
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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גליון מס'
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 שמתפללי אלו אפי' עמנו מבני  שרבי בראותינו לבנו יכאב  מאוד ומה
 ג ומפטמי אסורות  במאכלות נכשלי מצוות, ושומרי יו בכל פעמי ג'

שכ לעינינו אוי ונבילות , דטמאות פטומי מיני בכל  ילדיה נפש את 

אחינו לבב  את   מעוררי אינ ההשפעה  שבעלי לבנו יכאב ומה רואות.
נבילות אכילות ידי על ישראל כלל  ועל עליה אסו ח "ו יביאו שלא

אסורות. מאכלות  וספיקי 

במשיח בי' כתיב  מהימנא: רעיא ט')וז"ל: ט ' החמור ",(זכרי' על ורוכב "עני

ולא  בכלל  מתניתי ושאר י'במות, נ'דה  ע'ירובי  בסימ תמ איהו ענ"י
ישראל. כנסת דיליה בסוסיא  דרכיב עד  מל  תמ מהימנאאיתקרי (רעיא

תצא ) כי פרשת  .ריש

מוה" הקדוש  בדברי קלוגר קלוגר קלוגר קלוגר ונסיי שלמה שלמה שלמה שלמה  בספרור ר ר ר  טע טע טע טע זי"ע טובטובטובטוב שו שו שו שו """"תתתת

איודעת ודעת ודעת ודעת  ידעו כזה מעשה  עוד יזדמ אולי לדורות דעת ללמד וזל"ק:
ולקיי בעליה בעליה בעליה בעליה ''''להתנהג תחיה תחיה תחיה תחיה  יב)''''החכמה החכמה החכמה החכמה  ז, והלואי (קהלת עולמות , בשני

זה זכות לקדמנא יפוק שכיבנא העול,כד  מ הזה הרעה שביערתי מה
 ככתב הללו דברי] .אמ הבורא רוח יערה ועלינו ד',  אויבי כל יאבדו  וכ

טוטו"ד משו"ת  נעתקו ע"ג)וכלשונ ג דף שערים בפתחי הגאו (ח "א שכתב
התורה  בארדיטשובמהרשמהרשמהרשמהרש""""ק ק ק ק שר מק"ק מעללי רע השוחט אודות זצ"ל,

ולהעבירו]. להרחיקו שזכה

 ונזהרי שעומדי לאלו  ועמל  חלק אשרי נשמע, הכל  דבר  סו כ על

ואת נפש את ושומרי אסורות , במאכלות בית את  ולשמור להג
לזכות בעזר יהיה הטוב וה' אסורות, מאכלות בעניני ממכשולי ילדיה

והרחבה, נחת  ומתו  ושני ימי שיאריכו משמיא רעוא ויהא ,הרבי את 
מבשר לרגלי  מהרה ונזכה נפשינו ופדות גאולתינו תתקרב זה  ובזכות

 "שי" מנחת "יהודה" מנחת  לד' וערבה "יהודה" הרי על "שלו" משמיע

בב"א  צדק גואל בביאת

שחטו שחטו שחטו שחטו   השוחטי השוחטי השוחטי השוחטי שרובשרובשרובשרוב השחיטות השחיטות השחיטות השחיטות ,,,,  לתק לתק לתק לתק  לעול לעול לעול לעול בא בא בא בא  טובטובטובטוב  ש ש ש ש הבעלהבעלהבעלהבעל רבינו רבינו רבינו רבינו 
והיה והיה והיה והיה  ,,,, חדשי חדשי חדשי חדשי  סכיני סכיני סכיני סכיני  והתקי והתקי והתקי והתקי עשה עשה עשה עשה  טובטובטובטוב  ש ש ש ש והבעל והבעל והבעל והבעל  ,,,, פגו פגו פגו פגו  סכי סכי סכי סכי  ע ע ע ע אז אז אז אז 

