
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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יום שני | פרשת וזאת הברכה  | ה תשרי | עשרת ימי תשובה

בספה "ק אפרי אפרי אפרי אפרי """"מובא מחנה מחנה מחנה מחנה  זצ"ל)""""דגלדגלדגלדגל מהרמב"ם מכתב עקב  (פרשת
במאכלות ונתפטמו שאכלו בגלל המתי בתחיית כפרו איש  אל ששבעי

וידוע רח"ל. כול את והרג  מל  עליה ובא מהדת  שיצאו עד אסורות

 ורבני  שוחטי מעמיד רק ויחיד, יחיד  כל לפתות שלא הס "מ שמערמת 
ברשתו. הכל זה ידי  ועל דיליה  מסיטרא  מקו בכל

שבירושלי הגדול  די מבית עדות גביית  וראו באמסטערדאם הביטו (נדפס 

מקור) הוצאת  ע"י תשל"א  בירושלים צילום בדפוס  ונדפס טופסתקי"ב. לשונו: וזה

ואתא  הוינא, כחדא דינא בי  תלתא במותב  תוב "ב :  בירושלי עדות  קבלת
עדות בתורת  והעיד ספרדי איש  חביב משה מהו"רר הכולל  החכ לקדמנא

חכמי (בלשונו) תלמידי בי הדבר שמפורס מעיד אני  בלה"ק: וז"ל ,
כליות חלב האכיל דתו, שהמיר  קוד תר "ו צבי ששבתי ,וחברו בירושלי

כסדר והאכיל לאר בחו פסח להקריב  לה צוה  ג מישראל, לעשרה
ה' אתה ברו הנוסחא, בזו חלב  אכילת על ברכה עשה ג פסח, אכילת

 ג שעשה גדול תורה בעל אחד  מאד זה דבר שמעתי וג , אסורי מתיר
שבתי  גילה תכ "ה שבשנת שמעתי ג תשובה , עשה  כ ואחר זה דבר  כ

הרב הכולל מהחכ שמעתי עוד דוד...... ב משיח  שהוא עצמו על צבי

מרבו ששמע תוב "ב , ירושלי בעיה"ק  דספרדי ור"מ אב "ד יצחקי אברה
מבזה  הייתי לא מתחילה אומר , גלאנטי משה מהור"ר הכולל החכ הגדול

אחר רק בו, מאמי הייתי שלא פי על א וזכרו, שמו ימח צבי לשבתי
שהיה  לאחד לכא שכתב  וזכרו שמו ימח צבי שבתי של  יד כתב  שראיתי

דהיינו  צבי , שבתי אלקיכ הוי"ה אני עצמו את וחת בו, מאמי ש שכתב 
עכ "ל. ,ויו  יו בכל אותו מחרי אני זה אחר ככתיבתו, הקדוש

בגמרא י"ב)איתא  הוא (מגילה כי  לאבדי , בקש אשר המ ארור  אומרי לכ
לגזור הכח את  לו היה כ ידי על אסורות, במאכלות ישראל בני  את האכיל

וכתב  קשות . גזירות  היהודי תר"ע)בבבבבבבב""""ח ח ח ח על סי ' היתה (או"ח בפורי וזל"ק,
את ולאבד להרוג  עליה נגזר ע "כ מסעודתו, שנהנו לפי הגזירה עיקר 

איסור, של ומשתה ושמחה  איסור של ושתי' מאכילה שנהנו הגופי
אסתר שאמרה כמו נפשות עינו תשובה היהודי היהודי היהודי היהודי וכשעשו כל כל כל כל  אתאתאתאת כנוס כנוס כנוס כנוס  לללל""""

"""" ימי ימי ימי ימי שלשתשלשתשלשתשלשת תשתו תשתו תשתו תשתו  ואל ואל ואל ואל  תאכלו תאכלו תאכלו תאכלו  לזכורואל ואל ואל ואל  טוב   ויו למשתה קבעו לפיכ
ניצלו היהודי בזכותו כי היהודי  מרדכי   ברו אומרי ולכ הנס. עיקר  את 

הוא  ולכ אסורות, במאכלות יכשלו לא שיהודי נזהר הוא ,המ של מגזירתו

כשר. שאינו אוכל תאכל לא שאסתר לשמור המל בשער ישב
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

