOLATE TEVA - 
TAB. 500mg.

MYFORTIC - TAB.

MYLERAN - TAB.

N
NABUCO - TAB.

NAPRIZIDE - TAB.

NAPROXEN SODIUM - TAB.

NAPROXI - TAB.

NARAMIG - TAB.

NAROCIN - TAB. 275mg.

NAVELBINE - CAPS.

NAXYN - TAB. 250mg, 500mg.

NEOBLOC - TAB.

NEOMYCIN - TAB.

NEOTIGASON - CAPS.

NERVEN DRAGEES - TAB.

NEULEPTIL - CAPS.

NEUROBETIC - CAPL.

NEURONTIN - CAPS.

NEXAVAR - TAB.

NEXIUM - TAB.

NIASPAN - TAB

NIFEDILONG E.R - TAB.

NIFEDILONG Prolonged 
Release - TAB.

NIFEDIPINE TEVA - TAB.

NIMOTOP - TAB 30mg   

NIRVAXAL - TAB.

NITAN - TAB.

NIZORAL - TAB.

NOCTURNO - TAB.

NOCTURNO LS - TAB.

NORDETTE - TAB.

NORIDAY - TAB.

NORIT - TAB.

NORLEVO - TAB.

NORLIP - TAB.

NORMALAX - POW.

NORMALAX KIDS - POW.

NORMALOL - TAB.

NORMITEN - TAB. 25mg, 50mg. 
& 100mg.

NORMOPRESAN - TAB.

NORPROLAC - TAB.

NORTYLINE - TAB.

NORVASC - TAB.

NORVIR - CAPS.

NOTENSYL - TAB \ SYR.

NOVERIL - DRAG.

NOVICARBON - TAB.

NOVITROPAN - TAB.

NOVOFEM - TAB.

NOVOLAX - SYR.

NOVONORM - TAB.

NUEDEXTA CAPS.

NUMBON - TAB

NUROFEN - TAB.

NUROFEN COLD & FLU - TAB.

NUROFEN FORTE - TAB.

NUROFEN PLUS - TAB.

NUROFEN QUICK - TAB. 256 / 
512 mg.

NUSSIDEX - TAB.

NYSTATIN READY MIX - SOL.

NYTOL - CAPL.

O
OCSAAR - TAB.

OCSAAR PLUS - TAB.

OFLODEX - CAPL.

OFLOXACIN TEVA - TAB. 
200mg.

OLANZAPINE TEVA - TAB. 
5mg, 7.5mg, 10mg, & 15mg.

OLBETAM - CAPS.

OLEOVIT A+D3 - DROP

OLMETEC - TAB.

OMACOR - CAPS.

OMEPRADEX - CAPL.

OMEPRADEX Z - CAPL.

OMEPRADEX Z LIFE - CAPL.

OMEPRAZOLE  - CAPL.

OMNIC - CAPS.

OMNIC OCAS - TAB.

ONE-ALPHA 0.25 MCG CAPS.

ONGLYZA - TAB.

OPII SIMPLEX - SOL.

OPTALGIN - CAPL. \ TAB. \ 
DROP

ORACORT - PASTE

ORACORT E - PASTE

ORALTEN TROCHE - LOZ.

ORAP FORTE - TAB.

ORFADIN - CAPS.

ORSINON - TAB.

ORTHO-CYCLEN TAB.

OSMO ADALAT - TAB.

OSMO ADALAT S.R. - TAB.

OSPOLOT - TAB.

OTAREX - TAB. 25mg.

OTIDIN - DROP

OTRIVIN - DROP \ GEL.\SPR. 

OXACATIN - SYR.

OXIS - INH.

OXOPURIN 400 - CAPL.

OXYBUTININ GM - TAB.

OXY-CONTIN TAB.
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LARIAM - TAB.

LAXADIN - TAB. 5mg.

LAXATIVE COMP - DRAG.

LAXIKAL FORTE - TAB.

LAXOPOL - CAPL.

LENITIN - TAB.

LEPONEX - TAB.

LERCANIDIPINE TEVA - TAB. 
10mg, 20mg.

LERCAPRESS - TAB.

LESCOL - CAPS.

LETROZOLE - TAB.

LETROZOLE FARMOZ - TAB. 
2.5mg.

LEUCOVORIN - TAB. 15mg.

LEUKERAN - TAB.

LEVETIRACETAM DEXCEL 
- TAB.

LEVETIRACETAM TEVA - TAB. 
250mg, 500mg, & 1000mg.

LEVETRIM - TAB. ALL 
DOSAGES

LEVITRA - TAB.

LEVO - TAB.

LEVOFLAXACIN - TAB. 250mg, 
500mg.

LEVOPAR PLUS - CAPS. 125mg, 
250mg. 

LEXIVA - TAB.

LIBRAX - TAB.

LICARBIUM - TAB.

LIORESAL - TAB.

LIPANOR - CAPS.

LIPITOR - TAB. 10mg, 20mg, 
40mg, & 80mg.   

LITORVA - TAB. 10mg, 20mg, 
40mg & 80mg.    

LIVIAL - TAB.

LODENE - TAB.

LODENE XL - TAB.

LODOTRA - TAB.

LOPERAMIDE SP - CAPL.

LOPERID - CAPS.

LOPERIUM - CAPS.

LOPI-CARE - TAB.

LOPRESOR DIVITABS - TAB. 

LOPREX - CAPL.

LORASTINE - TAB.

LORATADIM - TAB.

LORATADINE - TAB

LORATRIM SYRUP.

LORIVAN - TAB.

LORMYX - TAB 200mg   

LOSARDEX - TAB. ALL 
DOSAGES

LOSARDEX PLUS - TAB. 
DEXCEL

LOSARTA PLUS - TAB.

LOSARTAN - TAB. 12.5mg, 50mg.

LOSARTAN PLUS CTS - TAB.

LOSARTAN PLUS-TEVA - TAB.

LOSEC - CAPS. 10mg, 20mg.

LOTAN - TAB.

LOTAN PLUS - TAB.

LOXAVIT - CAPS.

LOZAPINE - TAB.

LUSTRAL - TAB.

LYRICA - CAPS.

LYRINEL C.R - TAB.

M
M.C.R. - TAB.

M.C.R. UNO - CAPS.

M.C.T. - PURE OIL

M.I.R. - TAB.

MACCABIMOL - CAPL.

MACRODANTIN - CAPS.

MALARONE ADULT - TAB.

MALARONE PEDIATRIC - TAB.

MARONIL - DRAG.

MARONIL - TAB. 25mg

MARONIL SR - TAB. 75mg.

MAXIBONE - TAB.

MCR - TAB.

MCR UNO - CAPS.

MCT - PURE OIL

MEDIKINET MR 5mg, 10mg, 
20mg, 30mg, & 40mg  MODIFIED-
RELEASE

MEDIMIDE 50 MG - TAB.

MEDROL - TAB.

MEFTIL - CAPS. / TAB.

MEGAXINE - TAB.

MELIANE - TAB.

MELODIL - TAB.

MEMANTINE-TEVA - TAB. 
10mg.

MEMORIT - TAB.

MEMOX - TAB.

MENT-O-CAP OINT.

MEPRO - TAB.

MERCAPTIZOL - TAB.

MERCILON - TAB.

MEROKEN NEW - SOL.

MESTINON - DRAG.

MESULID 100 - CAPL.

METFORMIN TEVA - TAB. 
850mg.

METHADONE - SOL.

METHAZOLAMIDE TEVA - 
TAB.

METHERGIN - TAB.

METHOTREXATE - TAB.

METHOZANE - TAB.

METHYLPHENOBARBITAL 
- TAB.

METHYLPREDNISOLONE - 
TAB.

METOPIRON - CAPS.

METROGYL - TAB.

MICAL - TAB.

MICRODIOL - TAB.

MICROGYNON - TAB.

MICROLUT - TAB.

MICROPIRIN - TAB. / CAPL.

MIDRO - TEA

MIFEGYNE - TAB.

MIGRALEVE - TAB.

MILK OF MAGNASIA - LIQ.

MIMPARA - TAB.

MINESSE - TAB.

MINIRIN - TAB. / SOL. )NOT 
MELT(

MINOCLIN - CAPS.

MINOCYCLINE - CAPS.

MINOXIDIL - TAB.

MINULET - TAB.

MIPHAR - TAB.

MIR - TAB.

MIRO 30 \ 45 - TAB.

MIRTAZAPINE TEVA - TAB. 
30mg, 45mg.

MIZOLASTINE - TAB.
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GABAPENTIN TEVA - TAB. 
600mg, 800mg.

GALVUS - TAB

GARGOL - SOL.

GASTRO - TAB.

GAVISCON PEPPEMINT - LIQ.

GAZIM X - TAB.

GEODON - CAPS.

GERELAX - SYR.

GILEX - CAPS.

GIOTRIF TAB. 20mg 30mg 40mg 
& 50mg

GLIBETIC - TAB.

GLIMEPIRIDE TEVA - TAB. ALL 
DOSAGES

GLIVEC - CAPS. \ TAB.

GLUBEN - TAB.

GLUCOFREE - TAB.

GLUCOMIN - CAPL.

GLUCOPHAGE - CAPL. 850mg.

GLUCO-RITE TAB.

GLUFOR - TAB.

GLYPHYLLIN - TAB.

GRAMSE PIRIN TAB. 325 mg

GRIFULIN FORTE - TAB.

GUTRON - TAB.

GYNERA - TAB.

H
HALCION - TAB.

HALDOL - TAB. \ DROP

HALOPER - TAB.

HARMONET - TAB.

HEPSERA - TAB.

HEXAKAPRON - TAB.

HIPREX - TAB.

HISH GARON - SPR.

HISTAFED  - SYR.

HISTAFED - DRAG.

HISTAMINE-CARE - SYR.

HISTAZINE - TAB.

HYCAMTIN - CAPS.

HYDERGIN - TAB.

HYDREA - CAPS.

HYDROCORTISON - TAB 10mg.

HYPNODORM - TAB. 2mg.

HYTRIN - TAB.

I
IBUFEN - CAPL.

IBUPROFEN - CAPL.

IBUPROFEN FORTE - CAPL.

ICLUSIG - TAB. ALL DOSAGES

IKACLOMIN - TAB. 50mg.

IKACOR - TAB. 40mg, 80mg, & 
120mg.

IKAPRESS - TAB. 180mg, 240mg.

IMBRUVICA - CAP.

IMITREX - TAB.

IMNOVID - CAP

IMODIUM - CAPS.

IMURAN - TAB.

INCIVO - TAB.

INDOMED - CAPS.

INDOVIS - CAPS.

INLYTA - TAB 1mg, 5mg.      

INOVELONE - TAB.

INSPRA - TAB.

INTELENCE - TAB. 100mg

INVEGA ER - TAB.

INVIRASE - TAB. \ CAPS.

IPECAC - SYR.

IRESSA - TAB.

ISENTRESS TAB. 400mg

ISOKET - SPR.

ISOLONG - CAPS.

ISONIAZID - TAB.

ITRANOL - CAPS.

IXEL - CAPS.

J
JAKAVI - TAB.

JANUET - TAB.

JANUET XR TAB. 50/500mg, 
50/1000mg, & 100/1000mg

JANUVIA - TAB.

JUNGBORN - TEA. \ GRAN.

JURNISTA - TAB.

K
KALBETEN - SUSP. \ TAB.

KALBETEN FORTE - SUSP.\
TAB.\CAPL.

KALETRA 100 MG/25 MG 
TABLETS

KALETRA 200 MG/50 MG 
TABLETS

KALSINUS - TAB.

KALURIL - TAB.

KAMILOTRACT - LIQ.

KANK-A LIQ.

KAOPECTIN - SUSP.

KARIN 250 \ 500 - TAB.

KATADOLON - TAB.

KAYEXALATE - POW. For 
suspension

KEMADRIN - TAB.

KEPPRA - TAB.

KIVEXA - TAB.

KLACID - TAB. 250 mg.

KLACID FORTE - TAB. 500 mg.

KLACID PEDIATRIC - SUSP.

KLARIDEX - CAPL.

KLIOGEST - TAB.

KOMBIGLYZE XR - TAB. ALL 
DOSAGES

KONSYL EASY MIX - POW.

KONSYL ORANGE - POW.

KUFFEX DM - SYR.

KUKIDENT - OINT. \ POW. \ 
TAB.

KUKIS - TAB.

KYTRIL - TAB.

L
LAEVOLAC - SYR.

LAMICTAL - TAB. 25/ 50 / 100 / 
200 mg 

LAMISIL - TAB.

LAMIVUDINE TEVA - TAB. 
100mg, 150mg, & 300mg.

LAMOGINE - TAB.

LANOXIN PG - ELIXIR

LANSO - CAPS.

LANSOPRAZOLE TEVA - 
CAPS. 15mg, 30mg.

LANTON - CAPS.

LANVIS - TAB.

LANVIS - TAB. 40mg
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DOSTINEX - TAB.

DOVERI - TAB.

DOXALOC - TAB.

DOXIBIOTIC - CAPS.

DOXY 100 - CAPS.

DOXYLAMINE - TAB.

DOXYLIN - TAB. \ CAPS.

DULOXETINE DR TEVA CAPS. 
20mg 30mg & 60 mg

DUODART - CAPS.

DUPHASTON - TAB.

DUPLEX TAB. 5/160 & 10/160 & 
5/80

D-VIT - TAB.

E
EASYLAX - TAB.

EBIXA - TAB.

EDRONAX - TAB.

EDURANT - TAB.

EFEXOR XR - CAPS.

EGG PLUS - POW.

ELATROL - TAB. 25mg.

ELATROLET - TAB. 10mg.

ELIQUIS - TAB 2.5mg, 5mg.

ELLA - TAB.

ELTROXIN - TAB. ALL 
DOSAGES

EMEND - CAPS.

EMETICS - CAPS.

EMILY - TAB. 20mg.

ENALADEX - TAB.

ENALAPRI - TAB. ALL 
DOSAGES

ENALAPRIL - TAB. 5 / 10 / 20mg.     

ENCYPALMED - DRAG.

ENTOCORT - CAPS.

ENTUMIN - TAB.

EPANUTIN - CAPS.

EPIVIR - TAB.

ERDOTIN - CAPS.

ERGAMISOL - TAB.

ERIVEDGE - CAPS.

ERYTHRO TEVA - TAB. 250 / 
500mg.

ESCITALOPRAM - TAB. 10mg, 
20mg. 

ESTELLE - TAB.

ESTO - TAB.

ESTRACYT - CAPS.

ESTROFEM - TAB.

ETHAMBUTOL - TAB.

ETODOLAC TEVA - TAB. 400mg.

ETODOLAC TEVA ER - TAB. 
ALL DOSAGES

ETOPAN - CAPS.\TAB.

ETOPAN XL - TAB.

EUCARBON - TAB.

EUCREAS - TAB.

EUTHYROX - TAB. ALL 
DOSAGES

EVIANA - TAB.

EVIPLERA - TAB.

EVISTA - TAB.

EVITOL - CAP. 200mg.

EVITOL - TAB. 100mg, 200mg.

EXCEDRIN CAPS.

EXELON - CAPS.

EXFORGE - TAB.

EXFORGE TAB. 5mg /80mg, 
5mg/160mg, & 10mg/160mg

EXIDOL - CAPL.

EXJADE - TAB.

EXVIERA 250 MG - TAB.

EYE VIT - TAB.

EZETROL - TAB.

F
FAMO - TAB.

FAMOTIDINE-TEVA TAB. 20mg, 
40mg.

FAMOX - TAB.

FAMPYRA - TAB.

FANAPT - TAB. ALL DOSAGES

FASYGIN - TAB.

FAVOXIL - TAB.

FEBURIC - TAB.

FEMARA - TAB.

FEMINET - TAB.

FEMINOL - TAB.

FEMOZOL - TAB.

FEMULEN - TAB.

FENISTIL - GEL.

FENISTIL DROP.

FERRIFOL - TAB.

FERRIPEL 3  - SYR. 

FERRIPEL TIPTIPOT - DRO.

FERRIPROX - TAB.

FERROCAL - TAB.

FERROGRAD FOLIC - TAB.

FEXOFENADINE TEVA - TAB.

FINASTERIDE TEVA - TAB.

FIRDAPSE - TAB.

FIX-O-DENT - GEL.

FLAGYL - SUSP.

FLAME - TAB.

FLORET - TAB.

FLORILAX - CAPS.

FLUANXOL - TAB.

FLUCANOL - CAPS.

FLUCONAZOLE TEVA - CAPS. 
150mg.

FLUDARA ORAL - TAB.

FLUTAMIDE TEVA - TAB.

FLUTIN - CAPS. 20mg.

FLUVOXAMINE TEVA - TAB. 
50mg, 100mg.

FOLEX 400 NEW 
FORMULATION - TAB.

FOLI 5 - TAB.

FOLIC 400 - TAB. 

FOLIC ACID - TAB. 

FORADIL - CAPS. For 
Inhalation

FORIL PREGNANCY - TAB

FOSALAN - TAB.

FOSALAN ONCE WEEKLY - 
TAB.

FOSAVANCE - TAB.

FRESCO - TAB.

FRISIUM - TAB.

FUCIDIN - TAB.

FUROLIN - TAB.

FUSID - TAB. 40mg.

FYCOMPA - TAB.

FYCOMPA - TAB.

G
GABAPENTIN TEVA - CAPS. 
400mg.

תרופות באנגלית
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CELLCEPT - TAB.\CAPS.

CELSENTRI - TAB.

CEMIDIN - CAPL.

CEMIDIN - TAB.

CEPADONT - SOL.

CERAZETTE - TAB.

CEROXIM - TAB.

CERTICAN - TAB.

CHAMPIX - TAB.

CHARCODOTE WITHOUT 
SORBITOL - SUSP.

CIALIS - TAB.

CIBACEN - TAB.

CIFRAN - TAB.

CILARIL - TAB.

CILARIL PLUS - TAB.

CILAZAPRIL PLUS TEVA - 
TAB. 5mg.

CILAZAPRIL TEVA - TAB. 2.5mg, 
5mg.

CIPLOX - TAB

CIPRALEX - TAB.

CIPRAMIL 20 MG TABLETS

CIPRODEX - TAB. \ CAPL

CIPROFLOXACIN TEVA - TAB. 
200mg, 500mg, & 750mg.

CIPROGIS - TAB.

CIRCADIN - TAB.

CITALOPRAM TEVA - TAB. 
20mg.

CLARINASE - TAB.

CLARITHROMYCIN TEVA - 
TAB. 250mg.

CLOMID - TAB.

CLONEX - TAB. 0.5mg, 2mg.

CLONNIRIT - TAB.

CLOOD - TAB.

CLOPIDOGREL TEVA - TAB. 
75mg.

CLOPIXOL - TAB. \ DROP

CODABROL - TAB.\ SYR.

COD-ACAMOL 10/500 - TAB.

COD-ACAMOL 15/325 - TAB.

COD-ACAMOL FORTE TAB.

COD-GUAIACOL SYR.

CODICAL - TAB.

CO-DIOVAN TAB.

CODIVIS - CAPS. \ SYR.

COLCHICINE - TAB.

COLD-CARE - SYR.

COLDEX - TAB. \ CAPL.

COLESTID - POW.

COLOTAL - TAB.

COLPERMIN - CAPS.

COMBIVIR - TAB.

COMETACT TAB. 15mg & 850mg 

COMPETACT - TAB 15\850mg.

CONCERTA - TAB.

CONCOR - TAB 5mg, 10mg.

CONTROLOC - TAB.

COPEGUS - TAB.

CORALAN F.C. - TAB.

CORSODYL - DENTAL GEL

CORTISONE ACETATE - TAB.

COTIASAR - TAB.

COUMADIN - TAB.

CREON - CAPS.

CRESTOR - TAB.

CRIXIVAN - CAPS.

CURATANE - CAPS.

CYCLOSPORIN - SOFT CAPS.

CYMBALTA - CAPS. ALL 
DOSAGES

CYPRON - TAB.

CYPRON 100, 50 - TAB.

CYSTADAN - POWDER FOR 
SOLUTION

CYSTAGON - HARD CAPS. 150 
MG 50 MG

CYTOTEC - TAB.

D
DALACIN C - CAPS.

DALIRESP - TAB. 500 MCG

DANOL - CAPS.

DEKINET - TAB.

DENTIN - SOL.

DEPALEPT - TAB.\SOL.

DEPALEPT CHRONO - TAB.

DEPALEPT CHRONO SR - TAB.

DEPREXAN - DRAG.

DERALIN - TAB. 10mg, 40mg.

DESLORATIDINE TEVA - TAB.

DESLORATIDINE TRIMA - 
TAB.

DESMOPRESSIN TEVA - TAB. 
0.1mg, 0.2mg.

DETRUSITOL SR - CAPS.

DEXACORT FORTE 

DEXAMETHASONE - TAB.

DEXAMOL - CAPL.

DEXAMOL COLD DAY CARE 
- CAPL.

DEXAMOL COLD NIGHT CARE 
- CAPL.

DEXAMOL KID - SYR. 
RASPBERRY FLAVOR SUGAR 
FREE

DEXAMOL KID - SYR. 
RASPBERRY FLAVORS

DEXAMOL PLUS - CAPL.

DEXAMOL PM - CAPL.

DEXAMOL SINUS DAY - CAPL.

DEXAMOL SINUS NIGHT - 
CAPL.

DIABINESE - TAB.

DIABITEX - TAB.

DIACEREIN TEVA - CAPS. 
50mg.

DIANE - TAB.

DIATRIM - CAPS.

DIAZ - TAB.

DIBENYLINE - CAPS.

DICLECTIN - TAB.

DICLOFENAC SODIUM - GEL.

DIDRONEL - TAB.

DIGOXIN KEREN PHARMA 
- TAB.

DIGOXIN-ZORI TAB.

DILATAM - TAB.

DILATAM 120 SR - TAB. 120mg.

DILATAM 240 CD - TAB.

DILTIAZEM TEVA - TAB. 30mg, 
60mg.

DIMITONE - TAB.

DIOVAN - TAB.

DIPENTUM - CAPS.

DISEPTYL - TAB. \SUSP.

DISEPTYL FORTE - CAPL.

DISOTHIAZIDE - TAB.

DISTAMINE - TABS. 125/250 mg 

DONEPEZIL TEVA - TAB. 5mg, 
10mg.

DOPICAR - TAB.
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ANTIGONE 75 - TAB.

ANTURAN - TAB.

A-PARKIN TAB.

APIROL - TAB.

APOVENT - INH.

AQUADON - TAB.

ARAVA - TAB. 10 / 20 / 100mg

ARCOXIA - TAB. ALL 
DOSAGES

ARICEPT - TAB. 5 / 10mg

ARIMIDEX - TAB.

ARIPLY - TAB 5mg, 10mg, 15mg, 
& 30mg.

AROMASIN - TAB.

ARONAL FORTE - PASTE, 
Marked: Kosher for Passover 
and all year

ART 50 - CAPS.

ARTHROTEC - TAB. 50 / 75mg

ARTHRYL - Powder for Oral 
Solution

ARTOFEN - TAB. 200mg, 400mg.

ASACOL - TAB. ALL DOSAGES

ASENTA - TAB. 5 /10mg 

ASPEX - TAB.

ASPIRIN - TAB,* See also 
CARTIA,  MICROPIRIN, 
TEVAPIRIN

ASPIRIN 500 - TAB.

ASPIRIN CARDIO - TAB.

ASSIVAL - TAB. 2mg, 5mg, & 
10mg.

ATACAND - TAB. ALL 
DOSAGES

ATACAND PLUS - TAB.

ATORVASTATIN - TAB 10mg, 
20mg, & 40mg.

ATRIPLA - TAB.

ATTENT - TAB. ALL DOSAGES

ATZIRUT X - TAB.

AUBAGIO - TAB.

AUGMENTIN - TAB.

AUGMENTIN BID - TAB.

AVANDAMET - TAB.

AVANDIA - TAB.

AVAZINC - TAB.

AVILAC - SYR.

AVODART SOFT- CAPS.

AZENIL - CAPS.

AZOPI - TAB.

B
B SIX 300 - TAB.

BABY A+D - DROP

BABY AF - DROP

BABY D3 - DROP 

BABY GEL

BABY GEL NIGHT

BABY GUM - GEL

BABYZIM - DROP

BACLOSAL - TAB. ALL 
DOSAGES

BARACLUDE - TAB. - ALL 
DOSAGES

BECOTIDE  - INH.

BECOTIDE ROTA-CAPS INH.

BEDRANOL - CAPS.

BEKUNIS - TAB.

BEKUNIS TEA

BELARA - TAB.

BENAZEPRIL TEVA - TAB.

BETAHISTINE TEVA - TAB 
16mg

BETAREN - TAB.

BETAREN 100 SR - TAB.

BETISTINE - TAB.

BETNESOL TAB.

BEZAFIBRATE 400 SR - TAB.

BICALUTAMIDE-TEVA - TAB. 
50mg, 150mg.

BICAMID - TAB.

BILTRICIDE - TAB.

BIODROXIL - CAPS.

BISOLOL - TAB.

BITNIX - TAB.

BONAT - TAB.

BONDORMIN - TAB.

BONEFOS - TAB.

BONJELA - GEL

BONSERIN - TAB.

BREXIN - TAB 20mg     

BRICALIN - TAB. \ SYR. \ SOL. 
\ INH.  

BRONCHOLATE PLUS - TAB.

BROTIZOLAM TEVA - TAB. 
0.25mg.

BUCCOLAM - SOL 2.5mg, 5mg, 
7.5mg, & 10mg

BUDESON - CAPS.

C
C13 UREA - TABLET

CABASER - TAB.

CABOTRIM - TAB.

CADEX - TAB. \ CAPL. ALL 
DOSAGES

CALCILESS - TAB.

CALMA DAY - TAB.

CALMA NIGHT - TAB.

CALMANERVIN - ELIXIR.

CALMANERVIN - TAB.

CANDESARTAN PLUS TEVA 
- TAB.

CANDOR PLUS TAB. 16 / 12.5

CANDOR TAB 16 / 8 MG

CAPECITABINE  TAB. 150mg & 
500mg

CAPHOSOL - TAB.

CAPRELSA - TAB 100mg, 300mg.

CAPTOPRIL TEVA - TAB.

CARBAGLU - TAB.

CARBOSYLANE - CAPS.

CARDILOC - TAB.

CARDIOPIRIN - TAB.

CARDORAL - TAB.

CARDOXIN FORTE - TAB.

CARTIA - TAB.

CARVEDEXXON - TAB. - ALL 
DOSAGES

CARVEDILOL TEVA - TAB  
6.25mg, 12.5mg.

CASODEX - TAB. 150 MG

CASTOR OIL - PURE

CATAFLAM - TAB.

CEFACLOR TEVA - TAB.

CEFALOR - CAPS.

CEFORAL - CAPS.

CEFOVIT - CAPS. )NOT SYR.(

CEFOVIT FORTE - CAPS. )NOT 
SYR.(

CEFURAX - TAB.

CELCOX - CAPS.

CELEBRA - CAPS.
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ABC - לפי סדר ה <<<

משאפים לסוגיהם - טיפות אף עיניים ואזניים - פתילות וזריקות. 
משחות רפואיות לשימוש חיצוני על העור

בכולם אפשר להשתמש בפסח גם אם אינם כלולים ברשימה.

רשימת תרופות וסירופים
המותרות לפסח תשע"ו

A
ABILIFY - TAB. ALL DOSAGES

ABITREN - TAB. 100mg

ABITREXATE - TAB.

ABROL - TAB.

ABROLET - SYR.

ACAMOL - CAPL. \ TAB.

ACAMOL FOCUS - CAPL.

ACAMOL NIGHT - CAPL.

ACAMOL TO GO - CAPL.

ACAMOL TSINUN & SHAPA'AT 
DAY - CAPL.

ACAMOL TSINUN & SHAPA'AT 
NIGHT - CAPL.

ACAMOL TSINUN CLASSIC 
DAY - CAPL.

ACAMOL TSINUN CLASSIC 
NIGHT - CAPL.

ACAMOLI FOR BIG KIDS 
TUTTI-FRUTTI FLAVOUR 
SUGARLESS SYRUP, 250MG

ACAMOLI FRUIT FLAVOR 
SYRUP 125MG.

ACERIL - TAB. ALL DOSAGES

ACETOSAL - TAB. 300 MG

ACROSE - TAB. ALL DOSAGES

ACTIQ - TAB. ALL DOSAGES

ACTIVELLE - TAB.

ACTONEL - TAB.

ACTONEL ONCE A MONTH - 
TAB. 150 MG

ACTONEL ONCE A WEEK - 
TAB.

ACTOS - TAB. 15, 30, 45mg

ACYCLO-V TAB. ALL 
DOSAGES

ADCIRCA TAB. 20 mg

ADDERALL ALL TYPES - TAB.

ADEX - CAPL. )NOT LIQI-GEL 
CAPS(

ADEX FORTE - CAPL.

ADIZEM CD - CAPS. ALL 
DOSAGES

ADOLAN 0.04% - SOL

ADVAGRAF - CAPS. ALL 
DOSAGES

AERIUS - TAB 5mg.     

AEROVENT SOLUTION 
20M-29G

AF-CARE - DROP.\SPR.

AFINITOR - TAB. ALL 
DOSAGES

AGGRENOX - CAPS.

AGIOCUR - GRAN.

AGIOLAX - GRAN.

AGRYLIN - CAPS. 0.5 MG

AHISTON - TAB. 2mg

AHISTON COMPOUND - 
DROP.

ALCINAL - SYR.

ALDACTONE - TAB. 25mg

ALDOLOR - TAB. \ CAPL.

ALDOMIN - TAB.

ALDOSPIRONE - TAB.

ALENDRONATE TEVA - TAB. 
10mg, 70mg.

ALENDROVERNIR - TAB.

ALFU-KAL XL - TAB.

ALFUZOSIN ER. TEVA - TAB. 
10mg.

ALGOLYSIN FORTE - TAB.

ALKASOLVE - TAB.

ALKERAN - TAB. 2mg

ALLEGRO - SPR.

ALLERGY-CARE - TAB.

ALLERGYX - TAB. 10mg.

ALLORIL - TAB. 100 / 300 mg

ALNASE - DROP \ SPRAY

ALPHA D-3 DROP

ALPRALID - TAB. ALL 
DOSAGES

ALPROX - TAB. ALL DOSAGES

ALRIN - DROP \ SPRAY

ALRIN BABY SALT - SOL.

ALRIN FOR KIDS - SPR.

AMARYL - TAB. ALL DOSAGES

AMBIEN CR- TAB. 6.25 / 12.5mg

AMIODACORE - TAB.

AMLODIPINE TEVA - TAB. 5mg, 
10mg.

AMLOW - TAB. 5 / 10mg

AMOXI - CAPS.

AMOXICLAV TEVA  - TAB. 375 
mg, 875mg.

AMPHET MIX )Amphetamine( - 
TAB. ALL DOSAGES

AMRIXAL - CAPS.

ANACRODYNE - TAB.

ANADENT - GEL.

ANAFRANIL - TAB. 25mg

ANAFRANIL SR - TAB. 75mg

ANAFRANIL SR DIVITABS - 
TAB.

ANAGRID - CAPS. 0.5 mg

ANASTROL - TAB.

ANASTROZOLE INOVAMED - 
TAB. 1 MG

ANASTROZOLE TEVA - TAB. 
1mg.

ANDROCUR - TAB. 10 / 50mg

ANDROXON - CAPS.

ANGELIQ - TAB.
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א
א-פרקין - טבל.

ֵאם ִסי ַאר )מ.ס.ר.( - טבל.
ֵאם ִסי ַאר uno - קפס.

אבודרט - סופטקפס.
אביאנה - טבל.

אביטול - טבל. 100 מ"ג, 200 
מ"ג.

אביטול - קפס. 200 מ"ג.

אביטרן - טבל. 100 מ"ג
אביטרקסט - טבל.

אביליפיי - טבל. כל המינונים
אבילק - סיר.

אביקסה - טבל.
אבנדיה - טבל.

אבנדמט - טבל.
אבצינק - טבל.

אברול - טבל.

אברולט - סיר.
אג פלוס - אבק.

אגיולקס - גרנ.
אגיוקור - גרנ.

אגרילין - קפס.
אגרנוקס - קפס.

אדולן 0.04% - תמיסה
אדיזם CD - קפס. כל 

המינונים
אדסירקה טבל.20 מ"ג 

לפי סדר ה א' - ב' <<<

משאפים לסוגיהם - טיפות אף עיניים ואזניים - פתילות וזריקות. 
משחות רפואיות לשימוש חיצוני על העור

בכולם אפשר להשתמש בפסח גם אם אינם כלולים ברשימה.

רשימת תרופות וסירופים
המותרות לפסח תשע"ו

תרגום של חלק מרשימת התרופות, שנעשה עקב דרישות ובקשות 	 
מהציבור הרחב שאינו שולט בלועזית. 

השתדלנו באופן מיוחד, והשקענו הרבה מאמצים להעתיק במדוייק 	 
את השמות העבריים של התרופות, לתועלת הרבים.

תרופות שאין להם תרגום רשמי ומחייב מלועזית הרשום על גבי 	 
אריזת התרופה לא כללנו ברשימה זו.