נגדו נגדו נגדו נגדו  גדולה גדולה גדולה גדולה  בזה)....מלחמהמלחמהמלחמהמלחמה שכתב  מה י"ח סימן  יו"ד  הרב  שו "ע .(עיין

שיבדוק1.1.1.1. בדורינו הקדוש טוב שם הבעל לנו שאין משתכחין , "ולא" דאבדין על חבל
שלנו. משתכחין )הסכינים הם (כלום) לא  בבחינת  שהם אלו על סובב "ולא " זה, על ביאור פעם .(שמעתי

המשך בעלון הבא

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ששי | פרשת וזאת הברכה  | ט תשרי | עשרת ימי תשובה
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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

50יובל שנים של פעילות המערכה

.דיומי אנפי לסבר  ליה  דאיהו למחמי מלכא  דוד ואמר , פתח (תו 

הבונים) מאסו  אבן  ואיהו דאיהו ,רביעאה, מלכותא , אחסין מלכא  דוד אמאי (נ"א,

הבונים) מאסו אבן דאיהו יתבי רביעאה,  לו חמא לגביה,  מטו כד  אזלו, .

כרסייא  האי ,לו ואימא זיל לשמשא, ליה אמר תרעא, על 

אחד כל  מהו  קיימי חד)דתלת כלא ואימא (ס"א  זיל  ליה אמרו ,

 אב רביעאה , דאיהו מלכא דוד  אמר  למגנא דלאו למר, ליה

בדוד, ביה געלו דא ,לו ואימא זיל  ליה אמר  ,הבוני מאסו

לגבי  רישיה חייא רבי אהדר ,הבוני מאסו  אב אמר דאיהו

בהאי  שמענא אמר מידי, בהאי שמעת ליה ואמר  חגאי, רבי

דכתיב ו)קרא, א קרא (שיר דהאי וגו ', שמוני בי  נחרו אמי  בני

אחוהי  ליה דחו כד אתמר, מלכא דוד  ועל  אמרו, מלכא  שלמה 

למיהב  הוא ברי קודשא  חמא מאי שמענא, ותו מנייהו.

ביה,  חקיק דשמיה אתוו אלא אחוהי, מכל ליהודה מלכותא

 אחסי כ ובגי לשמיה, יקרא יהב הוא  ברי וקודשא 

ליתיה  ד' ודאי, דשמיה  אתוו הא יהודה שמענא, ותו מלכותא.

עלמא, בני מכל  בשמיה  דאתקשר  מלכא דוד דא אלא אמאי,

דוד הא  וגו',  מלכ דוד ואת  אלהיה ה' את ובקשו דכתיב 

מלכא, דוד ד ' ודאי, תפלי של קשר  דאיהו תו בשמיה, קשיר 

ודאי) תפלין של קשר  כיו (ד"א, עאלו, בשמיה. אתקשר דוד  כ  ובגי ,

עאל אשתיקו, ואינו אלעזר  רבי אשתיק קמיה , יתיבו  דעאלו 

 לו ואימא זיל  אמר  דהוה קלא חד שמע לאדריה, אלעזר רבי

אית  לו אמר  לגבייהו, אהדר ,אינו דכשרי ,בעיי  דאינו מה

מגו  לאנהרא  מחכא אנ ליה  אמרו לי, לימא מלה דשמע  מא

וסברא . עלאה , דבוצינא צחותא

 ˘ערים ומפ˙יחו˙
‡. כל ˙נ‡י ‰מˆוו˙, „ברים 
‰‰כרחיים ל˜יים ‰מˆוו˙ כ‰לכ˙ן 
בכל פרטי‰ ו„˜„ו˜י‰ ˘יעל‰ 

 לרˆון לפני ‡„ון כל.
ו‰„רכ‰ לב„י˜˙ חס‡ ב. „ינים 

 .˜רויט -ס‡ל‡ט, ולב„י˜˙ כרוב 
 ומ˘˜‡ו˙ מ‡כלים כניס˙ ז‰יר˙. ‚

יוˆרים בב˙י חרו˘˙ לבי˙ מ
 י‰ו„‰ ˘לום רביˆ"מ‰‚‰-בפסח.

