י"ט שבט תשע"ה 08 ,פברואר 2015

בס"ד

לכבוד
רפתות תנובה
ומרכזי המזון
שלום רב,
הנדון :הכנות לפסח תשע"ה ()2015
אנו עומדים להתחיל במבצע פסח ואנו מקווים שמסורת שיתוף 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 למיכל החלב .על פי
תקנון איכות החלב חייבת כל רפת להקפיד על סינון החלב וניקיונו במשך כל ימות השנה .בתקופת הייצור לפסח
משגיחי הכשרות בודקים את איכות הסינון ומוודאים שהחלב במיכל אכן נקי לחלוטין .אנו מציעים לכל מי שעובד
עם מערכת סינון לבדוק בעצמו את איכות הסינון ,ואם מתברר שמערכת הסינון איננה יעילה והחלב במיכל איננו
נקי לחלוטין מומלץ להזמין טכנאי מומחה שיבדוק את מערכת הסינון וידאג לתקנה כדי שהחלב אכן יהיה נקי מכל
לכלוך .חלב שיימצא מלוכלך בבדיקת ניקיון החלב ע"י המשגיח לא יוכל להתקבל כחלב כשר לפסח .בדיקות ניקיון
החלב התבצעו כבר בחלק מהמשקים ,ולקראת מועד תחילת הייצור הכשר לפסח במחלבות הן תתבצענה גם בשאר
הרפתות ,וככל שנתקרב לפסח הבדיקות תהיינה תכופות יותר.
רפתות חלב:


החל מיום ראשון ט' בניסן  29למרץ  2015יש לעבור להזנה במזון כשר לפסח בלבד ,ואין לחזור להזנה במזון
לא מאושר לפסח לפני יום ראשון כ"ג ניסן  12לאפריל .2015



כל מזון המכיל דגנים (חיטה ,שעורה ,שבולת שועל ,שיפון) איננו 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:
.1

ניקיון יסודי של כל מכון החליבה וסביבתו (רצוי להחליף את בטנות הגביעים).

.2

כיסוי פתחי צינור החלב.

.3

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

.4

סגירת כל התאים ,בורות ,מתבנים וסילוסים שמכילים חומרים לא כשרים לפסח (את המזונות
הכשרים לפסח יש לאחסן בתאים נקיים שאין בסביבתם גורמי חמץ שעלולים להגיע אליהם) .את
התאים הסגורים יש לסמן בסימון "חמץ".

.5

ניקיון האבוסים במטאטא לפני חלוקת מזון כשר לפסח.
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בתקופת הייצור הכשר לפסח יש להקפיד להרחיק כל חמץ ממקומות בהם הוא עלול להגיע לחלב (מכון
החליבה ,מיכלי החלב והמיכלית) ולכן יש להקפיד שלא לאכול במקומות אלו.



משגיחי הרפתות יסייעו בהכנות לפסח ויחתימו את בעלי הרפת 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).



החיוב עבור עלות הטיפול וההשגחה לפסח יהיו כמו בשנים שעברו וכדלהלן ₪ 200 :לרפת עד מכסה של
מליון ליטר ₪ 500 ,לרפת עד  2מליון ליטר ₪ 1,000 ,לרפת עד  5מליון ליטר ,ו ₪ 1500לרפת מעל  5מליון
ליטר .העלות כוללת גם פיקוח ומתן כשרות למרכז מזון מקומי שלא מספק לגורמי חוץ.

ניתוחי פרות
אנו שבים ומזכירים כי ביצוע ניתוח או כל פעולה חודרנית אחרת בפרות (כולל ניתוח קיסרי) ללא הודעה
מראש למערכת הכשרות וללא השגחה עלול לגרום לפסילת כשרות החלב ,ולפגיעה חמורה 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)

מרכזי מזון


מרכזי המזון יסיימו את הליכי הניקיון וההכשרה עד ליום שישי ז' ניסן  27למרץ  2015ובמועד זה יינתנו
למרכזי המזון שיעמדו בתנאי הכשרות תעודות כשרות לפסח.



יש להקפיד לקלוט חומרים כשרים לפסח הנקיים מתערובת גורמי חמץ ולאחסנם על משטח נקי משאריות לא
כשרות לפסח (חומר כשר לפסח שיימצאו בו גורמי חמץ – לא יאושר) .אם נאלצים לאחסן חומר כשר לפסח
בתא שהיה בו קודם גורם חמץ יש לנקותו היטב ולתאם עם המשגיח המקומי בדיקה של ניקיון התא לפני
הכנסת המזון הכשר לפסח .נא להקפיד לפנות אל המשגיח מבעוד מועד ולא ברגע האחרון כשהמשאית עם
המזון הכשר לפסח נמצאת כבר בדרך למרכז המזון.