הצבנו זאת ברשימה נפרדת ולא כתבנו את שם התרופה באותיות 	 
עבריות ליד שם התרופה בלועזית, משתי סיבות עקריות: א( כי 
לחלק גדול של התרופות אין תירגום רשמי לעברית כנ"ל, וכן ב( 
כי זה יקשה עוד יותר על אלו שאינם מתמאצים בלועזית, מאחר 
פני אותיות שונות  "א" מפוזרות על  ותרופות המתחילות באות 
 .K -ו .C.Q.X  וכן גם האותיות .A. E.O  .T  .U  בלועזית כמו

פזורים באותיות "ק", "כ", "צ", ו- "ס".
אנו מקוים כי זה יהי' לתועלת הציבור, ויחסוך מרבים את הטרדות, 	 

ומאתנו חלק ממאות הפניות בטלפון לבירורים בעניני תרופות
הרשימה 	  כי  לדעת  יש  ספק,  של  במקרה  ובוודאי  מקרה  בכל 

המפורטת, הנכונה והמחייבת היא הרשימה בלועזית בלבד.
אינם 	  אם  גם  בפסח  בהם  להשתמש  אפשר  דלהלן  הסוגים  כל 

כלולים ברשימה. זריקות. פתילות. תכשירי חוקן. טיפות עינים 
מדבקות  לסוגיהם.  משאפים  לעור.  חיצוניות  משחות  ואזניים. 

לעור. סוגי "יֹוד".

כל הבירורים שלנו לגבי התרופות הם אך ורק לענין כשרותם בפסח 
ולא לכל ימות השנה. לימי השנה יש להשתמש בכל התרופות עפ"י 

עצת הרופא.
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תרופות בעברית

אדקס - קפל. )לא ליקוג'ל 
קפס(

אדקס פורטה - קפל.
אדרונקס - טבל.

אדרל כל הסוגים - טבל.
אהיסטון - טבל. 2 מ"ג.
אהיסטון קומפ. - טיפ.

אובגיו - טבל.
אובמין - קפס.

אוגמנטין - טבל.
אוגמנטין BID - טבל.

אוויסטה - טבל.
אוטידין - טיפ.

אוטרוגסטן - קפס.
אוטריוין - טיפ.\ג'ל\ ספריי 

אוטרקס - טבל. 25 מ"ג.
אויפלרה - טבל.

אולאוויט-A+D3 - טיפ.
אולביטם - קפס.
אולמטק - טבל.

אולנזפין טבע - טבל. 5 מ"ג, 
7.5 מ"ג, 10 מ"ג, ו-15 מ"ג.
אולסניק - טבל. 1000 מ"ג.

אומניק - קפס.
אומניק אוקאס - טבל.

אומפרדקס - קפל.
אומפרדקס Z - קפל.

אומפרדקס Z לייף - קפל.
אומפרזול  - קפל.

אומקור - קפס.
אונגליזה - טבל.

אוסמו-אדלט - טבל.
אוסמו-אדלט S.R. - טבל.

אוספולוט - טבל.
אופטלגין - קפל. \ טבל. \ טיפ.

אופיי סימפלקס - סול.
אופלודקס - קפל.

אופלוקסצין טבע - טבל. 200 
מ"ג.

אוקסאר - טבל.
אוקסאר פלוס - טבל.

אוקסופורין-400 - קפל.

אוקסי-בוטינין GM - טבל.
אוקסי-קונטין - טבל. 

אוקסיס - משא.
אוקסקטין - סיר.

אוראליט-U - גרנ.
אוראקורט - פסטה

אוראקורט E - פסטה
אורגנין - דרז.

אורטו ציקלן - טבל.
אורלטן טרוש - לוז.

אורמוקס - טבל.
אורסוליט - טבל. \ קפל.

אורסינון - טבל.
אורספאלק - קפס.

אורפ פורטה - טבל.
אורפדין - קפס.

אזופי - טבל.
אזטרול- טבל. )איזיטרול(

אזניל - קפס.
אחד אלפא 0.25 מק"ג קפל.
אטודולאק טבע - טבל. 400 

מ"ג.
אטודולאק טבע ER - טבל. כל 

המינונים
אטורבסטאטין טבע - טבל. 10 

מ"ג, 20 מ"ג, 40 מ"ג ו80 מ"ג.
אטמבוטול - טבל.

אטקנד - טבל.
אטקנד פלוס - טבל.

אטריפלה - טבל.
איבופן - קפל.

איבופרופן - קפל.
איבופרופן פורטה - קפל.

איזולונג - קפס.
איזוניאזיד - טבל.

איזוקט - ספר.
איזלקס - טבל.

איטרנול - קפס.
איי ויט - טבל.

אייסנטרס - טבל. 400 מ"ג 
אימברוביקה - קפל.

אימודיום - קפס.

אימוראן - טבל.
אימטיקס - קפס.
אימטרקס - טבל.

אימנד - קפס.
אימנוביד - קפל.

אינבגה ER - טבל.
אינדוביס - קפס.
אינדומד - קפס.
אינובלון - טבל.

אינווירז - טבל. \ קפס.
אינטלנס - טבל. 100 מ"ג.

אינלייטה - טבל. 1 מ"ג, 5 מ"ג.
אינסיבו - טבל.

אינספרה - טבל.
איסנטרנס - טבל.

איקאקור - טבל. 40 מ"ג, 80 
מ"ג, ו-120 מ"ג.

איקאקלומין - טבל. 50 מ"ג.
איקסל - קפס.

איקפרס - טבל. 180 מ"ג, 240 
מ"ג.

אלגוליזין פורטה - טבל.
אלגרו - ספר.

אלדולור - טבל. \ קפל
אלדומין - טבל.

אלדוספירון - טבל.
אלדקטון - טבל.

אלה - טבל.
אלוריל - טבל.

אלטרול - טבל.
אלטרולט - טבל.

אלטרוקסין - טבל.
אליקוויס - טבל. 2.5 מ"ג, 5 

מ"ג.
אלנאז - טיפ.\ משאף

אלנדרובניר - טבל.
אלנדרונאט טבע - טבל. 10 

מ"ג. 70 מ"ג.
אלפא D-3 - טיפ.

אלפו-קל XL - טבל.
אלפוזוסין ER טבע - טבל. 

10 מ"ג.
אלפרוקס - טבל.
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אלפרליד - טבל. כל המינונים
אלצינאל - סיר.

אלקרן - טבל.
אלרג'י-קאר - טבל.

אלרג'י X - טבל. 10 מ"ג.
אלרין - טיפ.\משאף
אלרין לילדים - ספר.

אלרין מי מלח לתינוקות - 
תמי.

אמאריל - טבל.
אמביאן CR - טבל.

אמוקסי - קפס.
אמוקסיקלאב-טבע 375 מ"ג - 

טבל. 375 מ"ג, 875 מ"ג.
אמיודאקור - טבל.

אמילי - טבל. 20 מ"ג.
אמלו - טבל.

אמלודיפין טבע - טבל. 5 מ"ג, 
10 מ"ג.

אמפט מיקס - טבל. כל 
המינונים

אמריקסל - קפס.
אנאדנט - ג'ל.

אנאסטרוזול-טבע - טבל. 1 
מ"ג.

אנאקרודין - טבל.
אנג'ליק - טבל.
אנגריד - קפס.

אנדרוקור - טבל.
אנדרוקסון - קפס.

אנטומין - טבל.
אנטוקורט - קפס.

אנטורן - טבל.
אנטיגון 75 - טבל.

אנלדקס - טבל.
אנלפריל - טבל. 5 מ"ג, 10 

מ"ג, ו-20 מ"ג.
אנסטרול - טבל.
אנפרניל - טבל.

אנפרניל SR דיביטבס - טבל.
אנפרניל ס.ר. - טבל.

אנציפלמד - דרז.
אנתומין - טבל.

אסטו - טבל.
אסטל - טבל.

אסטרופם - טבל.
אסטרציט - קפס.

אסיול - טבל. 2 מ"ג, 5 מ"ג, 
ו-10מ"ג.

אסנטה - טבל.
אספירין - טבל., *ראה גם 

קרטייה, מיקרופירין, טבעפירין
אספירין 500 - טבל.

אספירין קרדיו - טבל.
אספקס - טבל.

אסציטאלופראם - טבל. 10 
מ"ג, 20 מ"ג.

אסקול - טבל.
אסריל - טבל. כל המינונים

אף-קאר - טיפ.\ספר.
אפאנוטין - קפס.
אפובנט - משאף.

אפיביר - טבל.

אפירול - טבל.
אפקסור XR -  קפס. 

אצטוסל - טבל.
אציקלו-וי - טבל. כל המינונים

אקוודון - טבל.
אקטונל - טבל.

אקטונל פעם בשבוע - טבל.
אקטוס - טבל. 15 מ"ג, 30 

מ"ג, ו- 45 מ"ג.
אקטיבל - טבל.

אקטיק - טבל. כל המינונים 
)טבליות בלבד(

אקמול - קפל. \ טבל.
אקמול טו גו - קפל.
אקמול נייט - קפל.

אקמול פוקוס - קפל.
אקמול צינון & שפעת יום - 

קפל.
אקמול צינון & שפעת לילה 

- קפל.
אקמול צינון קלאסיק יום - 

קפל.
אקמול צינון קלאסיק לילה 

- קפל.

אקמולי בטעם פירות 125 מ"ג. 
סירופ

אקמולי לילדים גדולים בטעם 
תותי פרוטי - סירופ 250 מ"ג.

אקסג'ייד - טבל.
אקסדרין קפל.

אקסידול - קפל.
אקסלון - קפס. 

אקספורג' - טבל.
אקספורג' טבל. כל המינונים

אקרוז - טבל. כל המינונים
אראבה - טבל.

ארגמיסול - טבל.
ארדוטין - קפס.

ארובנט - תמיסה.
ארומזין - טבל.

ארונל פורטה - פסטה 
)שיניים(, בכיתוב כשר לפסח 

ולכל ימות השנה
ארט 50 - קפס.

ארטופן - טבל. 200 מ"ג, 400 
מ"ג.

ארטרוטק 50, 75 - טבל.
ארטריל - סקטס

אריבדג' - קפס.
אריוס - טבל. 5 מ"ג.

ארימידקס - טבל.
אריָסה - טבל.

אריספט - טבל.
אריפלי - טבל. 5 מ"ג, 10 מ"ג, 

15 מ"ג, ו- 30 מ"ג.
אריתרו טבע - טבל.  250 מ"ג, 

500 מ"ג..
ארקוקסיה - טבל.

אתופאן XL - טבל. 
אתופן - קפס.\טבל. 

ב
באקלוסל - טבל.

בדרנול - קפס.
בודסון - קפס.

בונגלה - ג'ל.
בונדרומין - טבל.

תרופות בעברית
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בונט - טבל.
בונסרין - טבל.
בונפוס - טבל.

בוקולאם - תמי 2.5 צ"ג, 5 
מ"ג, 7.5 מ"ג, ו-10 מ"ג.

בזפיברט - טבל.
בטאהיסטין טבע. - טבל. 16 

מ"ג.
בטארן - טבל.

בטיסטין - טבל.
בטנזול - טבל.

בטרן 100 סר - טבל.
בי סיקס 300 - טבל.
ביודרוקסיל  - קפס.

ביטניקס - טבל.
בייבי - ג'ל 

בייבי A+D - טיפ.
בייבי אף - טיפ.

בייבי ג'ל לילה
בייבי גום - ג'ל

בייבי די 3 - טיפ.
בייביזים - טיפ.

בילטריסייד - טבל.
ביסולול - טבל.

ביקאלטומיד-טבע - טבל. 50 
מ"ג, 150 מ"ג.

ביקוניס - טבל.
ביקמיד - טבל.

בלרה - טבל.
בנזפריל טבע - טבל.

בקוטיד - משא.
בקוטיד רוטוקפס - ספר.

בקוניס תה
ברוטיזולם - טבל. 0.25 מ"ג.

ברונכולט פלוס - טבל.
בריקלין - טבל. \ סיר. \ תמי. 

\ משא.
ברקלוד - טבל.

ברקסין - טבל. 20 מ"ג.

ג
ג'אקאבי - טבל.

ג'ורנסטה - טבל.
ג'יוטריף טבל. כל המינונים

ג'נואט XR - טבל. כל 
המינונים

ג'נוויה - טבל. 
גאלבוס - טבל.

גבאפנטין טבע - טבל. 600 
מ"ג, 800 מ"ג.

גבאפנטין טבע - קפס. 400 
מ"ג

גביסקון מנטה - נוז.
גוטרון - טבל.

גזים X - טבל.

גיאודון - קפס.
גילקס - קפס.
גינרה - טבל.
גלובן - טבל.

גלופור - טבל.
גלוקו רייט - טבל.

גלוקומין - קפל.
גלוקופג' - קפל. 850 מ"ג.

גלוקופרי - טבל.
גליבטיק - טבל.

גליבק - קפס. \ טבל.
גלימפיריד טבע - כל המינונים

גליפלין - טבל.
גנואט - טבל.
גסטרו - טבל.
גרגול - תמי.

גרילקס - סיר.
גריפולין פורטה - טבל.

גרמזה פירין - טבל. 325 מ"ג

ד
דאנול - קפס.

דואודרט - קפס.
דוברי - טבל.

דולוקסטין DR טבע - קפל. 
כל המינונים

דונפזיל-טבע - טבל. 5 מ"ג, 
10 מ"ג.

דוסטינקס - טבל.

דופאסטון - טבל.
דופיקר - טבל.

דופלקס - טבל. 5/160 ו- 
 10/160

דוקסי 100 – קפס.
דוקסיביוטיק - קפס.
דוקסילאמין - טבל.

דוקסילין - טבל. \ קפס.
דוקסלק - טבל.

דטרוסיטול SR - קפס.
די-ויט - טבל.

דיאביטקס - טבל.
דיאבינייז - טבל.

דיאז - טבל.
דיאטרים - קפס.

דיאנה - טבל.
דיאסרים טבע - קפס. 50 מ"ג.

דיבנילין - קפס.
דיגוקסין-צרי - טבל.

דיגוקסין קרן פארמה - טבל.
דידורנל - טבל.
דיובאן - טבל. 

דיזותיאזיד – - טבל.
דילטאם - טבל.

דילטאם SR 120 - טבל. 120 
מ"ג.

דילטאם CD 240 - טבל.
דילטיאזם טבע - טבל. 30 

מ"ג, 60 מ"ג.
דימיטון - טבל.

דיסטמין - טבל. 125\250
דיספטיל - טבל. \ תרח.
דיספטיל פורטה - קפל.

דיפנטום - קפס.
דיקלופנק סודיום - ג'ל.

דיקלקטין - טבל.
דלאסין C - קפס.

דנטין - תמי.
דסלוראטידין טבע - טבל.

דסלוראטידין תרימה - טבל.
דסמופרסין טבע - טבל. 0.1 

מ"ג, 0.2 מ"ג.
דפאלפט כרונו SR - טבל.
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דפלפט - טבל.\תמי.
דפלפט כרונו - טבל.

דפרקסאן - דרז.
דקינט - טבל.

דקסאמטאסון - טבל. 
דקסאקורט פורטה

דקסמול - קפל.
דקסמול  PM - קפל.

דקסמול סינוס יום - קפל.
דקסמול סינוס לילה - קפל.

דקסמול פלוס - קפל.
דקסמול קולד יום - קפל.

דקסמול קולד לילה - קפל.
דקסמול קיד - סיר. טעם פטל 

בלבד
דקסמול קיד - סיר. טעם פטל 

ללא סוכר
דראלין - טבל. 10 מ"ג, 40 

מ"ג.

ה
הידרגין - טבל. 

הידרוקורטיזון - טבל. 10 מ"ג.
הידריאה - קפס.

היטרין - טבל.
היסטזין - טבל.

היסטמין-קאר - סיר.
היסטפד - דרז. 
היסטפד - סיר.

היפונדורם - טבל. 2 מ"ג.
היפרקס - טבל.
היקמטין - קפס.

הלדול - טבל.\טיפ.
הלופר - טבל.
הלסיון - טבל.

הפסרה - טבל.
הקסאקפרון - טבל.

הרמונט - טבל.

ו
ואבן - טבל.

ואלוביר - טבל.

ואלפורל - סיר.
ווטריינט - טבל.

ווייט סופט פרפין )ווזלין( - 
משח.

וולבוטרין - טבל.
וולבוטרין XR - טבל. - כל 

המינונים
וולטרן - טבל.

ווליבריס - טבל.
ווליבריס - טבל. כל המינונים

וולצייט - טבל.
וונורוטן - קפס. \ טבל. \ ג'ל

וונלה - טבל.
ווריקונזול טבע - טבל. כל 

המינונים
וזודיפ - טבל.

וזודיפ קומבו - טבל.
וזלין - משח.

וי-דלגין - סיר. \ טיפ.
וי-טלגין - סיר. \ טיפ.

וי אף אנד - טבל.
ויאגרה - טבל. כל המינונים

ויאפקס - טבל.
ויאפקס XR - קפל.

ויואנס - קפל.
ויזאבל - טבל.
ויזיקר - טבל.
וייריד - טבל.
וימולי - סיר.

וימפאט - טבל. 50 מ"ג, 100 
מ"ג, 150 מ"ג, ו-200 מ"ג.

ויקטרליס - קפס.
וירמיון - טבל.

וירספט - טבל.
ולאטון - טיפ.

ולטרקס - טבל.
ונטולין - סיר.\טבל.\משאף\נוז.
ונלפאקסין XR טבע - טבל. - 

כל המינונים
ונלפאקסין טבע - טבל.- כל 

המינונים
וסנואיד - קפס.
וסקייס - טבל.

וקטור - טבל.
וקטור פלוס - טבל.

ורהפרס SR 240 - קפל.
ורמוקס - טבל.

ז
זאלדיאר - טבל.

זאפה - טבל.
זבסקה - קפס. 100מ"ג.

זואלי - טבל.
זובירקס - טבל.

זובירקס - משח.
זודוס - קפס.

זודורם - טבל.
זוטון - קפס.
זומיג - טבל.

זופיקלון - טבל.
זופרן - טבל.

זטו - טבל.
זיאגן - טבל.
זיבאן - טבל.

זיבוקסיד - טבל.
זייטיגה - טבל.
זילרג'י - קפל.

זינט - טבל.
זיפרקסה - טבל.

זלבורף - טבל.

זמפלר - קפס.
זנטק - טבל.

זנידקס - טבל.
זפיקס - טבל.
זרוכול - טבל.

זרוקסולין - טבל.
זרידקס - טבל. \ קפל.

ח
חומצה פולית - טבל. 

חיש גרון - ספר.

ט
טאבניק - טבל.

תרופות בעברית



רשימת 
התרופות

ימי הפסח 
תשע"ו

118

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

שימת התרופות
ר

כל הבירורים 
שלנו לגבי 
התרופות הם 
אך ורק לענין 
כשרותם בפסח 
ולא לכל ימות 
השנה, לימי 
השנה יש 
להשתמש בכל 
התרופות עפ"י 
עצת הרופא.

טאמוקסיפן טבע - טבל. 10 
מ"ג, 20 מ"ג.

טאמסולוסין טבע - קפל. 0.4 
מ"ג.

טבעפירין - טבל. 100 מ"ג.
טבעציקלין - קפס.

טגרטול - טבל.
טגרטול CR - טבל.

טוביאז - טבל.
טולטרודין ER - טבל. 2 מ"ג, 

4 מ"ג.
טונייט - טבל.

טוסופדרין NF - סיר.
טופיטרים - טבל.

טופיראמט טבע - טבל. 25 
מ"ג, 50 מ"ג, 100 מ"ג, 200 

מ"ג, 300 מ"ג, ו-400 מ"ג.
טופמקס - טבל.
טופרניל - טבל.

טוקאר - סיר.
טוקטינו - קפל. 10 מ"ג, 30 

מ"ג.
טיאזאר - טבל.

טיג'ל - ג'ל.
טייסונו - קפל. כל המינונים

טייקרב - טבל.
טימוניל 600 \ 300 - טבל.

טיף טף - נוז.
טיפטיפות ויטמין די - טיפ.

טיפטיפות ויטמין די - 
טיפטיפות

טיפטיפות פריפל - טיפ.
טיקלופידין-טבע - טבל.

טלפאסט 120, 180 - טבל.
טמבוקור - טבל.

טמו - קפס
טמודל - קפס.
טמופן - טבל.

טמוקסי - טבל.
טמיגרן - קפס.

טמיפלו - קפס. 
טמפלאר - קפס.

טנופוביר טבע - טבל. 245 
מ"ג.

טסיגנה - קפס.
טפינלר - קפל. 50 מ"ג כל 

המינונים
טקפידרה - קפל.
טקרוסל - קפס.

טראדאפטיב - טבל.
טראמל SR - טבל.

טרבולין - משא.
טרבולין - סיר.

טרבינאפין טבע - קפל. 250 
מ"ג.

טרבמין - טבל.

טרבמין - טבל.
טרג'נטה דואו - טבל. כל 

המינונים 
טרגין - טבל.

טרובדה - טבל.
טרוקטיל - טבל.
טרזודיל - טבל.

טרזוסין טבע - טבל. 1 מ"ג, 2 
מ"ג, ו-5 מ"ג.

טריבמין - טבל.
טריויד - טבל.

טריויטמין - טבל.
טריזיביר - טבל.
טריטייס - טבל.

טריטייס קומפ.  - טבל.
טריל - טבל.

טריל CR - טבל.

טרילפטין - טבל.
טריסקוונט - טבל.

טריקאן - קפס.
טריקלונם - סיר.

טריקרדיה - טבל.
טרמדקס - טיפ.

טרמל - קפס.
טרנדט - טבל.
טרנטל - טבל.

טרנקסל - קפס.
טרצבה - טבל.

טרקליר - טבל. 62.5 מ"ג, 125 
מ"ג.

טרקסאפין - טבל.

י
יאז - טבל.

יו. אף. טי. - קפס.
יוטירוקס - טבל.

יונגבורן - תה. \ גרנ.
יוקרבון - טבל.

יוקריאס - טבל.
יוריקל - אבקה.
ינטרבה - קפס.

יסמין - טבל.

ל
לאמיסיל - טבל.

לאנויס - טבל. 40 מ"ג
לאריאם - טבל.

לבו - טבל.
לבולק - סיר.

לבופלוקסצין - טבל. 250 מ"ג, 
500 מ"ג.

לבופר פלוס - קפס. 125 מ"ג, 
250 מ"ג.

לבטירצטם דקסל - טבל.
לבטירצטם טבע - טבל. 250 

מ"ג, 500 מ"ג, ו-1000 מ"ג.
לודוטרה - טבל.

לודן - טבל.
לודן XL - טבל.
לוזאפין - טבל.

לוזרטן פלוס טבע - טבל.
לוטן - טבל.

לוטן פלוס - טבל.
לויטרה - טבל.

לוסטראל - טבל.
לוסק - קפס. 10 מ"ג, 20 מ"ג.

לוסרדקס - טבל.
לוסרדקס פלוס - טבל. דקסל
לוסרטן - טבל. 12.5 מ"ג, 50 

מ"ג.
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לוסרטן פלוס כ.צ.ט. - טבל.
לופי-קאר - טבל.

לופריד - קפס.
לופריום - קפס.

לופרמיד SP - קפל.
לופרסור דיביטבס - טבל.

לופרקס - קפל.
לוקוברין - טבל.  15 מ"ג.

לוקסביט - קפס.
לוקרן - טבל.

לורטדים - טבל.
לורטדין טבע - טבל.

לורטרים - סיר.
לוריוון - טבל.

לורמיקס טבל. 200 מ"ג.
לורסטין - טבל.
לטרוזול - טבל.

לטרוזול פרמוז - טבל.  2.5 
מ"ג.

ליבראקס - טבל.
ליויאל - טבל.
ליורזל - טבל.

ליטורבה - טבל. 10 מ"ג, 20 
מ"ג, 40 מ"ג, ו-80 מ"ג.

ליפיטור - טבל. 10 מ"ג, 20 
מ"ג, 40 מ"ג, ו-80 מ"ג.

ליפנור - קפס.
ליקארביום - טבל.
לירינל C.R - טבל.

ליריקה - קפס.
למוגין - טבל.

למיבודין טבע - טבל. 100 מ"ג, 
150 מ"ג, ו-300 מ"ג.

למיקטל - טבל. מתמוססות/
לעיסה

לנביס - טבל.
לנוקסין PG - אליקסיר

לנטון - קפס.

לניטין - טבל.
לנסו - קפס.

לנסופרזול טבע - קפס. 15 
מ"ג, 30 מ"ג.

לסקול - קפס.

לפונקס - טבל.
לקסופול - קפל.

לקסטיב מורכב - דרז.
לקסיבה - טבל.

לקסעדין - טבל. 5 מ"ג.
לרקאנידיפין טבע - טבל. 10 

מ"ג, 20 מ"ג.
לרקפרס - טבל.

מ
מ.י.ר. - טבל.

מ.ס.ט. - שמן נקי
מאקרודנטין - קפס.

מגה גלופלקס - קפל.
מגה גלופלקס + MSM - טבל.

מגהקסין - טבל.
מדיקינט MR כמוסות 

בשחרור מושהה כל המינונים
מדרול - טבל.

מובמיד - טבל.
מובקס - טבל. \ תמי.

מודל - קפס.
מודל פורטה - טבל.

מוטיליום - טבל.
מולטק - טבל.

מונולונג SR - קפס.
מונוניט - טבל.

מונוניט רטארד - קפס.
מונוקורד - טבל.

מונוקורד סר - טבל.
מוסקול - טבל.

מוקוליט - קפס. )לא למציצה(
מוקוליט 375 מ"ג טבליות 
מציצה בטעם דבש-לימון

מוקולס - טבל. \ תמי.
מוקומיד - סיר.

מוקסיויט -קפס.
מוקסיויט פורטה -קפס.

מוקסיפן - קפס. 250 מ"ג.
מוקסיפן פורטה - קפס. 500 

מ"ג.

מוקסיפן פורטה 250 - סירופ 
)תמיסה(

מטדון - תמי.
מטוטרקסט - טבל.

מטופירון - קפס.
מטזולמיד טבע - טבל.

מטפורמין טבע - טבל. 850 
מ"ג.

מטרגין - טבל.
מטרוג'יל - טבל.
מיגרליב - טבל.

מידרו - תה
מיזולאסטין - טבל.

מיזולן - טבל.
מייפורטיק - טבל.

מילק אוף מגנזיה - נוז.
מילרן - טבל.

מימפרה - טבל.
מינולט - טבל.

מינוציקלין - קפס.
מינוקלין - קפס.

מינוקסידיל - טבל.
מינירין - טבל. \ תמי. )לא 

מתמוסס(
מינס - טבל.

מיפאר - טבל.
מיפג'ין - טבל.

מיקובוטין - קפס.
מיקופנולט טבע - טבל. 500 

מ"ג.
מיקל - טבל.

מיקרוגינון - טבל.
מיקרודיול - טבל.
מיקרולוט - טבל.

מיקרופירין - טבל. \ קפל.
מיר - טבל.

מירו 30 \ 45 - טבל.
מירטהזפין טבע - טבל. 30 

מ"ג, 45 מ"ג.
מכבימול - קפל.

מלודיל - טבל.
מליאן - טבל.

מלרון למבוגרים - טבל.
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מלרון פדיאטריק - טבל.
ממאנטין-טבע - טבל. 10 מ"ג.

ממוקס - טבל.
ממוריט - טבל.

מנטוקאפ - משח.
מסוליד 100 - קפל.

מסט - שמן נקי
מסטינון - דרג.

מסר - טבל.
מסר uno - קפס.

מפטיל - קפס. / טבל.
מפרו - טבל.

מקסיבון - טבל.
מרוניל - דרז.

מרוניל - טבל. 25 מ"ג.
מרוניל SR - טבל. 75 מ"ג.

מרוקן חדש - תמי.
מרסילון - טבל.

מרקפטיזול - טבל.
מתוזן - טבל.

מתילפנוברביטל - טבל.
מתילפרדניזולון - טבל.

נ
נאובלוק - טבל.
נאומיצין - טבל.

נאורובטיק - קפל.
נאורונטין - קפס.

נבוקו - טבל.
נבלבין - קפס.
נובולקס - סיר.

נובונורם - טבל.
נובופם - טבל.

נובי-קרבון - טבל.
נוביטרופן - טבל.

נובריל - דרז.
נודקסטה קפל.

נוטנסיל - טבל. \ סיר.
נומבון - טבל.

נוסידקס - טבל.
נוקטורנו - טבל.

נוקטורנו LS - טבל.
נורביר - קפס.

נורבסק - טבל.
נורדט - טבל.
נורופן - טבל.

נורופן לשפעת והתקררות - 
טבל.

נורופן פורטה - טבל.
נורופן פלוס - טבל. 

נורופן קוויק - טבל. 256 מ"ג, 
512 מ"ג.

נורטילין - טבל.
נורידיי - טבל.
נוריט - טבל.

נורלבו - טבל.
נורליפ - טבל.

נורמופרסאן - טבל.
נורמיטן - טבל. 25 מ"ג, 50 

מ"ג, ו-100 מ"ג.
נורמלול - טבל.

נורמלקס - אבק.
נורמלקס קידס - אבק.

נורפרולק - טבל.
ניאוטיגסון - קפס.
ניאולפטיל - קפס.

ניאספאן - טבל.
ניזורל - טבל.

ניטן - טבל.
נייטול - קפל.

נימוטופ - טבל. 30 מ"ג.
ניסטטין רדי מיקס - תמי.

ניפדילונג בשחרור ממושך - 
טבל.

ניפידיפין טבע - טבל.
ניקוטיניק אציד - טבל.

נירבקסל - טבל.
נפרוקסי - טבל.

נפרוקסן סודיום - טבל.
נפריזיד - טבל.
נקסבר - טבל.
נקסיום - טבל.

נקסין - טבל. 250 מ"ג, 500 
מ"ג.

נרבן דרג'ה - טבל.
נרוסין - טבל. 275 מ"ג.

נרמיג - טבל.

ס
סאטיבקס - ספריי.

סאלאגן - טבל.
סבוטקס - טבל.

סביבו - טבל.
סברילן - טבל.
סדורל - טבל.

סדורל )נוסחה חדשה( - טבל.
סודיום ביקרבונט - טבל.

סוויס רליף - קפס.
סוטלול - טבל.
סוכרין - טבל.

סולבקס - טבל. 8 מ"ג
סולבקס - תמיסה )לא 

אליקסיר(
סוליאן - טבל.

סוליפנאצין - טבל. 5 מ"ג, 10 
מ"ג.

סומאטריפטאן - טבל. 50 מ"ג, 
100 מ"ג. 

סומטרידקס - קפל.
סורבון - טבל.

סטונרון - טבל.
סטופ איט - קפס.

סטוקרין - קפס.
סטטור - טבל.

סטיוורגה - טבל.
סטילנוקס - טבל.

סטרון - טבל.
סטרוקורט - טבל.
סטריבילד - טבל.

סיאליס - טבל.

סיבאסן - טבל.
סיזוניק -טבל.

סיל - און - טבל. כל המינונים
סילאזפריל טבע - טבל. 2.5 

מ"ג, 5 מ"ג.
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סילאזפריל פלוס טבע - טבל. 
5 מ"ג.

סילברול - משח.
סילדנפיל אקטביס - טבל. כל 

המינונים
סילדנפיל טבע - טבליות 

מצופות 50, 100 מ"ג
סילריל - טבל.

סילריל פלוס - טבל.
סימביקורט - משא.

סימבלטה - קפס.
סימבקור - טבל.

סימיכול - טיפ.
סימפוקל - סיר. רק בטעם 

דבש ולימון
סינגולייר 10 מ"ג - טבל.

סינופד - טבל. \ סיר.
סינטרום - טבל.

סינמט - טבל.
סינפרואיד - טבל.
סינתרואיד - טבל.

סיסטדן - אבקה לתמיסה
סיפרוגיס - טבל.

סיפרול ER - טבל.
סירן - טבליות מתמוססות

סירקדין - טבל.
סלאו דרלין - קפס. 80 מ"ג, 

160 מ"ג.
סלאזופירין  - טבל.

סלאזופירין EN - טבל.
סלברה - קפס.
סלג'ילין - טבל.

סלג'ין - טבל.
סלו-ק - טבל.

סלופלק - טבל.
סליידר - טבל.

סלינקרו - טבל. 18 מ"ג
סליפ אייד - טבל.
סלסנטרי - טבל.
סלקוקס - קפס.

סמאפ - טבל.
סמידין - קפל.

סמידין  - טבל. 

סנגציה - תמי.
סנדימון נאורל - קפס/תמיסה 

לשתיה. - כל המינונים
סנסמול - קפל.
ספדונט - תמי.

ספזמקס - טבל.
ספירונולקטון טבע - טבל. 25 

מ"ג, 100 מ"ג.
ספיריבה - קפס.
ספסמומן - טבל.

ספסמלגין - טבל.
ספקלור טבע - טבל.

ספריסל - טבל.
סרדולקט - טבל.

סרוקוול - טבל.
סרוקוול XR - טבל.

סרוקסט - טבל.
סרוקסים - טבל.

סרזט - טבל.
סרטיקן - טבל.

סרטרלין - טבל. 50 מ"ג, 100 
מ"ג.

סרטרלין טבע - טבל.
סרנדה - טבל.

ע
עצירות X - טבל.

פ
פ.ק. מרץ - טבל.
פאלודרין - טבל.
פאמוקס - טבל.

פאנקריאופלט - טבל.
פאפאברין )פפברין( 
הידרוכלוריד - טבל.

פאקסט - טבל.
פבוקסיל - טבל. 

פבוריק - טבל.
פגלקס טבעי - אבק. 25 גרם. 

- ללא טעמים
פוזיד - טבל. 40 מ"ג.