 ‰‡למין ˜"‡ב„˜ ‚ר‡ס
 מ"ור ‰‡למין ˜"‡ב„˜‡"˘ליט

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

˜יום ‰מˆו˙ 
 כ‰לכ˙‰

‡ז‰ר‰ מבי˙ „ין ˆ„˜ „˜‰ל 
על  -‰‡למין ˘נ˙ ˙˘ס"„ 

‰מכ˘ול ‰‚„ול ˘רבני ‰ע„‰ 
‰חר„י˙ מˆ‡ו ˘מניחים על ‰ב˘ר 
ב‰מ‰ ‡חר ˘חיט‰ ומליח‰ כ„י 
 ıי˙˜יים זמן רב מעורב בו חמ˘
ממ‡לט, ועל כן ˘ומר נפ˘ו ירחי˜ 

˙ עˆמו ו‡˙ בני בי˙ו מח˘˘ ‡
.ıחמ 

ל‰סיר מכ˘ול 
 ıמ‡יסור חמ

 בפסח

‡ול‡ -‡יבער „עם כ˘ר לפסח נ‡ו
 ‡ויל

וויכטי‚ע 
 ‡ויפ˜לערונ‚

ב‡ר ‚ו„ל ‰‰זנח‰ בכ˘רו˙ מ
 רביˆ"מ‰‚‰-מע„עˆינן לפסח.

 ˜"‡ב„˜ ‚ר‡ס י‰ו„‰ ˘לום
 ‰‡למין ˜"‡ב„˜‡"˘ליט ‰‡למין

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

˘לום לרחו˜ 
 ל˜רובו

בו יבו‡ר ‚ו„ל ענין ‰לימו„ ˘ל ˘כר 
 ועונ˘ על עניני פ‚ם ו˙י˜ון ‰ברי˙.

‚ם יבו‡ר בו ˙י˜ונים נחוˆים ‡יך 
ומ‰ וב‡יז‰ ‡ופן ˘יכול ל˙˜ן על 
מ‰ ˘פ‚ם בפ‚ם ‰ברי˙, כי ‰ו‡ 
ב„ו˜ ומנוס‰ ˘מי ˘מ˜ל˜ל ‰ברי˙ 
˜ו„˘ ‡פילו נול„ במזל טוב ל‰יו˙ 
ע˘יר מ˙‰פך לו למזל רע רחמנ‡ 

פילו ז‰ב בי„ מ˙‰פך לו לˆלן ‡
לנחו˘˙. ועו„ ‰פו‚ם ‰ברי˙ ‚ורם 
לו ל‰יו˙ נע ונ„ ול˘פוך „ם נפ˘ו˙ 

 ˆ„י˜ים' ל‰ ‰˘ער ז‰ ‡ביונים.
 „רכי ˆ„י˜ י‡חז בו ‡˘ר, בו יבו‡ו
. לבו וי˘מח לˆ„י˜ זרוע ‡ור. נ˙יבו

 ו‡ז‰רו˙ ‰ברי˙ ˙י˜וני כל כלול בו
 יע˘‰ ‡˘ר. וברים זכים י˘רים
 בימיו יפרח ב‰ם וחי ‰‡„ם ‡ו˙ם
 .ˆ„י˜

ספר בי˙ ‰ר˘ב"י 
על ˘מיר˙ ו˙י˜ון 
פ‚ם ‰ברי˙ „יניו 

ומנ‰‚יו ס„ר 
 -בר‡˘י˙ ˘מו˙, 

חל˜ ‡' סיון 
 ˙˘ס"„

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

 ה  

פגומים  חלפים  עם  (טוירקיס ) הודו  תרנגולי שוחטים 
הכשרה !!! השחיטה  בשביל שוחטת נזירה  