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

עד הזה  כבוש נראה "ולא "בוש" כמני 348  סכו ע"כ 

 הזה".היו

5 נומער חדש  ליסט
12512512512569 גודל  לשה"ק . מעט  עמודימקדש  196

12612612612635 גודל  לשה"ק . מעט  עמודימקדש  224

127127127127עמודי 35224 גודל ענגליש . מעט  מקדש 

12812812812869 גודל  ענגליש. מעט  עמודימקדש  224

129129129129710 גודל  לשה "ק . מעט  עמודימקדש  80

130130130130108 גודל .תהלי  ע לשה"ק מעט  מקדש 

עמודי 80

131131131131צבעי 4812 גודל לשה"ק. מעט  עמודימקדש  80

132132132132אמ חלקים)ואמרו 69(ב ' גודל  .עמודי 220

133133133133אמ באידיש)ונאמר 69(דרשה גודל  .עמודי 64

134134134134אמ בלה"ק)ונאמר 69(דרשה גודל  .עמודי 32

135135135135אמ קורא 'ס)ונאמר 69(קול גודל  .עמודי 32

13613613613669 גודל כהלכתה.  הרבי עמודימזכי 112

הרוחני 137137137137 נפש להציל  מדרי עמודיקונטרס 18

138138138138 הש עמודימקדשי 32

מעט 139139139139 מקדש  בספרי , הש עמודימקדשי 32

140140140140הדר עמודיתפלת 28

141141141141אמ לעניית מדריעמודי 32

כהלכתה142142142142 אמ עמודיעניית 32

לשוח143143143143 יצחק    אמ עמודיונאמר  211

בראשית144144144144  תורה עמודידברי 220

שמות145145145145  תורה עמודידברי 198

ויקרא146146146146  תורה עמודידברי 216

במדבר147147147147  תורה עמודידברי 226

148148148148 דברי  תורה עמודידברי  256

149149149149 מועדי  תורה עמודידברי 228

פסח150150150150 של  הגדה  תורה עמודידברי  198

ח"א151151151151 דרשות   תורה עמודידברי  202

ח"ב 152152152152 דרשות   תורה עמודידברי 226

ח"ג 153153153153 דרשות  תורה עמודידברי 192

ח"א154154154154  מכתבי  תורה עמודידברי 212

התעוררות155155155155 עמודימכתבי  238

156156156156 עיני עמודישמירת 32

הברית157157157157 בארצות עמודיהשחיטה 112

אמעריקא158158158158 אי כשרות יאר עמודיהונדערט 116

המערכת159159159159 עמודיאיש  23

בארגנטינה160160160160 נפשות  עמודיהצלת 23

50יובל שנים של פעילות המערכה

כי  ,שמי ביראת מאד להקל  מוחזק  שהוא לדבר , ורגלי

בחשמלית נוסע  פעמי כמה ויו"ט,(טרמוואי)ראוהו בשבת

עובדות  כמה וכהנה  וכהנה בחול, כמעשהו  כס ומשל

אמת  ודברי בידו. אשר שמי ממלאכת  להעבירו המספיקות

בפניו, להעיד רוצי  העדי שאי עקא  דא  בר . ניכרי

מכחיש  והוא אלמא. וגברא  תקי אד שהוא אותו, מיראת

עיני  אשימה אמרתי טפלי, ביה  רמו כי ולהיות . תוק בכל 

לפו להעבירו צרי וא נוטה,  הדי  להיכ דינא,להתבונ

לי . יעזור  וה' ההר , את  הדי יקוב

מצרימה, לרדת בדעתי והיה ירושת"ו, בעה"ק  בהיותי ועוד

שנשתקעו   מצרי מעולי  שמי יראי אנשי כמה לי אמרו

מפני  מאד מקולקלת במצרי השחיטה כי הקדושה, בארצנו

פסיק דלא  קלא  שמעתי ג"כ הנה ובבואי  הלזה, דמתא השוחט 

חשש  שיש , עליה מרה נפש  וכול במחנה, הרנה ותעבור 

והרבה  הזה, השוחט מפני ובדיקה השחיטה  בקלקול גדול 

שאמר זה הוא ומי רבות, שני זה  בשר  בפיה בא לא מה

אחרוני שיש  וא כזה. בליעל  איש ביד העיר כל  את להפקיר

צווארי, ועל עלי ניתי בפניו , שלא עדות לקבל  שאי  שאומרי

נפיש,  דרבי וזכותא ,מעו רבי להציל

מסקנתו: את  העלה  בנידו באריכות מפלפל   שמר לאחר

השו "ב, בפני שלא עדות לקבל  שיש בנ"ד, ברור הדבר  ולכ

באמת  הוא כי ממלאכתו, ולהעבירו כשמלה, הדברי לברר

.ואל זרוע ממוןאיש סכסוך בגלל נפש , לרצחו  אחד קצב על איים (ובפני 

נפשו) תכונת על מראה וזה  ביניהם , פרנסתו,שהיה  על  לחוש לנו ואי .

