
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

ועוד.
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להראות  נענשו למה   ט קרח , במחלוקת חז"ל שאמרו מה  חזי פוק 
המחלוקת, ישראלשקשה  שלהאכיל הרי ,נענשי הט ג דיד  ובנידו

ביותר הקשות העבירות  היותר בי נמנה איסור .דבר
כ כל חז"ל  הענישו כי מזה יותר עוד נראה  היטב ונדקדק  הבה 
חלב של משהו באותה  ,אד  שו נכשל  לא שעדיי גב  על וא קשות
 באופ חלב המשהו את הטבח  שהשאיר  על ורק  הטבח , שהשאיר 

זה שאי גב על וא חלב, לאכילת לבא  אפשר יששהיה  דעדיי ברור,
ירגיש שמא או אכילה , לידי  יבוא ולא הבשר יסרח שמא ספיקות, כמה 

בהחלב  מיירי)הלוקח  דמזה בדחז "ל שנראה שיתבשל(וכמו או וישליכנו,
הטבח לאותו עומדי  אי ספיקי  הני וכל וביותר.  בששי שיבטל  באופ
במאכלות  ח "ו להכשל   עומדי והכלל שהציבור  ובמקו בדינו, לזכותו
פטור היה   והגו ממו שבנזקי גב על וא ,בדי רחמי אי אסורות,
ובמדה מהכל למעלה   עומדי ישראל נפשות אבל בניזקי גרמא מצד

.והממו הגו ממשקל עדינה  משקל , נמדדי אחרת
שיכשל מהחשש  החמירו,  היכ עד מדחז"ל שהבאנו מה כל כי  ל ודע
הראשוני בדברי  תעיי שכאשר  הרי אסורות, במאכלות הכלל 
כהנה עליה  והוסיפו  חז"ל בחומרת  דעת נח שלא ופלא, הפלא תתפלא

הרא"ש  לדוגמא אחריו וכהנה , שהניח טבח על  בהג"ה בסופו ט"ז אות פ"ז  בחולי)
חלב) וחמישיכשעורה שני  הכנסת בבית עליו להכריז שיש ונראה וז"ל :

כשעורה,ושני : חלב  אחריו שנמצא מפני  מאומנתו העבירוהו הטבח "פלוני
תלמיד אל יבא  ימי חדש ולאחר  באומנתו, יעסוק שלא  ימי חודש ויהיה
אני ותוהא וחטאתי עשיתי וכ  כ ויאמר לעירו   הסמו עיר או  שבעירו חכ
יכריזו ואח"כ ,עיניה ראות לפי עונש  הדייני לו  ויתנו הראשונות  על
כבר כשעורה חלב  אחריו שנמצא מפני שהעבירנוהו הטבח "פלוני  בביהכ "נ
 וקוד וכו' ת "ח" שצוהו מה עליו וקבל הזה הרע  מעשה על ונתחרט  תוהא

בשר", ממנו  ליקח ואסור עליו  לסמו  אי בביהכ"נ זו הכרזה עכ"ל.שישמעו
אחריו מצאו ביתרכזיתוא הטבח על  להחמיר הוסיפו עוד  חלב ,
הרא"ש וז "ל  אחריו(ש)שאת, נמצא  כזיתואברבי אותו מלקי היו 

מפני לקיתי פלוני  "אני  ר בקול בעצמו אומר המלקות ואחר בביהכ"נ
עוד  החמירו אלא בלבד בזה  די ולא  עכ"ל . וכו' חלב" כזית אחרי שנמצא

בסנהדרי כמבואר מזיד , לעני  ע"ב)ג טריפה(כ"ה  שהוציא  טבח  בההוא
דלמא להכשירו  רבא  רצה ולא  ששב ,  המורי פעולות ועשה  ידו מתחת
אותו  מכירי שאי  למקו  שיל עד תקנה  לו שאי ואיפסיק , מערי קא

חשוב, בדבר אבידה  ויחזיר   שחורי ויתכסה שחורי יוציאילבש או 
זה די העתיק "והרמב . כא עד משלו  חשוב בדבר ידו  מתחת טריפה

