
ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין שליט"א

מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

 כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

נתייסד בארה"ב בחודש אדר-ניסן ה'תשל"ד משנה א' קונטרס א' )כרך א'( 
עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח - שנה ח' קונטרס מ' )כרך ח'(, 

וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה

שנת התשע"ה

דבר המערכת

המערכת על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
 במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.

שמע בני עצות לתיקון הכשרות
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בכשרות, המעונייני ולכל  לקוראינו לשרת רק ה ומטרתינו מלאכתנו
 מזונותיה לייצר המזו תעשיית בעלי  לכל ולעזור  לתק שאיפתנו  כ וכמו

במודעה  יכריזו המזו תעשיית  שבעלי כוונתינו אי אבל הכשרות , בתכלית

 מודיעי הננו פיקוחנו, תחת או השגחתנו תחת עומדי שה וכדומה
ידינו. תחת  נשאר ולפרס להודיע  שיש  מה  הבחירה שזכות 

התשובה  הזאת ? המשימה את לעצמינו שלקחנו ראינו מה השואלי לאלו

דברי עינינו לפני עמדו חיי חיי חיי חיי היא!  החפ החפ החפ החפ" בספרו בעתו בעתו בעתו בעתו זצ"ל שכותבדברדברדברדבר "

יכול היה קלה, תוכחה שבדבר זה על יתמרמר  מאד ומה  לשונו: וזה  ש
 הדי יהיה לא שבודאי לומר, בנפשו יתפתה ואל  ,הדיני אלו מכל להסתלק

בערבות אד כשנתחייב  תדע, זה לעומת  כי בעירו, יחיד אינו כי לבד, עליו
וכמה  כמה עוד אתו נתערבו אפילו ,דינרי אלפי עשרות  לכמה גדולה

 מ חלק רק עליו יגיע  א אפילו ,התשלומי לזמ כשמגיע מיהו ,אנשי
 כא  וא עי"ז. מאד לו ייצר אשר גדול, לסכו כ ג עולה  הוא הערבות ,

תבוא  וכאשר ,איסורי אכילת של  העני מאוד ונתרבה  היות בעניינינו,
אחד, ובמקו אחד בשבוע הנאכלי איסור , של כזיתי לאלפי יגיע , לחשבו

ולמנוע זו, במצוה להחזיק עיר אנשי את  לזרז ביד יש אשר האנשי ואלו

,עליה תהי' האשמה עיקר  בודאי והתרשלו, מאיסורי ישראל נפשות
ולהחזיר מיחה ולא למחות בידו שסיפק מי כל אליהו דבי בתנא וכדאיתא

ואתה  שנאמר ידו, על אלא  אינ הנשפכי הדמי כל מחזיר , ואינו למוטב 
ממנו  אות והזהרת דבר מפי ושמעת ישראל לבית  נתתי צופה  אד ב

מיד ודמו ימות בעונו רשע הוא וגו' הזהרת  ולא תמות  מות לרשע באמרי
מלכנו אבינו מתחנני שאנו מה דזהו לפרש  נראה  דעתי ולעניות  אבקש.

אבינו נוספת בקשה ואח"כ עיני מנגד וחטאתינו פשעינו והעבר מחה
אלו בקשות  שתי ולכאורה חובותינו, שטרי  כל  הרבי  ברחמי מחוק מלכנו

אנו דמתחילה ניחא ולדברינו השניה, בבקשה  מוסיפי ומה ה אחד
אנו כ ואחר בעצמו עובר שאד ופשעי עונות  על סליחה  מבקשי

ידי  על א כי פשעינו, על באי  שאינ חובותינו שטרי  על עוד  מתחנני

 ביד יש אשר האנשי אלו שכ וכל שלנו חובות  ה וג ,לאחרי ערבות
ולמנוע המאכלות , קדושת  של זו במצוה להחזיק עיר אנשי את  לזרז 

.עליה תהיה  האשמה עיקר בודאי והתרשלו, מאיסורי ישראל נפשות
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