נאמר לזה והחושש שניו. בי אצבע ונת בזה,  האש שהוא 

נפשות  כמפסיד אלא אתה  ואי , ממו כמהנהו אתה הרי לו ,

פ "ב) להתפטר(ידים השו"ב על  והשפענו  עזרנו אשר ותלי"ת  .

ממשרתו . הטוב פצויים)מרצונו מתן איזה נכנס(עם  ובעזה"י  .

שהועבר, השו"ב של  סופו והנה ה '. ירא אחר  שוחט למקומו

וכבוד .נוראי מעשי בכמה בהדיא ואתגלי תחלתו, על הוכיח

ונזכה  ישראל. עמו פרצות  יגדור  והשי"ת דבר . הסתר  אלהי

. אמ גואל .  לציו בבוא לראות

סרבו  , פצויי לו לתת שיסכימו הקהילה לועד  מר כשפנה

לפטר למה סרה , בו שמעידי עדי שני ואי שהיות בטענה

הכס את  מר השיג רבות התרוצצות לאחר  מתפקידו, אותו

.הפצויי עבור לו  ונת

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

וחלק השחיטה רבה, במהירות הל הנע   השולח החלה,
היתה  והמהירות מאחר  לשחוט  הספקתי לא העופות של
לא שעדיי התנגולות את להוריד הוכרחו ולכ מדי, גבוהה
שכל   היתכ צעקות החלו ואז  הנע, מהשולח נשחטו
עמה  שהגעתי הזו הקבוצה ואילו  להספיק  יכולי  השוחטי
נאלצו המקו בעלי הזו, הכמות את להספיק יכולה אינה

השחיטה. מהירות קצב את להאט
ע הדבר  שהגיעו  התרנגולות וכמות מאחר לבעיה, גר

12 לעבוד נאלצנו  לכ להישחט, היו חייבות המשאיות
4 בתו לגמור  רגילי היו  שאחרי כמות ולהספיק שעות
נח והשני שחט אחד בעבודה, התחלקנו  אנחנו שעות.
היתה  וזו ,החלפי את לשני בדק מאתנו אחד כל ,בינתיי
לשחוט.  מקו לאותו שנסעתי והאחרונה הראשונה  הפע
 לה הודעתי ואז לשחוט , אותי הזמינו  מכ שלאחר  בשבוע 

. ש לשחוט  מוכ איני שבעול  כס  שבשו
ימי בקיצור, ומספר  , לש נסעתי לא ואני עבר  השבוע

מספר והוא  ... ר' האבר השוחט  את פוגש אני מכ לאחר 
את  לי מראה הוא  השבוע, קשה מאוד שחיטה לו שהיתה לי

הודו תרנגולי מתפיסת  הנפוחות חת(אינדיקעס)ידיו שבה
טוירקיס 400 השיב , לשעה הספקת כמה לשאלתי ידיו, את

קצת שיורידו  בקשת לא למה לשאלתי קצב לשעה. את
 ה א ביקשתי , אמנ אני השיב, הנע  השולח מהירות
 שג הרי יכולי האחרי השוחטי  שא בטענה התנגדו
 יצויי .כ לעבוד נאל והוא זאת לעשות  צרי אתה
 המשווקי מטבחיי בתי עבור מיועדת היתה זו ששחיטה

ביותר. חרדי לצבור 

 ב 

עליהם  ושמים  (טוירקיס ) הודו  תרנגולוי הורגים  הגוים 
שוחטי (בלומבע)תוית  רוצח ישראלי בעה"ב  כשר

 אחרי  שוחטי גבול משיגי
ע... ור ' ... ר'  השוחטי( ותיקי  שוחטי נוהג (2 הייתי

היתה  השחיטה ש  ג וויינלאנד, ליד לשחוט   פעמי הרבה
לשוחט , כעוזר רק משמש הייתי ש אבל מאוד, מהירה
כמות  את זוכר  אינני  לנוח,  בינתיי יוכלו שהותיקי בכדי
של   החלפי מהירה. היתה  היא  א המדוייקת, השחיטה
כי  גדולות, פגימות ע רח"ל היו הותיקי השוחטי  אות
אלי   צועקי היו וה למפרקת, עד לשחוט חייבי היו   ה
לשחוט יכול שאיני  לה עניתי יותר ", עמוק שחוט  "יודעלע