הי"ד )כמ"פ פ"ו ת"ת ה' ה"ט, פ"ח אסורות מאכלות ה ' פ"י, שחיטה ה' פי "ב, עדות .(ה'

דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי | פרשת וזאת הברכה  | יד תשרי | ערב חג הסוכות
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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

50יובל שנים של פעילות המערכה

מסאטמאר  הקדוש  שרבינו  בטענה  בבאקס, לשחוט  התיר איך ב.
זו, שחיטה מתיר הוא זה סמך ועל המטבחיים, בבית ביקר זצללה "ה
המטבחיים  בבית ביקר לא מעולם מסאטמאר שרביה"ק  ידוע הרי

שהוא. בשר שום על הכשר נתן  ולא  בארה"ב

זה  את וגם אינשי, משקרי לא  לגלויי דעבידא  מילתא  ז"ל ואמרו
להכחיש??? רוצים

וז"ל: במכתבו כותב  כתה "ר להעיר ג. מה דבר שהוא  מי  ביד  יש וא

דבריו. את  ואשמע אלי יבא בזה

בפי שאלתנו ד. יש מה לשמוע  רוצה  שכת "ר הדבר אמת  אם :
הזאת בשחיטה כי וכותבים  אומרים שלו כשהשובי"ם למה הבריות,
השחיטה  להפסיק  די זה אין האם שחיטה , הלכות הה ' כל על עוברים

לשמוע ? כשרוצים הזאת,

ידם  בכתב מכתבים הרבה  וכותבים זועקים כדתיא  רבני  אם ה.
לשנות הפען" "הבאקס להכניס שלא בתחנונים ומבקשים וחותמים
יאכילו  הזאת שבשחיטה  מפני הזה , היום עד הנהוגה משחיטה 

לזה? לב  משים אינו למה המלה, מובן  במלוא וטריפות  נבילות

לשמוע? רוצה יקרא  לזאת הא

נבילות הוא  ופען  בבאקס  השחיטה  שאופן ומודים יודעים כולם ו.
בתוקף  כך על העומד  היחידי כתה"ר ורק  הרבנים וטריפות, כל  (נגד

עמלק) של שותפו שלו, אחד משו"ב חוץ  נו"ט.והשוחטים, לישראל להאכיל

א בנבילותז . בלונדון ישראל עם את תאכילו מתי  עד  שואלים: נו
וטריפות ???

זכות. לכף  האדם כל את  דן  והוי אבות במשנה אחז"ל והנה

רק , הוא הזה בהיתר מעכת"ר על ללמד שיכולים היחידי  והזכות 
שזה  ולחתניו  ולבניו לו  מאוד גדולה  הנאה  טובת  מקבל שכתה"ר
יאכלו  צועק זה ומפני האמת. ולהבחין לראות הנכון , הדעת מאפיל
והצדיקים  הגאונים הרבנים לדברי לב משים ואינו וישבעו , ענווים
לנבילות השחיטה  יהפוך שלא בתחנונים לו שכותבים העולם מכל

וטריפות.

בלונדון, חרדים רבנים נמצאים ועוד  ישראל, אלמן  שלא  לאל תודה 
להכשל שלא שמים שם חילול נגד ומוחים משוחדים אינם שעדיין
ה' על יעברו שבזה  חדשים, דברים לחדש ושלא איסורים, באכילת

מסיני. למשה  הלכה שהוא שחיטה , הלכות

וטריפות בנבילות הרבים מכשיל שהוא רב על לסמוך יכולים איך
במזיד? נפש  בשאט

רב? נקרא זה הא

חיים" בעלי  "הצער אנשי לא  כי  ולתמיד אחת לדעת צריכים אחבנ "י
שהוא בההיתר בזה, אשם פאדווא  הרב רק לא. וכלל כלל אשמים,

הזו. השחיטה  על נותן
המשך בעלון הבא

7417 
מ‰‚‰"ˆ -„י פ‡לט˘ע „יני ˙ור‰.

רבי ˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס, כ"˜ מרן 
 ‡„מו"ר מ‰‡למין ˘ליט"‡.