כהלכתה109109109109 ישראל  עמודיצניעות 32

בישראל 110110110110 לצניעות  מדריעמודי 85

נכרית111111111111 פאה עמודידיני 20

הפנימי112112112112 חלק לניקור   מדריעמודי 12

זצ"ל113113113113 מנדלובי פייוול שרגא רבי  מתי עד

עמודי 12

114114114114 הש עמודידרכי 80

115115115115המל עמודיבית 196

שחיטה116116116116  נת עמודילהורות 12

117117117117 "יעד פאר  8"וויכטיג  בהמה לבשר  עו בשר בי מה

עמודיניקור 32

118118118118עירובי  זקני עמודיאסיפת 48

כהלכה119119119119 עירובי עמודיתיקוני 112

כהלכה120120120120 בישראל  עמודי(ח "ב)המשפט  8

121121121121די בעל  עמודיהודאת  32

כהלכתה122122122122 ישראל  עמודינשואי 80

123123123123 יקרי  הכשרות(ח "א )פניני על  עמודי 78

124124124124 יקרי  הכשרות(ח "ב)פניני על  עמודי 30

 עמודי עמודי עמודי עמודי 6135613561356135 הכלהכלהכלהכל  ס ס ס ס

בקיצור חדשה  רשימה 
כרכי בתשעה וניקור כשרות  שחיטה על ספרי (עי'118

(2 # ישיבותליסט 400  לער  בחינ נתנו בא"י). הישיבות ועד (ע"י

רבני ולהרבה עיה"ק  בירושלי  מדרשי בתי ולמאות 

הטופסי  סכו 6.500 בער הדפי  סכו  ישראל באר

. ספרי 118.000

 ולשו באידיש  בנפרד פרשה כל  לישראל  חק  ספרי 54

הקודש .

. ספרי 54.000  הטופסי  סכו  7.500 בער  הדפי  סכו

כרכי 500 הקודש   ולשו באידיש לישראל  חק  כרכי 10

. כרכי 5000 ס"ה .כר מכל

ומוסר  הלכה ספרי ספרי 26(3# ליסט העמודי(עי' סכו .

. ספרי 52.000 ס"ה ,כר מכל 2000  4.500  בער

הקודש  ולשו באידיש  ספרי 10(4# ליסט .(עי'

ס"ה  ספר, מכל 2000   עמודי 1200 בער הדפי  סכו

. ספרי 20.000

50יובל שנים של פעילות המערכה

שעומדי אלה אצל  אפילו  השחיטה  לומדי נתמעטו כ וע"י 

בתורה. ועוסקי תושיה שוחרי בלילות, ה' לא בבית כי  ה' (חסדי

תורה, בהם להרביץ ואחוה, ואהבה רשב"י  מדרש מדרשות, הבתי  אלה  שנשארו תמנו 

תורה נשתכחה הנ"ל , הישיבות הנהלת חברי הקודש , משמרת שומרי הגבאים ואילולא

לטובה) להם ה' זכרה מצרים, התפרצותמפה  על  יהמה!  כחלילי לבי  .

 כמל עצמו חושב  אחד שכל  ,כא  שנמצאי השוחטי

שוחט להעביר רוצה וכשאני בגבולו, לנגוע ואסור בכיפה,

שוחט תחתיו כולהו ולהביא כי ממנו, טוב  מוצא איני אחר 

על וכלימה בושה בלא בחוצפה  ועוני תפו, דהדדי ברוקא 

בשבת  היושבי  החכמי על   לאיי  ויודעי , מעשיה

היותו תחכמוני. על  שהעברתיו  בשביל ממנו  סבלתי כמה  א. ד. שוחט עוד (והנה

בשעת פגומה סכינו נמצאת פעמים וכמה כדת , הסכין בודק ואינו  ב"ד, ע"פ ממרא זקן 

עליו  שאיימו עד רבה , מכה להכותני אדם בני שוכר  והיה והעברתיו. ממש , השחיטה

נבלות מאכיל  שהיה שר "י, אקוואע, ש. השו"ב כן  וכמו עצתו. סיכל והשי"ת החרדים .

גמל בשר שמכר עדות איזה ע"פ  ונחשד בשר , למכור  חנות  לו  היה וגם בישראל,

בשו"ת שכתבתי וכמו ולהעבירו, להודפו  ה' שעזרני עד בכפי נפשי ומסרתי לישראל,

א') סי' (חיו"ד ח "א  אומר  שעריביע אל  משער אחרי  רוד והיה .

לי). שהיה ה' לולא  ,עאר וגיסו הוא להרגני  כדי במחנה

כל שהוכרחו ,מצרי גלות חוסלה כי להשי"ת אודה

ש אשר ישראל, לאר ולעלות , ממצרי לצאת תושביה

הכשרות. עניני בכל שולטת הראשית  הרבנות

השוחטים  ראש

וראש, לענה  האכילני אשר אקוועא  שמעו  השוחטי ראש

א ': סי' יור"ד  ח "א אומר  ביביע בהרחבה מר מספר 

לפ"ק. עמו שבו"ת ה' בשוב תמוז, ר"ח אודות (תש"ח)קהיר .