איך רואה  כשאני בעינים דמעות לי עומדים  הכתבות אותן
הזהב שארץ ואיך עצמה, על חוזרת ה (אמריקשההיסטוריה

דברי"הקדושה") את ולסלף החכמים עיני את לעוור  מסוגלת 
לסחוף הרבים  בעוונותינו יכול סעם" "הדוד של  כוחו הצדיקים,
האסור  על לומר  יכולים שהם עד היהודים אותן  את לצדו

מעולםמותר  אשר מאד, יקרה בנקודה נפגשים אנו  [כאן  ...
הרבים ובעונותינו בארה"ב, היהדות לעם מספחת נגע  היתה 

בינינו : מרקד השטן  העדהעדיין עיני להיות שצריכים הרבנים
תחת שולל ישראל הכלל  את מוליכין ומנהיגיהם , מדריכיהם
הן  בכלל! כולן "רבנים" מדגישין וכשאנו הרבנות, מסוה

כיצד? הא  היראים! וגם עושיןהפחותין שבהם הפחותין 
לכל  הכשרים זורקין וכסף, זהב אחר לחפור קרדום מרבנות
עשיריות הארץ  כמן  יצמחו  ולילה יום שבין  עד המבקש 

לאורכהחנויות המהדרין מן למהדרין  כשר בשר  מוכרי
והמצב תועפות, הון לצבור והכל המדינה , רחבי  של  ולרוחבה
אחר  ברדיפה ורובן ראשן  משוקעים שהרבנים כך כדי עד הגיע
בצע בעד לא אם קטנה  אצבע לזוז מוכן שאין עד כסף בצע
כלום. ולא הבתים ובעלי הרבנים בין אין  אומרת  זאת כסף.
שבו  ביניהם המבדיל ומסך "ביזנעס" במסחר עסקם והללו הללו 
לשוק מובילין הרבנים  היתר בדרך  מסתחרים שהבעה "ב  בפרק
ושארי צניעות שבת , כשרות , כמו לנו הקדוש  כל את למכור
ואין  בתים לבעלי חונפין הון לגרוף שלהוטין דאחר תורה גופי 
ממזרים" מטהר וזהב "כסף ומתקיים דבר שום  על מוכיחין

רח"ל ].

וכותב זצ"ל מנדלוביץ ההרב  ממשיך מצאועוד ...ומהיכן :
בה , לחפור  קרדום התורה  מן  לעשות היתר הרבנים  אותם
בשיטת ללכת מהם מבקש לא  לכסף, כך כל  ולהתמכר
הרבנים הרבנות. בעבודת כסף כלל לקחת ולא הרמב"ם
סידור  מעריכת להם שיש  מההכנסות היטב להתפרנס  יכולים
והם וכדומה מצבות  הקמת  הספדים, בריתות, וגיטין, קידושין
היהדות לטובת  לעבוד שיוכלו  בכבוד מזה להתפרנס  יכולים

הברית, בארצות כאן  אבל פניות, מוכנים ללא  אינם  הרבנים
על  כלל לדבר ואין להם, שילמו  לא עוד כל  ממקומם לזוז
מוכן  אינו אחד אף בכך  תשלום, ללא  נותנים  שאינם  הכשרים
שקורים  רבנים ישנם אבל פרס, לקבל מנת על שלא לעשות 
מתנים  הללו ישיבה , למען תורה , תלמוד למען לדבר להם

ישלמו  כמה בושה!...מראש לאותה אוי ממשיך הכותב
כוונותיהם את מביא הוא הזמנים, באותן המצב את ומנתח 
של  שבראשם העובדה  את  מבכה הוא הרבנים, אותם  של
ויראה , תורה להרביץ הדעת על עולה כלל אין הרבנים אותם
בעלי  אנשים  כאלו רק זאת עשו  זה בכיון עשו  כן שכבר  ומה
ביטוי  לידי בא  שהדבר כפי נפש  מסירות להם שיש בתים

רשימה . באותה

הזהב  לעגל  משתחוי  הרבני ג.
בעלי  בשבילם עובדים כאן , לנו שיש הישיבות  ...ומעט 
הבעלי  את דוחפים שאינם די ולא נפש, במסירות ממש  בתים
למשוך שיצליחו  המנהיגים  אינם  שהרבנים בכך די ולא  בתים,
הרבנים את לעניין בתים לבעלי  מאוד קשה בתים , הבעלי  את
כספי, תשלום הללו  בענינים מונח לא כי כאלו , בענינים
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
4

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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מכתבים למערכת