 12מלחמ˙ ‰˘ם

„יני ו‡כיל˙ מˆ‰ כל ˘בע˙ ימי  .
 -‡ם י˘ בו מˆו‰ ‡ו ר˘ו˙.‰ח‚, 
 ‚ר‡ס י‰ו„‰ ˘לום רבי ˆ"מ‰‚‰
 ˜"‡ב„˜‡"˘ליט ‰‡למין ˜"‡ב„˜

 מכון וכולל בי˘יב‰ מ"ור ‰‡למין
 ˘נ˙, וב„י˜ו˙ ב˘חיטו˙ ל‰ור‡‰

 ח"˙˘ל
 

 מˆו˙ מˆ‰

„יני מˆ‰ ˘רוי‰ למחמירים ב‰ 
ים ב‰, ו‰‰ב„ל בין ˘בע˙ ולמ˜יל

‰ימים ‰ר‡˘ונים ˘ל ח‚ ל‡חרון 
 ˘לום רביˆ"מ‰‚‰-˘ל פסח.

 ‰‡למין ˜"‡ב„˜ ‚ר‡ס י‰ו„‰
 מ"ור ‰‡למין ˜"‡ב„˜˘ליט"‡
 ל‰ור‡‰ מכון וכולל בי˘יב‰

 .ח"˙˘ל ˘נ˙, וב„י˜ו˙ ב˘חיטו˙

 י‰מˆ‰ ˘רו

„רו˘ ל‰לכו˙ פסח, ט‰ר˙ 
‰מ˘פח‰, ˘‡לו˙ נ˘ים, כ˘רו˙, 
ˆניעו˙, ומˆו˙ ˙י˜ון עירובין מ‡˙ 
 ı"כ"˜ ‰‚‰"ˆ רבי חיים י‰ו„‰ כ
˘ליט"‡ ‰‡„מו"ר ו‡ב„˜"˜ ור"מ 
סער„‡‰עלי ˘ליט"‡. מלפנים 
„ומ"ı ˜‰ל חסי„י בעלז‡, ב‡ר‡ 
פ‡ר˜. י"ל על י„י ווע„ ‰עירוב 

 „'ב‡ר‡ פ‡ר˜ ניסן ˙˘"ס לפ"˜

 „ר˘˙ ˘ב˙ ‰‚„ול

 ˙˘"ס˘נ˙ניסן

‰' חל˜ים, מ‰ר‰"‚ רבי ˘לום 
י‰ו„‰ ‚ר‡ס ‡ב„˜"˜ ‰‡למין ור"מ 
בי˘יב‰ וכולל מכון ל‰ור‡‰ 