הודו במקו תרנגולי  שחטתי בקונטוקי (טוירקי )אחר

לשחוט שהתחלתי  אי א איטית, היתה  השחיטה ש לבד,
ברזל  רשת בתו חתכתי שלישית  או השניה בתרנגולת 
את  מיד קבעתי ,נפג השחיטה   וסכי בוושט  שהיה
אחר , סכי מיד ולקחתי כטריפה, האחרונה התרנגולת 
שבוושט תרנגולת שוב שחטתי תרנגולות מספר  ולאחר
1015 ששחטתי עד בקיצור, .נפג שוב והסכי מסמר היה
תקוע ונשארתי שחיטה סכיני 65 קלקלתי תרנגולות
בצעקות, ופתח למקו הגיע  הבית בעל השחיטה, באמצע
הראיתי  אני כשרה. מאשר  טריפה יותר  עושה הזה שהשוחט 
הוושט , מ שהוצאתי למקו שהגיע והרשת  הציפור את לו
 הפע וזו רבות שני שוחט כבר שהוא  השיב  הוא ואז
אחד  א שחיטה,  סכי בלי תקוע נשאר  ששוחט  הראשונה 
ולדעתו ,פגומי  סכיני על   סיפורי לו סיפר לא  מעול

. הפגומי  הסכיני  באות ולשחוט להמשי לי מותר 

 לה הסכיני את  שאכי עד  להמתי סבלנות היתה לא 
,במקו הנעשה את לראות שהסתובבתי לאחר ומיד שוב,
 סכי ע ושוחטת  במקומי עומדת שנזירה  אי רואה אני
מיד  נתתי רח"ל. אוטומטית , הגרונות את העור אלקטרוני
 שאי לי עונה היא ואז  ,כא קורה ומה מיד שתפסיק צעקה
לשחוט. אי טוב  יודעת היא ג וכי לבינה ביני  חילוק
שהכל  לו  ואמרתי ... חסיד אותו למשגיח במהירות רצתי 
הבעל  שקורה. מה  הבית לבעל  להגיד הל הוא טריפה ,
שחטה, הנזירה הא אשתו את  ושאל  מאוד כעס  הבית
לה  שחטה. לא כלל הנזירה וכי "שקר " שזה השיבה ואשתו

הבית ) הבעל  של באות (לאשתו דווקא להשתמש בחיי  הל
שחטה. שהנזירה התרנגולות

וכמי המשגיח מאוד מופחד נראה הוא  לפחד, המשי
 א פרנסתו את לאבד  עלול הוא  דבר, לעשות מסוגל שאינו
התרנגולות  באות להשתמש ית ולא  פיו את יפתח
"ויצעקו", במקו עשיתי אני שחטה, שהנזירה אי שראיתי
כטריפה  התרנגולות את  יחתו שהוא לי הבטיח והמשגיח
פטנט  לטענתו   זהו  ,בקרטוני יהיו  כבר  כשהעופות
 אכ  א יודע  מי התרנגולות. את שהטרפנו יכעס  לא  שהגוי
כטריפה, נחתמו העופות באמת וא ,הדברי פני היו כ

שוחטים לקחת ליושנה , עטרה  להחזיר העצה? מה  אז 
טרף, הכל  בסטונאות כי קטנות, שחיטות רק  ולעשות טובים
בא אוכלים שאנחנו הבשר שרוב  מזה  מדברים  לא וכבר
שתופסים איך  בעיתונים, כתבות אלפים זה  על  ויש  מערבים,
בכל  זה  את ומוכרים מערבים בשר שמביאים ביומו  יום מידי
כי  הטובים, הכי  במקומות אפילו הארץ, ערי ובכל ירושלים ,
אנחנו מה  היגענו? איפו  אז  כידוע , הבית, הבעל  הוא  השטן