בית  של המשגיח עליו שהעיד אקוואע, שמעו דמתא , השוחט 

כשר,  בחות לחתו עליו שפקד  לוי, יחיא  מר   המטבחיי

פקודתו . ע"פ כ ועשה לבב, בזדו גוי, ע"י שנשחטה  בהמה

המדינה, כל עליו  שלעזה רב  מזמ זה והנה מכחישו. והשוחט 

מניח  הנ"ל  שהשו"ב ,הדי בבית  נאמני  אנשי לפנינו והעידו

שיבא  לפני הסירכות את ולנתק הטרפש לפתוח  הגוי את 

ג"כ  ה ועי"ז , בעיניה ח למצוא בכדי הריאה , את לבדוק

שמו, וחושבי ה' מיראי  אנשי הרבה ולכ מתנות. לו  נותני

שנתמנה  מעת רבות,  שני זה כלל, בהמה בשר  אוכלי אינ

.המכוערי מעשיו ונודעו שו"ב, להיות

המשך בעלון הבא
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מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
מהרידב"ז

ומהרב הראשי דארצות הברית הרה"ק רבי יעקב יוסף הערמאן זי"ע
שמסר נפשו על הכשרות, ומתוך האיומים שאיימו על חייו

והצרות שהיו מנת חלקו בימים ההם, נפל למשכב עד לפטירתו.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו

הוא3. רבים  מליונים  לעשות  רצונו בשל הקצב
ולכן  בהוצאות , לצמצם האפשר  ככל משתדל
לכוחותם, מעל  לעבוד והבודקים השוחטים נאלצים

כפולה. עבודה  לעשןת  נאלצים  והם 

לשמורהבעל תפקידו שכל מנהל ממנה הבית 
שעושה  ומי  מדי, לאט  שעובד מי על  ולפקח
לעורר שמנסים  אלו על ובמיוחד טריפות, מדי  יותר 
ולבדוק הדעת וישוב במתינות לשחוט השוחטים  את 

הסכינים . את יותר

ביתיהודים להקים  המבקשים ושלמים , יראים  יקרים 
הן  השחיטה  שנסיונות תדעו בישראל, כשר
משיח  של לביאתו  עד יעמדו ואלו מאוד , גדולות

קאלאמייערצדקנו  הלל ר' הצדיק להגאון גילה  צדיק  שאותו (כפי 

בידכם .זצוק"ל) מונח כשר  בבשר  להשתמש  המפתח ,

נשמעים דעו תמיד שאתם  וכחכם בזכותכם  רק כי
מלאכול  ונזהרים הבהמה בשר  נגד  למעוררים
חשים  זאת שאת  העופות, משחיטת  נזהרים וכן אותן,
נזכירים  הם  כך  בכיסם, והקצבים האיטליזים בעלי
העולה  ככל לעשות  אפשר  ואי  הפקר  אינו  שהעולם 
לפחות תיקונים להכניס אותם ויחייב רוחם , על
המהודרת . השחיטה למען שם ששוחטים במקומות 

מאוד,מעולם חבל רחוקים , אנחנו  עדיין התיקון
יש כך רק כי  יותר, תובע אינו שהצבור 
חבל  זה. בתחום סדר לעשות  נצליח  פעם  שאי סיכוי 
שעות היושבים את לגייס מצליח דבר שהבעל
כל  מכשיל והוא  התפילה, בעת  והמשוחחים במקוה,

ממש. של לפעולה סיכוי

 א 

(טוירקיס ) הודו  תרנגולי 400  בבוסטון  השחיטה 
נע הסרט  בשיטת נשחטות

נסענובשנת  מש ,לבוסטו לשחוט נסעתי תשכ "ט,
ר ' השוחט   ע במטוס  המשכנו ומש ,ללבנו עד במכונית

הודו תרנגולי של גדולה משחטה היתה ש נ"י  ,(טוירקי )...
לשחוט להספיק ונאלצו נע  שולח על נעו כשהתרנגולי
אפשרי  זה אי ידעתי לא  אני רח"ל, לשעה 400 לפחות
הרגיע ... ר'  השוחטי ראש אבל הרבה, כ "כ  בשעה להספיק