פוינט - טבל.

פוליק 400 - טבל.
פוליקוז - אבק.

פולקס 400 פורמולציה 
חדשה - טבל.

פוסאוונס - טבל.
פוסטינור תש"ע: חדש - טבל. 

\ קפס.
פוסידין - טבל.

פוסלן - טבל.
פוסלן פעם בשבוע - טבל.

פוראדיל - קפס. לאינהלציה
פוראדיל - קפס. לאינהלציה

פורי-נטול - טבל.
פוריל - טבל.

פורלין - טבל.
פייקומפה - טבל.

פילקא - טיפ.
פינאסטריד טבע - טבל.

פינדן - טבל.
פיקס-או-דנט - ג'ל

פיקסופינדין טבע - טבל.
פיראזינאמיד - טבל.

פירדפסה - טבל.
פירידוסטיגמין - טבל.

פלאג'יל - תרח.
פלואנקסול - טבל.

פלובוקסמין טבע - טבל. 50 
מ"ג, 100 מ"ג.

פלודארה אורל - טבל.
פלוטין - קפס.  20 מ"ג.

פלוטמיד טבע - טבל.
פלוקונאזול טבע - טבל. 150 

מ"ג.
פלוקנול - קפס.

פלורט - טבל.
פלורילאקס - קפס.

פליים - טבל.
פלקווניל - טבל.

פלקסיה טבל. 50 מ"ג 
פמו - טבל.

פמוזול - טבל.
 20mg .פמוטידין - טבע. טבל

.40mg
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פמולן - טבל.
פמיד - טבל.

פמינול - טבל.
פמינט - טבל.

פמפירה - טבל.
פמרה - טבל.

פן-ראפא VK - קפל. \ סיר.
פנאפט - טבל. כל המינונים

פנדול - קפל. \ טבל.
פנדיל - טבל. 2.5 מ"ג, 5 מ"ג, 

ו-10 מ"ג.
פנובארביטאל - טבל.

פנוברביטון - טבל.
פנטוקסיפילין טבע ER - טבל.

פנטזה - גרנ.
פנטזה SR  - טבל.

פניסטיל - ג'ל.
פניסטיל  - טיפות

פנלגין - טבל.
פנקריאז EC - קפס.

פסיגין - טבל.
פסיפלורה - סיר.

פסיפלורה קומפ. - סיר.
פק-מרץ טבל.

פראבסטטין טבע - טבל. 10 
מ"ג, 20 מ"ג, ו-40 מ"ג.
פראמול טרגט - קפס.

פראמין - טבל.
פרבליפ - טבל.

פרבסטאטין טבע טבל. 
10\20\40 מ"ג 

פרגולייד טבע - טבל.
פרדיקס - טבל.

פרדניזולון אצטט - טבל.
פרדניזון טבל. כל המינונים

פרדקסה - קפס. כל המינונים
פרו-קיור - טבל.
פרוביגיל - טבל.
פרובירון - טבל.
פרוברה - טבל. 

פרוגילוטון - טבל.
פרוגינובה - טבל.

פרוגראף - קפס. 0.5 מ"ג, 1 
מ"ג, ו-5 מ"ג.

פרוגרד פוליק - טבל.
פרוזק - קפס.

פרוטוציד - טבל.
פרוטין - טבל.
פרולול - טבל.

פרומטאזין - סיר.
פרומניקס - קפס.

פרומתזין אקספקטורנט - סיר.
פרונסטין - נוז.

פרוִפקס - טבל.
פרופיטן - טבל.

פרופיל תיאוציל - טבל. 50 
מ"ג.

פרופיל תיאורציל - טבל.
פרופניד - קפס.
פרופסיה - טבל.

פרוקור - טבל.
פרוקסול פורטה - טבל.

פרוקסטין טבע - טבל.
פרותיאזין - טבל. \ סיר.

פרותיאזין אקספטורנט - סיר.
פרטאן - טבל. 2 מ"ג, 5 מ"ג.

פרטוזול - סיר.
פרידור - טבל.

פריזולין - טבל.
פריזיסטה - טבל.

פריזמה - טבל.
פריזמה פורטה - טבל.

פרילק - טבל. \ קפל.

פרימולוט-נור - טבל.
פרימוניל - טבל.
פריסיום - טבל.
פריפול - טבל.

פריפל 3  - סיר. 
פריפל טיפטיפות - טיפ.

פריפרוקס - טבל.
פרלודל - טבל. \ קפס.

פרמול - קפל.
פרמול פלוס - קפל.

פרמיקסון - קפס.

פרנדייס - טבל.

פרסולט - טבל.
פרסקו - טבל.

פרפולסיד - טבל.
פרפנאן - טבל.

פרקוסט - טבל.

צ
צ'מפיקס - טבל.

צ'רקודט בלי סורביטול - תרח.
ציטאלופראם - טבל. 20 מ"ג.

ציטוטק - טבל.
צינקול - טבל.

ציפלוקס - טבל.
ציפראלקס - טבל.
ציפראמיל  - טבל.

ציפרודקס - טבל. \ קפל.
ציפרון - טבל.

ציפרון 50,100 - טבל.
ציפרופלוקסצין טבע - טבל. 

250 מ"ג, 500 מ"ג, ו-750 מ"ג.
ציפרן - טבל.

ציקלוספורין - כמוסות רכות
צלספט - טבל. \ קפס.

צפוויט - קפס.  )לא סיר.(
צפוויט פורטה - קפס. )לא 

סיר.(
צפולר - קפס.

צפוראקס - טבל.
צפורל - קפס.

ק
קאופקטין - תרח.

קאטאפלאם - טבל.
קאיקסאלאט - אבק. לתרחיף
קאנדסרטן פלוס טבע - טבל.

קארבדקסון - טבל.
קארין 250 \ 500 - טבל.

קבותרים - טבל.
קבסר - טבל.

קדקס - טבל.\ קפל.
קו-דיובאן - טבל. 
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קואטיאפין - טבל. 25 מ"ג, 
100 מ"ג, 200 מ"ג, ו-300 מ"ג.

קוד-אקמול 15/325 - טבל.
קוד-אקמול 500 / 10 - טבל.

קוד-גואיאקול - סיר.
קוד אקמול פורטה - טבל.

קודאברול - טבל.\ סיר.
קודיביס - קפס. \ סיר.

קודיקל - טבל.
קוטיאסר - טבל.

קוינין סולפ - טבל.
קולד-קאר - סיר.

קולדקס - טבל. \ קפל.
קולוטאל - טבל.
קולכיצין - טבל.

קולסטיד - אבק.
קולפרמין - קפס.

קומביגלייז - טבל. כל 
המינונים

קומביויר - טבל.
קומדין - טבל.

קומטאקט 15 מ"ג ו- 850 מ"ג
קומפטאקט - טבל. 15\850 

מ"ג.
קונטרולוק - טבל.

קונסיל איזי מיקס - אבק.
קונסיל תפוז - אבק.

קונסרטה - טבל.
קונקור - טבל. 5 מ"ג, 10 מ"ג.

קופגוס - טבל.
קופקס די. אם. סיר.

קוקידנט - משח. \ אבק. \ 
טבל.

קוקיס - טבל.
קוראלאן F.C - טבל.

קורטיזון אצטט - טבל.
קורסודיל דנטל ג'ל 

קזודקס - טבל.
קיווקסה - טבל.

קיורטן - קפס.
קיטריל - טבל.

קינידין סולפט - טבל.

קל גרון - לוז. רק בטעמים 
תפוז, ומנטה

קלאריטרומיצין טבע - טבל. 
250 מ"ג.

קלבטן -  תרח. \ טבל.
קלבטן פורטה - תרח.\טבל.\

קפל.
קלוד - טבל.

קלומיד - טבל.
קלוניריט - טבל.

קלונקס - טבל. 0.5 מ"ג, 2 
מ"ג.

קלופידוגרל טבע - טבל. 75 
מ"ג.

קלופיקסול - טבל. \ טיפות
קלוריל - טבל.

קליאוגסט - טבל.
קלייר - טבל.

קלמה יום- טבל.
קלמה לילה - טבל.

קלמנרבין - אליקסיר
קלמנרבין - טבל.

קלסיד - טבל.
קלסיד פדיאטריק - תרח.

קלסינוס - טבל.
קלציום - טבל.

קלציום 600 + ויטמין D - טבל.
קלצילס - טבל.

קלרידקס - קפל.
קלרינאז - טבל.
קמדרין - טבל.

קמילוטראקט - נוז.
קנדור  - טבל. 8,16 מ"ג

קנדור פלוס - טבל. 12.5 / 16 
קנקה - נוז.

קסאנקס XR- טבל.
קסטרל - טבל.

קסטרל SR - טבל.
קסילוביט - טיפ. \ ספר.

קסילודה - טבל.
קסינזין 25 - טבל.

קסיפו - טבל.
קסלג'אנז - טבל. 5 מ"ג

קסלקורי - קפס.
קסנאגיס - טבל.
קסניקל - קפס.
קסרלטו - טבל.
קפוסול - טבל.

קפטופריל טבע - טבל.
קפציטבין טבע טבל. 150 מ"ג 

ו-500 מ"ג
קפרה - טבל.

קפרלסה - טבל. 100 מ"ג, 
300 מ"ג.

קראון 10,000 - קפס.
קרבגלו - טבל.

קרבדילול טבע - טבל. 6.25 
מ"ג, 12.5 מ"ג.

קרבוסילן - קפס.
קרדוקסין פורטה - טבל.

קרדוראל - טבל.
קרדיופירין - טבל.

קרדילוק - טבל.
קרטיה - טבל.

קריקסיון - קפס.
קרסטור - טבל.
קתדולון - טבל.

ר
רבולייד - טבל.
רבטול - קפס.

רבלימיד - קפס. 
רדוקטיל - קפס.

רואקוטאן - קפס.

רובאמיצין - טבל.
רובאסטטין טבע- טבל.

רובינול - טבל.

רוגסטי - טבל.
רוגען - טבל.

רודנאל - טבל.
רוואכול - קפס. \ נוזל

רווטיו - טבל.
רווטינקס - קפס.

תרופות בעברית
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רוזובאסטאטין טבע - טבל. 
5 מ"ג, 10 מ"ג, 20 מ"ג, ו-40 

מ"ג.
רוטה טק - תרח.

רונקסון - טבל.
רוסיני - טבל.

רופינירול טבע - טבל. 0.25 
מ"ג, 0.5 מ"ג, 1 מ"ג, 2 מ"ג, 

ו-5 מ"ג.
רוקל - טבל. \ קפל. 

רוקל פלוס - טבל.
רוקסו - טבל.

רוקסט - קפל.
רוקסט פלוס - קפל.

רזולור - טבל. 1 מ"ג, 2 מ"ג.
רזין - קפס.

רטרוביר - קפס.
ריבוטריל - טיפ.

ריבון  35, 150 - טבל.
ריבון 35 - טבל.

ריבסטיגמין דקסל - קפל. כל 
המינונים

רידאזין - טבל.
רידורה - טבל.

ריזדרונט טבע - טבל. 35 מ"ג, 
75 מ"ג.

ריזלט 5 ו- 10 מ"ג - טבל. )לא 
ופל(

ריטלין LA  - קפס. 
)10,20,30,40 מ"ג(
ריטלין SR  - טבל. 

ריטמיקל - קפס.

ריטמקס - טבל. 150 מ"ג, 300 
מ"ג.

רייאטאז - קפל. כל המינונים
רייאטאז - קפס.
רילוטיק - טבל.

רילרט - טבל. 20 מ"ג, 40 מ"ג, 
ו-80 מ"ג.

רימקטן - קפס.
ריספונד - טבל. \ תמי.

ריספרדאל - טבל.
ריספרדאל אורל - תמיסה 

לפה
ריספרידקס - טבל. \ קפל.

ריפאדין - קפס.

רליפקס - טבל.
רלקסין - טבל.

רמוטיב - טבל. כל המינונים
רמוטיב טבל. 250מ"ג ו-500 

מ"ג
רמיטנס - קפס.

רמיטנס פלוס - קפס.
רמיניל - טבל.

רמיניל PRC - קפס.
רמיפריל טבע - טבל. כל 

המינונים
רמיפריל פלוס טבע - טבל. 

2.5\12.5 מ"ג, 5\25 מ"ג.
רמרון - טבל.
רנג'ל - טבל.

רנוולה - אבק / טבל.
רסיטל - טבל.

רסילז - טבל.
רספרים - טבל.

רספרים פורטה - טבל.
רפאגליניד - טבל. 0.5 מ"ג, 1 

מ"ג, ו-2 מ"ג.
רפאסאל - טבל.\ קפל.

רפאתריצין + בנזוקאין - לוז.
רפמיון - טבל.

רקוד - טבל.

רקיב - טבל.
רקיפ - טבל.

רקיפ טילטאב - טבל.
רקמיד - טבל.

רקסיטול - תמי.

ש
שילשול X - טבל.

שלוש B - טבל.
שלי - טבל.

שמן פרפין - נקי
שמן קיק - נקי

ת
תוריד - טבל. 10 מ"ג, 20 מ"ג, 

40 מ"ג, ו-80 מ"ג.
תיאוטרד - קפס.
תיאותרים - טבל.

תלידומיד פארמיון - קפס.
תרודנט - שטיפת פה

תרים - טבל. כל המינונים

תרופות בעברית
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עצת הרופא.

וגם  פרווה,  גם  פורמולות שונות,  מיוחדים לפסח של  ייצורים  נעשו  גם השנה בעז“ה 
חלביים - מחלב ישראל בהשגחתינו המלאה משעת החליבה ועד אחר הייבוש, והמשך 

הייצור.

בקשיים גדולים נתקלנו להשיג ויטמין B2 מתאים לפסח, מאחר והיום כל היצרנים הידועים 
לנו מייצרים זאת בחשש חמץ. בעז"ה הצלחנו למצוא מפעל במזרח הרחוק המייצר זאת 

ללא חשש חמץ. 

כמו כן יצרן הוויטמין "סי" )C( הגדול בעולם, שבעבר ייצר זאת מקטניות, עבר לשימוש 
וגורם לבעיות מרובות  גמור, דבר שגרם  והם עתה חמץ  גלם המופקים מחיטה  בחומרי 
בתעשייה. גם כאן התאמצנו ובעז"ה עלה בידינו לייצר ויטמין חיוני זה ללא חשש חמץ, 

לצורך הייצורים בהשגחת הבד“ץ לפסח.

הפורמולות שבהשגחה המיוחדת לפסח הן:
"מטרנה מהדרין חלבי"    בשלבים שונים.
"מטרנה צמחית פרווה"   בשלבים שונים.

על כל קופסה מהנ“ל רשום:

"קטניות - מיוחד לתינוקות". כשר לפסח תשע"ו וחותמת הבד"ץ.
 כולם מיוחדים לתינוקות - הזקוקים למזון מיוחד זה והם קטניות

ויש להשתמש לצורך כך בכלים מיוחדים.

בפורמולות הנ"ל נעשו שינויים לפי דרישת ועד הכשרות, בתיאום עם המומחים הרפואיים 
ועם הרשויות.

השומנים - שהם בדרך כלל בעייתיים - יוצרו בפיקוח והשגחה מלאה לאחר הכשרה כדין, 
וכל החומרים האחרים, כולל ויטמינים וכו', עברו בדיקה מדוקדקת וקפדנית מטעמנו.

כמו כן, עקב הדרישות מצד הציבור הרחב בשל חוסר במזון מתאים לתינוקות, עשינו גם 
השגחה מיוחדת של יצור מזון לתינוקות, של מיני קטניות כמו קורנפלור ואורז, שלא יהיו 

בחשש חמץ.

דייסות אינסטנט לתינוקות / דייסת אורז / דייסת כוסמת / דייסת קורנפלור של 
החברות:

"בטר אנד דיפרנט" - "מטרנה" - "פרינוק"
על כל אריזה רשום:

"קטניות - מיוחד לתינוקות". כשר לפסח תשע"ו וחותמת הבד"ץ.
 כולם מיוחדים לתינוקות - הזקוקים למזון מיוחד זה והם קטניות

ויש להשתמש לצורך כך בכלים מיוחדים.
כמו“כ החברות הבאות ייצרו בחו“ל  ”מחית פרי“

ללא קטניות בהשגחתנו המלאה:
"טעמן" - "פרינוק"

על כל אריזה רשום "כשר לפסח" וחותמת הבד"ץ.

מזון תינוקות
מזון מיוחד לתינוקות לפסח תשע“ו בהשגחת הבד“ץ
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התינוקות שעקב רגישויות שונות לא ניתן להאכילם במזון של פסח מתוך עצת הרופא.

אחר  במוצר  להאכילם  הדחק  בשעת  ומההכרח  הקודם,  בעמוד  הרשימה 
עכו“ם  וחלב  הכשרות  בשאלת  מו“צ  הוראת  ואחר  הרופא  הוראות  )לפי 
שבהם(, אנו מפרסמים להלן רשימה של כמה סוגי מזון לתינוקות שאין לנו 

עליהם בירורים לגבי חששות חמץ.

המוצרים המכילים חלב )עכו“ם(, מצויין בהם: חלבי.	 
אין לנו בירורים לגבי חמץ.	 
כולם מכילים קטניות, ויש להזהר להשתמש בכלים מיוחדים	 
רק לפי פקודת הרופא ולאחר הוראת מו“צ.	 

אוסמולייט )OSMOLITE( מזון נוזלי מרוכז ............................................................ חלבי

איזומיל )רק לימות השנה יש בהשגחת הבד“ץ - עם חותמת הבד“ץ ( ................... פרווה

איזי דרינק/איזי סופ )רק לימות השנה יש בהשגחת הבד“ץ - עם חותמת הבד“ץ( ........ 
.......................................................................................................................................... פרווה

איסוקל )ISOCAL(....................................................................................................... חלבי

אנפאלאק  ) ENFALAC(..........................................................................................  חלבי 

................................................................................  חלבי אנשור / ”רוס“ - מזון מרוכז, נוזל.

גלוטן פרי / ”בראד מיקס“ )שיקאגו, ארה“ב( ............................................................... חמץ

מטמוסיל ............................................................................................................... פרווה

מטרנה / רגילה - סוגים שונים )האריזה מקומית (......................................................  חלבי

נוטרמיגן ................................................................................................................. חלבי

................................................................................................................ חלבי סימילאק 

...................................................................... חלבי  )SIMILAC GAIN (   סימילאק גיין

פוליקוז ) POLYCOSE(...........................................................................לא חמץ - פרווה

פרג‘סטמיל ............................................................................................................. חלבי

מזון תינוקות
מזון מיוחד לתינוקות לפסח תשע“ו בהשגחת הבד“ץ
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עצת הרופא.

סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

חשש קטניותטיפותטיפות הרב ירושלים11

חשש חמץטיפותטיפות הרב ירושלים54

112Yes - בסדרכמוסותיו

234Yes - חשש קטניותכמוסותיו

בסדרכמוסותהוס טבע303

בסדרכמוסותהוס טבע316

בסדרכמוסותהוס טבע317

382Yes - בסדרכמוסותיו

465Yes - בסדרכמוסותיו

573Yes - בסדרכמוסותיו

619Yes - בסדרכמוסותיו

731Yes - חשש חמץכמוסותיו

848Yes - בסדרטיפותיו

mg Q10 60 חשש קטניותכמוסותסופהרב

Mel-O-Chew  מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

חשש קטניותטבליותסופהרב MSM 1000 רליף

Probiotic 5M  מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחאבקה

 Bilberry  
Supreme

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Cal-D-Max   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Circumax   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Co Q 100   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Co Q Supreme  
with Vitamin E

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Cran-Max  
Supreme

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

לאלו הזקוקים לכך גם בחג הפסח עפ"י הוראות רופא, 
הרשימה דלהלן מתייחסת בנוגע לחששות חמץ ברכיבי המוצר, לא לגבי הייצור

ויטאמינים תוספי תזונה ומוצרים טבעיים
בנוגע לחששות לפסח תשע"ו
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סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

 Empty “0”  
Maxicaps

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Empty “00”  
Maxicaps

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Fibermax  
Supreme

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Floramax   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Formula 605   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Ginkgomax   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Herbal Calm   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Hi-Po Dophilus   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Kyolic   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחסירופ

Mag 6   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Max Cal   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Max Relax  
Capsules

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi 7M  
Supreme

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Active  
Pro-20

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Active  
Pro-5

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Active  
Pro-50

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Allergy  
Support

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Antiox  
Supreme

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi B-50  
Complex

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות
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Maxi Biotic   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Cal  
 Calcium

Magnesium D3

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Cinncaps  
Complex

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Maxi Co Q 200   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Maxi Co Q 60   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Co-Q  
Ubiquinol

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi D3  
Concentrate

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחסירופ

Maxi Flax Caps   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Maxi Folic Acid   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Ginkgo  
Biloba

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Green  
Concentrate

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Green  
Energee

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Health  
Two Complete

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Lactation  
Pure & More

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Maxi Longevity   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi  
 L-Tryptophane

500

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Mineral  
Complete

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Olive  
Supreme

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Omega-3  
Lemon/Orange

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחסירופ

ויטאמינים ותוספי תזונה



רשימת 
התרופות

ימי הפסח 
תשע"ו

130

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

שימת התרופות
ר

כל הבירורים 
שלנו לגבי 
התרופות הם 
אך ורק לענין 
כשרותם בפסח 
ולא לכל ימות 
השנה, לימי 
השנה יש 
להשתמש בכל 
התרופות עפ"י 
עצת הרופא.

סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

 Maxi Premium  
EFA

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחסירופ

 Maxi Premium  
EPO

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Premium  
Primrose

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחסירופ

 Maxi Prenatal  
Caps

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Red Yeast  
Rice

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi SP  
Complex

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Teen  
Supreme His

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxicaps  
Supreme

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Mel-O-Max   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 MSM  
 Pureway-C

Complex

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Pantocaps   מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Pantomax  
Supreme

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 אלרגין-לאלרגיה 
אביבית )הומאופתיה(

בסדרטיפות/כדוריםרינה פארם

 גזירין בייבי-
גזים לתינוקות 

)הומאופתיה(

בסדרטיפותרינה פארם

 דנטירין בייבי-כאבי 
שיניים )הומאופתיה(

בסדרטיפותרינה פארם

 מוצרים שונים 
לבעיות נשים

בסדרטיפות/כדוריםרינה פארם

חשש קטניותטיפותטיפות הרב ירושלים11 עם קו

בסדרטיפותטיפות הרב ירושלים17 עם קו

בסדרטיפותטיפות הרב ירושלים18 עם קו

בסדרטיפותטיפות הרב ירושלים19 עם קו

בסדרטיפותטיפות הרב ירושלים25 עם קו
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בסדרטיפותטיפות הרב ירושלים27 עם קו

בסדרטיפותטיפות הרב ירושלים30 עם קו

קטניותטבליותהוס טבע304-315

בסדרטיפותטיפות הרב ירושלים38 עם קו

בסדרטיפותטיפות הרב ירושלים39 עם קו

בסדרטיפותטיפות הרב ירושלים47 עם קו

חשש קטניותטיפותטיפות הרב ירושלים5 עם קו

בסדרטיפותטיפות הרב ירושלים6 עם קו

בסדרטיפותטיפות הרב ירושלים8 עם קו

בסדרטיפותטיפות הרב ירושלים9 עם קו

ACTIVE BRAINקטניותכמוסותליפוגן

Active Lax מקסי  Maxi Health
הלת

בסדרקפסולות

 Active Pro 10 -
Fruit Punch

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

ALMALIP BALMחשש קטניותמשחהד”ר פישר

Anti Acid מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Anti Flame מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Argopowerחשש חמץטבליותאינהרב

B-12חשש חמץטיפותסופהרב

B-12 5000 מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

B-12 Lozenges מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

B-12 with Biotin מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

Baby Dבסדרמכבי קר

Biotin 5000 מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Bluegreenבסדרכמוסותאינהרב

 Bluegreen
Powder

בסדראבקהאינהרב

Bromelain מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות
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 Buffered C
Powder

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחאבקה

C.V.M-2000חשש חמץטבליותביו ויט

C.V.M-75חשש חמץטבליותביו ויט

 Cal K Yum!
Strawberry

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

 Cal Mag Fizz
Powder

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחאבקה

 CalciYum!
Chocolate

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

 CalciYum!
Strawberry

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

 Cal-Max with D3
& Magnesium

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

 Cal-M-D מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

CH Control מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

Chew D Max 2000 מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

 Chewable
 Calcium
Complex

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

 Chewable Maxi
 Health

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

 Chewable Maxi
Prenatal

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

 Chewable
Oraldophilus

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

 Chewable Teen
Hers

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

 Chewable Teen
His

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

 Chew-D-Max –
1000

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

 Chew-D-Max -
400

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

CHIA זרעי צ’יה 
עשירים באומגה 3

חשש קטניותזרעיםי.ג.נ. טבעי בע”מ
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CHIA זרעי צ’יה 
עשירים באומגה 3 

אריזה משפחתית

חשש קטניותזרעיםי.ג.נ. טבעי בע”מ

CHIA זרעי צ’יה 
קידס עשירים באומגה 

3 בטעם תות

חשש חמץ זרעיםי.ג.נ. טבעי בע”מ

CHIA צ’יה לסלט עם 
זעתר ופפריקה עשיר 

באומגה 3 

חשש קטניותזרעיםי.ג.נ. טבעי בע”מ

 Chromium
Supreme

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

D - Careבסדרמכבי קר

D&S Support מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

Digest Support מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

 Digest To The
Max

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Eleuthero מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

FE 25 מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

FE 36 מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

Fibermax מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחאבקה

Garlicareחשש חמץכמוסות רכותאינהרב

GingerMax מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Grape Waterבסדר

Green Vitality מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

 Kiddie Boost
Powder

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחאבקה

KiddieVite מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

 Lechitin & Bee
Pollen

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחאבקה
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LIPOGEN PSנוזל/אבקה/ליפוגן
כמוסות

קטניות

Lysine Complex מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Magnesium
Citrate

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

Max Energee מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

 Max Relax
Tablets

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

Max-C 1000 מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

Max-C 500 מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

 Max-C-Gram
Plus

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

 Maxi Active
Pro-10

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחאבקה

Maxi B-6 מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

Maxi Calm מקסי  Maxi Health
הלת

בסדרקפסולות

Maxi Cleanse מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Maxi D3 - 1000 מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

Maxi D3 - 2000 מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

Maxi D3 - 400 מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

Maxi D3 – 5000 מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

Maxi Digest מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

 Maxi Ferrochel
25

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

 Maxi Ferrochel
36

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות
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 Maxi GC
Complex

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Green
Coffee Complex

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Green
Enegee

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחאבקה

 Maxi Green
Supreme

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחאבקה

 Maxi Health One
Prenatal

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

 Maxi Health
Supreme

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

Maxi ITC מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחאבקה

Maxi Kyolic מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

 Maxi Magnesium
Powder

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחאבקה

 Maxi Methyl
DMG Plus

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Maxi Premium
EPO

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות רכות

Maxi Prenatal מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

 Maxi Tyrosine
Plus

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

Maxivite מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

 Maxivite
Complete

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

 Methyl Folate
Lozenges

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

MODULEN IBDארה”ב NESTLE לא יכולנו לבדוק אם יש
בזה חשש חמץ, אבל 

חולה הזקוק דווקא 
לתכשיר זה בהוראת 

הרופא, יכול להשתמש 
בזה בפסח.

 Moringa arava
leaf powder

אבקת עלים מורינגה ערבה
טחונים / כמוסות

בסדר

ויטאמינים ותוספי תזונה
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שימת התרופות
ר

כל הבירורים 
שלנו לגבי 
התרופות הם 
אך ורק לענין 
כשרותם בפסח 
ולא לכל ימות 
השנה, לימי 
השנה יש 
להשתמש בכל 
התרופות עפ"י 
עצת הרופא.

סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

MSM-1000 אם.אס.
אם

בסדרכמוסותביו ויט

 MultiYums -
Assorted Flavors

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

Nutralizer מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

 NUTREN 1.0 -
VANILA

לא יכולנו לבדוק אם יש NESTLE ארה”ב
בהם חשש חמץ, חולה 
הזקוק לתכשירים אלו 
בהוראת הרופא, יכול 

לקחת אותם בפסח.

 NUTREN 1.0
 - W\FIBER -

UNFLAVORED

לא יכולנו לבדוק אם יש NESTLE ארה”ב
בהם חשש חמץ, חולה 
הזקוק לתכשירים אלו 
בהוראת הרופא, יכול 

לקחת אותם בפסח.

 NUTREN 1.5 -
VANILA

לא יכולנו לבדוק אם יש NESTLE ארה”ב
בהם חשש חמץ, חולה 
הזקוק לתכשירים אלו 
בהוראת הרופא, יכול 

לקחת אותם בפסח.

 NUTREN 2.0 -
VANILA

לא יכולנו לבדוק אם יש NESTLE ארה”ב
בהם חשש חמץ, חולה 
הזקוק לתכשירים אלו 
בהוראת הרופא, יכול 

לקחת אותם בפסח.

 NUTREN
 JUNIOR -

VANILA

לא יכולנו לבדוק אם יש NESTLE ארה”ב
בהם חשש חמץ, חולה 
הזקוק לתכשירים אלו 
בהוראת הרופא, יכול 

לקחת אותם בפסח.

 NUTREN
JUNIOR W\

FIBER - VANILA

לא יכולנו לבדוק אם יש NESTLE ארה”ב
בהם חשש חמץ, חולה 
הזקוק לתכשירים אלו 
בהוראת הרופא, יכול 

לקחת אותם בפסח.

 Omega Yums
)fruity/lemon/

)orange

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

One to One Cal-
Max

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

Panto C powder מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחאבקה

ויטאמינים ותוספי תזונה
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כל הבירורים 
שלנו לגבי 

התרופות הם 
אך ורק לענין 

כשרותם בפסח 
ולא לכל ימות 

השנה, לימי 
השנה יש 

להשתמש בכל 
התרופות עפ"י 

עצת הרופא.

סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

 Pantothenic Acid
500

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

 Penta Vit - B
Complex

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליותדיפריס

Penta Vit - D3 400אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות רכותדיפריס

Pomcareבסדרכמוסות רכותאינהרב

Pome-Green מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

 Premium E
Complete

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות רכות

 Pure C Bio מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Pure-C-Bio 600 מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

Q10-60חשש חמץכמוסות רכותניצת הדובדבן מהדרין

 Seaweed
Supreme

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Stomach & Acid מקסי  Maxi Health
הלת

בסדרקפסולות

Super Enzymax מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

 Taurine
 Magnesium

Complex

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

 Triple B
Lozenges

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

Yummie C 250 מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

 Yummie
Oraldophilus

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

 Yummie! Bubble
Gum

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

 YummieC!
Grape

Maxi Health  מקסי 
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

Zinc 30 מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות

Zinc Aspartate מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות

ויטאמינים ותוספי תזונה
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שימת התרופות
ר

כל הבירורים 
שלנו לגבי 
התרופות הם 
אך ורק לענין 
כשרותם בפסח 
ולא לכל ימות 
השנה, לימי 
השנה יש 
להשתמש בכל 
התרופות עפ"י 
עצת הרופא.

סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

Zinc Lozenges מקסי  Maxi Health
הלת

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצה

בסדרכמוסות צמחיותמנטה קליניק אביבית

בסדרתמציתמנטה קליניק אביבית

קטניותטבליותביו ויטאבץ פיקולינט

חשש חמץטבליותסופהרבאבץ פיקולינט

אבקה בצנצנת טבע מהדריןאבקת חרובים
פלסטיק שקופה

בסדר

אוטירין-דלקת ונוזלים 
באוזניים )הומאופתיה

בסדרטיפות/כדוריםרינה פארם

בסדרהרבמדאולייף

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםאולצרזען

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות רכותניצת הדובדבן מהדריןאומגה 3

קטניותכמוסות רכותסופהרבאומגה 3

בסדרכמוסות רכותמכבי קראומגה קר מהדרין

בסדרטיפותצוף גלובוסאון מל

אונה דה גטו 60 
כמוסות

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

בסדרקפסולות

קטניות טבליותסופהרבאוסטאו-גארד

חשש חמץאיזילייןאופטי סייף

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסותדר’ פישראופטימל

קטניותכמוסותדר’ פישראופטיסייף מקס

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסותדר’ פישראופטיסייף מקס 2

AREDS קטניותכמוסותדר’ פישראופטיסף

 AREDS אופטיסף
)מעשנים(

קטניותכמוסותדר’ פישר

OXIMAG בסדרקפסולותפלורישאוקסימג

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםאוריניל

אטריפלקס 100 
כמוסות

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

בסדרקפסולות

אטריפלקס פלוס 100 
כמוסות

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

קטניותקפסולות

בסדרשקיקיםהתה של שרהאיזונית

קטניותכמוסות צמחיותנוטריקראיזופלאבון סויה

חשש חמץטבליותביו ויטאיזופלוונים סופר

ויטאמינים ותוספי תזונה
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סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

חשש חמץאיזילייןאיזי גולדן אייג’

קטניות משקהאיזילייןאיזי דרינק

מכיל קטניותאיזילייןאיזי טיקינר

בסדראיזילייןאיזי טיקנר פלוס

K חשש חמץאיזילייןאיזי מיל

חשש חמץאיזילייןאיזי פייבר

בסדרכמוסותפלא צוםאיזי צום

מכיל קטניותאיזילייןאיזי קלורי

חשש חמץאיזילייןאיזיגולדן אייג’

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות / תמציתאיזילייףאיזילייף

איזילייף פרימיום שלב 
א’ / ב’

אין לנו ידיעה לגבי פסחתמציתאיזילייף

בסדרדבש בצנצנתצוף גלובוסאיזימל

בסדרפלורהילאיימנו דיפנס

חשש חמץטיפותפלורישאיירון 3 )ברזל(

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםאימהלק

קטניותכמוסות רכותסופהרבאינטיליידי

בסדרתמציתמנטה קליניק איסטמול

בסדרטיפות צמחיםהוס טבעאכינצאה

בסדרתמציתמנטה קליניק אכינצאה

בסדרתמציתנוטריקראכינצאה

בסדרטיפות צמחיםהוס טבעאכינצאה + פרופוליס

הרבה ויט )הרבה אכינצאה 60 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

אכינצאה 
אנגוסטיפוליה

בסדרטבליותביו ויט

בסדרכמוסות צמחיותמנטה קליניק אל-סיק

LRG בסדרתמציתנוטריקראל. אר. ג’י

בסדרכמוסות צמחיותנוטריקראלואה

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסותסודות המזרחאלוה לאקס

חשש קטניותטבליות/כמוסותפלורישאלווה

הרבה ויט )הרבה אלוי 100 כמוסות
סנטר(

חשש קטניותקפסולות

קטניותויטמדאלכוהול רפואי

ויטאמינים ותוספי תזונה
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סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

בסדר כל החברותאלכוהול רפואי  70%

אלכוהול רפואי  70%, 
95% אריזות של 

100/200 מ“ל, ושל 
1 לטיר 

קטניותנוזל פלוריש

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליותסופהרבאלפא ליפואית 600

בסדרטיפותטיפות הרב ירושליםאלרגנול

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםאלרגצין

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםאמבולט

בסדרכמוסותעדנה מוצרי טבעאנ-ליקובקטר

אנורין-הרטבת לילה 
)הומאופתיה(

בסדרטיפות/כדוריםרינה פארם

חשש חמץטבליותביו ויטאנטי אוקסידנט

בסדרדבש בצנצנתצוף גלובוסאנרג’ימל

קטניותהרבמדאנרג’קו

חשש חמץטבליותסופהרבאנרגטי

בסדרפלורהילאנרגי בוסטר

חשש חמץכמוסותסופהרבאסאי

C חשש קטניותטיפותסופהרבאסטרגולוס + ויטמין

בסדרטבליותביו ויטאסטרגלוס שורש

חשש חמץכמוסותביו ויטאסידופילוס פלוס

חשש חמץטבליותביו ויטאספסת

בסדרטיפות צמחיםהוס טבעאספסת

הרבה ויט )הרבה אספסת 100 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

בסדרכמוסות צמחיותמנטה קליניק אפטר צום 

בסדרכמוסותסופהרבאצה כחולה ירוקה

בסדרטבליותביו ויטאצות ים

בסדרכמוסותסופהרבאצת ספירולינה

קטניותכמוסותמרזים בגדולאקטי טבע

חשש חמץלכסניות מציצהפלורישאקטי פלוס

אקטי פלוס ג’וניור 
)ילדים(

חשש חמץלכסניות מציצהפלוריש

חשש חמץספרייפלורישאקטי פלוס ספריי

חשש חמץכל היצרניםאקטיפרין

ויטאמינים ותוספי תזונה
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סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםאקנצין

בסדרטבליותסופהרבארט - 3 - קל

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםארטיזם

ארטישוק וגיקפס 90 
כמוסות

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

בסדרקפסולות

בסדרטיפות צמחיםהוס טבעבבונג

קטניותכמוסותמרזים בגדולבודיקל

בסדרדבש בצנצנתצוף גלובוסבונכומל

בטעם וניל / שוקולד 
Pro Up

אין לנו ידיעה לגבי פסחאבקההדסה ביימל

חשש קטניותכדורים לבליעהפלורישבי-פוליק

 B בי נאורול
NEUROL

בסדרטבליותפלוריש

בסדרטבליותפלורישבי קרד  

חשש חמץכמוסות צמחיותנוטריקרבי. פי.

קטניות - לכאורה אין כמוסותסופהרבביו 12 מיליארד
חמץ

קטניות - לכאורה אין כמוסותסופהרבביו 55
חמץ

אין לנו ידיעה לגבי פסחנוזלנוטריקרביו ברזל

אין לנו ידיעה לגבי פסחנוזלנוטריקרביו כורכומין

חשש חמץנוזלנוטריקרביו מולטי ויטמין

קטניותכמוסותמרזים בגדולביו מקס פורמולה

אין לנו ידיעה לגבי פסחנוזלנוטריקרביו פרנטל

אין לנו ידיעה לגבי פסחנוזלנוטריקרביו קלציום

חשש חמץטבליותביו ויטביואנזימיקס

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסותסופהרבביוטיק

אין ידיעה לגבי פסחאבקהסופהרבביוטיקיד

קטניותסירופמנטה קליניק ביוטק 

בסדרתמציתמנטה קליניק ביוטק 

בסדרכמוסות צמחיותמנטה קליניק ביוטק סופר פורטה 

חשש חמץטבליותביו ויטביופוליק 

בסדרטבליותביו ויטביופלוונואידים

חשש חמץטבליותביו ויטביוקלציום ציטראט

ויטאמינים ותוספי תזונה
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סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

בסדרפלורהילבלוד קונטרול 

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםבלותר

בסדרסיבית תזונתייםנוברטיס בנפייבר

בסדרפלורהילבק קומפורט

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםברונכוטאס

חשש קטניותטיפותסופהרבברזל

חשש חמץ סוכריות ללעיסהפלורישברזל דוביס ג’לי

אין לנו ידיעה לגבי פסחסוכריות ג’ליאלטמן - יומיברזל וויטמינים

בסדרטבליותנוטריקרברזל ידידותי

בסדרטבליותביו ויטברזל עדין

בסדרטבליותביו ויטברזל עדין סופר

חשש חמץטבליות למציצהביו ויטברזל פוליק פלוס

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסותניצת הדובדבן מהדריןברזל קומפלקס

בסדר כמוסותסופהרבברזל קומפלקס

בסדרפלורהילבריאן פוקס

בסדרכמוסות צמחיותנוטריקרג’ימנמה

בסדרכמוסותשליידר לבורטוריסג’ימנמה

חשש חמץטבליותביו ויטג’ינג’ר

בסדרכמוסותשליידר לבורטוריסג’ינג’ר

בסדרטיפות צמחיםהוס טבעג’ינסינג

בסדרטבליותביו ויטג’ינסנג )סיבירי(

בסדרטבליותביו ויטג’ינסנג קוריאני

בסדרטבליותביו ויטג’ינקו בילובה

בסדרכמוסותשליידר לבורטוריסג’ינקו בילובה

בסדרטבליותביו ויטג’נטל אבץ

ג’נטל ברזל סופרים 
פלוס

חשש חמץטבליותביו ויט

לא ידועטבליותביו ויטג’נטל פרנטל 2000

לא ידועטבליותביו ויטג’נטל פרנטל סופר

חשש קטניותכמוסות צמחיותנוטריקרגדילן מצוי

הרבה ויט )הרבה גדילן מצוי 90 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

ויטאמינים ותוספי תזונה
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סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

הרבה ויט )הרבה גואר גאם 100 כמוסות
סנטר(

קטניות קפסולות

גוארנה  60 כמוסות 
Guarana

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

חשש קטניותקפסולות

חשש חמץאבקהסופהרבגולד פייבר

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםגימויטאל

גימנמה פורטה 60 
כמוסות

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

בסדרקפסולות

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםגינוסר

גינסינג סיבירי 90 
כמוסות

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

בסדרקפסולות

גינסניג קוריאני 90  
כמוסות

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

בסדרקפסולות

חשש קטניותכמוסותסופהרבגינקו בילובה

גינקו בילובה 90 
כמוסות

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

בסדרקפסולות

גינקו בילובה פורטה 
60 כמוסות

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

בסדרקפסולות

קטניותכמוסות צמחיותנוטריקרגלוקו קר

חשש חמץכמוסותביו ויטגלוקוזמין סופר

חשש קטניותכמוסותביו ויטגלוקוזמין פלוס

מכיל קטניותאיזילייןגלוקוסייף

בסדרכמוסותדר’ פישרגלוקוסף

בסדרפלורהילגנטל לקסטיב

בסדרדבש בצנצנתצוף גלובוסגסטומל

חשש קטניותכמוסותזיליגסטרו קרמינטיב

גפן אדומה 100 
כמוסות

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

בסדרקפסולות

גרבידול - טבליות 
ג’ינג’ר

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות למציצהתפוח

בסדרדבש בצנצנתצוף גלובוסגרונמל

קטניותכמוסותמרזים בגדולגרין פייבר

בסדרטבליותביו ויטדולומייט

חשש חמץטבליותביו ויטדונג קוואי

חשש חמץ50 מ”לנוטריקרדטוקס אקטיב

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםדיאבקס

ויטאמינים ותוספי תזונה
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סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

הרבה ויט )הרבה דינמיק 100 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

הרבה ויט )הרבה דליות 90 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

חשש חמץטבליותביו ויטדקל ננסי

דקל ננסי וגיקפס 
פורטה

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

בסדרקפסולות

הרבה ויט )הרבה דרדר 100 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

Super Slim אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסותסודות המזרחהודיה

הרבה ויט )הרבה הרבה און 90 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

הרבה לקס 100 
כמוסות

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

קטניותקפסולות

D-חשש חמץסירופפלורישהרבליס

חשש חמץסירופפלורישהרבליס בייבי 

חשש חמץטיפותפלורישהרבליס ואפו דרופס

הרבליס חורפיות 
 HERBALIS ,דבש

WUNTER

חשש חמץטבליות מציצהפלוריש

חשש חמץסירופפלורישהרבליס סירופ

הרבה ויט )הרבה הרפגו 100 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםהרפול

בסדרתרסיסמנטה קליניק הרפלייט 

בסדרתרסיסנוטריקרהרפלס

חשש חמץטבליותביו ויטו B-50 קומפלקס 

ו C-1000/500 ללא 
חומצה

חשש חמץטבליותביו ויט

 C-1000/500 ו
קומפלקס

חשש חמץטבליותביו ויט

 C-300/500 ו
קומפלקס למציצה

חשש חמץטבליות למציצהביו ויט

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםואמיטיל

Vedanate – חשש קטניותודאדנט - הודוודאנט

חשש חמץכמוסות צמחיותנוטריקרווין וינטר

ויטאמינים ותוספי תזונה
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סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

ווינטר פורמולה 60- 
יח` כמוסות

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

בסדרקפסולות

ווינטר שילד לילדים 
 Kids Winter

Shield

Life Kids חשש חמץסוכריות ג’לילייף

C חשש חמץסירופסופהרבויטה

בסדרשקיקיםהתה של שרהויטליתי

חשש חמץכמוסותביו ויטויטלס

בסדרטיפותדר’ פישרויטמידין

אין לנו ידיעה לגבי פסחטיפותדר’ פישרויטמידין בטעם פטל

אין לנו ידיעה לגבי פסחטיפותדר’ פישרויטמידין בייבי

בסדרטיפותדר’ פישרויטמידין פסח

בסדרכמוסותביו ויטויטמילק

ויטמין A + D עם בטא 
קרוטן

בסדרטבליותביו ויט

B-12 טבליות למציצה ביו ויטויטמין
תת לשונית

חשש חמץ

בסדרלכסניות מציצהמנטה קליניק ויטמין B-12 למציצה

 B-50 ויטמין
קומפלקס

אין ידיעה לגבי פסחטבליותסופהרב

B-6 חשש חמץטבליותביו ויטויטמין

חשש חמץכמוסותנוטריקרויטמין B קומפלקס

B1 בסדרטבליותפלורישויטמין

B12 אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליותניצת הדובדבן מהדריןויטמין

 B12-1000 ויטמין
מק“ג

חשש חמץטבליותסופהרב

 B12-2000 ויטמין
מק“ג

חשש חמץטבליותסופהרב

ויטמין B12 + חומצה 
פולית

בסדרטבליותפלוריש

 B12 30/100 ויטמין
טבל.

מציצה מתחת פלוריש
ללשון

חשש חמץ

ויטמין B12 ללעיסה 
בתוספת חומצה 

פולית

קטניותלכסניותנוטריקר

חשש חמץתרסיס אלטמן טעם טבעויטמין B12 ספריי

ויטאמינים ותוספי תזונה
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סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

ויטמין C-1000 לא 
חומצי

חשש קטניותטבליותסופהרב

ויטמין C-1000 לא 
חומצי - מועשר 

בתמצית רימונים

אין ידיעה לגבי פסחטבליותסופהרב

 C-1000 ויטמין
קומפלקס

חשש קטניותטבליותסופהרב

ויטמין C-300 לא 
חומצי

חשש חמץלכסניות מציצהנוטריקר

קטניותכמוסות צמחיותנוטריקרויטמין C-500 חומצי

ויטמין C-500 לא 
חומצי

חשש חמץלכסניות מציצהנוטריקר

ויטמין C-500 לא 
חומצי

חשש קטניותטבליותסופהרב

 C-500 ויטמין
קומפלקס

חשש קטניותטבליותסופהרב

ויטמין C - בטעם פטל 
/ תפוז

אין לנו ידיעה לגבי פסחסוכריות ג’ליאלטמן - יומי

C 1000 / 500 אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליותניצת הדובדבן מהדריןויטמין

חשש חמץכדורים למציצהפלורישויטמין C 1000 סופר

ויטמין C 200 מ“ג 
ילדים

חשש חמץטבליותפלוריש

 C 330 ויטמין
BIGGER

חשש חמץטבליותפלוריש

ויטמין C 500 בייסיק 
30/100 טבל. אריזה 

של 2+1 סה“כ 300 
טבליות

בסדרכדורים לבליעהפלוריש

ויטמין C 500 בייסיק 
30/200 טבל. אריזה 

של 2+1 סה“כ 300 
טבליות

בסדרכדורים לבליעהפלוריש

C CHEW חשש חמץטבליות למציצהפלורישויטמין

ויטמין C אסטרול 
1200 60 טבליות

בסדרכדורים לבליעהפלוריש

ויטמין C אסטרול 600 
60 טבליות

בסדרכדורים לבליעהפלוריש

בסדרכדורים לבליעהפלורישויטמין C אקטיב

קטניותכדורים לבליעהפלורישויטמין C ביגר - 1000

ויטאמינים ותוספי תזונה
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ולא לכל ימות 
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סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

ויטמין C ג’לי 50 
סוכריות, אריזה של 

 50+50

חשש חמץ סכריות ללעיסהפלוריש

חשש חמץטבליותמינרל מורויטמין C לא חומצי

חשש חמץכמוסות צמחיותנוטריקרויטמין C לא חומצי

ויטמין C קיד-30/100 
טבל.

חשש חמץכדורים למציצהפלוריש

ויטמין C1000 לא 
חומצי

חשש חמץכמוסות צמחיותנוטריקר

ויטמין C1000 לא 
חומצי

חשש חמץסירופנוטריקר

ויטמין C200 לא 
חומצי

חשש חמץסירופנוטריקר

D-400 אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליותמכבי קרויטמין

D-400 קטניותכמוסות רכותסופהרבויטמין

חשש חמץטיפותסופהרבויטמין D-400 לילדים

D-400/1000 בסדר טבליותסופהרבויטמין

D-400/1000 חשש חמץטיפותסופהרבויטמין

D 1000 בסדרטבליותפלורישויטמין

D TABS 90 כדורים למציצה/פלורישויטמין
בליעה

חשש חמץ

בסדרטבליותמכבי קרויטמין D טבליות

 D-3 ,טיפות D ויטמין
10 GR

חשש חמץטיפותפלוריש

חשש חמץטיפותפלורישויטמין D למבוגרים

חשש קטניותכמוסות צמחיותנוטריקרויטמין D3 400 יחב“ל

בסדרטבליותנוטריקרויטמין D3 800 יחב“ל

אין לנו ידיעה לגבי פסחטיפותנוטריקרויטמין D3 נוזלי

D400 אין לנו ידיעה לגבי פסחטיפותניצת הדובדבן מהדריןויטמין

D400 אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסות רכותניצת הדובדבן מהדריןויטמין

E חשש חמץטיפותמרשלויטמין

E-200 קטניותכמוסות רכותסופהרבויטמין

E-400 חשש חמץטבליותביו ויטויטמין

E-400 קטניותכמוסות רכותסופהרבויטמין

 K2 + D-1000 חשש קטניותכמוסות רכותסופהרבויטמין

ויטאמינים ותוספי תזונה
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סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

K2 + D-400 חשש קטניותכמוסות רכותסופהרבויטמין

D בסדרתערובתפרוטרוםויטמין מיקרו

   C-  1000 חשש חמץסירופ מנטה קליניק ויטמין שיא

C- 200 חשש חמץסירופמנטה קליניק ויטמין שיא

 C - 350 חשש חמץסירופמנטה קליניק ויטמין שיא

 C - 500 ויטמין שיא
חומצי

קטניותכמוסות צמחיותמנטה קליניק 

בסדרדבש בצנצנתצוף גלובוסויטמל

בסדרדבש בצנצנתצוף גלובוסוירמל

בסדרטיפות צמחיםהוס טבעולריאן

אין לנו ידיעה לגבי פסחתמציתטי ויי T.Y.ולריאן

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםולריאן

חשש חמץטיפותפלורישולריאן 

בסדרכמוסותשליידר לבורטוריסולריאן 

הרבה ויט )הרבה ולריאן 60 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםורידוטן

חשש חמץסירופסופהרבזינקי

זינקי קר )אבץ 
פיקולינט(

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליותמכבי קר

הרבה ויט )הרבה זנגביל 100 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

חשש חמץתמציתנוטריקרזרעי אשכוליות

רק נקי ללא ציפוי ובלי כל היצרניםחוט דנטלי
טעם

בסדר טבליותסופהרבחומצה פולית

C אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליותניצת הדובדבן מהדריןחומציות + ויטמין

אין לנו ידיעה לגבי פסחסוכריות ג’ליאלטמן - יומיחורף - בטעם פירות

בסדרדבש בצנצנתצוף גלובוסחיזוקמל

קטניותטבליותביו ויטחילבה

קטניותכמוסות צמחיותנוטריקרחילבה

קטניותכמוסותשליידר לבורטוריסחילבה

חילבה 3 אריזות 
כמוסות

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

חשש קטניותקפסולות

חשש חמץסירופמנטה קליניק חיסונית

ויטאמינים ותוספי תזונה
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ולא לכל ימות 
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סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

קטניותסירופמנטה קליניק חיסונית טף

חיסונית פלוס )סון 
איט(

בסדרכמוסות צמחיותמנטה קליניק 

ממרח בצנצנת טבע מהדריןחמאת אגוזי ברזיל
זכוכית

בסדר

ממרח בצנצנת טבע מהדריןחמאת אגוזי לוז
זכוכית

בסדר

ממרח בצנצנת טבע מהדריןחמאת אגוזי מלך
זכוכית

בסדר

ממרח בצנצנת טבע מהדריןחמאת אגוזי קשיו
זכוכית

בסדר

חמאת שומשום מלא 
נבוט

ממרח בצנצנת טבע מהדרין
זכוכית

קטניות

חמאת שקדים - 
שקדימון

בסדרממרח בצנצנתטבע מהדרין

C קטניותכמוסותסופהרבחמוציות + ויטמין

חשש חמץכמוסות צמחיותנוטריקרחמוציות 10,000

קטניותתמציתמנטה קליניק טבעלין

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםטוניק

 Tusso טוסו נטורל
Natural

Trima Vera חשש חמץסירופתרימה

 Tusso טוסו נטורל די
Natural D

Trima Vera חשש חמץסירופתרימה

בסדרשקיקיםהתה של שרהטיהורית 

הרבה ויט )הרבה טיון דביק 100 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

בסדרנוזל+כדוריםרינה פארםטיפול ליבלות

בסדרנוזל+כדוריםרינה פארםטיפול לפסוריאזיס

טיפות וכמוסות 
להנקה

רק מייצור מיוחד לפסחסירופ/כמוסותאוצרות הטבע

בסדרטיפותשום-ליטיפות שום

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםטרנסיקל

חשש חמץכמוסות רכותסופהרביוביקווינול

בסדר )יש גם ייצור טיפות צמחיםהוס טבעילקוט הרועים
בהשגחה מיוחדת 

לפסח(

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםכולסטיל

ויטאמינים ותוספי תזונה



רשימת 
התרופות

ימי הפסח 
תשע"ו

150

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

שימת התרופות
ר

כל הבירורים 
שלנו לגבי 
התרופות הם 
אך ורק לענין 
כשרותם בפסח 
ולא לכל ימות 
השנה, לימי 
השנה יש 
להשתמש בכל 
התרופות עפ"י 
עצת הרופא.

סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

בסדרטבליותמכבי קרכורכום

בסדרכמוסות צמחיותנוטריקרכורכום

בסדרכמוסותשליידר לבורטוריסכורכום

חשש קטניותטבליותסופהרבכורכום + פיפרין

הרבה ויט )הרבה כורכום 100 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

כורכום אקסטרה 
Extra

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליותניצת הדובדבן מהדרין

כורכמין פוספוליפיד 
MP30 מריווה

Trima Vera בסדרטבליותתרימה

כח לכל - תערובת 
מיני אגוזים וזרעונים

אבקה בצנצנת טבע מהדרין
פלסטיק שקופה

קטניות

בסדרטבליותביו ויטכרומיום פיקולינט

בסדרכמוסות צמחיותנוטריקרכרומיום פיקולינט

חשש חמץכמוסות צמחיותנוטריקרל.ד 120/80  

הרבה ויט )הרבה לאפאשו  60 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםלבקל

בסדר טיפות צמחיםהוס טבעלואיזה

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםלובן 

בסדרכמוסות צמחיותנוטריקרלוטאין

חשש חמץסירופמנטה קליניק לוטוס פלוס 

בסדרתמציתמנטה קליניק לוטוס פלוס 

קטניותכמוסות צמחיותמנטה קליניק לוטוס פלוס פורטה

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםלחצון

בסדרדבש בצנצנתצוף גלובוסליידימל יום

בסדרדבש בצנצנתצוף גלובוסליידימל לילה

בסדרדבש בצנצנתצוף גלובוסלייפמל

בסדרכמוסות צמחיותנוטריקרליקופן

בסדרכמוסותFITNESS-R-USליקוריץ 123

קטניותגרגיריםביו ויטלציטין סויה

חשש חמץטבליותביו ויטלקטאז

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםלקטילין

קטניותכמוסות צמחיותנוטריקרלקסי קר

ויטאמינים ותוספי תזונה
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סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

חשש חמץתמציתנוטריקרלקסי קר

Forte אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסותסודות המזרחלקסין

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםלקסינול

Q-10 60/100 חשש חמץכמוסות רכותסופהרבמ“ג

הרבה ויט )הרבה מאקה 60 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

חשש חמץכמוסות צמחיותנוטריקרמאש פורס

מגה אצת בר כחולה 
ירוקה

בסדרקפסולותי.ג.נ. טבעי בע”מ

חשש חמץנוזלפרפקטבעמגה מורינגה

חשש קטניותתמציתמנטה קליניק מגה מילק

חשש קטניותכמוסות צמחיותמנטה קליניק מגה מילק - )מיל קיט(

מגה פרנטל ”אחד 
ביום“ 

לא ידועכמוסות צמחיותמנטה קליניק 

בסדרכמוסות צמחיותמנטה קליניק מגה שום 

חשש חמץתמציתמנטה קליניק מגה שום 

מגנו קר )מגנזיום 
)B6 ציטראט + ויטמין

חשש חמץטבליותמכבי קר

חשש חמץטבליותביו ויטמגנזיום

B-6 + חשש חמץטבליותביו ויטמגנזיום

UP בסדרכמוסותאלטמן טעם טבעמגנזיום

חשש חמץכמוסות צמחיותנוטריקרמגנזיום אופטימל

חשש חמץטבליותסופהרבמגנזיום אקטיב 

מגנזיום ספורט - 5 
פלוס

אין לנו ידיעה לגבי פסחכמוסותסודות המזרח

קטניותכמוסות צמחיותנוטריקרמגנזיום ציטראט

B6 + אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליותניצת הדובדבן מהדריןמגנזיום ציטראט

B6+ חשש קטניותטבליותסופהרבמגנזיום ציטראט

בסדרדבש בצנצנתצוף גלובוסמגנימל

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםמהירון

חשש חמץכמוסותדר’ פישרמולטי אופטיסף

מולטי אופטיסף 
למעשנים

חשש חמץכמוסותדר’ פישר

חשש חמץכמוסות צמחיותנוטריקרמולטי וומן

ויטאמינים ותוספי תזונה
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מולטי ויטמין - בטעם 
ענבים / פטל

אין לנו ידיעה לגבי פסחסוכריות ג’ליאלטמן - יומי

אין לנו ידיעה לגבי פסחסוכריות ג’ליאלטמן - יומימולטי ויטמין ג’וניור

מולטי ויטמין ג’לי 
דוביס סוכריות

חשש חמץסוכריות ללעיסהפלוריש

אין לנו ידיעה לגבי פסחסוכריות ג’ליאלטמן - יומימולטי ויטמין פלוס

חמץסירופמנטה קליניק מולטי קיד 

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםמולטריצין

מוצרי חותם טבע - 
נוזליים

בסדרנוזל / כמוסותחותם טבע

מוצרים שונים לבעיות 
גברים

בסדרטיפות/כדוריםרינה פארם

בסדראבקהנוטריקרמורינגה

בסדרתמציתנוטריקרמורינגה

בסדרכמוסות צמחיותנוטריקרמורינגה ערבה

חשש חמץכל היצרניםמטרנה

בסדרמעברותמטרנה סנסיטיב

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםמיגרוטן

חשש קטניותכמוסות צמחיותנוטריקרמיד לייף באלאנס

חשש חמץכמוסותסופהרבמיד לייף גארד

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםמיינדעקס

חשש קטניותזרעים חתוכיםלייפמקסמילה 

חשש חמץכמוסות צמחיותנוטריקרממו אקטיב

בסדרטיפותטיפות הרב ירושליםמס’ 0 עד 10

בסדרטיפותהוס טבעמס’ 1-50 

בסדרטיפותהוס טבעמס’ 101-114 

בסדרטיפותטיפות הרב ירושליםמס’ 12 עד 53

קטניותטבליותהוס טבעמס’ 301-302

בסדר )יש גם ייצור טיפות צמחיםהוס טבעמס’ 4,12,15,22,109
בהשגחה מיוחדת 

לפסח(

חשש קטניותסירופהוס טבעמס’ 51-70

בסדרטיפותטיפות הרב ירושליםמס’ 55 עד 71

בסדרכמוסות צמחיותמנטה קליניק מסטיק תימני

בסדרתמציתמנטה קליניק מסטיק תימני

ויטאמינים ותוספי תזונה
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בסדרכמוסות צמחיותנוטריקרמסטיק תימני

בסדרתמציתנוטריקרמסטיק תימני

בסדרכמוסותשליידר לבורטוריסמסטיק תימני

בסדר )יש גם ייצור טיפות/קפסולותהוס טבעמסטיק תימני 
בהשגחה מיוחדת 

לפסח(

מסטיק תימני פלוס 
90 כמוסות

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

בסדרקפסולות

בסדרטיפותטיפות הרב ירושליםמסתיק

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםמסתיק

בסדררינה פארםמקסי מילק

מקסימום מגנזיום 
B6 +

אין לנו ידיעה לגבי פסחנוזלנובל קריאיישן

 D3 + אין לנו ידיעה לגבי פסחנוזלנובל קריאיישןמקסימום סידן

אין לנו ידיעה לגבי פסחנוזלנובל קריאיישןמקסימום פלקס

מקסימום קו אנזים 
Q10

אין לנו ידיעה לגבי פסחנוזלנובל קריאיישן

מקסימום קומפלקס 
   B

אין לנו ידיעה לגבי פסחנוזלנובל קריאיישן

הרבה ויט )הרבה מרגוע  30 מ“ל
סנטר(

בסדרתמצית

הרבה ויט )הרבה מרגוע 90 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

מרווה מרושתת 
)אומגה 3(

Visage קטניותשמן

הרבה ויט )הרבה משביעון 100 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

בסדרמשחהטיפות הרב ירושליםמשחות 1

בסדרמשחהטיפות הרב ירושליםמשחות 2

בסדרמשחהטיפות הרב ירושליםמשחות 3

בסדרמשחהטיפות הרב ירושליםמשחות 4

בסדרמשחהטיפות הרב ירושליםמשחות 5

חשש חמץמשקהאינהרבמשקה אלוורה

מתילקובאלמאמין 
B12

חשש חמץלכסניות מציצהנוטריקר

ארוז בשקית טבע מהדריןנבט חיטה
נוחות רב פעמית

חשש חמץ
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נווולול פורטה - 
Neovalol Forte

וונוקומפורטה - 
Venocom Forte

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליות מציצה

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםנוזרון

מי שצריך שיקח בכלים נוטרומיגן
נפרדים

חשש קטניותכמוסות צמחיותנוטריקרנוטרי מילק )מיל קיט(

חשש קטניותתמציתנוטריקרנוטרי מילק )מיל קיט(

בסדר טבליותסופהרבנוירו גארד

חשש חמץטבליותמכבי קרנוירו קר

בסדר )יש גם ייצור טיפות/קפסולותהוס טבענורמה בלוט 
בהשגחה מיוחדת 

לפסח(

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםנורמפרס

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםנזלין

קטניותכמוסותמרזים בגדולנטורזין

בסדרפלורהילנטורל סליפ

בסדרפלורהילנטורל רילקס

NFN חשש קטניותכמוסותסופהרבניאצין

הרבה ויט )הרבה ניו דיאט זוג
סנטר(

בסדרקפסולות

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםניקוטילעס

אין לנו ידיעה לגבי פסחשקיקיםהתה של שרהנשית

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםסדטיב

ארוז בשקית טבע מהדריןסובין חיטה
נוחות רב פעמית

חמץ

ארוז בשקית טבע מהדריןסובין שיבולת שועל
נוחות רב פעמית

חמץ

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםסוביסטאל

אין לנו ידיעה לגבי פסחתמציתאיזילייףסוויטבע - סטיביה

חשש חמץכמוסותדר’ פישרסוי ויט

חשש חמץכמוסותדר’ פישרסויה קול

בסדראבקהפלורישסוכר ענבים

סוכר ענבים - לא 
בד“צ

חשש חמץיצרנים שונים

סוכר ענבים 
)דקסטרוזה(

B&D קטניותאבקהבי & די
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רשימת 
התרופות

ימי הפסח 
תשע"ו

155

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

ות
ופ

תר
 ה

מת
שי

ר

כל הבירורים 
שלנו לגבי 

התרופות הם 
אך ורק לענין 

כשרותם בפסח 
ולא לכל ימות 
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סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

בסדרתמציתמנטה קליניק סופר אכינצאה

 Super סופר פרוטאין
 Protein

אבקה להכנת טבע על
משקה

אין לנו ידיעה לגבי פסח

בסדרתמציתמנטה קליניק סופר פרופוליס 

FE בסדרכמוסות צמחיותמנטה קליניק סופר פרנדלי

בסדרכמוסות צמחיותמנטה קליניק סטופ שול

בסדרתמציתמנטה קליניק סטופ שול

UP / סטיבי אפ Organi אורגני טל
Tal

בסדרקפסולות

חשש חמץתמציתנוטריקרסטיביה

בסדרכמוסותסופהרבסיבי קונג’אק

גולדן הארט אפ.אם.סיבית תזונתיים
סי.גי’

בסדרסיבים

בסדרדבש בצנצנתצוף גלובוססידמל

קטניותטבליותסופהרבסידן 600

D3 + 600 בסדר טבליותסופהרבסידן

בסדרקפליותנוטריקרסידן ציטראט

D3 + אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליותניצת הדובדבן מהדריןסידן ציטראט

D+אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליותמכבי קרסידן ציטראט

בסדרכמוסות צמחיותמנטה קליניק סילקס

בסדרכמוסות צמחיותנוטריקרסימפו-קר פורטה 

בסדר )יש גם ייצור טיפות/קפסולותהוס טבעסימפונוס 2000 
בהשגחה מיוחדת 

לפסח(

בסדר )יש גם ייצור טיפות/קפסולותהוס טבעסימפונוס 5000 
בהשגחה מיוחדת 

לפסח(

חשש קטניותסירופהוס טבעסימפונוס 5000 

חשש קטניותסירופהוס טבעסימפונות 2000

בסדרתמציתמנטה קליניק סינוסול

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםסינוקול

חשש קטניותסירופאוצרות הטבעסירופים

בסדרכמוסותשליידר לבורטוריססירפד

סמבופלור 
SAMBUFLOR

חשש חמץג’ליפלוריש

ויטאמינים ותוספי תזונה
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סמבופלור 
SAMBUFLOR

בסדרטבליותפלוריש

סמבופלור 
SAMBUFLOR

חשש חמץסירופפלוריש

חשש חמץסירופסופהרבסמבוקגארד

חשש חמץסירופסופהרבסמבוקיד

חשש חמץסירופנוטריקרסמבוקר 

בסדרכמוסות צמחיותנוטריקרסמבוקר פלוס

חשש חמץטבליותסופהרבסמלאקס

חשש חמץטבליותסופהרבספירה

בסדראבקהאלג’קור Algae Coreספירולינה

חשש חמץטבליותביו ויטספירולינה

ספירולינה - אצה 
כחולה ירוקה

IL בסדראצה כחולה ספירולינה יל

הרבה ויט )הרבה ספירולינה 60 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםסרטוקל

בסדרטבליותביו ויטסרפד

בסדרטיפות צמחיםהוס טבעסרפד

הרבה ויט )הרבה סרפד 100 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

הרבה ויט )הרבה עוזרר 100 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

בסדרשקיקיםהתה של שרהעיכולית

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםעינקל

בסדרטיפות צמחיםהוס טבעעלי זית

בסדרכמוסותשליידר לבורטוריסעלי זית

עלי זית שלישיות 
וגיקפס

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

בסדרקפסולות

בסדרכמוסות צמחיותנוטריקרעלי סרפד

בסדרתמציתמנטה קליניק עלי פטל

בסדרתמציתנוטריקרעלי פטל

הרבה ויט )הרבה עלי תאנה 90 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות
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סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

בסדר )יש גם ייצור קפסולותהוס טבעעצירון 
בהשגחה מיוחדת 

לפסח(

חשש חמץטבליותביו ויטפאפיה

בסדרטבליותביו ויטפולן דבורים

Posti פוסטיTrima Vera בסדרכמוסות צמחיותתרימה

בסדרטיפות צמחיםהוס טבעפטל

הרבה ויט )הרבה פטרוזליה 60 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

חשש חמץכמוסותסופהרבפיטו פימייל

קטניותאבקהאלטמן טעם טבעפייבר קל

פילונים - מולטי ויטמין 
לילדים

Life Kids חשש חמץסוכריות ג’לילייף

חשש קטניותכמוסותסופהרבפיקנוגנול

בסדרפלורהילפלאו מילק

חשש קטניותסירופמנטה קליניק פלואר

חשש קטניותתמציתמנטה קליניק פלואר

חשש קטניותכמוסות צמחיותמנטה קליניק פלואר סופר פורטה 

בסדרטיפות \ נוזלצוף גלובוספלורמל 

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםפסוריפאט

חשש חמץאבקה  ביו ויטפסיליום

הרבה ויט )הרבה פסיליום 200 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

חשש חמץטבליותביו ויטפסיפלורה

בסדרטיפות צמחיםהוס טבעפסיפלורה

בסדרכמוסות צמחיותנוטריקרפסיפלורה

בסדרתמציתנוטריקרפסיפלורה

בסדרכמוסותשליידר לבורטוריספסיפלורה

בסדרתמציתמנטה קליניק פסיפלורה 

פסיפלורה )שעונית( 
100

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

בסדרקפסולות

רק מייצור מיוחד לפסחסירופטיפות הרב ירושליםפעקטולעקס

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםפערולען

רק מייצור מיוחד לפסחסירופטיפות הרב ירושליםפערולעקס

ויטאמינים ותוספי תזונה
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הרבה ויט )הרבה פפאיה 100 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

בסדרכמוסותניצת הדובדבן מהדריןפרוביוטיק +

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםפרוויטאל

אבקה להכנת ביו ויטפרוטעים אבקה
משקה

חשש חמץ

אין לנו ידיעה לגבי פסחסירופאלטמן טעם טבעפרוטק סירופ יבש

אין לנו ידיעה לגבי פסחסירופאלטמן טעם טבעפרוטק סירופ לח

אין לנו ידיעה לגבי פסחנוזלפרפקטבעפרוטקט

חשש קטניותטבליותסופהרבפרוסטה גארד

בסדרכמוסות צמחיותנוטריקרפרוסטה קומפלקס

חשש חמץכמוסותג. בוטניקהפרוסטו ויט 

הרבה ויט )הרבה פרוסטו ויט 90 וגיקפס
סנטר(

בסדרקפסולות

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםפרוסטצין

בסדרטבליותביו ויטפרופוליס

בסדרטיפות צמחיםהוס טבעפרופוליס

בסדרתמציתמנטה קליניק פרופוליס

בסדרכמוסות צמחיותנוטריקרפרופוליס

בסדרתמציתנוטריקרפרופוליס

חשש קטניותכמוסותסופהרבפרופוליס

C- חשש חמץלכסניות מציצהפלורישפרופוליס

בסדרטבליותביו ויטפרופוליס + אכינצאה 

פרופוליס + אכינצאה 
C ויטמין +

חשש חמץטבליותביו ויט

חשש חמץטיפותפלורישפרופוליס תמצית

חשש חמץטבליות למציצהביו ויטפרופוליסיות

חשש חמץכמוסות צמחיותנוטריקרפרחי צבר + אבץ 

הרבה ויט )הרבה פרחי צבר 100
סנטר(

בסדרקפסולות

פרחי צבר+אבץ 
שלישיות

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

בסדרקפסולות

חשש חמץטבליותסופהרבפריג’נטלי

בסדרילו-גריןפרידום 

בסדרכמוסות צמחיותנוטריקרפריודיק

ויטאמינים ותוספי תזונה



רשימת 
התרופות

ימי הפסח 
תשע"ו

159

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

ות
ופ

תר
 ה

מת
שי

ר

כל הבירורים 
שלנו לגבי 

התרופות הם 
אך ורק לענין 

כשרותם בפסח 
ולא לכל ימות 

השנה, לימי 
השנה יש 

להשתמש בכל 
התרופות עפ"י 

עצת הרופא.
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חשש חמץכל היצרניםפרנטל

לא ידועכמוסות צמחיותנוטריקרפרנטל סופרים 1 ביום

הרבה ויט )הרבה פרסקל 90 כמוסות
סנטר(

בסדרקפסולות

ארוז בשקית טבע מהדריןפשתן טחון
נוחות רב פעמית

קטניות

קטניותכמוסות צמחיותמנטה קליניק צום קל

חמץסירופמנטה קליניק צום קל 

חשש חמץסירופמנטה קליניק צום קל - מילק 

קטניותכמוסות צמחיותמנטה קליניק צום קל מילק

קטניותכמוסות צמחיותמנטה קליניק צום קל פנטל

בסדרדבש בצנצנתצוף גלובוסצחמל

בסדרשקיקיםהתה של שרהצינונית

רק מייצור מיוחד לפסחסירופטיפות הרב ירושליםצינילעקס

חשש חמץטיפותמינרל מורצמח ליקופדיום

חשש חמץטבליותביו ויטצנטרה מקס

חשש חמץטבליות למציצהביו ויטצנטרה קיד

Q10 חשש חמץכמוסות רכותמכבי קרקו-אנזים

Q-10 חששות לפסח טבליותביו ויטקו אנזים

 Q10 חשש חמץכמוסות צמחיותמנטה קליניק קו אנזים

  Q10 חשש חמץכמוסות צמחיותנוטריקר קו אנזים

חשש חמץכמוסותמרשלקואנזים Q10 מרשל

הרבה ויט )הרבה קואנזים קיו 10
סנטר(

חששות לפסחקפסולות

בסדרטבליותביו ויטקוהוש שחור

חשש חמץכמוסות צמחיותנוטריקרקוורציטין + ברומליין

קטניותכמוסות צמחיותנוטריקרקול דאון

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםקיבכול

חשש קטניותכמוסות צמחיותנוטריקרקינמור

קל צום טבליות 
–2000 כחול

קטניותטבליותג. בוטניקה

קל צום טבליות 
–2001 ורוד

קטניותטבליותג. בוטניקה

ויטאמינים ותוספי תזונה
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שימת התרופות
ר

כל הבירורים 
שלנו לגבי 
התרופות הם 
אך ורק לענין 
כשרותם בפסח 
ולא לכל ימות 
השנה, לימי 
השנה יש 
להשתמש בכל 
התרופות עפ"י 
עצת הרופא.

סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

קל צום טבליות –
משופר ירוק 

קטניותטבליותג. בוטניקה

חשש חמץטבליותסופהרבקל רוגע

קטניותכמוסותקלורידקלוריד - בלו

קטניותכמוסותקלורידקלוריד - ברונז

חשש קטניותכמוסותקלורידקלוריד - גולד

קטניותכמוסותקלורידקלוריד - גרין

קטניותכמוסותקלורידקלוריד - סילבר

קטניותכמוסותקלורידקלוריד - פלטיניום

קטניותכמוסותקלורידקלוריד - פרימיום

חשש קטניותכמוסותקלורידקלוריד - רד

בסדרתמציתמנטה קליניק קליר

אבקה להכנת גוף טבעיקלמק +
משקה

חשש חמץ

חשש חמץטבליות למציצהביו ויטקלציויט

בסדרטבליותביו ויטקלציום מגנזיום ובורון

קלציום ציטראט + 
D ויטמין

אין לנו ידיעה לגבי פסחטבליותמכבי קר

קלציום ציטראט + 
D ויטמין

קטניותטבליותסופהרב

חשש חמץטבליותביו ויטקלציום ציטראט סופר

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםקלציחוס

חשש קטניותטבליותסופהרבקנדי ריד

חשש קטניותטבליותסופהרבקפאין

חשש חמץכמוסות צמחיותנוטריקרקפה ירוק

קרבופלור’ 
CARBOFLOR

בסדרקפסולות/טבלפלוריש

בסדרטיפותהוס טבערב קשב 

בסדרקפסולותהוס טבערב קשב 

בסדרכמוסות צמחיותמנטה קליניק רד אוף מקס

בסדרתמציתמנטה קליניק רד אוף מקס

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםרוביא

רק מייצור מיוחד לפסחסירופטיפות הרב ירושליםרוגעלעקס

בסדרטיפות צמחיםהוס טבערוזמרין

ויטאמינים ותוספי תזונה
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כל הבירורים 
שלנו לגבי 

התרופות הם 
אך ורק לענין 

כשרותם בפסח 
ולא לכל ימות 

השנה, לימי 
השנה יש 

להשתמש בכל 
התרופות עפ"י 

עצת הרופא.

סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםרזוקל

בסדרשקיקיםהתה של שרהרזי הבריאות

אין לנו ידיעה לגבי פסחשקיקיםהתה של שרהרזי המעיין

אין לנו ידיעה לגבי פסחשקיקיםהתה של שרהרזי המעיין פלוס

חזרה לטבע - אור רטלקס יאנג
הקסם

קטניותסירופ

רטלקס פלוס 
Retalex Plus

חזרה לטבע - אור 
הקסם

בסדרכמוסות

רטלקס פלוס 
Retalex Plus

חזרה לטבע - אור 
הקסם

בסדרתמצית

חשש קטניותכמוסותסופהרברימונים

בסדרכמוסות רכותסופהרברימונים

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםרקטונול

שאר הטיפות 
התמציות והכמוסות 

טבעיות בלבד

בסדראוצרות הטבע

בסדרפלורהילשוגר באלנס 

בסדרקפליותנוטריקרשווידן ביטר

בסדרטיפותטיפות הרב ירושליםשום

חשש קטניותכמוסות רכותסופהרבשום

בסדרטבליותביו ויטשום ללא ריח

בסדרטיפות/קפסולותהוס טבעשום פרסי

ארוז בשקית טבע מהדריןשומשום מלא טחון
נוחות רב פעמית

קטניות

קטניותכמוסות צמחיותנוטריקרשיטאקי

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםשינוליל

חשש חמץסירופמנטה קליניק שיעולית 7 

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםשליטוב

MCT שמן ,.SHS INTL
הולנד

בסדר

שמן אתרי - כל 
הסוגים

בדר”כ בסדרכל היצרנים

 E חשש קטניותנוזלנוטריקרשמן ויטמין

שמן בכבישה ד”ר גריןשמן זרעי המפ
קרה

חשש קטניות

קטניותנוזלנוטריקרשמן זרעי מרווה 

ויטאמינים ותוספי תזונה
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שימת התרופות
ר

כל הבירורים 
שלנו לגבי 
התרופות הם 
אך ורק לענין 
כשרותם בפסח 
ולא לכל ימות 
השנה, לימי 
השנה יש 
להשתמש בכל 
התרופות עפ"י 
עצת הרופא.

סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

שמן זרעי קנאביס 
Hemp Oil )המפ(

חשש קטניותכמוסות רכותסופהרב

שמן זרעי קנאביס 
Hemp Oil )המפ(

שמן בכבישה סופהרב
קרה

חשש קטניות

שמן מרווה )צי’ה( 
טבעי - אומגה 3

שמן בכבישה טבע מהדרין
קרה

חשש קטניות

קטניותכמוסותאינהרבשמן מרווה מרושתת

קטניותשמןבי & די B&Dשמן מרווה מרושתת

שמן נבט חיטה 100 
מ“ל

חשש חמץשמןפלוריש

שמן בבקבוק טבע מהדריןשמן פשתן
שחור אטום לאור

קטניות

חשש קטניותכמוסות רכותסופהרבשמן צ’יה

שמרי בירה + ויטמין 
B-12

חמץטבליותביו ויט

הרבה ויט )הרבה שן ארי 100 כמוסות 
סנטר(

בסדרקפסולות

בסדרטבליותביו ויטשן הארי

בסדר )יש גם ייצור טיפות/קפסולותהוס טבעשפע מילק 
בהשגחה מיוחדת 

לפסח(

בסדרטיפותטיפות הרב ירושליםתאנה

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםתאנה

הרבה ויט )הרבה תה צמחים
סנטר(

לפי הרשום על התוויתשקיקים

הרבה ויט )הרבה תה צמחים
סנטר(

לפי הרשום על התוויתתפזורת

לפי הרשום על התוויתתפזורתחזרה לטבע מהדריןתה צמחים

לפי הרשום על התוויתשקיקיםטבע ליתה צמחים

לפי הרשום על התוויתתפזורתעל-עלים מהדריןתה צמחים

בסדרתמציתמנטה קליניק תולינט 

בסדרתמציתנוטריקרתולקס

ויטה מינרל’ס - Vita תוספי תזונה
Mineral’s

אין לנו ידיעה לגבי פסח

חמץסירופפלורישתימולי סירופ

בסדרכמוסותסופהרבתמצית ברוקולי

בסדרתמציתמנטה קליניק תמצית עלי פטל

ויטאמינים ותוספי תזונה
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כל הבירורים 
שלנו לגבי 

התרופות הם 
אך ורק לענין 

כשרותם בפסח 
ולא לכל ימות 

השנה, לימי 
השנה יש 

להשתמש בכל 
התרופות עפ"י 

עצת הרופא.

סטטוס לפסחתצורהיצרןמוצר

סמארט ביי - Forty תמצית צמחים
Days

אין ידיעה לגבי פסחתמצית

תמצית רימונים 
כמוסות

חשש קטניותכמוסות צמחיותנוטריקר

הרבה ויט )הרבה תערובת לעצירות
סנטר(

חשש קטניות

תערובת עוזרר 60 
כמוסות

הרבה ויט )הרבה 
סנטר(

בסדרקפסולות

חשש חמץטבליותמינרל מורתערובת צמחים

סמארט ביי - Forty תערובת צמחים
Days

אין ידיעה לגבי פסחכמוסות

בסדרנוזל / כמוסותטי ויי T.Y.תרסיס צריליל

קטניותתרסיסטי ויי T.Y.תרסיס רענן

בסדרכמוסותטיפות הרב ירושליםתתבלוט

ויטאמינים ותוספי תזונה
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ידיעון על מוצרי חמץ

ממתק חמוץ 
מתוק, מקלות 
חמוצים, 
וכדומה מכילים 
קמח חיטה 
ודינם כחמץ.

חמשת מיני דגן
צרפתיתגרמניתלטיניתאנגליתרוסית

пшеницаWheatTriticumWeizenBleחיטה
ячменьBarleyHordiumGwrstenOrgeשעורה
написаноSpeltSpeltaDinkelEpeautreכוסמין

שבולת 
овесOatsAvenaHaferAvoineשועל
рожьRyeSecaleKorn RoggenSeigleשיפון

פ''א(  סי'  )סוף  יו''ד  ע''פ המבואר בשו''ע  זה  בענין  עוד  להוסיף  ...ואפשר 
דאשה מינקת תיזהר שלא לאכול דברים האסורים, )וכתבו הט''ז והש''ך די''ל 
וגם  ממנה(  לינק  לתינוק  האב  יתן  לא  מקום  מכל  נפש  פיקוח  משום  לה  הותר  דאפילו 

שהתינוק עצמו לא יאכל דברים האסורים כי זה מזיק לו בזקנותו, וכתב 
בש''ך הפירוש שמטמטם הלב וגורם לו טבע רע.

יצוה  אשר  ידעתיו  כי  י''ט(  י''ח  )בראשית  וירא  בפ'  בקרא  מרומז  זה  והנה 
הוא  בניו'  את'  יצוה'  אשר'  של  דהס''ת  וגו',  אחריו  ביתו  ואת  בניו  את 
גם כן תורה, ורמז דצריך לזרז גם את בניו וגם את ביתו )רמז למינקת כנ''ל( 
בענין שמירת התורה שצריך להזהר ממה שגורם לטמטום הלב ושכחת 

התורה.

שנכנסו  דארבעה  בעובדא  ה''א(  )פ''ב  חגיגה  בירושלמי  עיין  כן,  על  ויתר 
דיש  בגמרא  שם  ומסיק  וכו',  בנטיעות  וקיצץ  הציץ  אחר  וכו',  לפרדס 
אומרים שהגורם לזה היה דאמו כשהיתה מעוברת בו היתה עוברת על 
בתי עכו''ם והריחה מתקרובת עבודה זרה והיה ריח מפעפע בגופה כארס 
של נחש, ]בבבלי חגיגה )דף ט''ו ע''א( בתוס' ד''ה שובו בנים שובבים, הביאו 
רבה  במדרש  הוא  וכן  המין  מאותו  אכלה  שהריחה  דאחר  מירושלמי 
)קהלת ז' ח'( על הפסוק טוב אחרית דבר מראשיתו, אבל בירושלמי לפנינו 

מפורש דרק הריחה מתקרובת עבודה זרה, ואף דאפשר ליישב הסתירה 
ע''פ לשון הילקוט שמעוני בקהלת שם )רמז תתקע''ד(, דהריחה ולא היתה 
יכולה להכיל עד שנתנו להם מאותו המין ואכלה, אבל בקרבן העדה שעל 

הירושלמי דנן מפורש דעיקר הפגם בנפש בא לו על ידי הריח ודו''ק[.

אסורים,  דברים  אכילת  ידי  שעל  הנפש  פגם  חומר  ללמוד  יש  ומזה 
דאם על ידי הריח בלבד שהריחה אמו של אחר כשהיתה מעוברת גרם 
הרבים  את  ויחטיא  ותשב''ר  ת''ח  גדולי  ויהרוג  רעה  לתרבות  שיצא  לו 

כדאיתא בירושלמי שם, על אחת כמה וכמה באכילת איסור ממש.
)דברי נפתלי פר' שמיני(



ידיעון על 
מוצרי חמץ

ימי הפסח 
תשע"ו

167

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

מץ
 ח

רי
וצ

 מ
על

ון 
יע

יד

ממתק חמוץ 
מתוק, מקלות 

חמוצים, 
וכדומה מכילים 

קמח חיטה 
ודינם כחמץ.

לתועלת הרבים!!
לתועלת הרבים השואלים לקראת הפסח על מוצרים וחומרים שונים, אנו מציגים 

כאן טבלה, המכילה רשימת מוצרים וחומרי גלם שהם חמץ ו\או בחשש חמץ.

כדאי שתדע!!
ימות השנה,  בכל  גם  ושונים,  גדולים  ישנם חששות  בחלק מהחומרים דלהלן 
אך הרשימה הזו, מתייחסת רק לגבי חששות חמץ וחמץ בפסח. ועוסקת רק 

במוצרים שאין עליהם הכשר לפסח.
אין לסמוך על רשימת המרכיבים המופיעים על האריזות, כיון שכל המרכיבים 
הנמצאים באחוזים קטנים, אינם נכללים עפ"י רוב ברשימת הרכיבים, וכמובן 
בעת  גם  בעיות  להיות  ועלולות  והקיטור.  הכלים  בעיית  את  משקפת  שאינה 

האריזה והאחסנה. 

חששותמוצרים

 אבקות למיניהן
אבקת מרק פלאפל 

וכדו'

עלולות להכיל מיני דגן, או עמילנים ודקסטרוזה וכדומה שיש 
להתייחס אליהם בחשש חמץ.

אלו שבהשגחת הבד"ץ אינו מכילה חמץאבקות אפיה

קטניות או חשש קטניות, מכיל לפעמים גם תערובת מחמשת מיני אבקת פודינג
דגן כמו קמח/ לתת וכדו' וכן חומרי עזר נוספים בחשש חמץ, אבקת 

פודינג  שבהשגחת הבד״ץ בדרך כלל אינם מכילים חמץ.

במפעלי הפיצוח בחו"ל מוסיפים לפעמים חומר אנטי אוקסידנט )נגד אגוזים קלופים
חימצון( המדולל בשמני קטניות.

חמץ גמוראובלטים

אחינו הספרדים המשתמשים בזה בפסח מאז ומתמיד. עליהם להקפיד אורז
ביותר שיהיה בהשגחה קפדנית לפסח, כי הם מאוחסנים ונארזים 

בארץ על פי רוב בטחנות ובתי אריזה של קמחים וסולת, ולעיתים 
קרובות באים במגע עם הקמח וכדו׳, גם כשאינם נארזים באותן 

מכונות ממש, לאחרונה הגיע מידע שבמדינות שונות יש שמוסיפים 
ויטמינים שהם בחשש חמץ, ויש להזהר בזה.

חמץ גמוראטריות

חלבון ביצים. מיוצר בתוספת חומצת לימון, וכן בעזרת שמרים ו/או אלבומין
אנזימים. עלול להכיל חמץ או קטניות.

אלכוהול משקה המשווק בארץ בהשגחת הבד"ץ הוא רובו ככולו אלכוהול
ממולאסה, ואינו בחשש חמץ, אך מחו"ל יש גם שמיוצר מיינות או 

מדגני חמץ.

קטניות או חשש קטניות. מכיל לפעמים גם תערובת מחמשת מיני דגן אמולסיפייר
כמו קמח/ לתת וכדו' או קטניות, וכן חומרי עזר נוספים בחשש חמץ

מיוצר ו/או מדולל עם שמני קטניות.אנטי אוקסידנט

ידיעון על מוצרי חמץ וחשש חמץ
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ממתק חמוץ 
מתוק, מקלות 
חמוצים, 
וכדומה מכילים 
קמח חיטה 
ודינם כחמץ.

חששותמוצרים

ממתיק מלאכותי שהשימוש בו נפוץ באחרונה, בעיקר במשקאות אספרטיים
ומזון דיאטטי. מיוצר גם מחומרים המופקים מחמץ, וגם בעזרת 

אנזימים.

אסקורביק אסיד 
C  ויטמין

משמש מרכיב במוצרי מזון ומשקאות רבים, בדרך כלל מיוצר מדגנים

חמץ גמורבורגול

בוטנים מצופים 
אמריקאים 
)"קבוקים"(

חמץ גמור

מיוצר מקמח והוי חמץ גמורביסלי

חמץ גמורבירה

קטניות. יש מפעלים שעל קו חטיף זה מכניסים קמח.במבה וחטיפי תירס

לפעמים מכיל גם קמח חיטה וגלוטן או תערובת שמנים שטיגנו בהם בשר צמחי לסוגיו
פירורי לחם.

חמץ גמורגביעי ועלי גלידה

חמץ גמורגלוטן

יש שמיוצר מקטניות ויש גם שמיוצר מחיטה. משמש כמרכיב חשוב גלוקוזה
בהרבה מוצרי מזון, וכל מוצר שיש בו מרכיב זה יש להיזהר מחשש 

חמץ.

מלבד התמציות שיש ביניהן גם בחשש חמץ, מוסיפים בדר"כ בתהליך גלידות
הייצור גם עמילנים, דקסטרוזה וכדו'.

לפעמים מכיל גם קמח חיטה או תערובת שמנים שטיגנו בהם פירורי געפילטע פיש
לחם.

מפעלי הדגים שבהשגחתנו לכל השנה אינם משתמשים  עם חמץ.

מיני דגן )עלולים להיות במגע עם מים(, גריסים בהכשר הבד"ץ אינם גריסים/גריסי פנינה
עוברים רחיצה במים.

חמץ גמורגרנולה

לפעמים מכיל גם קמח חיטה או תערובת שמנים שטיגנו בהם פירורי דגים מטוגנים
לחם.

מעובד עם חומרים שונים, יתכן שיש חשש לפסחדגים מעושנים

חמץ או קטניותדגני בוקר

קטניותדוחן

מיוצר בארץ בדר"כ מקטניות, אך בחו"ל מיוצר כיום גם מחיטה. דקסטרוזה
משמש כמרכיב חשוב בהרבה מוצרי מזון, וכל מוצר שיש בו מרכיב זה 

יש להיזהר מחשש חמץ.

חמץד'ריש )בורגל דק(

בחשש חמץ, אלו שבהשגחתנו אינו מכיל חמץ.וודקה

חמץ גמורוופלים

משמש מרכיב במוצרי מזון ומשקאות רבים, בדרך כלל מיוצר מדגנים. ויטמין  C )סי(
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ממתק חמוץ 
מתוק, מקלות 

חמוצים, 
וכדומה מכילים 

קמח חיטה 
ודינם כחמץ.

חששותמוצרים

E  יש שמופק משמן נבט חיטה או שמני קטניות. ויטמין

עלולים להכיל מיני דגן, או עמילנים ודקסטרוזה וכדומה, שיש   ויטמינים למיניהם
להתייחס אליהם בחשש חמץ.

חמץ גמור, )אין הכשר הבד"ץ על ויסקי בכלל(.ויסקי

מוסיפים בהם קמח וראוי למוכרם לפסח לגוי.זעתר

יש גם טבעי וסינטטי ללא חששות, אך מיוצר גם בתהליך  תסיסה חומץ
עם חומרים שבחשש חמץ, ו/או ע"י שימוש בסוכרים כמו גלוקוזה 

וכדו'. החומץ בהכשר הבד"ץ הוא ללא חשש חמץ.

ראה אסקורביק אסיד.חומצה אסקורבית

חלקם הגדול גדל בתהליך תסיסה על מצע מזון המכיל בדר"כ חומצות אמינו למיניהן
עמילנים וסוכרים בחשש חמץ.

מיוצר על בסיס תסיסה של סוכרים שעלול להיות מקטניות או חמץ.חומצת לימון

בחששות חמץ או קטניות.חטיפים למיניהם

המיוצרים במפעל "אשבול" הם בלי רחיצה במים, משאר המפעלים חיטה תפוחה
הם חמץ גמור.

אלו שבהכשר הבד"ץ אינם עוברים רחיצה במיםחיטה

מעובד עם חומרים שונים, יתכן חשש לפסח )ניתן להשיג חלב סויה   חלב סויה בטעמים
ללא חומרים(.

אלו שבהשגחת הבד"ץ לימות השנה בדרך כלל אינו חמץ רק חלבה
קטניות, חלבה ללא סוכר היא בתוספת סורביטול חשש חמץ.

חמץ גמורחלבון חיטה

החלבונים הכשרים הם בד"כ מקטניות, אך יש מוצרי חלבונים רבים חלבונים ומוצריהם
המכילים בד"כ גם קמחים, גלוטן וכדו' שבחשש חמץ.

בדרך כלל מוסיפים אחוז קטן של אמולסיפייר ומוצר עמילן שבחשש חמאת בוטנים
חמץ, אלו שבהשגחת הבד"ץ בד"כ אינו חמץ.

דינו כקטניות, ומכיל לפעמים גם תערובת מחמשת מיני דגן, כמו חרדל )ממרח(
קמח/לתת וכדומה, וכן חומרי עזר נוספים בחשש חמץ.
המפעלים בהשגחתנו בדרך כלל אינם מכניסים קמח

מיוצר מתפו"א ואינם חמץטפיוקה - עמילן

בתהליך הייבוש יתכן שימוש בסוכרים המופקים מעמילן, ולעיתים גם ירקות מיובשים
בשמנים.

ראה אלכוהולכוהל

הכוסמת המוכרת הם קטניות, ואין זה ה"כוסמין" מחמשת מיני הדגן.כוסמת

יש לדר שמעורב בהם קמח והם חמץלדר

מכיל בדרך כלל גם תמצית, וראה עוד תמציות.ליקר

חמץ גמורלתת

חמץ גמורמאלט

בחשש חמץ, גם אלו שבהשגחתינו לימות השנה יתכן בהם חששות מזון תינוקות
וראוי למוכרם לנכרי, )וראה במדור מזון תינוקות(.
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ממתק חמוץ 
מתוק, מקלות 
חמוצים, 
וכדומה מכילים 
קמח חיטה 
ודינם כחמץ.

חששותמוצרים

המפעלים שבהשגחתנו בדר"כ אינם מכניסים קמח חיטה, אבל הם מיונז
מכילים קטניות.

מעובד עם חומרים שונים, ובמקרים רבים הם חמץ גמור.מלבין קפה

ראה חומצת לימוןמלח לימון

מיוצר כיום גם מחיטה. משמש כמרכיב חשוב בהרבה מוצרי מזון, וכל מלטו דקסטרין
מוצר שיש בו מרכיב זה יש להיזהר.

אלו שבהשגחת הבד"ץ בד"כ אינו חמץממרח תמרים

מלבד בעיית התמציות שהן בחשש חמץ, מוסיפים בדר"כ בתהליך ממרחים למיניהם
הייצור גם עמילנים, דקסטרוזה וכדומה.

מלבד התמציות שיש ביניהם גם בחשש חמץ, מוסיפים בדר"כ ממתקים שונים
בתהליך הייצור גם עמילנים, דקסטרוזה גלוקוזה, וכדומה, 

יש לבדוק ברכיבים אם לא מופיע קמח.

ממתק חמוץ מתוק, 
מקלות חמוצים, 

וכדומה

מכילים קמח חיטה ודינם כחמץ.

מעורבים תמיד עם דקסטרוזה או מלטו דקסטרין, ובנוזלי לעיתים עם ממתיקים עם סוכרזית
סורביטול, שהם עלולים להיות קטניות או חמץ גמור.

קטניות או חשש חמץמרגרינה

יש בהם תרכובות שונות ורובם בחששות חמץמשפרי אפי'ה

מכיל בד"כ גם תמצית, וראה עוד תמציותמשקאות חריפים

קטניות או חשש קטניותמתחלבים

חשש חמץנבט חטה

 נקניקים לסוגיהן,
פרווה / בשרי

הפרווה מכיל גם קמח חיטה וגלוטן או תערובת שמנים שטיגנו בהם 
פירורי לחם. בנקניק בשרי שבהשגחת הבד"ץ אין חשש חמץ רק 

קטניות.

מיני דגן, עלולים להיות חמץ ע"י מגע עם מים.סובין

בדרך כלל ללא חשש חמץ.סוכר

עלולים להיות בחששות.סוכר וניל

סוכר ענבים 
דקסטרוזה

מיוצר כיום גם מחיטה. משמש כמרכיב חשוב בהרבה מוצרי מזון, וכל 
מוצר שיש בו מרכיב זה הריהו בחשש חמץ.

מלבד התמציות ומלח לימון שיש בהם גם בחשש חמץ, מוסיפים סוכריות למיניהן
בדר"כ בתהליך הייצור גם עמילנים, דקסטרוזה, גלוקוזה, וכדומה.

מיני דגן )עלולים להיות במגע עם מים(.סולת

חשש חמץ גמור משמש מרכיב במוצרי מזון ומשקאות רבים, באירופה סורביטול
ובמזרח הרחוק רובם מיוצרים מדגנים.

חלקם חמץ גמור.סיבים תזונתיים

ראה אלכוהולספירט

קטניות או חשש קטניות.סרדינים בשמן
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ממתק חמוץ 
מתוק, מקלות 

חמוצים, 
וכדומה מכילים 

קמח חיטה 
ודינם כחמץ.

חששותמוצרים

מיוצר כיום גם מחיטה. משמש כמרכיב חשוב בהרבה מוצרי מזון, וכל עמילן
מוצר שיש בו מרכיב זה יש בו חשש חמץ.

מיוצר בעזרת אלכוהול וחומרי גלם בחששותפטסיום סורבט

רובם חמץ גמור עקב הקמח המעורב בד"כ במלח בעת הקלייה. פיצוחים קלויים
בפיצוחים שתחת השגחתנו משתמשים כל השנה רק בקמח תפו"א 
ואין בהם חשש חמץ, ]למעט קבוקים )בטנים אמריקאים( שהם עם 

קמח חיטה[.

ישנם המיוצרים בתוספת חומרי עזר כמו שמני קטניות, תמציות, פירות יבשים
ולעיתים מקבלים ציפוי של סורביטול - חשש חמץ.

מכיל לפעמים גם תערובת מחמשת מיני דגן, כמו קמח/לתת וכדומה, פצפוצי אורז
וכן חומרי עזר נוספים בחשש חמץ.

מיוצר בעזרת אלכוהול וחומרי גלם בחששות.פקטין

קטניות. עלול גם להיות בחשש חמץ.פריכיות אורז

פרחים מיובשים מחיטה או שעורה יש למוכרם לפסח לגוי.פרחים מיובשים

מיוצר בעזרת אלכוהול וחומרי גלם בחששות.צבע מאכל

בחשש חמץצ'יקו

חמץקוואקר

קורן סירופ )סירופ 
תירס(

יש שמיוצר כיום גם מחיטה. משמש כמרכיב חשוב בהרבה מוצרי מזון, 
וכל מוצר שיש בו מרכיב זה הריהו בחשש חמץ.

