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הכנות לפסח תשע"ג )2013(

הנחיות כשרות לפסח

שיתוף א שמסורת  מקווים  ואנו  פסח  במבצע  להתחיל  עומדים  נו 
הפעולה שהגענו אליה בשנים האחרונות תמשך גם השנה ותביא לכך 
שהמבצע יעבור בשלום ובאופן חלק, ללא תקלות ונזקים לענף החלב בכלל, 

ולרפתות בפרט. 

יסוד חשוב ביותר בכשרות החלב לפסח הוא ניקיון החלב ומניעת חדירת 
גורמי חמץ ולכלוך למכל החלב. על פי תקנון איכות החלב חייבת כל רפת 
הייצור  בתקופת  השנה.  ימות  כל  במשך  וניקיונו  החלב  סינון  על  להקפיד 
לפסח, משגיחי הכשרות בודקים את איכות הסינון ומוודאים שהחלב במכל 
לבדוק  סינון  מערכת  עם  שעובד  מי  לכל  מציעים  אנו  לחלוטין.  נקי  אכן 
בעצמו את איכות הסינון, ואם מתברר שמערכת הסינון איננה יעילה והחלב 
במכל איננו נקי לחלוטין מומלץ להזמין טכנאי מומחה שיבדוק את מערכת 
הסינון וידאג לתקנה כדי שהחלב אכן יהיה נקי מכל לכלוך. חלב שיימצא 
כשר  כחלב  להתקבל  יוכל  לא  ע"י המשגיח,  ניקיון החלב  בבדיקת  מלוכלך 
לפסח. בדיקות ניקיון החלב התבצעו כבר בחלק מהמשקים, ולקראת מועד 
הרפתות,  בשאר  גם  תתבצענה  הן  במחלבות  לפסח  הכשר  הייצור  תחילת 

וככל שנתקרב לפסח הבדיקות תהיינה תכופות יותר. 

רפתות חלב
החל מג' אדר תשע"ג 13 לפברואר 2013 יתקבל במחלבות רק חלב כשר  	•
לפסח. לקראת מועד זה יסיימו המשגיחים לבדוק את יעילות מערכות 

הסינון בכל הרפתות.
החל מיום שלישי, ח' בניסן 19 למרץ 2013, יש לעבור להזנה במזון כשר  	•
לפסח בלבד, ואין לחזור להזנה במזון לא מאושר לפסח לפני יום שלישי 

כ"ב ניסן 2 לאפריל 2013. 
איננו  שיפון(  שועל,  שיבולת  שעורה,  )חיטה,  דגנים  המכיל  מזון  כל  	•

מאושר לשימוש בתקופה זו.

שבר תירס לא מאושר לשימוש בגלל שהוא מעורב בגרעיני דגנים. 	•
זבל עופות טעון אישור כשרות לפסח. 	•

לפני המעבר למזון כשר לפסח יש לבצע ניקיונות והכשרות כדלהלן: 	•
את  להחליף  )רצוי  וסביבתו  החליבה  מכון  כל  של  יסודי  ניקיון   .1

בטנות הגביעים(.
כיסוי פתחי צינור החלב.   .2

והשופל משאריות  יסודי של עגלות החלוקה, מערבלי המזון  ניקיון   .3
מזון לא כשר לפסח.

סגירת כל התאים, הבורות, המתבנים והסילוסים שמכילים חומרים   .4
לא כשרים לפסח )את המזונות הכשרים לפסח יש לאחסן בתאים 
את  אליהם(.  להגיע  שעלולים  חמץ  גורמי  בסביבתם  שאין  נקיים 

התאים הסגורים יש לסמן בסימון "חמץ".
ניקיון האבוסים במטאטא לפני חלוקת מזון כשר לפסח.  .5

בתקופת הייצור הכשר לפסח, יש להקפיד להרחיק כל חמץ ממקומות   .6
שבהם הוא עלול להגיע לחלב )מכון החליבה, מכלי החלב והמכלית( 

ולכן יש להקפיד שלא לאכול במקומות אלו.
הרפת  בעלי  את  ויחתימו  לפסח  בהכנות  יסייעו  הרפתות  משגיחי   .7
על כל הטפסים הנחוצים מבחינת כשרות )מכירת חמץ, התחייבות 
לשמירת כללי הכשרות בפסח והתחייבות להודיע על כל ניתוח או 
טיפול חודרני המבוצע ברפת, ובמידת הצורך, גם על מכירת עגלות 

 .)שלא המליטו כדי למנוע בעתיד בעיות במכירת עגלים

ניתוחי פרות
אחרת  חודרנית  פעולה  כל  או  ניתוח  ביצוע  כי  ומזכירים  אנו שבים 
הכשרות  למערכת  מראש  הודעה  ללא  קיסרי(  ניתוח  )כולל  בפרות 
חמורה  ולפגיעה  החלב,  כשרות  לפסילת  לגרום  עלול  השגחה  וללא 
בענף החלב כולו, כתוצאה מערעור האמון בין הרפתנים וציבור שומרי 

הכשרות.
לכן אנו מבקשים להקפיד מאוד להודיע למשגיחים, מבעוד מועד, על 
כל ניתוח או פעולה חודרנית כדי למנוע אי נעימויות ונזקים מיותרים.
על ניתוח קיסרי או פעולה חודרנית דחופה אחרת שהתבצעו בשבת 
יש להודיע מיד במוצאי שבת )מבחינת שמירת שבת הדבר מותר רק 

 .)ע"י וטרינר לא יהודי

סינון  מערכת  עם  שעובד  מי  לכל  מציעים  אנו 
ואם מתברר  איכות הסינון,  לבדוק בעצמו את 
במכל  והחלב  יעילה  איננה  הסינון  שמערכת 
איננו נקי לחלוטין מומלץ להזמין טכנאי מומחה 
כדי  וידאג לתקנה  הסינון  שיבדוק את מערכת 

שהחלב אכן יהיה נקי מכל לכלוך
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