אפשרי. שזה  אי תבי ואז תתרגל אתה  לי ואמר  אותי

האשמה בראש הרבני ב .
פייוויל  הרב זה  הוא מי יודעים לא  שעדיין להקוראים

הרב קצרה: סקירה  ליתן  ראוי זצ "ל, הגאוןמענדעלאוויטש
מאותן באחד כותב זצ"ל מנדלוביץ פייוויל שרגא רבי

הכותרת תחת ברשימה בעיה אותה בענין "הניתוח החוברות
האחרוןהחשוב " בשבוע  קרא  שהוא בעובדה פותח הוא

של שהיותהודעה  להודיע והחליטו שהתאספו רבנים מספר
על  "כשר" תויות המוצרים על תולים "פילעי" לממכר  וחנויות
הצבור  את מזהירים הם כשרות, הן כאילו טריפה בשר
ימכרו  שלא לנקניק, החרושת  בתי את מזהירים גם הם  שיזהרו,
מתוצרת אחוז 90 ש להם העירו  כי והודיע וטריפות , נבילות

הינן .טריפההנקניק

" הרשימה : בעל  כותב כך  רבנים,ועל אותם את שואל אני
טריפות? יקנו ולא שישמרו מזהירים: הינם יהודים בשביל איזה

של עול עצמם מעל שפרקו היהודים  איכפתאותם ולא יהדות
החנות חלון  על שכתוב בכך מסתפקים הללו טרף?, לאכול להם

אזהרה ,"כשר"! תעזור לא  כלל היהודים לאותם לאלדעתי 
זקוקים  אינם והרבנים הרבנים, של האזהרה לקול ישמעו הם
יותר  יהיו לא והרבנים וימות", לרשע "הלעיטהו להם לדאוג

לדבר  זאתאחראים לעשות חייבים להזהיר  כשרוצים ולכן ,
לא הם אלא כשר , רק המחפשים  האחרים היהודים למען
אופן בשום יכנסו  לא היהודים אותם אבל  מספיק, נזהרים
את מכירים  אינם בעצמם  שהם במקום כשר בשר לקנות
שהוא מרב  שלט אצלו שתולה  או נאמן, איש שהינו הקצב

חנות. אותו על השגחה  נותן 

מבהילים : ממש  בהמשך  כותב  שהוא ניצבתהדברים ...עתה
בשאלה , עליכם בפנינו  הלא הצבור? את מזהירים אתם ממה

האם  לאטליזים ? שלטים הנותנים  רבנים אותם נגד להזהיר
הברית בארצות  המופצות הטרפות רוב שאת יודעים אינכם
עצמם  את  המכנים כאלו  של או רבנים של  ב "הכשר" הינם

נגדם?. זעקה קול מקימים אינם מדוע כן ואם אתם"רבנים"? 
חמץ , ימכרו שלא  לנקניק החרושת שבתי גם ומבקשים פונים

יושר!!!, מ "קוזאק" תובעים הינכם תובעים האם אינם מדוע 
מדוע לשמאל? מימין ההכשרים את  יזרקו לא שהללו מהרבנים 
את ומפרסמים ולתמיד אחת זעקה קול  מרימים לא הינכם 
כך כל אצלם הינו "כשר" שהמלה הרבנים  אותם של שמותיהם

אסור ? דבר כל על  הכשרים ונותנים כותבים שהינם אתםזול  ,
וקטטות, במריבות כרוך  הדבר כי  תשיבו היכן בודאי אבל
הזמנים...? בכל היהדות על ששמר הנפש המסירות 

מנדלוביץ  הרב  שם כותב ובשוםעוד זמן בשום  ... זצ"ל:
היהדות, שמירת ענין בקלות  הגיע  לא מנהיגנו מדינה רק

הצליחו  וכך  נפשם את מסרו הללו הגדולים הצדיקים הגדולים
נפשם  שנתנו מצוה "כל  כי מקרבך" הרע ה"ובערת את לקיים 
מסירות רואים איננו לדאבוננו, כאן אבל בידם", נתקיימה עליה 

הרבנים  של ביותר הקטנה פרוץנפש  שהוא  היא והאמת ,
שהוא רבנים של  קטנה מקבוצה  חוץ העומד על מרובה
 הרבנים היתר  וכל  שבמיעוט, מיעוט ואולי  קטן, מיעוט
את חוסך  אינו  מהם אחד  אף  תורה  גדולי  רבנים וביניהם
את קורא כשאני  להם . בא  שרק כמה  הכשרים מלתת עטו 
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
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מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