קטניות.קורנפלור

בחששות חמץ או קטניות.קורנפלקס

קטניותקטשופ

קטניותקינואה

מיני דגן )עלולים להיות חמץ ע"י מגע עם מים(.קמח

מעובד עם חומרים שונים, חשש לפסח.קצפת צמחית

מלבד התמציות שיש ביניהן גם בחשש חמץ, מוסיפים בדר"כ בתהליך ריבות
הייצור גם גלוקוזה, דקסטרוזה וכדומה.

אלו שבהכשר הבד"צ הם ללא  חשש חמץרי'צ

שיבולת שועל /
קוואקר

חמץ

שומן צמחי מוקשה משמש מרכיב חשוב במוצרי מזון רבים. יתכן שומן צמחי
מקטניות, וגם בעת הייצור מוסיפים גם חומצת לימון

קטניות או חשש קטניות. משווק כיום גם בתערובת עוגיות חמץשוקולד

יש בהם מלטיטול ועלולים להיות חמץשוקולד ללא סוכר      

מכיל לפעמים גם תערובת מחמשת מיני דגן, כמו קמח/לתת וכדו' או שוקולד למריחה
קטניות, וכן חומרי עזר נוספים בחשש חמץ

מין דגן )עלולים להיות חמץ ע"י מגע עם מים(שיפון

ראה חיטה תפוחהשלוה
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ממתק חמוץ 
מתוק, מקלות 
חמוצים, 
וכדומה מכילים 
קמח חיטה 
ודינם כחמץ.

חששותמוצרים

השמרים הלחים-טריים, אין בהם חשש חמץ, השמרים היבשים מחו"ל שמרים
קיים חשש תערובות משהו חמץ השמרים בהכשר הבד"ץ הם ללא 

חשש חמץ

חמץ גמורשמרי בירה

בחששות לפסח, היות ואורזים ומאחסנים אותם ביחד עם קמחים תבלינים שונים
וסולת, ובתבלין זעתר מערבים גם קמח, וראוי למוכרו.

מעובד עם חומרים שונים )תמציות(, חשש לפסחתה בטעמים וגרגירים

חשש חמץ גמורתחליף קפה

לעתים מכיל גם קמח חיטה או תערובת שמנים שטיגנו בהם פירורי תחליפי בשר
לחם

קיים בהם בעיות מרובות וסבוכות, וכן על חשש ייצורם עם אלכוהול תמציות למיניהם
חמץ

תרכיזים למיניהם 
)סירופ ממותק(

בתמציות קיימות בעיות חמץ ויש למוכרם לגוי.

אפי'  לפיהם  יכניסו  לבל  להזהר  שצריכין 
בהיסח הדעת ... כי התיעוב יעשה מעשהו בנפש 
וצריך  בם'  ונטמתם   ... הדעת  בהיסח  אפי'  אדם 
האדם ליזהר בתוספות זהיריות וזריזות בכל דבר 

אשר יכנס בגדר ספק...
)אור החיים הק' שמיני י"א(

איש יהודי היה בשושן הבירה, אר"ש וכי לא היה 
יהודי בשושן הבירה אלא מרדכי בלבד והא כתיב 
והיהודים אשר בשושן, אלא לפי שהיה צדיק ובן 
נכנס דבר מאכל טמא  ובפיו לא היה  וכו'  אבות 

לפיכך נקרא איש יהודי.
)פרקי דר"א פ"נ(



מכירת חמץ



מכירת חמץ

ימי הפסח 
תשע"ו

174

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

מכירת חמץ

הציבור מתבקש 
לסדר את 
מכירת החמץ 
עד י"ג ניסן 
בצהריים ולא 
לחכות ליום י"ד 
ערב פסח.

ע"י  חמצם  המוכרים  המזון  וסוכני  החנוונים  כל 
הביד"צ מקבלים תעודות על כך.

אחר  לקנות  שלא  ולחנוונים  ליחידים  אזהרה  ומכאן 
הפסח שום דבר של חמץ וחשש חמץ ממי שאין בידו 
תעודה מהביד"צ שמכר חמצו כדת תוה"ק, למען לא 

יכשל באיסור חמץ שעבר עליו הפסח.
בעלי החנויות מוזהרים לא לקבל ולהעביר שום חמץ 

בערב פסח, אפילו סחורה שנמכרה במכירת חמץ. 
כל מי שיש לו מניות בחברה שיש ברכושה חשש חמץ, 

מחוייב למכור חלקו במניות.

לבקשת הרבנים!
הציבור מתבקש לסדר את מכירת החמץ 

מבעוד מועד
עד י"ג ניסן בצהרים
ולא לחכות לרגע האחרון

ליום י"ד ערב פסח.

הערות בענין מכירת חמץ!
א( רצוי שהמרשים יעשו קנין סודר על ההרשאה.

ב( אם המרשה עוזב את הבית או העסק לחג הפסח יש 
לרשום המקום שהמפתח נמצא שם.

ג( אם מוכרים רכב יש לרשום מס' הרישוי של הרכב.
חמץ  למכירת  הביד"צ  ע"י  הרשאות  המסדרים  ד( 
למכור החמץ הנמצא  אין  ברוב השנים,  בחו"ל,  הנמצא 
בארצות המזרח, שבשעת המכירה בירושלים כבר נאסר 

החמץ הנאה.
ה( בענין קניית החמץ מהגוי במוצאי החג לבני חו"ל, אין 
שום חשש כאשר ביאר מרן המנח"י זצ"ל בשו"ת מנחת 
יצחק חלק ו' סי' מה, "דלמאן דלא ניחא ליה בודאי לא 
בקניה  החמץ  קנו  ולא  דידהו  בע"כ  להם  לקנות  יוכל 

דידיה".
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בירושלים, ביתר, בית שמש, קרית ספר מנחת יצחק, ברכפלד, אלעד ועוד.
השתא שנת תשע"ו ישבו בעזה"י הרבנים הגאונים על דבר מכירת חמץ

מיום ראשון ב' ניסן, עד יום חמישי בערב אור לי"ד ניסן – אצל הרבנים הגאונים 
במקומות דלהלן:

בלשכת הבית-דין-צדק רח' שטראוס 26 א' בניני זופניק, בשעות 4:30-6:30 אחה"צ.
ואצל הרב יצחק שלמה בלוי שליט"א סד"ד

« ירושלים

הרה"ג ר' בנימין רימר שליט"א בין מנחה למעריב בביהכנ"ס באר שמואל אונסדורף
אונסדורף ולאחר מעריב עד השעה 10 בביתו רח' סרוצקין 14/3

ארזי הבירה

הרב הגאון רבי חיים יוסף בלוי שליט"א, מו"צ העדה"ח רח' שמואל הנביא 
54/ב'

הרה"צ רבי נתנאל סאפרין שליט"א, אדמו"ר מקומרנא בבית מדרשו עטרת 
שלום ארזי הבירה 48.

בוכרים

הגאון הגדול רבי חיים אורי פריינד שליט"א, חבר הביד"ץ, רח' יואל 31.
הרב הגאון רבי עמרם אופמן שליט"א, מו"צ העדה"ח. רח' יחזקאל 29.

הרב הגאון רבי צבי ריבלין שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' בן ציון גול 11.
הרה"ג רבי דוד צבי שנעבאלג שליט"א, רח' יחזקאל 29.

בית ישראל

הגאון הגדול רבי יעקב מנדל יורוביץ שליט"א, חבר הבד"ץ, רח' רייכמן 43.
הגאון הגדול רבי יהודה פישר שליט"א חבר הבד"ץ, בישיבת מיר בבית 

המדרש המרכזי אחה"צ בין השעות 8-5.
הרב הורביץ הי"ו, בביהמ"ד ר' לייבאלע סוכוטשעווסקי ז"ל ובשטיבלאך.

הרב דוד בידרמן שליט"א, בעזר"נ בביהכ"נ פינסק קרלין, רח' חסידי קרלין 
1 בין השעות 5-7 אחה"צ.

הגאון הגדול רבי יהודה פישר שליט"א, חבר הבד"ץ, רח' דוד ילין 55.בתי הורודנא

הרב הגאון רבי מאיר סירוטה שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' חסד לאברהם 12.בתי וורנר

גאולה יחזקאל

בבית הרב הגאון רבי אברהם יורוביץ זצ"ל, רח' חגי 19.
הרב הגאון רבי גבריאל ח"צ נויפלד שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' עמוס 3.

הרב הגאון רבי ישראל בלויא שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' יחזקאל  15.
הרב הגאון רבי שלום אליעזר פיליפ שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' עמוס 7.

הרב חיים יעקב ספרין שליט"א, בביהמ"ד "היכל הברכה" קומרנא, רח' מלכי 
ישראל 6 בשעות אחה"צ ובזמני מנחה ומעריב.

הרה"ג רבי דוב גולדרינג שליט"א, רב ביהמ"ד "היכל אהרן", רח' ראשית 
חכמה.

הרב ר' אהרן פוקס שליט"א בביהמ"ד פאפא רח' חגי לפנה"צ
הרב ר' אליעזר פרנס הי"ו בביהמ"ד באבוב רח' חגי בשעות הערב, ולפנה"צ 

בביהמ"ד באבוב רח' זית רענן

מכירת חמץ
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גבעת משה
)גוש 80(

הגאון הגדול רבי נפתלי פרנקל שליט"א, חבר הבד"ץ, רח' עלי הכהן 26.
הרב הגאון רבי שלמה גשטטנר שליט"א, מו"צ העדה"ח, אהלי יוסף 20.

הרב הגאון רבי יעקב דוד הלברשטאם שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' עלי 
הכהן 3.

הרב הגאון צבי ארי'ה זורגר שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' עלי הכהן 27.
הרה"ג רבי ישראל אליעזר הגר שליט"א, רב ביהמ"ד מקו"ב סרט ויז'ניץ, 

גבעת משה 7.
הרה"ג רבי דוד בהר"ז טברסקי שליט"א בביהמ"ד רחמסטריווקא גבעת 

משה, ובביתו אליעזרוב 11.
הרה"ג רבי יקותיאל ליכטנשטיין שליט"א בביהמ"ד בעלזא מחנובקה רח' 

ברוכים 10 אחרי תפילת שחרית

גבעת שאול

בבית הגאון הגדול רבי אברהם יצחק אולמן שליט"א, חבר הבד"ץ, ורב 
דביהכנ"ס "נר ישראל – זופניק" וקרית שומרי החומות רח' כתב סופר 18 

גבעת שאול.
הרה"ג רבי זלמן דוד צוקרמן שליט"א, בביהכ"נ פרושים גבעת שאול.

הר נוף

בבית הראב"ד הגאון האדיר רבי משה שטרנבוך שליט"א, ובביהמ"ד הגר"א 
רח' קצינלבויגן 14 ע"י בנו הרב אשר בן ציון שטרנבוך שליט"א.

הרה"ג רבי מרדכי שלמה שטינמץ שליט"א, רב ביהמ"ד ויז'ניץ, קצנלבויגן 80.
הרה"ג רבי דב רוזנקרנס שליט"א, רח' חי טייב 12.

זכרון משה

הרב הגאון רבי אהרן פישר שליט"א, מו"צ העדה"ח ורב דזכר"מ, בבית 
הראב"ד זצוק"ל רח' פרי חדש 4 ובביתו רח' בירנבוים 5 פינת סולוביצ'יק.
הרב הגאון רבי אהרן סאמעט שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' יו"ט אלגזי 18.
הרב הגאון רבי יחזקאל לינדר שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' יו"ט אלגזי 26.

הרב הגאון רבי משה פישר שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' הנצי"ב 9.כנסת - ברוידא

כרם אברהם

הגה"צ רבי נפתלי הלברשטאם שליט"א, האדמו"ר מטשאקאווע, רח' עמוס 
17, בימי א'-ג' בין השעות 8.00-9.00 בערב.

הרב הגאון רבי אלכסנדר הברפלד שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' עובדיה 6.
הרב הגאון רבי שמעון יצחק שלזינגר שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' צפניה 25.

הרה"ג רבי זאב ארנסטר שליט"א, רב דשטיבל "אמרי חיים" ויז'ניץ, רח' 
נחמיה.

הרה"ג רבי אפרים בוגרד שליט"א, רב ביהכ"נ הר צבי, רח' צפני' 21 בין 
מנחה למעריב.

מאה שערים
והסביבה

הרב הגאון רבי יצחק אייזיק כהנא שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' בהר"ן 15.
הרב הגאון רבי אהרן בראנדסדארפער שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' סלנט 20.

הרב הגאון רבי יהושע אשר כהנא שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' מאה שערים 9.
הרב הגאון רבי משה בראנסדארפער שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' זוננפלד 3.

הרב הגאון רבי יצחק רוזנבלט שליט"א, מו"צ העדה"ח, בביתו, עונג שבת 12.
הרב הגאון רבי רפאל סאקס שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' סלנט 15.

הרב הגאון רבי אברהם ישעי' סטאריק שליט"א, רח' בלכר 5.
הרב הגאון רבי ישכר דוב פרנקל שליט"א מו"צ רח' עבודת ישראל 11

הרה"ג רבי אפרים נחמן אנשין שליט"א, בביהמ"ד ברסלב רח' סלנט בזמני 
התפילות.

הרה"ג ר' זאב דייטש שליט"א, בהר"ר יחזקאל דייטש ז"ל, בשטיבלאך מא"ש 
לפנה"צ 8-11 ואחה"צ 4-9, ובביתו אגרות משה 11 בין השעות 1-4 בצהריים.
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בבית הכנסת "הכנסת אורחים" זהרי חמה.מחנה יהודה

הרה"ג ר' יוחנן שור שליט"א ביקב "יקבי ציון" במשך היוםמישור אדומים

הרה"ג רבי יהודה לייב הלשטוק שליט"א, רב דביהמ"ד אוסטראווצע.ממילא

מנחת יצחק/
תנובה

הרב הגאון רבי חיים בלייער שליט"א, בביתו רח' מנחת יצחק 20 ובחדר 
הוראה בין 5-8 רח' מנחת יצחק 20

הרה"ג רבי אברהם דויטש שליט"א, רו"כ תלמידי הכתב סופר הגיתית 2.מעלה אדומים

הרה"ג רבי יוסף סופר שליט"א, רב דביהמ"ד מספר הסופר טעמעשוואר, רח' מעלות דפנה
מעלות דפנה 128 בזמני התפילות, ובביתו מעלות דפנה 129/39.

מקור ברוך

הרב הגאון רבי אשר פריימן שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' גשר החיים 12.
הרב הגאון רבי עקיבא משה שיינברגר שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' רש"י 51.
הרה"צ רבי יעקב שלמה כהנא שליט"א אדמו"ר מזידיטשוב, בבית מדרשו 

עטרת צבי זידיטשוב, תחכמוני 13

הרה"ג רבי אהרן רוז שליט"א, בביתו רח' נחום 3.מרכז העיר

נוה יעקב
הרה"ג רבי משה לינדר שליט"א רב ביהמ"ד שערי תורה רח' הרב זוין 59

הרה"ג רבי אהרן דוד ניישטאט שליט"א בביהמ"ד קהל חסידים רח' הרב זוין 
32 בין מנחה למעריב  ובביתו רח' הרב זוין 35

הר"ר חיים שמעון נוימן שליט"א רחוב סורוצקין 17סורוצקין

עזרת תורה
שיכון חב"ד

הרב הגאון רבי משה זאב זורגר שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' עזרת תורה 21.
הרב הגאון רבי שלמה יהודא הירש שליט"א, מו"צ העדה"ח, דובב מישרים 12.
הרה"ג רבי משה טייטלבוים שליט"א, רב ביהמ"ד ברך משה דסאטמאר רח' 

אלקנה 5, ובין מנחה למעריב בביהכנ"ס ברך משה רח' יונה 20.
הרה"ג רבי טוביה זילברשטרום שליט"א, רב ביהכ"נ היכל לוי יצחק, רח' חנה 

21 בין מנחה למעריב.
הרה"ג רבי מרדכי שלמה רויטנבארג שליט"א, רח' חנה 5 כ"א

הרה"ג רבי מנחם מנדל העניג שליט"א בביהמ"ד יד סופר ערלוי רח' עזרת 
תורה 47 בערב בין 8-10

פאג"י סנהדריה
הרב הגאון רבי חיים יוסף בלוי שליט"א מו"צ העדה"ח, רח' אלעשה 3

בין השעות 2-3 יום ו' 9-10 בין מנחה למעריב בביהכ"נ פאג"י
הרב הגאון רבי עקיבא וואזנר שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' שאול המלך 33.

קטמון
הר"ר נפתלי רובין שליט"א, בן הרה"ג רבי אהרן רובין ז"ל, בביהכנ"ס 

המרכזי.
הרה"ג רבי יוסף הירשלר שליט"א בביתו רח' אבן האזל 26 בשעות הערב

הרב אליהו וובר הי"ו במשך היום בביהכנ"ס החורבהרובע היהודי

קרית צאנז

הרב ברוך י. שיינברגר הי"ו, רח' דברי חיים 22.
הרה"ג רבי נפתלי צבי היילפרין שליט"א רב ביהמ"ד טשערנאביל, ברח' 
דברי חיים 10, ובביהמ"ד טשערנאביל רח' עזרת תורה 27 ב' בין מנחה 

למעריב.
הרה"ג רבי מנחם מענדל ראנד שליט"א, רח' דברי חיים 18.



מכירת חמץ

ימי הפסח 
תשע"ו

178

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

מכירת חמץ

הציבור מתבקש 
לסדר את 
מכירת החמץ 
עד י"ג ניסן 
בצהריים ולא 
לחכות ליום י"ד 
ערב פסח.

רמת שלמה
)רכס שועפט(

הרב הגאון רבי מתתיהו דייטש שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' זולטי 9.
הרב הגאון רבי מרדכי פרידלנדר שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' אגרות משה 9.
הרה"ג רבי זונדל שטרן שליט"א, רב ביהכ"נ בית מאור )פרושים( בין מנחה 

למעריב, ובביתו רח' כהנמן 4 בית השעות 8-11 בערב.
הרה"ג רבי מתתיהו פישר שליט"א, רח' חזון איש 22, או בביהכ"נ פרושים 

חזו"א 29.
הרה"ג רבי זאב דייטש שליט"א בן הר"ר יחזקאל ז"ל, בביתו אגרות משה 11, 

בין השעות 1-4 בצהריים.

רמות

הרב הגאון רבי חיים יהודה כהן שליט"א, מו"צ העדה"ח, רמות פולין 84/5.
הרב הגאון רבי מנחם מנדל פוקס שליט"א, מו"צ העדה"ח, קרית שומרי 

החומות, מירסקי 37.
הרב הגאון רבי חיים דוד פריימן שליט"א מו"צ רח' קויפמן 1 רמות ג'

הרב מרדכי בלאנק הי"ו בביהכ"נ שערי תבונה, ובביתו צפרירים 14/29 רמות א'.
הרה"ג רבי זושא הורביץ שליט"א, רב ביהמ"ד איגוד אברכים חסידים, רמות 

ג' בין מנחה למעריב בביהמ"ד.

שומרי אמונים

הרב הגאון רבי אברהם דוב ליטמאנאוויץ שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' 
שומרי אמונים 3.

הרב הגאון רבי בירך יהודה היימליך שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' שומרי 
אמונים 4.

הרב הגאון רבי נחמן נתן וויינשטוק שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' שומרי 
אמונים 4 כניסה ב'.

שמואל הנביא
הרב הגאון רבי זאב דייטש שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' שמואל הנביא 92.

הרה"ג רבי צבי טייטלבוים שליט"א, רב ביהמ"ד אהל יעקב, פולנסקי 11.
הרה"צ רבי שמאי הירש שליט"א, אדמו"ר מבאדישל, רח' פתחיה 2.

שערי פינה
ורח' יואל

הרה"ג רבי שמעון שמואל האלברשטאם שליט"א, רב ור"מ "דברי משה" 
בחדר הוראה דברי משה, רח' הושע 3, ובביתו ישא ברכה 2.

הר"ר יואל עקשטיין הי"ו, בביהמ"ד סאטמאר, רח' יואל 10, ובביתו רח' יואל 9.

« אופקים

הרה"ג רבי אברהם סבג שליט"א, בביתו רח' אלנקווה 44/4.

« אלעד

הרה"ג רבי זושא הורוביץ שליט"א בלשכה רח' רשב"י 34 מ9:30 בערב
הרב רבי אברהם פייערווערגער שליט"א, בביהמ"ד רבינו בחיי ובביתו רבינו 

בחיי 13.
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« ביתר

גבעה א'

הרב הגאון רבי יחזקאל לינדר שליט"א, מו"צ העדה"ח, ביהכ"נ אהל נתן רח' 
נדבורנא 2, בין השעות 11-2 לפנה"צ.

הרב הגאון רבי יעקב טופיק שליט"א, רח' אור החיים 45.
הרב הגאון רבי אשר לעמל הכהן שליט"א, רח' אלעזר המודעי 4/3.

הרה"ג רבי יעקב ישעיה גרוס שליט"א, בביהמ"ד באר אברהם, אם הבנים 6.
הרה"ג רבי יהודה לייב הלשטוק שליט"א, רח' נדבורנא 6/20

הרה"ג רבי מרדכי הלפרין שליט"א, רח' אגרות משה 25, או בבהכ"נ קהל 
חסידים פחד יצחק בשכונת הגפן.

הרה"ג רבי ראובן שלמה שפירא שליט"א, בביתו רח' הרבי מנדבורנא 17/2
משעה 8:15-10:15 בערב בביהמ"ד חסידי נדבורנא

הרה"ג רבי דוד קארו שליט"א, בביהמ"ד עטרת צבי, ובביתו רח' כף החיים 17/5
הרה"ג רבי ישראל שוורץ שליט"א רב ק"ק צאנז בביתו רח' דברי חיים 11 

בשעות הערב

גבעה ב'

הרב הגאון רבי דוד בטלמן שליט"א, מו"צ העדה"ח, שכונת הגפן, המגיד 
ממעזריטש 23/2.

הגאון רבי חיים מאיר קאהן שליט"א רב ביהמ"ד תולדות אברהם יצחק 
בביתו רח' החוזה מלובלין  48/3 ובין מנחה למעריב בביהמ"ד

הרה"צ רבי מאיר לייפער שליט"א, אדמו"ר מדינוב רח' פחד יצחק 4/3.
הרב הגאון רבי אביגדור גראס שליט"א, ראש כולל קאליב ישיבת בית 

הזמנים. המגיד ממעזריטש 39, בין השעות 1:30-9:30, ובשאר השעות בביתו 
רח' המגיד ממעזריטש 31.

« בית שאן

הרה"ג רבי ברק נקי שליט"א, בבית המדרש זוהר התורה, טירת צבי 1623.

« בית שמש

קנה בושם
)גבעת 

ירושלים(

הרב הגאון רבי יהודה ניישלאס שליט"א, מו"צ העדה"ח,  רח' החידא 8
הרב הגאון רבי יחזקאל כהן שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' החיד"א 2/3

הרב הגאון רבי נתנאל בראנסדורפער שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' החיד"א 
1/3

הרב הגאון רבי אריה לייב ווייס שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' בן איש חי 65
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הקרי'ה 
החרדית

הגאון הגדול רבי יהושע רוזנברגר שליט"א, חבר הבד"צ, ורב דקרית רמ"א, 
נהר הירדן 40.

הגאון הגדול רבי נתן קופשיץ שליט"א, דומ"ץ ורב דשכונת נחלה ומנוחה, 
רח' הרב מבריסק 20.

הרב הגאון רבי שמואל ברנדסדורפר שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' הרב 
מבריסק 22

הרב הגאון רבי נפתלי צבי רוטנברג שליט"א, מו"צ העדה"ח, רב דביהמ"ד 
תולדות אהרן רח' רשב"י 12, ובביהמ"ד מהרי"ץ נחלה ומנוחה רח' מעשי 

חייא 11
הרב הגאון רבי יו"ט ליפא נייהויז שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' מנחת יצחק 12/1.

הרב הגאון רבי מאיר הלר שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' נהר הירדן 10/22.
הרב הגאון רבי מאיר שמעון אולמן שליט"א, מו"צ העדה"ח, מהרי"ל דיסקין 21.
הרב הגאון רבי דוב הכהן רבינוביץ שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' מצפה רש"פ 7

הרה"ג רבי יצחק אייזיק כהנא שליט"א, רב ביהמ"ד קהל חסידים אנשי 
ירושלם רח' הרב מבריסק 1.

הרה"ג ר' אהרן מרדכי גרין שליט"א רב ביהמ"ד לעלוב בביתו רח' חזון איש 
32 ובביהמ"ד לעלוב רח' מנחת יצחק 16 בין מנחה למעריב

הר"ר רבי יעקב ראטה שליט"א, רח' שפת אמת.

רמה א'

הרה"ג רבי שלמה זלמן פרלשטיין שליט"א, רב רמת בית שמש א'
הרה"ג רבי יצחק חיים שערבני שליט"א, רח' נחל שורק 19 רמת בי"ש א', או 

בביהכ"נ משכן רפאל.
הרה"ג רבי יהושע הלברשטאם שליט"א, רח' נחל לכיש 30/2.

הרב רבי אברהם חיים גרוס שליט"א, בביהמ"ד עטרת ישעיה רח' נחל לכיש 
24, בשעות 7-9 בערב.

רמה ב'

הרב הגאן רבי ישראל חיים קאהן שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' מצפה רש"פ 
ובביהמ"ד תו"א.

הרב הגאון רבי נפתלי צבי רוטנברג שליט"א, מו"צ העדה"ח, רב דביהמ"ד 
תולדות אהרן רח' רשב"י 12.

הרב הגאון רבי בן ציון בייער שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' ריב"ל 30.
הרב הגאון רבי קלמן ווייס שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' ר' יהושע 6. 

ובביהמ"ד ויז'ניץ בין מנחה למעריב.
הרב הגאון רבי נתן יהודה לייב סאבאוויטש שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' 

הלל 6.
הרב הגאון רבי מאיר נויפלד שליט"א מו"צ העדה"ח רח' הלל 7

הרה"ג רבי מנדל סאבאוויטש שליט"א, רב ביהכ"נ קהל חרדים בית יחזקאל, 
ריב"ל 46.

הרב הגאון רבי חיים אהרן מונדרר שליט"א, מו"צ העדה"ח, רח' בן קסמא 19.יפה נוף

« מודיעין עילית

קרית ספר

הרה"ג רבי ניסן משה גראס שליט"א, רב דקהילת החסידים, בביתו רח' 
מסילת יוסף 18/7 בערב. ובביהמ"ד אנשי ירושלים רח' אור החיים 2, בין 

מנחה למעריב.
הרה"צ רבי שלמה רוקח שליט"א, אדמו"ר מיערוסלב, בביהמ"ד היכל יהושע 

ובביתו רח' רשב"י 15.
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ברכפלד

הרב רבי אליעזר הלטובסקי שליט"א, ביהכנ"ס אורחות חיים )בין מנחה 
למעריב( ובביתו רח' ר' עקיבא 20.

הרה"ג רבי אליעזר טורק שליט"א, רח' ר' עקיבא 22/6, בערב או בתאום 
טלפוני.

הרה"ג רבי יעקב פרקוביץ שליט"א רב ביהמ"ד ביאלא, בביתו רח' ר' יהודה 
הנשיא 18/5

« צפת/מירון
הרה"ג ר' נתן אריה קרמר שליט"א רח' גני הדר 33 ובשעות הלילה והבוקר 

בכולל חצות בהיכל הרשב"י במירון
הרב ישראל מונדרר שליט"א רח' מאור חיים 5

הרב אליעזר יוחנן שליט"א רח' קרן היסוד 1
הרב נחום מינצברג שליט"א רח' אחד עשר 361

« ראש העין

הרה"ג רבי אבישלום מונייצר שליט"א, בבית הוראה דישיבת אמת ושלום 
רח' חפץ חיים 6

תל ציון

הרב יחזקאל שרפר שליט"א, ברח' אהבת ישראל 2/14, ובבית המדרש 
החסידי המרכזי בין מנחה למעריב
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להלן פיענוח קוד תאריכי ייצור המוטבעים על האריזות
בספרות ובקודים,הנהוגים במרבית המוצרים בארץ.

לדוגמה:
6,122

הספרה הראשונה 6, מורה על שנת הייצור 2016 למנינם, 
הספרות 122, מציינות את היום בשנה  )למנינים( בו ייצרו את המוצר, דהיינו 1 במאי,  

= כ"ג ניסן תשע"ו. )שיוצא לפי החשבון 122 ימים בשנה למנינים(

דוגמה נוספת: 
16,122-2

הספרה 16 מורה על שנת הייצור 2016 למנינם, 
הספרות 122 מורה על היום בשנה )למנינים( בו ייצרו את המוצר, דהיינו 1 במאי, = כ"ג 

ניסן תשע"ו. הספרה 2 מציין שהייצור הנוכחי היתה במשמרת השניה. 
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אלול

אלול- 
תשרי 

תשרי - 
חשון

כסלו 
-טבת
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אותפרק

חידשיעור זמן אכילתהאכילת מצה

אלומיניום –רדידי או כלים חד 
גדחיוב ואופני הגעלתם פעמיים

ב - דידשיעור שתייתןארבע כוסות

טאשתכולתו נמכר לנכרי – חיוב סגירתו או סימונוארון 

טבהכשרתו לפסחאריחי החרסינה

גטזחשש חמץ הדבוק עליהן ביצים

חבאופן הכשרתו לפסחברז

יא, יביד איסור אכילתו כשהוא צלי בליל פסחבשר

ידגהרבה כלים יחד או כלי בתוך כליהגעלת כלים

ביאשיעור החיוב לחומרא ושיעור חיוב ברכההפרשת חלה

ג - היאאופן ההפרשה ונוסחתההפרשת חלה

ח - ייאצירוף כמה חבילות יחדהפרשת חלה

ביזלגבי חמץ גמורחמץ לאחר פסח

דיזאין חשש לגבי קמחחמץ לאחר פסח

א, בחחובת הבדיקהחנות – מחסן -רכב

יב, יגגלענין הגעלהחציצה בכלים 

חולענין טבילהחציצה בכלים 

חרוסת - מי מלח – צליית 
ג - היגשלא הכינם מבעוד יוםהזרוע

ט - יאוע"י קטן- כלי בתוך כלי – אופן החזקת הכליטבילת כלים 

אאשהנשים עונדות על ידיהן – חיוב הגעלתן להשתמש בהן בפסחטבעות

זדאופני הגעלתוטוסטר

ד - זבהכשרתו לפסחכיור – חרסינה או נירוסטה

גבהשימוש בו בפסחכיור נירוסטה

כיסי הבגדים – קפלי מכנסיים 
החחובת בדיקתם וזמן הבדיקה)מאנז'עטן(

יזגהגעלתו להופכו לחלבי וכן להיפךכלי בשרי

טזגשנאסר אופני הגעלתוכלי גדול

ה, ודאופני הגעלתוכלי גדול חדש

טגאם מועילה הגעלהכלי זכוכית

ד-הגדיני ההגעלהכלי ישן שנאסר

אדדיני ההגעלהכלי מתכת חדשים

גגחשש איסור המרוח עליהםכלי מתכת חדשים

י, יאגאם מועילה הגעלהכלי פורצלן ואמאייל

חגשנאסר אם מועילה הגעלהכלי פלסטיק

מפתח להלכות הכשרות
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זולגבי חיוב טבילהכלים המיוצרים בא"י

א-גוסוגי הכלים החייבים בטבילה מדאורייתא או מדרבנןכלים חדשים

ד-ווסוגי הכלים הפטורים מטבילה כלים חדשים

וגהגעלתם יחדכלים חדשים וישנים

זגהגעלתם יחדכלים חלביים ובשרים

בהאופן הכשרתו ע"י ליבוןמחבת

דישתייתם בפסחמי ברז

חאניקויים ומכירתם לנכרימיקרוגל חמץ

גזחמץ בעיןמכירת חמץ

ב,ד,הזסדר ואופן המכירהמכירת חמץ

הזפירוט החמץ, שם וכתובתמכירת חמץ 

א - גיבדינה ושיעורהמצה כפולה או נפוחה

זזסגירתו או סימונומקום הנמכר

טזחובת הבדיקהמקום הנמכר

השימוש בהם בפסחמשחות

דדהשימוש בו בפסחניילון נצמד

ו, יבחיבור לגבי חומרא דפסחניצוק

א,באכלים וחפצים העלולים ליפול בהם פירורי חמץניקוי הבית

בטשפיכתו על החמץ בשעת שריפתונפט 

דאבדיקתן מחמץספרים

האהשימוש בהם בפסחספרים

אטזאיסור אכילתם אף שאינם קטניותפיצוחים

יאביעורם או מכירתם לנכריפרחים

דטוהגדרתםקטניות

וטולגבי מזון תינוקותקטניות

רכוש משותף – חדר מדרגות 
וזמכירתו לנכריוכדו'

רכוש משותף – חדר מדרגות 
גחחיוב בדיקתם על מיוכדו'

יאבהשימוש בו בפסחשולחן האכילה

איניקויים בערב פסחשיניים

גיניקויים וחיוב הגעלתםשיניים תותבות

יגכוס – מצה - מרורשיעורים

גהאופן הכשרתו ע"י ליבוןתבנית אפייה

ביגשכח לפררו מבעוד יוםתמכא )חריין(

חאניקויים ומכירתם לנכריתנור של חמץ

ואאלו שבחשש חמץ – מכירתן לנכרי תרופות

ויזהשימוש בהם לאחר הפסחתרופות

יחיזבליעת תרופות בפסחתרופות



כשרות הבית 
לפסח

ימי הפסח 
תשע"ו

186

מדריך
הכשרות

בד"ץ
העדה החרדית

שרות הבית
כ

הערה כללית:
ומנהגים  בהלכות  מושג  לציבור  לתת  כדי  נכתבו  דלהלן  והמנהגים  ההלכות 
לפסח. אולם אין לסמוך על הנכתב למעשה בשאלות הלכתיות מבלי לשאול 
וחומרי  ממנהגי  אדם  ישנה  שאל  וכמובן  ומנהגים,  הלכה  בספרי  לעיין  או  רב 

.אבותיו ורבותיו.