ובזוהר לך לך פסוק ש"ב בפירוש "הסולם": כאשר האדם אוכל בשר, מתענג 
בשר האדם מאותו הבשר ומתערבבים זה בזה, בשר האדם ובשר הבהמה, 
הגוף  חוטא  הבשר,  באכילת  שנתענג  העונג  ומאותו  ממנו,  מתגדל  והגוף 
בכמה חטאים, אמר הקב"ה, בשר, יהיה כפרה על הגוף, דהיינו בשר הקרבן, 
כי בשר אכל, ובשר נתגדל ממנו בהגוף, ובו חטא, ולפיכך יהיה הבשר של 
הקרבן, לכפרה על גופו, ובשר, דהיינו, הגוף האוכל את הבשר, עושה דם 
זה דם הנשאר מבחוץ, שנשאר מהבשר של הקרבן, מזומן  ומשום  בהגוף, 
לכפר על הדם של האדם שנעשה מאותו הבשר של הבהמה, כי כתוב "הדם 

הוא הנפש".
חטאו של האדם בחטאיו עם הבהמה, חדר וערבב פגם הבהמה עד לגופו 
)רש"י(  בשר,  לאכול  גם  הותר  העולם,  את  לתקן  כדי  שהוצרך  כך  ובשרו, 
וכשבאו בני נח, התיר להם בשר, שנאמר )בראשית ט' ג'( "כל רמש אשר הוא 
חי לכם יהיה לאכלה, כירק עשב" - שהתרתי לאדם הראשון - "נתתי לכם 
את כל". ולכן מדור המבול נדרש האדם להקריב קרבן, וכיום בעצם אכילתנו 
את הבשר, אנו כמקריבים קרבן, ובכך מבררים ומתקנים את הפגם הגדול 
בשורשו. אכילת בשר מבהמה טהורה, שייך לקליפת נוגה טוב ורע, שנפשו 
החיונית של היהודי היא מקליפה זו, שהיהודי באוכלו את הבשר בקדושה 

יכול לרוממו ולקדשו, וזה כאשר השחיטה היא כשרה. 

מודיעין ושוהם
800 ק"ג בשר מוברח ומקולקל התגלו במודיעין. שוטרי מודיעין שיצאו לפעילות 
במסגרת המלחמה בתופעת השב"חים הופתעו למצוא במשאית 800 ק"ג בשר. 

מדובר היה בבשר משחיטה שחורה שהועבר במצב גרוע למכירה.
רותי בוסידן פורסם: 21.07.14, 10:48

חוקיים  הבלתי  השוהים  תופעת  נגד  בפעילות  שעסקו  מודיעין  תחנת  שוטרי 
שפורחת באזור ציפו בלילה של פעילות שגרתית בגזרה להביא ללכידתם של 

מסיעים ושב"חים רבים.

נתפסו שלושים שב"חים בתוך רכב אחד במודיעין
הבשר נשחט לא מזמן והיה בדרכו למרכז הארץ ללא תנאי קירור או תנאים 

סניטריים או תיעוד ואישורים וטרינריים

גילו השוטרים כ-800 ק"ג בשר. בבדיקה נמצא  בחיפוש קצר בתוך המשאית 
כי הבשר נשחט לא מזמן והיה בדרכו למרכז הארץ ללא תנאי קירור או תנאים 
לחקירה  עוכבו  המשאית  יושבי  וטרינריים.  ואישורים  תיעוד  או  סניטריים 

בתחנה, ובהמשך הועברו לטיפול יחידת הפיצוח.

בבדיקה שגרתית נמוספת שנערכה במסגרת אותה פעילות,  נעצרה לבדיקה 
מכונית מסחרית סמוך למחלף בן שמן. בתוך המכונית נתפסו 13 תושבי שטחים 
ללא אישורים. הנהג נעצר ונלקח לחקירה. אחד השב"חים נחקר ומסר בחקירתו 
בתוך  שנאסף  סיפר  כן  כמו  לנהג.  הנסיעה  בתום  שקל   100 לשלם  שסיכם 
השטחים על ידי הנהג שלא שאל ולא ביקש אישורים, ושהם עברו דרך מחסום 

דהריה של צה"ל.

הנהג נחקר ומסר כי לא ידע שהנוסעים תושבי שטחים, ולא גבה או סיכם על 
ההסעה  לגבי  ישראל.  לתוך  מהשטחים  אותם  שאסף  והכחיש  איתם,  תשלום 
מעל המותר הוא חשב שהם עשרה נוסעים למרות שברשיון הרכב רשום שמונה 

נוסעים פרט לנהג. בסיום החקירה הוא נעצר ונכלא.
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