 ב˘חיטו˙ וב„י˜ו˙, ˘נ˙ ˙˘נ"ח

מˆו‰ 
‡נˆי˜לופ„י‰ 
 לפסח חל˜ י"„

 ˘לום רביˆ"מ‰‚‰-‰' חל˜ים.
 ‰‡למין ˜"‡ב„˜ ‚ר‡ס י‰ו„‰
 מ"ור ‰‡למין ˜"‡‡ב„˜"˘ליט

 ל‰ור‡‰ מכון וכולל בי˘יב‰
 .ח"˙˘נ ˘נ˙, וב„י˜ו˙ ב˘חיטו˙

מˆו‰ 
‡נˆי˜לופ„י‰ 
 לפסח חל˜ י"„

על פסח ‰13ופיע מ„ריך מספר  ב˘ור‰ טוב‰  
 מווע„ ‰כ˘רו˙

‰חילו˜ ‰‚„ול בין מ„ינ‰ ‰ˆיוני˙ 
ובין מ„ינ‰ נ‚„  -ב‡רı י˘ר‡ל 

 ‰ˆיוני˙ ˘˜ור‡ים ‡ו˙‰
בכל  – ר ב‡רˆו˙ ‰ברי˙ס‡טמ‡

ז‡˙ ‡ין בו מ˘‰ו. ובפרט על ‰ב˘ר 
 ‰80%˜פו‡ ‰מ‚יע מחו"ל מ‰וו‰ 

מ˙וˆר˙ ‰ב˘ר ב‡רı, ‰בעי‰ 
ב˘חיט‰ ו‰בעי‰ ‰‚„ול‰ 
ו‰עי˜רי˙ ‰י‡ ב˘לב ‰ני˜ור, 

פ˜וח ממ˘ל˙י על 
 ו˙‰כ˘ר

2



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

כספי, על מוותר אני כי עצל שאינני סימ זה הרי טוב, הרי
הקשישות, העופות  של הסוד במקומי. עבדו  האחרי אז 
 מוב למפרקת, שמגיעי עד השחיטה את  מרגישי שאי
עלי  יהיה עו כל לאחר כי זאת, להראות יכולתי לא  שאני
העופות  אות של המפרקת כול ועל בדיקות, בשש לעבור 
לשחוט. הפסקתי בקיצור, .לסכי פגימות הגור שפי ע
אי ורואה מסתכל  ואני הנוצות מריטת לחדר  נכנסתי
שלפחות  רואה אני ואז  ,האחרי של השחיטות נראי
כל  מזה  וחו ,הסימני רוב  נשחטו  לא  השחיטות מחצית
מיד  שקורה, ממה נבהלתי אני רח"ל, חתוכי היו המפרקות
את  לו  והראיתי שליט"א, ... ר ' הרב המכשיר  לרב קראתי
שחוטות, שאינ העופות את מיד לקחת ציוה  הוא העופות,
להיות  יכול  זה אי אותי ושאל סיד, כמו  לב הפכו פניו
סיפר הוא שחוט? שאינו   עו ידו מתחת יעביר  ששוחט 
יותר שישגיחו   עליה וציוה מצא  שהוא  מה  לשוחטי
אי ו ... ... המכשיר  הרב את לימדתי כ נקי', בלשו
,הסכיני את שרואי מבלי פגומי הסכיני  א בודקי
 במקו ומסתכל הנוצות מריטת לחדר נכנס שכשהוא
 שהסכי סימ שזה הרי חתוכות המפרקות א השחיטה,

(חל) בי ההבדל את רבה במהירות לראות אפשר  .פגו
את  מרט השוחט א לראות אפשר כ למשנהו , אחד שוחט 
קטנה, או גדולה שחיטה זו  והא השחיטה, לפני הנוצות

וכדומה. הגרמה 

הקשישות בבדיקות העופות של מעיי הבני של החו
שאלה. ע היו  10% שלפחות סבור  אני רבות, שאלות ישנ
כי  ,במעיי טריפה עופות מאות כמה היו יו באותו
 אות לבשל  צריכי קשישות,  ביצי עופות ה העופות
הרב  פאונט. לכל סנט  6 אז היה המחיר  למרק , זמ הרבה
לרב  אמרתי אז שאלות, לפסוק היו בכל   נאל המכשיר
מסוגל  איני ושאני טוב יותר   יודעי שה שיידע  המכשיר
כפי  עשיתי  א בעיניו, ח מצא לא  הדבר  טריפה, לשחוט 

לנו. מורה שהתורה

 יא 

בשום  יתכן  (שלא  לשעה  עגלים " 400" ב ... שוחטים 
החלף   כשר ) בתור  לפגו (הסכין)אופן  מהר הופ

רבי )...בעיר  חרדי יהודי שגרי היכ),עגלי  שוחטי שש
ויהי  הגזמה. כל ללא לשעה 400 של במהירות העגלי  נעי

וכו', היום  בא אך  למו"ח, זה  להזכיר כדאי שאינו וחשבתי 
הנעלמי  האיש לי אמר אשר  למו "ח הנ"ל  דברים ספרתי
והגדתי  לו , לעשות תיקון איזה  אדע לא אני לי והשיב הנ"ל,
למו"ח והגדתיו לו יעשה  אשר תיקונו  זה וא "ל להנ"ל , זה 
והי' עוד בא  ולא  הכלב נעלם השעה אותה  ומן כן, ועשה 
הלך וברגלו  בא ברגלו  הנ"ל והאיש יפלא, בעיני וגם  לפלא,
שיסע ברצוננו  והי ' שחרית, תפלת אחר אס"ח אור בבוקר
שום לקבל  רצה ולא בעדו  ולשלם כנהוג  הברזל מסילת על
מן קבל  אשר  פקודתו את לקיים כ"א  וכתב, לעזר ממון
לדרכו לשוב ושוב לבד, אצלינו  פסח להיות שלהם, הראשים 
לפנות , ורוסיא  פולין דרך ומשם קאשויא, דרך  על פנה אשר
תלמודים ע ' לערך לי שהי' שלי הישיבה  בני עם  אני והלכתי