פרק א'
ניקוי הבית וכליו מכל חשש חמץ

א. נהגו כל ישראל להתחיל כבר משלשים יום קודם חג הפסח לנקות הבית מכל חשש חמץ, כדי 
שיהא הבית מוכן לבדיקת חמץ בליל י"ד ניסן, בעת נקיון הבית יש לשים לב מיוחד לכל המקומות 

והחפצים שיתכן למצוא בהם חמץ.

ודינם כחמץ  בורקס למיניהם  ומאפי  גרעיני שומשום שנאפו עם החלות, לחמניות,   .1 לדוגמא: 
ומצוי במקומות שונים. 2. מכשיר הטלפון ובפרט בחלק השפופרת מצוי לפעמים פירורי חמץ. 2. 
ספרי הזמירות של שבת והברכת המזון וכדו’ דבוק בהם פירורי חמץ. רצוי לא להשתמש בפסח באלו 
שמשתמשים כל השנה, 3. טבעות שעונדות הנשים על ידיהן שנוגעות בהן בחמץ, ]ואם לובשות 
הטבעות גם בימי הפסח בעת שמבשלות לפסח, יש ליזהר להגעילן בחמין לאחר ניקוי היטב כי 
4. מכשיר שואב האבק יש לנקותו ולהוריק את השקית. 5. השטריימל  מצוי בהן בליעות חמץ[. 
יש לנקותו ולנערו מפירורים, וכן המגבעת, 6. שאר חפצים אישיים, כגון נרתיק הטלית והתפילין, 
ארנק, מפתחות, משקפיים, טלפון סלולארי, פנקס טלפונים, וכדומה. )חוברת המתכונים שמשתמשים בה 

בשעת אפיה ובישול יש להצניעם וכו’(.

ב. חסידים ואנשי מעשה נוהגים גם לשטוף לפני פסח הדברים שקונים לכבוד החג מחשש פירורי 
חמץ שנדבק בהם, כגון מיני פירות ירקות וביצים, ]תבניות של הביצים יש לזורקון לאשפה מחשש 

פירורין הנמצא בהם[, וכן בקבוקים של יין ושמן וכדומה כל דבר שהם בשימוש בימי החג.

הסמוך  בחלק  המשקוף  על  מים  לשפוך  שלא  מאוד  להיזהר  יש  הבית  ורחיצת  שטיפת  בעת  ג. 
למזוזה שעלול להתקלקל ח"ו, ואם יש חשש שנרטבה המזוזה צריך לבודקה. כמו"כ להזהר לא 

לשפוך מים במקום שמזיק לשכנים או לבני רשות הרבים.

ניקוי הספרים מפירורי חמץ

ד. בענין ניקוי הספרים מפירורי חמץ שעלולים ליפול בין דפי הספר ]אם לא היה נזהר מזה במשך 
השנה[, הנה מצד הדין אין חיוב לבער הפירורין הקטנים שבטלין מכיון שאין להם חשיבות, ואף 
שבכל זאת נוהגים להחמיר ולנקות כל הפירורין הנמצאים בבית, מ"מ לגבי ספרים שמחמת ריבוי 

כשרות הבית לפסח
דינים הוראות ותזכורות לערבי פסחים
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הספרים שיש לכל אחד קשה מאד לעבור על כל דפי הספר אחד אחד ולבודקם, ולכן אפשר לסמוך 
על עיקר הדין שאין חיוב לבער הפירורין, )והרוצה לחוש גם ע"ז, יכול למכור הספרים לנכרי ולכסותן(.

ה. אמנם אף שמקילים בניקוי הספרים, אם לומד בהם בימי הפסח יזהר לנקות ידיו אחרי הלימוד, 
וכן יזהר שלא להחזיק הספר על השלחן שאוכלים עליו, שמא יפלו מהם פירורים הנמצאים בתוכם, 

)ויש מדקדקים שאינם משתמשים כלל בפסח בספרים שלא השגיחו עליהם כל ימות השנה מחמץ(.

 תרופות ומיני דברים שאינם ראויים לאכילה
ויש בהם עירוב חמץ 

ו. כל מיני דברים שיש עליהם חשש עירוב חמץ אם אין התערובת ראויה למאכל אדם, כגון כדורי 
תרופות, או שאר מיני משחות וכדו',  אף שמחמירין שלא לאוכלם בפסח, מ"מ אין עליהם חיוב 
אפילו  מדינא  צריך  ואין  בבית,  להשאירם  אפשר  ולכן  למאכל,  ראויה  התערובת  שאין  כיון  ביעור, 
למוכרם לנכרי ]ואף מותר להשתמש בהן בפסח לשימוש חיצוני כגון משחות וכדו' אך יזהר שלא 
יהא מגע לקדירות רותחות[, אלא בהיות שנוהגים להדר בפסח, טוב לכלול גם דברים אלו במכירה. 

)ובמידת הצורך יוכל להשתמש בהן בפסח אף שמכור לנכרי(.

ז. אמנם כל זה דוקא בתרופות שאינן ראויות לאכילה, אבל מיני סירופ שראויים לאכילה, וכן כדורי 
ולהצניעם  לנכרי  למוכרם  או  חיוב לבערם,  יש  עירוב חמץ  יש עליהם חשש  וכדומה, אם  מציצה 
ברשימת  לקמן  ראה  לפסח  המותרות  וסירופים  תרופות  ]ולגבי  חמץ  בו  המעורב  מאכל  כשאר 

התרופות[, 

כלים של חמץ - תנור מיקרוגל וכדו'

ניקו  לא  לנכרי, מחשש שמא  וכדו', אע"פ שנהוג למוכרם  כגון תנור, מיקרוגל  כלים של חמץ  ח. 
אותם כהלכה, נוהגים לנקותם ככל האפשר.

ט. אולם יש לדעת כי  אף אם מוכרים אותם לנכרי עדיין יש ליזהר להצניעם. כמו"כ אלו שמשאירים 
כלי החמץ בארון המטבח במקום שנמצאים שם כל ימות השנה, נכון לסוגרם, או ע"י דבק ניילון 

וכדו', כדי שלא יבואו להשתמש בהם בפסח.

פרחים שיש עליהם חשש חימוץ

י. ישנם פרחים בשוק שהם חנוטים ויש שהם דגן, ויש לחוש בהם משום חימוץ וצריך לבערם מן 
הבית, או עכ"פ למוכרם לנכרי ולהצניעם.

פרק ב'
הגעלת והכשרת המטבח לפסח,  הגעלת והכשרת השיש, 

הכיורים, הברזים, והשולחנות לפסח

מפני  בהגעלה,  להכשירם  אפשר  אי  השיש,  סביב  הדפנות  וכן  המטבח,  של  והשיש  הכיור  א. 
שהשיש יצוק ]עשוי מעירוב של כמה מיני אבן[ או עשוי מחרסינה או פורצלן וחוששין דהוי ככלי 
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חרס אין מועיל להן הגעלה, ואפילו שיש שאינו יצוק ועשוי מקשה אחת של אבן שמעיקר הדין 
מועיל לו הגעלה, הרי לפעמים יש בהם סדקים וחורים שיש לחוש שנמצא שם חמץ בעין ואין 
הגעלה מועיל רק על בליעות, ולכן נוהגים לכסותם בפח או ברדידי אלומיניום עבה וכדומה, ובתוך 
הכיור מכניסים כלי ממתכת או פלסטיק, כדי להפסיק בינם לבין הקדירות והקערות של פסח, מפני 

החמץ הבלוע בהם.

מים  עירוי  ע"י  להגעילם  להחמיר  גם  נוהגים  זאת  בכל  הכל,  לכסות  נוהגין  דכאמור  אף  אמנם  ב. 
רותחים על השיש והכיורים והחרסינה שמעל השיש, קודם שמכסין אותן.

אפשר  וסדקים,  חורים  של  חשש  בהם  ואין  אלומיניום  או  מנירוסטה  רק  העשוי  מטבח  כיור  )ג. 
לסמוך על הכשרה ע"י הגעלה לבד בעירוי מים רותחים בצירוף עם ברזל או אבן מלובנת ואין חייבים 

לכסותו(.

אופן וסדר הגעלת השיש והכיורים וכו'

לפני הכשרת הכיור והשיש צריך לנקותם ניקוי יסודי, וכן לכתחלה טוב ליזהר שלא להניח על  ד. 
ויהיו כדין כלי  השיש חמץ רותח כ"ד שעות לפני ההגעלה, כדי שיפגמו בליעות החמץ שבתוכו, 

שאינו בן יומו ]שהרי אין להגעיל כלי בן יומו[. 

ה. לפני שמערה הרותחין יש לנגב השיש היטב, כדי שהמים הצוננים הנמצאים עליהם, לא יצננו 
את המים הרותחים שמערין עליהן בעת הגעלה.

ויש ליזהר  לאחר שניגב מערה עליהן מים רותחין מכלי ראשון כדי להוציא הבליעות שבתוכו,  ו. 
שלא לערות המים הרותחים מתוך כלי שמשתמשים בה לפסח משום חשש בליעות חמץ שיבלע 
לתוך כלי הפסח ע"י ניצוק שנזהרים בפסח רק ישתמש בכלי חמץ שאינו בן יומו, וטוב להדר לערות 

מקומקום מים חמים, שבדרך כלל אין מרתיחים בו חמץ.

ז. לאחר שעירה עליהם מים רותחים, ראוי לערות מיד מים צוננים ]כמו שנוהגין אחר כל הגעלה 
לשטוף הכלי במים צוננין[. ואם לא עירה צוננים מיד, יערה סמוך ככל האפשר, ובדיעבד אם לא עירה 

כלל, אין זה מעכב.

ח. גם את הברזים עצמם יש צורך להכשיר בהגעלת עירוי רותחים, כי שכיח שניתז עליהם מחמץ 
רותח, וכיון שאין נבלע בהם חמץ רק ע"י עירוי, ניתן להגעילם ע"י שיערה עליהם מים רותחין. ובעת 
שבא לערות הרותחין יפתח תחילה את ברז המים החמים שיצאו ממנו מים רותחים, כדי להגעילו 

מבפנים ומבחוץ יחד.

נבלע בהם חמץ ע"י קדירות רותחות המונחות על  גם אריחי החרסינה מעל השיש לפעמים  ט. 
השיש ונשפך עליהם רוטב חמץ, או מזיעת אדים העולה אליהם מקדרות חמץ רותחות הסמוכות 
ברדידי  אח"כ  לכסותם  וכן  עצמו,  השיש  לגבי  כנ"ל  רותחים  עירוי  ע"י  להגעילם  רצוי  לכן  להם. 

אלומיניום וכדו' עד למעלה משיעור גובה הקדירות לכה"פ, 

י. ראוי לשפוך חומרי ניקוי במקום יציאת מי הכיור, שלפעמים נשאר שם חמץ ויש להפסידו ממאכל 
אדם, כי יש לחשוש לדעת האומרים שבעת שיערה שם בפסח תבשיל רותח יאסר התבשיל ע"י 

"ניצוק חיבור", דהיינו שהתבשיל של פסח מתחבר לחמץ הנמצא שם תוך הנקב.

יא. השולחנות שאוכלים עליהם חמץ רותח בכל השנה, דינם קל יותר מדין השיש שבמטבח, כי 
בדרך כלל אין מניחים עליהם חמץ בלי הפסק מפה או כלי, שהרי על פי רוב מכסים השולחן במפה, 
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וכן האוכל מונח בצלחת. ואם כי לפעמים נשפך מן הצלחת על השולחן, הרי זה כבר עירוי מכלי שני 
ונהוג גם לכסות  ואין צריך להגעילו,  יסודי  ניקוי  ולכן די לנקות את השולחן  שאין בכוחו להבליע, 
ובמיוחד  ח"ו  סכנה  מחשש  להיזהר  יש  ההגעלה  בעת  אלומיניום.   נייר  או  מפה  ע"י  השולחנות 

זהירות על הילדים.

פרק ג'
 הגעלת כלים

היתה  ולא  ]מאחר  בפסח  בהם  להשתמש  כדי  החמץ  כלי  להגעיל  נהגו  בישראל  לפנים  הנה  א. 
היכולת לכל אחד לרכוש לעצמו כלים מיוחדים לפסח[, זולת כלים מסויימים המפורש בשו"ע שאין 

להגעילם מפני כמה טעמים, )ועיקר דיני הגעלת כלים היה שייך בהלכות פסח(.

אך כהיום ב"ה השתפר מאד המצב מבחינה זו ורובם ככולם יש להם כלים מיוחדים לצורך הפסח. 
ובודאי שיש בזה הידור גדול שלא להשתמש עם כלי חמץ אף שמגעילים אותם, שכן דיני ההגעלה 

הם קשים ומסובכים עד מאד.

ב. ונמצא שכהיום עיקר הלכות הגעלה שייכות בכלי שנאסר בבליעת איסור, כגון כלי בשר שבלע 
טעם חלב או להיפך, או שבישלו מאכל ונודע אח"כ שיש בזה חשש נבילות וטריפות, או טבל, או 

כלי פסח שבלע חשש חמץ.

ג. כמו כן עיקר ההגעלה הנהוג כהיום הן על פי רוב בכלים חדשים, והיינו שיש חשש שמורחים 
אותם בעת הייצור בשמן להברקה שיש עליו חשש כשרות )ובפרט בכלי אלומיניום(, ולכן נוהגים להחמיר 

להגעילם. 

אכן בהגעלה זו מקילים קצת יותר מהגעלה רגילה של בליעות איסור, שכן הגעלה זו אינו רק בגדר 
חומרא כיון דנפגם טעם האיסור הבלוע בשומן שמורחים, אלא דהיות שאין זה דבר ברור מחמירים 

להגעילם.

שחייבים  איסורים  ושאר  חמץ  או  בחלב  בשר  איסור  מבליעות  כלים  הגעלת  דין  תחילה  ונברר 
הגעלה מעיקר הדין, ואח"כ נבאר דין הגעלת כלים חדשים.

 הגעלת כלים הבלועים מחמץ
או בשר בחלב או שאר איסור

ד. כלי שנאסר מבליעת איסור לא יגעילם עד שיעבור מעת לעת מבליעת האיסור שלא יהיה הכלי 
נהגו  כל הכלי, אמנם כבר  נגד  רוצה להגעילו מיד צריך שיהיה במי ההגעלה ששים  ואם  יומו,  בן 
להחמיר שלא להגעיל שום כלי רק כשהוא אינו בן יומו אף כשיש ס' במים נגד הכלי, מחשש שמא 

יגעיל גם באופן שלא יהא ס' כנגדו. 

ה. וכל שכן בהגעלה ציבורית שנהוג כהיום שבני העיר מביאים הרבה כלים להגעלה, שיש ליזהר 
ובין מחשש  בין כשמגעילים מבליעות חמץ,  יומו,  בן  כלי שהוא  מעיקר הדין שלא להגעיל שום 
בליעת איסור אחר או בליעת בשר בחלב, כי קשה מאוד להיזהר שיהא במים ששים נגד כל הכלים 

שמגעילים בתוכו זה אחר זה.
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 ו. כמו"כ טוב להקפיד בהגעלה ציבורית שיהיו שתי יורות להגעלה, אחת בעבור כלים חדשים בלבד, 
ואחת מיוחדת לצורך כלים שמגעילים אותן מחשש בליעות איסור, 

 ז. אין חשש להגעיל ביורה אחת כלים בשריים וכלים חלביים, כיון שהכלים אינם בני יומן.

הכלים שמועיל בהם הגעלה

ח. בענין כלי פלסטיק שנאסרו מבליעת איסור, דנו האחרונים אם מועיל להם הגעלה, ולמעשה פסק 
מרן הגאב"ד המנחת יצחק זצוק"ל שיכולים להגעילם, ודוקא באופן שאין חשש שיתקלקלו ממים 
רותחין, כגון שנבלע האיסור רק ע"י עירוי או כלי שני שאז מותר להגעילם ע"י עירוי או כלי שני. 
אבל אם נאסרו ע”י כלי ראשון אין להגעילם, לפי שצריך חום גבוה ויש לחוש שלא יגעילם יפה )עיין 

בשו"ת מנח"י ח"ג סימן ס"ז(.

ט. כלי זכוכית העמידים בחום, לענין בליעות חמץ שחמור איסורם חוששים שדינם ככלי חרס ואין 
מועיל בהם הגעלה, אם לא בשעת הדחק. אבל לענין בליעות שאר איסורים מקילין שמועיל בהם 

הגעלה )כן פסק בשו"ת מנח"י ח"א סימן פ"ו(.

י. כלי פורצלן דינם ככלי חרס ואין מועיל בהם הגעלה, ובמקום צורך גדול יש לעשות שאלת חכם 
)ובספר מרא דשמעתתא מביא משמו של מרן הגאב"ד הרמ"א פריינד זצוק"ל שהיה מקיל להגעיל כלי פורצלן שנאסר רק ע"י כלי 

שני או שנשתהה י"ב חודש, ע"י שיגעיל אותו ג"פ(.

יא. גם בכלי "אמאייל" דנו אחרונים אם מועיל בהם הגעלה מפני הציפוי שעליהם, ולמעשה נתפשט 
המנהג להקל שמועיל בהם הגעלה. והמחמיר יגעילנו שלש פעמים.

כמה פרטים בדיני הגעלה

יב. טרם הגעלת הכלי חובה לנקותו ולשפשפו מכל חלודה ולכלוך הדבוק עליו ולהסיר כל המדבקות 
וכו',. אבל כתם ומראה לכלוך בלבד אין לחוש, ואפשר להגעילו. 

יג. כלים שיש עליהם סדקים וחריצים ואי אפשר לנקותם היטב אין מועיל בהם הגעלה, 

המגעיל כמה כלים ביחד, כגון מה שמצוי כהיום שמניחים סכינים כפות כוסות וקערות לתוך  יד. 
רשת ומגעילים אותם יחד, יש להזהר שיהא מרווח בין כלי אחד לחבירו, בכדי שמי ההגעלה יגיעו 

לכל מקום. 

כוס, שאז  אין  כגון סכין או כפית לתוך  יפול כלי אחד לתוך חלל חבירו,  ליזהר שלא  יש  כן  כמו 
ההגעלה עולה לכלי הפנימי, עד שיעלו המים רתיחה בתוך חלל הכלי. 

אף כי לכתחילה אין להשהות הכלי הרבה בתוך מי ההגעלה שלא יבלע הפליטות הנמצאים  טו. 
במים, מ"מ אין להכניס הכלי לרגע אחד ולהוציאו מיד, אלא יש להשהותו בתוך המים במשך זמן 

מועט, כדי שיוכלו המים להפליט האיסור הבלוע בתוכו.

טז. יש אפשרות להגעיל כלי שנאסר, ע"י שימלאנו במים עד שפתו וכשירתיחו המים יתחוב לתוכו 
ברזל חם ומתוך כך יגלשו המים הרותחים על שפת הכלי העליונה, אמנם אם נשתמש איסור בצד 
החיצון של הכלי, כגון שכיסה בו קדירה רותחת של איסור, אז יש להגעילו גם מבחוץ, על ידי שיכניס 

את כל הכלי אל תוך היורה. 
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פרק ד'
הגעלת כלים חדשים

כל כלי אלומיניום וכלי כסף ושאר כלי מתכות חדשים, נוהגים להחמיר ולהגעילם, ישנם כמה  א. 
מפעלי ייצור של כלים העומדים תחת השגחתינו ואין צורך להגעילם, ]רק אלו שיש עליהם תוית 
"הוכשרו בהגעלה כדין מטעם הבד"ץ"[, אמנם לגבי פסח יש מדקדקים להגעיל כלים חדשים בכל 

אופן, משום חשש בליעות חמץ.

ב. כלי מתכת בציפוי "אמאייל" "טפלון" "קרמי" אין צורך להגעיל, כי אין בו חשש מריחת שומן. וכן 
תבניות אפייה שהן מחומר "אמאייל" אין צורך  להכשירן.

מפעלי ייצור של כלים שהוכשרו כדין תחת השגחתינו, הם כדלהלן:
"מתאלום" )אלומיניום(, "מתאלום ארקוסטיל" )נירוסטה(, "ניסן צוקרמן"

רק הכלים שעליהם תוית "הוכשר בהגעלה כדין מטעם הבד"ץ".
הכלים שמיוצרים בחו"ל טעונים טבילה.

כלים חד פעמיים ורדידי אלומיניום 

ולכן יש  יש בהם חשש מריחת שומן איסור,  וכן רדידי אלומיניום  כלי אלומיניום "חד פעמי",  ג. 
לרכוש רק אלו שבהשגחתינו. ואם קנה בלי השגחה יכניסם לתנור )אחרי שהפרידם שלא יהיו צמודים אחד 
ויפעיל את התנור על דרגת חום הכי גבוהה עד שיתחממו היטב וחשיב כליבון קל, או  בתוך השני( 

לפחות יערה עליהם מים רותחים כדי להכשירם.

אלו המיוצרים בחו"ל, רשום מעל החותמת מיובא מחו"ל. 

מפעלי ייצור של רדידים ותבניות אלומיניום )חד פעמיים( שבהשגחתנו, ראה בפנים המדריך,
ולפסח ראוי לקנות אריזות הסגורות אורגינלי עם כיתוב מאושר לפסח מטעם הבד"ץ. 

מאושר לפסח

אין השגחה על המכסים מקרטון )ציפוי למינט( של תבניות האלומיניום. ואין להשתמש 
בהם בפסח גם כשרשום כשר לפסח על האריזה החיצונית,)ובשאר ימות השנה אפשר 
להשתמש בהם קיים יצור מיוחד בהשגחה לפסח גם על המכסים מקרטון עם חותמת 

מאושר לפסח מטעם הבד"ץ על כל מכסה(.

באלו  רק  להשתמש  יש  נצמד"  ב"ניילון  אך  שומן.  מריחת  בהם  אין  ניילון,  או  פלסטיק  כלי  ד. 
המיוצרים תחת השגחתינו, מפני שיש בהם מרכיב של שמן קטניות. כן מצוי במיני קרטון לאפייה 
וכוסות חד פעמי מקרטון וכדו' שיש עליהם חששות עמילנים של חמץ /קטניות מלבד מה שיש 
עליהם כעין מריחת מין שעוה, וכמו כן בנייר אפייה מלבד חשש עמילנים של חמץ/קטניות יש 

לחוש מפני מריחת שומן איסור, ויש להשתמש רק באלו שיש עליהם השגחה.
מפעלי ייצור של ניילון נצמד העומדים תחת השגחתינו, ראה בפנים המדריך, 

רק בחותמת: "מאושר לפסח וחותמת אישור הבד"ץ". 
מאושר לפסח

מפעלי ייצור של נייר אפי'ה העומדים תחת השגחתינו, ראה בפנים המדריך,
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רק בחותמת: "מאושר לפסח וחותמת אישור הבד"ץ". 
מאושר לפסח

פרטים בהגעלת כלים חדשים 

ה. כלי חדש שהוא גדול ואי אפשר להכניסו בתוך סיר מים רותחים, אפשר להקל למלא הכלי מים 
ולהרתיחם אף אם המים לא יזובו גם על השפה העליונה של הכלי, )כיון שכאמור אין הגעלה זו רק מחמת 
חומרא וחשש שמא לא נפגם הטעם של שומן האיסור, הילכך אין לחוש כ"כ במקום הצורך, כן הביא "במרא דשמעתתא" בשם 

מרן הגרמ"א פריינד זצוק"ל(. אך אם אפשר נכון להכניס כלי קטן בתוך המים הרותחים ולשפוך ממנו על 

גדות השפה העליונה.

ו. כלי שקשה להגעילו, ניתן גם להניחו תוך תנור אפיה ולהפעילו למידת החום המקסימלי )למשך 
כחצי שעה(, עד שיתחמם הכלי כשיעור שקש הנוגע בו ישרף, שזה נחשב כליבון קל שדינו כהגעלה.

שקשה  כיון  המזון,  עם  במגע  הבא  הפנימי  בחלקו  שומן  מריחת  חשש  שיש  חדש  "טוסטר"  ז. 
להגעילו אפשר להכשירו ג"כ ע"י שמפעיל אותו לזמן מועט קודם תחילת השימוש בחום הגבוה 

ביותר, ואז נחשב כליבון קל שדינו כהגעלה.

ח. כלים חדשים הצריכים טבילה ויש עליהם גם חיוב הגעלה, יש להגעילם קודם טבילתם. ובדיעבד 
אם טבל לפני ההגעלה, דעת רוב הפוסקים להיתר, בפרט בכלים חדשים שהגעלתם היא רק משום 

חומרא.
מקומות הגעלת כלים:

בשבוע שלפני חג הפסח מתקיימת הגעלת כלים ברחבי העיר, במקומות דלהלן:
ברחבה הגדולה  בתי אונגרין 

על יד המקוה  בתי אורנשטיין 
ביהמ"ד סאטמר  שכונת עזרת תורה  

תולדות אהרן רח' שבטי ישראל 
ברחבת המקוה דושינסקיא רח' שמואל הנביא 52 

תולדות אברהם יצחק שוק מאה שערים 
כמו-כן מתקיימת הגעלת כלים בכל ערב שבת על-יד מקוה בתי אורנשטיין.

ובער"ש מברכין:

בין השעות 11:00-1:00
ברחבת המקוה דושינסקיא ברח' שמואל הנביא 52  

ביהמ"ד סאטמר  שכונת עזרת תורה  
תולדות אהרן רח' שבטי ישראל 

ובין השעות 12.00-2.00:
ביהמד"ר נר ישראל "זופניק" ברח' גבעת שאול 
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פרק ה'
דיני ליבון כלים

א. כל כלי שנבלע בו איסור ע"י חום האש עצמו צריך ללבנו ליבון חמור, דהיינו עד שניצוצות יהיו 
ניתזין הימנו, או עד שיתאדם הכלי מחום האש.

ב. מחבת שנאסרה ע"י טיגון, יש להכשירו ע"י ליבון, אך ישנם אופנים אשר די בהגעלה ויש בזה 
כמה פרטים, הילכך יש לעשות שאלת חכם, לדעת רבינו בעל "אבן ישראל" אם רק טיגנו א"צ ליבון.

ג. תבנית אפייה של בשר שאפה בה חלב או להיפך, צריכה ליבון חמור.

פרק ו'
הלכות טבילת כלים

נכרי יש בהם חיוב מדאורייתא לטובלם, אבל כלי  כל כלי מתכות שהייצור שלהם נעשה ע"י  א. 
זכוכית נקטו רוב האחרונים שאין בהם חיוב טבילה כי אם מדרבנן, וכלי עץ וכן כלי חרס אינם צריכים 

טבילה.

לגבי כלי פלסטיק נחלקו גדולי האחרונים בדינו, ודעת ה"מנחת יצחק" להצריכו טבילה בלי ברכה, וכן 
בכלי פורצלן יש לחוש להטביל בלי ברכה )כמבואר בשו"ת מנח"י ח"ג סימן ע"ו וע"ז(.

ב. חיוב טבילה בברכה הוא רק בכלי סעודה, דהיינו כלים שמשתמשים בהם לצורך אכילה ושתיה. 

ונוהגין להחמיר להטביל כל הכלים שמכינים בהם מאכלים, כגון כלי לישה, "מיקסר", מטחנת  ג. 
בשר, סכין של שחיטה וכו', אבל אין מברכין על טבילת כלים אלו מספק.

ד. כלי שאין המאכל נוגע בו בדרך תשמישו הרגיל, כגון כד שמניחים בו שקית חלב וכדו', אינו צריך 
טבילה.

מדפי  ולכן  סעודה,  כלי  נחשבים  אינם  כי  טבילה  צריכים  אין  מאכלים  לאחסן  שעשויים  כלים  ה. 
מקרר אף אם עשויים מאלומיניום, אין צורך להטבילם )כ"ה בשו"ת מנח"י ח"ט סימן פ"ג(

ו. כלי אלומיניום חד-פעמיים המיוצרים בחו"ל ע"י גויים, נוהגין להקל שאין צריכים טבילה )כן הכריע 
בשו"ת מנח"י ח"ה סימן ל"ב( אמנם אם מתכוונים להשתמש בהם שימוש קבע וחוזר יש לחוש להטבילם, 

גם לפני השימוש הראשון.

וכמו"כ בקבוקי זכוכית או צנצנות יש להטבילם אם משתמשים בהם שימוש חוזר, ובכלי פלסטיק 
שכל חיובו אינו אלא דרבנן יש להקל אף לענין שימוש חוזר, מכסי המתכת הם בדרך כלל מחו"ל, 
גם אם הם על צנצנת זכוכית המיוצרים כאן ע"י יהודים, ובקופסאות פח של שימורים, יש להקל 
להשתמש בהם שימוש חוזר מכיוון שפתיחת הקופסה חשוב כעשיית כלי ע"י יהודי. )ברכת יעקב 

להגרי"י בלויא זצ"ל ח"א הל' טבילת כלים(.

ז. לכתחילה יש לחוש להטביל ]בלי ברכה[ אף כלים מתוצרת הארץ שרובם מיוצרים ע"י יהודים, כי 
מכל מקום יש גם מפעלים של נכרים, או עכ"פ שותפים נכרים ]ויש חוששים להחמיר שגם בעלי 
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מניות יש להם דין שותפים[, וכן יש חוששין שמחללי שבת בפרהסיא רח"ל דינם כנכרי לענין זה. 
אבל כלי פלסטיק מתוצרת הארץ אין לחוש להחמיר עליו. 

ח. לפני הטבילה יש להסיר כל חציצה, דהיינו כל דבר המקפיד עליו באם ישאר על הכלי אף שהוא 
רק מצד חוץ של הכלי, )כגון מדבקות וכדו’(.

ט. צריך להיזהר בעת טבילת הכלי להחזיקו בתוך המים באופן רפוי בכדי שיוכלו להכנס שם המים 
ולא תהא חציצה. וטוב יותר ללחלח את ידיו תחילה במי המקוה, שאז אף אם מהדק ידיו אין חשש 

חציצה, כיון שהרטיבות בידיו מתחברת למי המקוה.

י. הטובל כמה כלים יחד באופן שיש לחוש שמא נכנס כלי קטן לתוך חלל כלי גדול בעודם תוך מי 
הטבילה, כגון כפית שנתחב לתוך חלל כוס וכדומה, יש להזהר שיהיה רוחב פי הכלי החיצוני כשיעור 
שפופרת הנאד }כשיעור 5 ס"מ{, כדי שיתחבר מי המקוה למים הנמצא תוך כלי החיצוני, וגם יזהר 
שיחדור היטב המים בין צדדי שני הכלים, ולכן ראוי לנענע היטב הכלים באופן שיהא ברור שהמים 
נכנסו היטב בין הכלים. )ובאופן ששניהם באותו דרגת חיוב ופי כלי החיצוני עומד לכיון למעלה אין צורך שיהא רוחב פי כלי 

החיצוני כשיעור 5 ס"מ( 

אין לשלוח לטבול כלים ע"י קטן, שכן קטן אין לו דין נאמנות להעיד שטבל הכלי. אבל יכול  יא. 
לשלוח הכלי עם הקטן שיבקש מאדם גדול שיטבול את הכלי ונאמן ע"ז שכן עשה. )חנוך לנער פרק ל'(, 

ועיין בפרק מ"א שכתב והמחמיר תבוא עליו ברכה.

פרק ז'
דיני מכירת חמץ

א. מי שמוכר החמץ צריך להבין את משמעות המכירה מהותה וענינה, וצריך שיגמור בדעתו שרוצה 
למוכרו לנכרי, שלא תהא המכירה כמצות אנשים מלומדה בלי הבנה. לכן נפרט דברים כלליים בענין 

המכר, בכדי שיבין כל אחד את פרטי ואופני המכירה.

מכירה ע"י בי"ד

וממכר  דין, שהם בקיאים בדיני מקח  בית  לנכרי ע"י  רוב לבצע את המכירה  נהוג ע"פ  כהיום  ב. 
ובכל דרכי הקניינים איך להקנות החמץ לנכרי על הצד היותר טוב, וכן לאחר הפסח להחזירו לרשות 

ישראל.

חתימת כל אחד בפני הרבנים וקבלת קנין סודר אצלם מהוה הרשאה מבעל החמץ שהוא ממנה 
ומרשה את הבד"צ להיות כשלוחו למכור חמצו לנכרי.