אין לנו ברירה אחרת, אך ורק להפרד מקהילת "כדתיא" ולעשות 
קהלה עצמאית

"כדתיא"  מקהילת  להפרד  ורק  אך  אחרת,  ברירה  לנו  אין   .2
ולעשות קהלה עצמאית מרבנים ובעלי בתים החרדים לדבר ה' 
ותורתו הקדושה. זאת תהי' תחילת ההצלה, וזה עוד יציץ ויפרח 

פירות ופרי פירות, ויחיש הגו"צ בב"א.
ועד העסקנים החרדים דקהילות החרדיות בלונדון

רביה"ק  ביקור  אודות  ב'  באות  שנכתב  במה  המחבר:  ]הערת   
כדאי  כזה,  באופן  שחיטה  ושהתיר  מטבחיים  בבית  מסאטמאר 
להזכיר כאן מה שאמר מרן ז"ל בעצמו על מה שאמר ר' יוחנן בן 
זכאי טרם פטירתו )ברכות כ"ז ע"ב( ואיני יודע באיזו דרך מוליכין 
אותי. דתמוה, וכי לא ידע ריב"ז בעצמו שהוא צדיק ושמוליכין 
אותו לחיי העולם הבא, הלא ידע איניש בנפשי'. אלא שכוונת 
ריב"ז היתה  שכל זמן שהי' בחיים חיותו, אם הי' שומע איזה 
מימרא משמי' שבאמת לא אמרה, הי' יכול להכחיש את המימרא 
כמה  שיהיו  אפשר  פטירתו  לאחר  אולם  מעולם,  כן  אמר  שלא 
מסלפים שיסלפו את דבריו ויאמרו משמי' מה שלא אמר מעולם, 
ומכך הי' מתיירא טרם פטירתו, ולכן אמר "איני יודע באיזה דרך 
מוליכין אותי", פי' שתלמידיו מוליכין את דבריו לכאן ולכאן כפי 

הנראה להם, ומשום זה אמר כן, עכתודה"ק.
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ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
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מכתבים למערכת

ויצר  האדם  שחטא  כיוון  ש"א:  אות  הסולם  פירוש  לך  לך  ובזוהר 
הרע נבלע בגוף שלו, ובכל תולדותיו, עשה בהם דין, דהיינו שהביא 
עליהם המבול. ואח"כ בא נוח וראה שהגוף נבנה ממקום יצר הרע, 
ןהקריב קרבן כמו שהקריב האדם, מה כתוב" וירח ה' את ריח הניחוח 
וגו' כי יצר האדם רע מנעוריו, אמר הקב"ה מכאן ואילך, הואיל והגוף 
בשר  ויאכל  שירצה,  כמה  הגוף  יתענג  הרע,  יצר  מאותו  נלבע  כבר 

ואמר "כירק עשב נתתי לכם את הכל".
ָרא. ֵמַההּוא  ׂשְ ּבִ ד ָאִכיל  ובזוהר "הסולם" פסוק ש"ב פרשת לך לך: ּכַ
יּה,  ִמּנֵ א  גּוּפָ י  ַרּבֵ ְוִאּתְ ָדא  ּבְ א  ּדָ ָעַרב  ְוִאּתְ יֵליּה  ּדִ ָרא  ׂשְ ּבִ ג  ַעּנַ ִאּתְ ָרא  ׂשְ ּבִ
ָרה  ּפָ ִריָך הּוא ּכַ א ּבְ ה ֶחְטִאין. ָאַמר קּוְדׁשָ ַכּמָ א ָחָטא ּבְ ּוֵמַההּוא עֶֹנג ּגּוּפָ
י ִמיֵניּה ּוֵביּה ָחָטא. ְבִגין  ַרּבֵ ָרא ִאּתְ ָרא ָאִכיל ּוִבׂשְ ׂשְ ָרא. ּבִ ׂשְ א ּבִ על ּגּוּפָ
א  ָמא ְלגּוּפָ ָרא ֲעִביד ּדָ ׂשְ ָאִכיל ּבִ ָרא ּדְ ָרא. ּוִבׂשְ ׂשְ יּה ּבִ ָרא על ּגּוּפֵ ָך ְלַכּפָ ּכָ
ָמא  ָך ּדָ )בגין כך דמא דאשתאר מההוא בשרא דאכיל בשרא עבד דמא לגופא( ְבִגין ּכָ