נעלם . כי עד לדרכו , ללותו  ע"כ.אז ,

ושלשי ששה פרק מוסר  שבט  הקדוש ספר ג.
משתדלים והחיצונים הטומאה כוחות כמה עד יבואר  בו
את ולהכשיל לישראל, טריפות יאכיל שהשוחט  כוחם בכל
האיסור  גודל  בו יבואר גם וטריפות. נבילות באכילת  ישראל 
וגם גמור , לצדיק זולת ושנה , שקרא למי אפילו בשר לאכול 
כי  בשר יאכל  לא  תשובה  שבעל  טעם מעולה . שמירה עם כן 

בשבת. אם

פניו: על אלקים וצלם לצדיק רק בשר לאכול הותר  לא 
דצלם צדיק שהוא  למי רק בשר הותר  שלא  העולה , כלל 
אחר  ולכן  ממנו. מתיירא והבהמה העוף ושר  פניו . על אלוקים
עד  בהם מתגרות החיות  כל  וגלו , בארץ ישראל שחטאו
ברוך הקדוש אמר הדמות אותו  שעל עליון , מדמות שנסתלקו 

ט ')הוא נדמו ,(בראשית  כבהמות ושבו יהי', וחתכם ומוראכם 
שאין בדבריהם והרמיזו גמורים , צדיקים  שהם רז "ל  באו

ב  אומרםלאכול והוא מ"ט )שר, לאכול (פסחים אסור הארץ עם
רז "לבשר  שאמרו  פי על  ואף מ"ז ). ולא(ברכות  ושנה שקרא מי

גבי  הכי אפילו הארץ , עם הוא הרי חכמים, תלמידי שימש
עם תלמודא , וכולהו וספרי ספרא למד אפילו בשר, אכילת
ונמשל  צלו  שנחלש  ועל הראשון, אדם לגבי הוא  הארץ 
המצות לומדי וגם הארצות, עמי לכם אוי  לו. נאסר  כבהמה,
לחזור  נלאים  ואינכם בהם, ומקילין  ידיעתם עיקר בלא 

באורך. יותר  ע "ש השערה, כחוט אפילו  ולהחמיר

ושחטתם  שכתוב  כמו שחיטה, דיני בכל  פה על נצטווה  משה
ואכלתם: אמרבזה י"ב)וגם  כאשר (דברים ומצאנך מבקרך וזבחת

לומרצויתיך, חז"ל דיניונתעוררו בכל פה על משה שנצטוה
שאולשחיטה אמר כן ועל י"ד ), ואכלתם (ש"א בזה ושחטתם

פה. על  שציום בכפייתונראה  מביט אינו האכזרי השוחט
שקול  הגדול, הרב  שאני ראו  בנשים  מביט הוא אבל הבהמה,

נפשות : הלוקח כסמא"ל, בני,אני  בניועתה עושים מה שמע
הבהמההשחיטה על ועומדים רמה, ביד הסכין  לוקחים :

אין כי עצמה , ומוסרת ובוכה  מוטה והבהמה זקופה, בקומה 
הוא אבל  הבהמה, בכפיית מביט אינו  אכזרי ואותו  בידה, כח
אני  שקול הגדול, הרב שאני  ראו  ובהדיוטים , בנשים מביט
לו הנתונות המנות רואה  כך  ואחר נפשות, הלוקח כסמא"ל,
ומתיהרת יפות  פנים בסבר מקבלתם ואשתו בהם , ושמח
יחיו כה  סמא "ל . הגדול הרב  ומעלת מעלתינו ראו בשכינות,

