
ניסן תשפ�ב

אין למכור או לקנות מוצרי מזון לפסח שאין עליהם הכשר מיוחד מרבנות מוסמכת לשנה 
זו (תשפ�ב).  

למוצרים  ומיוחד  נקי  מקום  להכין  נדרשו  בפסח,  הפתוחים  החנויות  בעלי  לידיעתכם, 
הכשרים לפסח ולדאוג לאחסן את מוצרי החמץ במקום מוסתר. על בעל העסקים לנקות 
והכפות  הסכינים  להכשיר  או  ולהחליף  השולחנות  המשקולות,  המאזניים,  את  היטב 
לקראת החג. כמו כן, על בעלי החנויות לדאוג לנעול את החמץ במקום מיוחד שיישאר סגור 
ומכוסה עד מוצאי שבת שלאחר חג שביעי של פסח, ולמכור את החמץ לרב מוסמך מטעם 
הרבנות הראשית לחיפה – רב שכונה או במשרדי מחלקת הכשרות של הרבנות הראשית 

לחיפה, רח� הרצל 60, חיפה טל�: 04-8641187.  
מסעדות, מלונות, קונדיטוריות ובתי קפה זקוקים להכשר מיוחד לפסח. יש להקפיד לבדוק 
את התעודה ותוקפה. אישור מכירת חמץ אינו תחליף לתעודת כשרות, ויש לדרוש תעודת 

כשרות לפסח בתוקף.  
שקדים  בוטנים,  (כולל  יבשים  פירות  לפסח.  מיוחד  להכשר  זקוקים  לסוגיהם  שימורים 
בשר  וכן  נקניק  או  בשר  מוצרי  מלוחים,  דגים  קפה,  תחליפי  הקלוייםבמלח),  וגרעינים 

סינטטי, יש בהם חשש חמץ, אלא אם כן יש עליהם הכשר מיוחד מרבנות מוסמכת.  
יש להקפיד לבדוק את התרופות לפני השימוש אם יש בהן חשש חמץ. מן הראוי לבקש 
מהרופא לרשום תרופות כשרות לפסח (רשימת התרופות לשנה זו נמצאת בסניפי קופות 

החולים ובאינטרנט). במקרה שאין אישור לפסח על התרופה, יש לעשות שאלת חכם.  
(מאלץ), הם חמץ  וכן קפה המעורב בלתת  וויסקי  בירה,  ופלים,  לסוגיהם,  ביסקוויטים 
גמור. גריסים מחמשת מיני דגן (חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת שועל ושיפון) הם חמץ 
גמור. קמח תפוחי אדמה, אבקת אפיה, פודינג וכו� אסורים בפסח, אלא אם כן יש עליהם 
העשויה  גלוקוזה  המכילים  מאפה  ומוצרי  ממתקים  מוסמכת.  מרבנות  מיוחד  הכשר 

מקטניות ונושאים הכשר לפסח, כשרים לאוכלי קטניות.  
הנוהגים באכילת אורז בפסח, יקפידו על כך שהאורז כשר לפסח. הקונים אורז משקים, 
יקפידו לקנות מאדם כשר, המקפיד על חשש תערובת חמץ וניקיון כלי המידה והמשקל. 

בכל מקרה יש לברור את האורז היטב לפני הבישול לפסח.  
תשפ�ב  בניסן  לכ�ג  אור  פסח,  של  שביעי  חג  שלאחר  שבת  במוצאי  לקנות  אין 
במהלך  שהוכנו  חשש  שיש  ופלאפל  כעכים  מאפה,  מיני  כל  או  לחם   ,(23.04.2022)
החג/שבת זו. בעלי המאפיות והקונדיטוריות מוזהרים שלא להכין את השאור לאפיה לפני 

השעה 21:00 במוצאי שבת שלאחר חג שביעי של פסח.  
לאחר הפסח יש להקפיד לקנות מוצרי חמץ אך ורק מחנות שיש לה אישור מכירת חמץ 

מהרבנות המקומית.  

04
-8
62
57
69

   .1

.2

    .3

.4

.5

.6

.7

.8

.9