ֲעִביד  ִאּתְ ּדְ ָמא  ּדָ ַעל  ָרא  ְלַכּפָ ד  ַעּתַ ִאּתְ ְלַבר  ָרא  ׂשְ ּבִ ֵמַההּוא  ַאר  ּתָ ִאׁשְ ּדְ
ר. ׁש ְיַכּפֵ ּפֶ ּנְ ם הּוא ּבַ י ַהּדָ יב, )ויקרא יז( ּכִ ְכּתִ ָרא ִדיֵליּה ּדִ ׂשְ ֵמַההּוא ּבִ

משרד החקלאות: 9.5 טון בשר מוברח נתפסו בדרך למסעדות 
בערים: ירושלים, באר שבע

25 טון בשר נוספים אותרו במפעל לעיבוד בשר שפעל ללא פיקוח 
המוברח  הבשר  תפיסות  החקלאות:  משרד  קליגר,  רואי  והיתר 
לאתר  היחידה  לאנשי  המאפשר  רחב  מודיעיני  מידע  על  מבוססות 
משאיות המבריחות בשר או כל תוצרת חקלאית אחרת, גם כאשר 

למשאיות מראה תמים לחלוטין.
מאת: כתב כאן-נעים, צלם: חנוך יחיא

נתפסה  בקר  בשר  טון   9.5 של  מאוד  גדולה  כמות 
הלילה )שני( ובמהלך סוף השבוע על ידי פקחי יחידת 
החקלאות.  משרד  של  וחי(  צומח  )פיקוח  הפיצו"ח 
על  מודיעיני  למידע  הודות  התאפשרו  התפיסות 
הברחת בשר לישראל, והן היו מאוד מסובכות, לנוכח 
במהלך  המזון.  מבריחי  של  המתמדת  ההשתכללות 
מזון  להסתרת  חדשה  שיטה  נחשפה  התפיסות 

מוברח בבטן המשאית.
טון בשר, מוברח הגיע משטחי רמאללה ונתפס באזור ירושלים. הנהג נעצר לחקירה 
המשאית,  נהג  נגד  בירושלים.  במסעדות  לממכר  מיועד  היה  כי  עלה  ומתשאולו 

תושבמזרח ירושלים בשנות ה- 40 לחייו, נפתח הליך פלילי.
על  במשאית  נתפסו  מרמאללה,  הנראה  ככל  הם  גם  שהוברחו  נוספים,  טון   8.5
ציר ים המלח, כשהם בדרכם לחנויות לממכר בשר בעיר באר שבע. נהג המשאית 

שנתפס, תושב מזרח ירושלים בשנות ה-40 לחייו, נמצא בחקירה.

נחשפה שיטה חדשה להסתרת מזון מוברח בבטן המשאית
באחד ממקרי התפיסה נחשפה שיטת פעולה חדשה של 
המבריחים אשר הרכיבו מגירות)!( מיוחדות בתחתית 
את  ומסתירות  תמים  מראה  לה  המקנות  המשאית, 

הבשר המוברח.
סוף  במהלך  התגלה  המוברח,  הבשר  תפיסות  לצד 
השבוע גם מפעל לעיבוד בשר אשר פעל בעיר אום אל 
פחם, בתנאים תברואתיים ירודים ביותר, ללא כל היתר וללא פיקוח. במפעל נמצאו 
כ- 5 טון בשר בקר טחון שהוברח לישראל משטחי יהודה ושומרוןו- 20 טון בשר 

שנגנבו מיבואן בשר מורשה.
לדברי רואי קליגר מנהל יחידת הפיצו"ח, תפיסות הבשר המוברח מבוססות על 
מידע מודיעיני רחב המאפשר לאנשי היחידה לאתר משאיות המבריחות בשר או 

כל תוצרת חקלאית אחרת, גם כאשר למשאיות מראה תמים לחלוטין.
ממשרד החקלאות, נמסר, כי חל איסור על העברת מוצרים מן החי מהאוטונומיה 
וכן, חל איסור על הפעלת מפעלי בשר ללא אישור  עקב חשש לבריאות הציבור 

ופיקוח.
מוכרים  במקומות  בשר  לרכוש  להקפיד  מהציבור  מבקשים  החקלאות  במשרד 
הנמצאים תחת פיקוח. בנוסף, יש להקפיד על מוצר באריזה מקורית, סגורה ונקייה 

עם התוויה וסימון של תאריך ייצור ותאריך פג תוקף.