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

טענה רביעית: הכי אפשר שחלק גדול מכלל ישראל יכשלו
י"ב  פרק  שגגות  )הלכות  הנ"ל  ברמב"ם  הוא  זה  על  התירוץ   -
הלכה א'( וז"ל: בין שעשו כל ישראל שבארץ ישראל על פי בית 
דין שהורו, בין שעשו רוב ישראל... בין שעשו רוב השבטים וכו'. 
ולהלן )פרק י"ג הלכה ב'( בזה הלשון: כיצד היו יושבי ארץ ישראל 
שש מאות אלף ואחד, והיו עושין בהוראת בית דין שלש מאות 
אלף ואחד... הרי בית דין חייבין עכ"ל, ולפי זה כל ישראל שש 
מאות אלף, והמעיין היטב בש"ס וברמב"ם יראה דה"ה עשו כלל 

ישראל כולו, עיין בזוהר ויקרא כ"ב א'.

טענה חמישית: האם יש היתר לרב או לאחר לשתוק באם יודע ערעור
דבר זה מבואר היטב בש"ס )שבת נ"ד ע"א( מי שיש בידו למחות 
ואינו מוחה נתפס על אותו עון. וכן אמרו חז"ל )סנהדרין כ"ז ע"ב, 
שבועות ל"ט ע"א( ויכשלו איש בעון אחיו, מלמד שכל ישראל 
נתפס על העון  ושותק  זה מי שיודע דבר  ולפי  לזה.  זה  ערבין 

כאילו הוא בעצמו במו ידיו מכשיל הרבים.
ומצאתי חידוש גדול ונפלא בספר ילקוט מעם לועז )פרק י"ד( 
שהביא מבעל העיטור וש"ך שדרשו דין זה של כל מי שיש בידו 
ודרשו  בחלב,  שנכשל  מנשיא  שמדובר  זו  מפרשה  וכו'  למחות 
שבאמת הנשיא לא חטא רק הקהל ובשביל שלא מיחה הנשיא 

בהם, העון תלוי בו.
המשך בעלון הבא

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911
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מכתבים למערכת

שורשים: מכת בשר טרף לפני פסח
מערכת שורש  א ניסן, תשעד  2014/1/4

הרבנות- כרגיל לפני פסח מכת זיוף של בשר טרף המוצג ככשר

הונאה  איסור  חוק  לאכיפת  היחידה  טיפלה  האחרונים  בשבועות 

בכשרות בשישה בתי עסק אשר עסקו בשיווק בשר טרף או בשר 

ממקור לא מזוהה החשוד כטרף, גם לעסקים כשרים או תוך הצגתו 

ככשר. בחלק מהמקרים פשטה היחידה בשיתוף עם יחידת הפיצו"ח 

והביאה  החקלאות  במשרד 

פיקוח  ללא  בשר  להשמדת 

הפשיטות  פרטי  וטרינרי. 

בעדכון  נמצאים  והאכיפה 

אתמול,  שפורסם  הכשרות 

בו ניתן לעיין בקישור זה.

עולה  החגים  לקראת 

הביקוש לבשר, ובעקבות פערי המחירים בין בשר כשר לבשר טרף 

מתגברת המוטיבציה לזייף כשרות ולהציג בשר טרף ככשר. ציבור 

ורק  אך  החג  לקראת  ולרכוש  להקפיד  מתבקש  הכשרות  שומרי 

בבתי עסק מושגחים ולא להתפתות למחירים.
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חדש בבית המדרש!
סט "זוהר תורה" בלשון הקודש על 
סדר חמישה חומשי תורה תרומת 

"מפעל הזוהר העולמי"
 וכן דיסקים של זוהר

 מהגה"צ רבי אריה ברדה שליט"א.
לזירוז  ביום  דקה  ללמוד  מוזמן  אחד  כל 
לחלק  המעוניין  המשיח.  ולביאת  הגאולה 
ספרי זוהר בחינם נא לטלפן: 0527651911

הרב דוד הלוי יונגרייז

שנת תשכ"ח