מכירת חמץ בעין

ג. מותר למכור בדרך מכירה זו גם חמץ בעין.ואולם יש נוהגים להחמיר שלא למכור לנכרי חמץ גמור 
בעין, ומוכרים רק החמץ הדבוק על כלי החמץ שקשה לנקותם, או שאר חמץ נוקשה או תערובות 

חמץ וכדומה. 
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כשאינו יכול לחתום בפני הרב על שטר הרשאה

ד. לכתחילה נוהגים שכל אחד חותם על כתב ההרשאה שבידי הרב, והיינו שממנה בזה את הבד"צ 
וכן עושים קנין סודר לחיזוק הדבר, דהיינו שהרב מקנה לו סודרו ובתמורת  כשליח למכור חמצו. 
סודרו הריהו ממנה את הבד”ץ כשליח. כמו כן מנהג ישראל לתת להרב מעות כשכר טירחא על 

שמתעסק במכירת חמצו.

מה  כדת  רב,  אצל  יברר  הרב,  בפני  להופיע  עליו  וקשה  דחוק  החמץ  בעל  של  כשזמנו  בדיעבד 
לעשות, בנוגע להרשאה והשליחות ובפירוט  שמו וכתובת  הדירה והחמץ.

הפירוט על שטר ההרשאה

ה. בעת החתימה על שטר ההרשאה אצל הרב, יש לרשום במפורש את שמו המלא וכתובת הבית 
שבו נמצא החמץ הנמכר, אבל אין עיכוב מצד הדין לפרט מיני החמץ ומיקומם המדוייק בתוך ביתו.

נוהגין לכתחילה לפרט את כל סוגי החמץ ומקומם המדוייק בביתו, ולאחר מכן  המדקדקים  אכן 
שאין  מקום  כל  לכלול  כדי  וזאת  שהוא,  מקום  בכל  חמץ  חשש  כל  שמוכרים  להתנות  מוסיפים 

בידיעתם שיש שם חמץ.

ו. יש מדקדקים שממנים אחד מבני החצר או הבנין למכור כל חשש חמץ הנמצא בחצר המשותף, 
כגון בחדר המדרגות, חדר הסקה, מקלט וכדומה, מכיון שחל חובת הביעור על כל דיירי הבנין, ולכן 

ממנים שליח אחד שיכתוב זאת בשטר ההרשאה.

דין מקומות המכורים לנכרי בפסח

ויסגור את החדר או הארון  גם לאחר שמכר החמץ לנכרי, יצניעם בחדר או בארון שייעד לכך,  ז. 
במפתח או דבק להכירא, כיון שלהלכה חמץ של נכרי הנמצא בביתו של ישראל אף שאין עליו חיוב 
לבערו כשלא קיבל עליו היהודי אחריות, עכ"ז צריך לעשות בפניו מחיצה עשרה טפחים שלא יכשל 

באכילתו, וזה שייך גם בחמץ המכור לנכרי.

וכן הדין לגבי כלי חמץ או תנור אפייה וכדומה, דאף שמכר לנכרי החמץ הדבוק עליהם, צריך לסוגרם 
בארון ולהדביק הארון לסימן היכר שיזכור ולא יבוא להכשל להשתמש בהם. 

למקומות  ליכנס  המוכר  לישראל  מרשה  שהוא  הקונה,  הנכרי  עם  הביד"צ  מתנים  כלל  בדרך  ח. 
המכורים בפסח, ולכן אם יש לו צורך ליכנס לבית או לחדר שמכור לנכרי, וכן אם צריך לפתוח ארון 
שמכרו לנכרי, מותר בדרך עראי, אבל אין להשתמש שם דרך קבע, דנראה כמבטל המכירה בידים 

ועושה מזה שחוק והיתול.

ט. הנוהגים להקל שלא לבדוק בליל י"ד בניסן אותם המקומות שעתידים לימכר למחרת להנכרי, 
יש להם על מה לסמוך. ואף שהמכירה עדיין לא חלה בלילה זה, מ"מ כיון שעומדים להימכר כבר 

נפטרו מחיוב בדיקה.

י. שכח למכור החמץ ונזכר לאחר זמן המכירה, יעשה שאלת חכם.
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פרק ח'
דיני בדיקת חמץ

מקומות החייבים בבדיקת חמץ

בביתו  כשאינם  ואף  חמץ,  פעם  שם  הכניסו  שמא  לחוש  שאפשר  המקומות  בכל  לבדוק  יש  א. 
ממש, כגון שיש לו חנות, מקום עבודה, מחסן, בין שהוא קנוי לו, בין שנמצא ברשותו בשכירות, 
ואפילו אין המקום קנוי לו בשכירות אלא שקיבל רשות להשתמש בו, כגון שהקצו לו חדר או ארון 

להשתמש בו ונמצא תחת רשותו, מוטל עליו החיוב לבודקו. 

ב. מי שברשותו רכב, חייב לנקותו ולבודקו.

ג. חדר המדרגות, וארון החש-מל )עלעקטרי(, מים, גז, וכו', חיוב בדיקתם מוטל על כל השכנים הדרים 
בבנין, שכן כל השכנים שותפים בזה, ונחשב כדירה של שותפים. ויש למנות אחד השכנים שהוא 

יבדוק בשליחות כולם.

ד. מי ששכר או קנה דירה שעלול להימצא שם חמץ ]כגון שכבר דרו שם מקודם, או שהיא דירה 
חדשה שעבדו בה פועלים לפני כן[, וכבר קיבל את מפתח הדירה בטרם ליל י"ד, אף שאינו נכנס לדור 

שם עד לאחר חג הפסח, מוטל עליו החיוב לבדוק הדירה.

ה. כיסי הבגדים יש עליהם חיוב בדיקה, שכן לפעמים מניחין בתוכם חמץ. ואף שמלשון השו"ע 
משמע שיש לבודקם בליל י"ד דוקא כדין בדיקת הבית שזמן בדיקתו הוא בליל זה, מ"מ כהיום 
נר, ומכיון  נוהגין שבודקין אותם לפני שמכבסין אותם בימים שלפני פסח, וא"צ לבודקם אז ע"י 

ששוב אין משתמשין בהם עד הפסח לכן אין צריך בדיקה עוד. 

אמנם הבגדים שהוא לבוש בהם בעת הבדיקה, דעת המשנה ברורה שחל על הכיסים חיוב בדיקה 
בליל י"ד, ודעת השולחן ערוך הרב שאפשר לבדוק הכיסים בשעת הביעור. כהיום ישנם עוד כמה 
מיני מקומות בבגד שעלול להימצא שם פירורי חמץ, כגון הכפלים שבשרוולים, וכן הכפלים )מאנז'עטן( 
של המכנסיים למטה. כמו כן עלולים להימצא פירורים בתוך השטריימל או המגבעת וכדומה, ויש 
)בשו"ע סי' תל"ג( בגד שיש חור בכיס המלובש א"צ  לבדוק הכל ולנקותם, לדעת בעל "אבן ישראל" 

לפתוח תפירות הבגד לבודקו.

פרק ט'
דיני שריפת חמץ

א. טוב ליזהר שישאר כזית חמץ גמור לשורפו, בכדי לקיים מצות תשביתו מדאורייתא. 

ב. טוב ליזהר שלא לשפוך נפט וכדו' על החמץ קודם שנשרף, דאז נמצא שלא קיים מצות השבתה 
בשריפה, לפי שכבר נפסד החמץ ונתבער ע"י הנפט. והרוצה שישרף היטב יכול לשפוך עליו שמן 

שאין החמץ נפסד עי"ז, או ישפוך נפט אחר שנשרף היטב.

ג. זמן השריפה הוא בשעה חמישית, שאז יוכל עדיין לבטל החמץ כיון שעדיין לא נאסר בהנאה 
ועדיין לא נפקע בעלותו, אבל בשעה ששית שכבר נפקע בעלותו שוב אין יכול לבטלו.
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בדיעבד אם התמהמה ולא הספיק לשרוף החמץ בערב פסח, ונזכר ביו"ט או בשבת, יכפה עליו כלי 
וישרפנו במוצאי יו"ט הראשון.

פרק י'
הכנות לפסח

שטיפת הפה וצחצוח השיניים

להסיר  כדי  היטב,  השיניים  את  ולצחצח  הפה  את  לשטוף  יש  חמץ  אכילת  זמן  סוף  לקראת  א. 
את החמץ הדבוק בחניכיים ובפה, שלא יכשל ח"ו באכילת משהו חמץ לאחר זמן האיסור, ומצוי 
לפעמים שנשארים בין השיניים גרעיני שומשום שנאפו יחד עם חלות, לחמניות, ומאפי בורקס 

למיניהם ודינם כחמץ.

מי שיש לו שיניים תותבות, מעיקר הדין סגי שינקם היטב ואין צריך להגעילם מפני בליעות  ב. 
מאכלי חמץ, כי על פי רוב אין אוכלים מאכלים רותחים בשיעור יד סולדת, אמנם לכתחילה טוב 
להגעילן ע"י עירוי מכלי ראשון, ואם יש חשש שיתקלקלו די להגעילן בכלי שני. וטוב ליזהר שלא 

לאכול בהן חמץ רותח כ"ד שעות לפני תחילת זמן איסור אכילת חמץ. 

ג. וכן מי שיש לו סתימות וכתרים בתוך השיניים, טוב ליזהר לכתחילה שלא יאכל חמץ רותח כ"ד 
שעות קודם סוף זמן אכילת חמץ, מפני חשש בליעות שנבלע בהן.

הכנת מים נקיים לפסח

ד. כבר דנו גדולי הפוסקים אם הותר לשתות בפסח ממי הברז מרשת המים הכללית, כי יש לחשוש 
שמא נפל פירור חמץ בבריכות ומאגרי המים, וחמץ בפסח אוסר אפילו במשהו ואין לו ביטול. וטרחו 

הפוסקים להמליץ בעד הנוהגים להקל.

אכן המדקדקים נוהגים לחוש על דבר זה ולסנן מערב פסח מים לשתיה לצורך כל ימי הפסח, ואין 
משתמשים בשתייה ובתבשילים בפסח רק ממים מסוננים שהוכנו מלפני הפסח.

 המים המינרליים בהשגחתינו נעשים בהשגחה מיוחדת לפסח 
על כל שלבי המילוי.

החברות שבהשגחתנו ראה בפנים המדריך,
)אלו שיש להם מיתקן מיוחד למים מינרליים ראוי להזמין מהחברה כדים חדשים(.

פרק י"א
 דיני הפרשת חלה

במצות שלא הופרשה חלה במאפייה

ורשום ע"ג  כלל מפרישים חלה במאפייה  במאפיות המצות העומדות תחת השגחתנו, בדרך  א. 
ובאופן כזה שלא  יש מאפיות שאין מפרישים חלה,  "הופרשה חלה". אך  הקופסא או המדבקה 
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הופרשה חלה יש  מדבקה )בצבע אדום( על האריזה שרשום עליה "לא הופרשה חלה" ויש להיזהר 
בזה.

ב. הקונה מצות שלא הופרשה מהן חלה, צריך להפריש מהן חלה בביתו. ואפילו קנה פחות משיעור 
חיוב חלה ]היינו אפילו פחות משיעור 1.250 ק"ג[, צריך להפריש חלה, כי יש לחוש שמא נתחייב 

חלה במאפייה, ע"י צירוף עם מצות אחרות.

אין לברך על ההפרשה, עד שיהא לו שיעור חיוב הפרשת חלה, דהיינו משקל 1.680 ק"ג,  ומ"מ 
)ולהחוששים לשיעור החזו"א היינו 2.250 ק"ג(.

ג. לכתחילה נוהגים שהחלק המופרש יהיה שיעור כזית, דהיינו בערך 15 גרם, ולהחזו"א 30 גרם, 
אבל אם הפריש חלה אפילו חתיכה קטנה יצא ידי חובתו דשיעור כזית אינו אלא מנהג. 

ד. יש מהדרים להפריש מצה שלימה. 

ה. בעת שמפרישין החלה מברכים "אשר קדשנו במצותיו וצונו להפריש חלה", ואין לומר "חלה מן 
העיסה" )בשו"ע לא מוזכר כלל לומר "מן העיסה". וכתב הגרי"י בלויא זצ"ל, חבר הבד"ץ, בספרו "לקט העומר" פ"י סקי"ט, דעכ"פ 

במצה שמפרישין לאחר האפיה ודאי לא יאמר "מן העיסה"(.

לכתחילה יברך קודם ההפרשה ומיד לאחר הברכה יפריש החלה, כדי לברך עובר לעשייתן. ולאחר 
שהפריש אומר "הרי זו חלה", וה"ה דיכול לומר באידיש: "דאס זאל זיין חלה" וכדו'. אבל אין עיכוב 
באמירה זו, שגם אם לא אמרו יצא ידי הפרשת חלה, לדעת בעל "אבן ישראל" בהליכות ישראל על 

פסח תחילה יפריש ואח"כ יברך.

ו. לכתחילה נוהגין לשרוף החלה בשריפת חמץ כדין חלה שצריך לשורפה, אמנם במקום שקשה 
החלה  תבוא  שלא  מנת  על  סגורה  בשקית  שיכניסה  באופן  באשפה  להניחה  יכול  החלה  לשרוף 
לידי בזיון. ובאופן שאין בדעתו לשרוף החלה, טוב שיתנה קודם ההפרשה, שאם לא ישרפו החלה 
בסוף, הרי הוא מתנה שלא תחול מצות חלה כי אם על פחות מכזית, דבכה"ג יש מקילין דאין חיוב 

שריפה, )וכמבואר במנח"י ח"ד סימן י"ג(. 

המפריש חלה ממצות שלו, טוב שיזהר לכוין במפורש שאינו רוצה לפטור כי אם המצות שלו  ז. 
ולא מצות של אחרים, דבלא"ה יש לחוש שבהפרשתו הרי הוא פוטר נמי מצות של חבירו, והיינו 
אותן המצות שנעשו מאותה עיסה שעשו מצות שלו, ועלול לגרום מכשול עי"ז שחבירו יפריש מן 

הפטור על החיוב. )כן הזהיר במנח"י ח"ו סימן קי"ז(.

ח. מי שיש לו בביתו כמה חבילות מצה, ובכל אחת מהן יש שיעור חיוב חלה, הרי זה יכול להפריש 
מאחת על חבירתה, ואין צריך לצרפן לסל אחד, ורק צריך להניחן אחת אצל חברתה, ויגעו החבילות 
אחת ברעותה, וכן תהיינה שתיהן פתוחות למעלה. ואם המצות מעוטפות למעלה בנייר או ניילון יש 

לפותחן, וכך יכול להפריש מאחת על כולן.

וכל זה לכתחילה, ובדיעבד אפילו אם היו שאר המצות בבית אחר, והפריש מאחד על חבירו, נפטרו 
שאר המצות מחיוב הפרשת חלה.

ט. אבל אם אין בכל חבילה בפני עצמה שיעור חיוב חלה ורוצה לצרפן יחד לשיעור חלה, צריך לצרפן 
כולם בסל אחד, דהיינו שמניח כולם בתוך קופסה אחת, ויזהר שלא יבלטו מצות חוץ לחלל הקופסה, 

שאז אינן מצטרפות, ואם בכל זאת בולטות מצות יש לכסותן במפה.

י. ואם אינו יכול להכניסן בקופסה אחת, יכול לכסות את החבילות במפה שתקיף הכל בין מלמטה 
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סוברים  ויש  בזו.  זו  לרעותה באופן שיגעו  להיזהר להצמיד חבילה אחת  גם  וצריך  ובין מלמעלה, 
שצריך גם שיגעו המצות יחד, )וכמובא ב"לקט העומר" מהגרי"י בלויא זצ"ל פ"ו סקי"ד, בשם הגר"מ קליערס זצ"ל(.ויש 
וקצתה בחבילה השניה,  ולהניחה באופן שתיגע קצתה בחבילה האחת  פתרון לקחת מצה אחת 

ובכך נחשב כאילו נוגעין כולן יחד. 

יא. מי ששכח להפריש חלה מערב יו"ט ונזכר ביו"ט שעדיין לא הפריש חלה, אסור להפריש חלה 
ביו"ט, ויעשה שאלת חכם.

יב. אם נתערבה מצת החלה שנפרשה בשאר המצות, יעשה שאלת חכם.

פרק י"ב
דיני כפולות ונפוחות במצות

א. נוהגים לאסור כל מצה שיש בה כפולה, שיש לחוש שלא שלט שם היטב חום התנור, ונתחמצה 
מקום  אלא  אוסרין  אין  כלל,  בדרך  המצות  ככל  הפסח  לפני  רק  נאפית  המצה  אם  ומ"מ  המצה. 

הכפולה לבד, וכדי נטילה סביבו ]דהיינו 2 ס"מ, ולהחזו"א 2.4 ס"מ[, ושאר המצה מותרת באכילה. 

ב. אם הכפולה דבוקה ממש עד שנעשית לגוש אחד, כגון מה שמצוי שבעת עריכת המצה נכפל 
מקום אחד ורידדו אותו עד שנעשה לגוש אחד ממש, אף שמורגש במראה ובמישוש, יש להקל 

שאין עליו דין כפולה.

ג. בדין מצה נפוחה, כתב המ"ב )בסימן תס"א ס"ק ל"ה( שיש מאחרונים שכתבו שאין חוששין במצות 
שלנו שהן מצות דקות מאד ולא חששו אלא במצות עבות קצת, שאז יש לחוש שבתוך הנפוחה 

לא נאפה היטב אמצעית המצה ויש בה משום חימוץ, ועיי"ש.

פרק י"ג
דיני הכנות לליל הסדר

א. יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום )שו”ע סימן תע”ב ס”א(.

ב. יש לפרר התמכא ]חריין, הנקרא כהיום "חזרת"[ מבעוד יום, ויכסום שלא יפוגו, ואם שכח לפררו 
מבעוד יום, יכול לפררו בליל יו"ט ע"י שינוי, כגון שמפררו על גבי השלחן ולא לתוך הקערה. ואם 
חל בשבת אסור לפוררו אפילו ע"י שינוי, אלא יכול לחתכו לחתיכות קטנות סמוך לאכילה, ולא 

יחתכנו דק דק.

ג. גם החרוסת יש לכתחילה להכין מבעוד יום, ואם שכח להכין מבעוד יום אפשר לעשותו גם בליל 
אבל כשחל בשבת אסור  ואין צריך לעשות שינוי בחיתוכם.  יו"ט, ומותר לחתוך הפירות דק דק 
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לחתוך הפירות דק דק, וכן יש לחתכם רק סמוך לזמן אכילתו, ולתת תחילה המשקים ואח"כ 
החרוסת, ויעשה רק בלילה רכה ולא יטרוף החרסות בכח אלא באצבע.

ד. ראוי להכין מי מלח מבעוד יום, ואם שכח להכינו מבעוד יום וכשחל יו"ט בשבת יכול לעשות מי 
מלח מעט, ושיהיה המלח פחות מעט משני שליש במים. ויש מחמירין גם כשחל בחול לעשות 

שינוי.

לצלות צלי מעריו"ט יצלה ביו"ט אך יזהר לאוכלו מחר ביו"ט, כדי שלא יהא מכין מיו"ט  ה. שכח 
לחול.

ו. להכין ולהטיב הנרות והפתילות לכבוד יו"ט, וכשחל בשבת יש לזכור להדליק הנרות לפני השבת.

שיעורים
שיעור רביעית יין:

לפי משקל 86 גרם )כמנין כו"ס(, ולהנוהגים כשיעור חזו"א, לפי משקל 150 גרם, )כמנין 
כו"ס הגו"ן(
כזית מצה:

כ 30 גרם )כדי לצאת ידי חובת מצוה דאורייתא ככל עיקרי השיטות גם לפי שיעור 
חזו"א(.

יש אומרים והקובע בשיעור כזית הוא לפי הנפח ולא המשקל, וכיון שנפח כזית הוא 
פחות ממשקל כזית. לכן חולה )או זקן חלוש( שקשה להם להרבות בשיעור מצה
יש מקום להסתמך בשיעור כ-20 גרם לפי שיעור חזו"א, וכ-15 גרם לפי שיעור 

הגרא"ח נאה.
בפרט כשאוכלים 2 כזיתי מצה ביחד.

כזית מרור:
שיעורו בכזית, והיות שבזמה"ז הוא מדרבנן, יש להקל )למי שקשה לו( לחשב את הכזית  

ב- 20 גרם,
)גם לפי החזו"א(.

פרק י"ד
 כמה דינים הנוהגים בליל הסדר

ד' כוסות

א. שיעור הכוס הוא כדי שיחזיק רביעית יין, ושיעור רביעית יין הוא לפי משקל 86 גרם, וסימנך 
כמנין "כוס", ולהנוהגים כשיעור חזו"א יש לקחת כוס של 150 גרם, וסימנך כמנין "כוס הגון".

לכתחילה יש לשתות רביעית שלם, ובדיעבד סגי בשתיית מלוא לוגמיו שהוא בדרך כלל רוב  ב. 
רביעית. ובאדם מבוגר אשר מלוא לוגמיו שלו הוא יותר משיעור רוב רביעית, צריך מדינא לשתות 

מלוא לוגמיו.
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מוסיפין  ויש  רביעיות,  כמה  שמחזיק  אף  הכוס  רוב  לשתות  צריך  שלכתחילה  אומרים  יש  ג. 
שלכתחילה יש לשתות כל הכוס כולו, ואם קשה לו השתיה יקח לו כוס קטן כשיעור רביעית לבד.

לא ישהה בשתיית רוב הכוס יותר מכדי שתיית רביעית, ואם שהה עד כדי אכילת פרס יצא,  ד. 
ולכתחילה נכון לשתות רוב רביעית בבת אחת. 

ה. נשים שכבר בירכו "שהחיינו" בעת הדלקת נרות יו"ט, יזהרו שלא לברך שנית ברכת "שהחיינו" 
בעת הקידוש, וכן יזהרו שלא לענות אמן כיון שכבר בירכו בפה"ג, ומ"מ בדיעבד אם ענו אמן לא 

הוי הפסק. 

מצה

בעת הברכה של אכילת מצה צריך לכתחילה לאכול שני כזיתים, אחד בשביל ברכת המוציא,  ו. 
ואחד בשביל ברכת מצה. אמנם מי שקשה לו יכול לסמוך להקל באכילת 30 גרם מצה לבד.

יש להוסיף משהו על שיעור כזית מפאת פירורי מצה הנותרים בין השיניים, שאין מצטרפים  ז. 
לשיעור כזית, וכן בדרך כלל נופל קצת פירורים מן המצה בעת האכילה.

ח. כל הכזיתים צריך לאכול בשיעור זמן אכילת פרס, ויש הרבה דיעות כמה דקות נחשב שיעור 
אכילת פרס, והמחמירים ביותר חוששים לשיעור של 2 דקות, והמקילים ביותר נוקטים בשיעור 
של 9 דקות, והמנהג המקובל הוא למדוד בשיעור 4 דקות, והמחמיר לשיעור של 2-3 דקות תבוא 

עליו ברכה.

מרור

לקחת  ורבותם  אבותם  בית  מנהג  עפ"י  הנוהגים  ויש  "חסה",  וקלחי  עלי  ליקח  נוהגים  למרור  ט. 
למרור "תמכא" )חריין(.

חסה אייסברג, יש חוששים שאין זה חסה המקובלת לקיום מצוות מרור.

היו שנמנעו מלקחת חסה מחמת ריבוי התולעים שהיה מצוי בהם. אך כהיום קיים גידול  לפנים 
מיוחד של עלי חסה נקיים מחשש תולעים.

ירקות מצוננים בהשגחת הבד"ץ, וירקות עלים )חסה( בגידול מיוחד
המאושרים מטעם הבד"ץ ראה בפנים המדריך  "ירקות עלים"

שלחן עורך

י. אסור לאכול בשר צלי בלילה הזה, שנראה כאוכל מבשר פסח. ובכלל זה בשר אפוי. אבל מותר 
לאכול בשר שנצלה ונתבשל אח"כ, ולכן אם רוצה לאכול כבד צריך לבשלו אחר הצליה. דג אפוי או 

צלוי, אין איסור לאוכלו.

יא. בשר מטוגן ע"י בישול בקדירה בלי שמן ומים, ומתבשל במוהל היוצא מן הבשר, ג"כ אין לאוכלו 
בליל פסח. ואם הכין כבר בשר כזה לצורך יו"ט יכול לבשלו בליל יו"ט, ואז מותר באכילה.
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יב. יש המהדרים לאכול לפחות כזית בשר בקר משום שמחת יו”ט, אם כי מעיקר הדין הא ד"אין 
שמחה אלא בבשר" נאמר רק על בשר קרבנות.

פרק ט"ו
קטניות ומאכלים שמעורב בהם קטניות 

אין להקל אפילו בשעת הדחק )כפסק רבינו הגר"א במעשה רב( בגזירת הקדמונים לבני אשכנז שלא  א. 
ירושלים  לאכול בפסח כל מיני קטניות ושמני קטניות. גם בוטנים הם בכלל קטניות, כפסק רבני 

הקדמונים. אמנם לא אסרו אלא באכילתן, ואין על קטניות חובת ביעור ומותר להשהותן בבית. 

ב. גם בערב פסח מזמן איסור אכילת חמץ נוהגים להחמיר באכילת קטניות.

ג. גם מאכל שמערבים בתוכו קטניות בייצורו והכנתו, אין לאוכלו.

ד. הגדרת קטניות היינו כל דבר שזורעים אותו בזרעונים, ומצמיח רק גרעינים והזרע עצמו נאכל, וכל 
שגדל על עץ אין בו דין קטניות, ולכן בפולי קפה אין גזירת קטניות כיון שגדלים על עץ.

ה. ומחמירים לאסור גם שמן בוטנים ושמן כותנה. 

פרק ט"ז
דברים שהחמירו לא לאוכלם בפסח, ובענין רחיצת עופות 

וביצים לפני החג

להקל  נוהגים  קטניות,  עירוב  בהן  שיש  דייסות  מיני  אם  כי  לאכול  יכולים  שאינם  לתינוקות  א. 
בעבורם. ויזהרו לכתחילה שלא להשתמש לצורך זה בכלי הפסח הרגילים, אלא בכלים מיוחדים. )עיין 

עוד להלן בסוף המדור בקשר למזון תינוקות(

ב. יש דברים שהחמירו שלא לאוכלם בפסח מפני חששות חימוץ שהיה מצוי בהם ובדברים אלו 
נוקטים בעיקר לפי המנהג בין לקולא ובין לחומרא. אחד מאותם הדברים שנהוג להחמיר בהם הוא 
פירות יבשים כי שכיח היה למושחם או לערב בהם קמח, וכן היו מייבשים אותם בתנור חמץ, ולכן 
נשאר המנהג גם כהיום להחמיר בזה. ולכן אין אוכלים בפסח גם מיני פיצוחים, אף שאינם קטניות. 

ג. כיון שמצוי לפעמים בתוך העופות שיירי חיטים ממה שאכלו בחייהם, נוהגים המדקדקים לקנות 
העופות דוקא קודם הפסח ולשטפם ולרחצם היטב. בוועד השחיטה דעדתינו קיים פיקוח על מאכל 

העופות לפני פסח מחשש חמץ. )ראה עוד בערך איטליזים בענין הפיקוח מחששות חמץ(

נקי  אינו  הביצים  שמטילות  המקום  שלפעמים  חמץ,  חשש  עליהן  דבוק  להיות  עלול  הביצים  ד. 
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משיורי מאכלם העשוי ממיני דגנים, ובעיקר מצוי חשש זה בביצים שאינן עוברות תהליך שטיפה 
ורחיצה, ולכן נהגו המדקדקים לשטוף הביצים מערב פסח. ולזרוק התבניות מחשש פירורים.

סודרה השגחה מיוחדת על הביצים שהדיו המוחתם על הביצים יהיה ללא חשש חמץ, 
ועל כל ביצה או אריזה ישנה חותמת מיוחדת כזו: כ. פסח לסימון כי הדיו ללא חשש.

פרק י"ז
חמץ שעבר עליו הפסח 

א. קי"ל דחמץ שעבר עליו הפסח קנסו חז"ל ואסרוהו באכילה ובהנאה, אבל אם נמכר לנכרי כדת 
וכדין מותר לאוכלו אחר הפסח. ולכן יש להיזהר מאד שלא לקנות חמץ אחר הפסח, כל זמן שאין 

בחנות תעודת כשרות המעידה שנמכר החמץ כדת וכדין.

ב. מצד הדין אין צורך להימנע כלל מלאכול אפילו חמץ גמור שנמכר לנכרי, שכל שנמכר לנכרי לא 
קנסו חז"ל ומותר באכילה. אך יש מדקדקים שמחמירים על עצמם שלא לאכול חמץ מלפני הפסח 
אף שנמכר לנכרי, לפי שחוששים  שמא לא חל הקנין לפי כל השיטות וכל הדיעות, ונמצא שיש 

חשש שלא היה מכור לגמרי לנכרי.

ג. וכמובן שאף אלו המחמירים אין צריכים לחוש כי אם על דבר שיש בו חמץ גמור, אבל לא בדברים 
שיש בזה חשש רחוק של חמץ, וכ"ש שאין צריך להחמיר על מיני קטניות, שלא חששו על קטניות 

אלא בפסח ולא אחר הפסח.

ובכדי לדעת כל הפרטים בזה איזה מוצר יש בו חמץ גמור ואיזה מאכל אין בו רק חשש חמץ או רק 
עירוב קטניות, יש לעיין לעיל בידיעון של מוצרי חמץ וחשש חמץ.

ד. אף המחמירין שלא לאכול חמץ שעבר עליו הפסח הנמכר לנכרי יש להקל בקמח שנטחן מלפני 
פסח, שכן קמח רגיל אינו חמץ גמור ואין בזה אלא משום חשש רחוק ואין נזהרים להשתמש בהם 

כי אם בפסח ולא אחר הפסח.

ה. המחמירין על חמץ שלפני הפסח הנמכר לנכרי, עליהם לדעת שלא ניתן לסמוך על מה שנדפס 
על המוצר שנאפה לאחר הפסח לפי שלדאבוננו מצויים זיופים בדברים אלו. והרוצה לדעת אימתי 
נאפה צריך לבדוק את תאריך זמן הייצור הרשום על המוצר. ]דרך אגב, לגבי כל המוצרים גם במשך 
התפתחות  חשש  מפני  מאד,  ישנים  דברים  לקנות  שלא  הייצור  תאריך  על  להסתכל  טוב  השנה 

חרקים ותולעים[.

ו. כל התרופות שאינן ראויות לאכילה, אשר יש עליהן חשש עירוב חמץ אין לחוש עליהן לגבי אחר 
הפסח, שהרי מצד עיקר הדין יש להקל אפילו בפסח שכן נפגם טעמו לגמרי, ועכ"פ לאחר הפסח 

אין לחוש על כך.
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פרק י"ח
בליעת תרופות בפסח והשימוש בהן

אנו משקיעים מאמץ רב בכדי לברר את כשרות התרופות שאין בהן חשש חמץ, וראה להלן  א. 
רשימה מפורטת בענין זה.

בהם  יש  כאשר  פגום,  טעם  בהם  שאין  וללעיסה  למציצה  העומדים  כדורים  ומיני  סירופים  ב. 
חשש עירוב חמץ, הרי אלו תערובות חמץ ואין להשתמש בהם, ויש לבערם או למכרם לנכרי. ועיין 

ברשימה המפורטת בענין זה.

ג. כל האמור לעיל הוא לגבי תרופה המיועד לאכילה, אבל מיני משחות וכדו' שנעשה רק למריחה 
ושימוש חיצוני בלבד, מותר להשתמש בהן אף אם יש בהן עירוב חמץ, כיון שנפגם טעם החמץ 
רק  בהן  כשמשתמשים  ולא  שבולעים,  תרופות  באותן  אם  כי  להיזהר  נוהגין  ואין  כלב,  מאכילת 

שימוש חיצוני גרידא.

ד. שטיפת הפה בדבר שנפסד מאכילת אדם כמו "מי פה", אם הוא זהיר שלא לבלוע ממנו אלא 
חוזר ופולטו, אין לחוש שמא יש בו חשש עירוב חמץ, )עיין שו"ת קנה בושם ח"א סימן כ"ה(.

ה. אמנם זהו דוקא כשנפגם מאכילת כלב, אבל במשחת שיניים כיון שיש לה טעם משובח, אף 
שאינו בולע ממש המשחה אלא חוזר ופולטו, יש להיזהר ביותר שלא יהא בה שום חשש חמץ כל 

דהו, ולכן יש לקנות רק אלו העומדות תחת השגחתנו וכשרות לפסח.

ו. תרופות שאין  בהן חשש עירוב חמץ, אלא קטניות אין לחוש בהן, דלא החמירו בקטניות כשאוכלן 
לצורך רפואה, ובפרט כשנפגמו מאכילת כלב כפי שבדרך כלל בתרופות וכדורים.

ז. כל האמור היינו רק לענין חולה שאין בו סכנה ח"ו אבל חולה שיש בו סכנה, ויש צורך ע"פ הוראת 
רופא ומו"צ לאכול איזה מין רפואה שיש בזה עירוב חמץ, מצוה עליו לאוכלו, שכן פיקוח נפש דוחה 
כל התורה כולה. ונוהגין להדר אם אפשר לעטוף התרופה בקפסולה נקיה מחשש חמץ, שאז נחשב 

שלא כדרך אכילה, אבל לא לעכב משום כך את נטילתו.

צריך  ואם  לנכרי,  ולמוכרה  פסח  קודם  התרופה  לקנות  ישתדל  יראה  בל  איסור  למנוע  כדי  ומ"מ 
לקנותה בפסח ישתדל לקנותה בבית מרקחת של נכרי, ויכוין שלא יחול עליו הקנין, וגם לא ישלם 

לו עד אחר הפסח כדי שלא יהא בזה קנין כסף.