תירס גרוס יש לקלוט עם אישור כשרות שהתירס נגרס במגרסות נקיות מגורמי חמץ.



ממועד ההכשרה ועד יום ראשון כ"ג ניסן  12לאפריל  2015אין לקלוט גורמי חמץ במרכז המזון .במקרה של
אילוץ לעשות זאת ,יש לבדוק מול המשגיח המקומי כיצד ועד מתי ניתן לקלוט את גורמי החמץ במרכז המזון
מבלי לפגוע בכשרות לפסח ,ולהקפיד לעבוד בהתאם להנחיותיו ולמסוכם איתו.



כדי למנוע תערובת של גורמי חמץ בתאים הכשל"פ ,נבקש להקפיד שלא לקלוט סובין גם לפני מועד ההכשרה
לפסח ,בסמיכות לתאים המיועדים לשימוש בפסח.
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לתיאום בנושא פיקוח על קצירת חיטה לצורך שחת דגן או לתחמיץ כשרים לפסח יש להתקשר לאריק שאול
או למשרד או למשגיח המקומי .עלות בדיקת שדה כולל הנסיעות היא  ,₪ 500עלות שעת השגחה בזמן
הקציר  ₪ 80ועלות הנסיעות  ₪ 2.5 -לכל ק"מ.



עלות הטיפול בכשרות לפסח למרכזי מזון תהיה אף היא כמו בשנה שעברה  ₪ 1500למרכז מזון המספק עד
 1000מנות ₪ 2500 ,למרכז מזון המספק  1000עד  2500מנות ו ₪ 4000-למרכז מזון המספק מעל  2500מנות.



בכל בעיה שמתעוררת בעקבות הנחיות אלו ובכל שאלה ניתן לפנות לכל אחד מאנשי הקשר שלהלן שישמחו
לעזור ולמצוא פתרון לכל בעיה.



מאחר והשנה היא שנת שמיטה אנו נאפשר השנה לכל המעוניינים שימוש בשחת דגן כשרה לפסח מהשנה

שעברה ובתנאי שהיא אוחסנה בתיאום עם מערכת ההשגחה.
אנשי קשר:
משרד רב תנובה –  .036904639פקס –  .036993431אי-מייל ronenr@tnuva.co.il -
פרץ שורק – יועץ למערכת הכשרות בנושא רפתות ומרכזי מזון 050-5359851 -
אריק שאול – מנהל פיקוח ארצי רפתות ומרכזי מזון 052-6016260 -
בלוקה אברהם – מנהל פיקוח רפתות ומרכזי מזון באזור רמת הגולן והגליל העליון 052-6016259 -
הרשקוביץ יצחק – מנהל פיקוח רפתות ומרכזי מזון באזור הגליל התחתון והעמקים 052-6016263 -
גדעון נעמן – מנהל פיקוח רפתות ומרכזי מזון אזור הדרום 052-6016262 -
אלון טננבאום – מנהל פיקוח רפתות ומרכזי מזון באזור המרכז .052-6016261 -
ב ב ר כ ה,

הרב זאב וייטמן – רב תנובה

תקציר לוח הזמנים:
תחילת הזנה במזון כשר לפסח

 29 -במרץ 2015

חזרה למזון רגיל

 12 -באפריל 2015
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תשע"ה

בס"ד

שטר התחייבות והרשאה למכירת חמץ
אני החתום מטה עושה שליח את הרב זאב וייטמן או מי שימונה מטעמו שימכור
את כל החמץ שימצא ברשותי בערב פסח לנכרי ויעשה את כל הנחוץ על פי
ההלכה על מנת שהחמץ לא יהיה ברשותי בפסח כולל השכרת כל המקומות בהם
מונח החמץ.
כמו"כ ,אני מפקיר בלב שלם את כל גרעיני התבואה או החמץ שעלולים להתערב
בתערובות המזון הכשרות שיהיו ברשותי בפסח ,על מנת שלא אכשל באיסור
החמץ.

שם ומס' יצרן . _____________________ :

לקיבוץ  -חתימת מורשי חתימה . ________________________ :

חותמת המשק. __________________________ :

למושב  -חתימת בעל המשק . ___________________________ :

חותמת בעל המשק . __________________ :
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