רעה . לתרבות הבנים רוב  יוצאים זה ומפני אוכלים,

התורה: על ספרו  בהקדמת הקדוש  הרדב"ז לשון וזה

 השפעת אבדה  היראי הרבני ג
תורה בעלי רבנים גם הזאת במדינה שמצאתי אכחד  לא 
אין אבל  כשירים , ובוטשערס  שו"ב  וכן  מרבים, ד' ויראי
הרבנים , כבוד מאוד  שפל  העם בעיני  כי כלל להועיל בכחם 

בין מרקד השטן היום, גם  מצבנו הוא ממש זה  [כל 
הפעולות כל  ועושה  שלהם, והמכשירים  והקצבים  הרעבנים 
וכשרב  איסור, בפיטומי הקדושים ישראל  בני  את להכשיל
אותו משפילים כשר , שאינו ומוחה צועק  לאמיתו  ויר"ש גדול 
בין מבחינים  אינם וההמון  בזיונות, מיני  בכל אותו ומבזים

נעדרת] והאמת לשו"ב שו "ב ובין לרב רב

שו "ב  בין  לרב, רב  בין אח"כ  יבינו  לא מעשיהם בראותם
כרבא , לקי הוצא  בהדי כי  לבוטשער, בוטשער בין לשו"ב,
כי  טריפה  ואיזה כשר בשר  איזה  להבחין ואין חז "ל, כמאמר
כאן הודעה הוא  [מודעה] "טאבלינע" נדבק החלונות כל על
בשר  תיבת שם שהולכים מקום ובכל  כשר בשר  למכור יש
במדינה כלל מוצא  שלא עד  לעינים, בולטות באותיות כשר 
בעלי  הכשירים והיהודים כשר , והכל  טריפה בשר הזאת
להכשיר  ומיגעים בקרבם  לבם נשבר  ד ' לדבר  והחרדים תורה 
העולם פינות מד' שנתקבצו  המון  לנגד יעשו מה אבל הבשר,

לכשרו לב משימין גםשאין וטריפה נבילה  אכלו כי כלל, ת
החרדים מפי  כלל, לשמוע רוצין  אינן והמה הספינה , על
ובוטשארס ושובי"ם ורבניהם  כשר, במאכל העיר לתקן
המציאות אל פונים וכולם  הבשר, מקח להוזיל להם עוזרים

זול בשר זול בשר זולל)הזאת, בשר זולל בשר  ומוכרח(ר"ל ,
ירויח לא כשר  ומבשר  ג "כ, להוזיל  הכשר היהודי הבוטשער

טריפה . המוכר הבוטשער כמו  כשימכור

מלחמת לפני אייראפע במדינת  בזה "ז  החורבן  לזה [וקרוב
מטבחיים כל אצל הי' כתיקונם שנים כשהיו  השני' עולם
מובן כשר. גלאט (2 כשר. בשר  (1 בשר: סוגי שני לכה"פ 
ורק כשר  מבשר  מופלג  ביוקר  מחירם  הי' גלאט שבשר
והאדם להשיגו, כדי  ורכושו  מהונו מבזבז הי' אמיתי מדקדק
אכלו שלא והרבה   שכיח המטבע  הי ' שלא בצירוף הפשוט

כשר. בשר לו  הספיק  לשבת משבת רק  בשר

די  לא בכפליים  לקתה  אשר אמעריקע  במדינת כן לא 
גדול  הבדל  ששורר עד אחורנית מעלות אלף ירדה שהיר "ש 
קדם שבימי  ותמים ישר  אדם  לבין בזמנינו  יר"ש מושג בין 
דעכשיו . היראים  של  מכריסן תמימים אותן  של  צפרנן וטובה 
כשר  מאכילת רצון  שבע  אדם ואין  שכיח  שהמטבע  זאת  עוד
המהדרין. מן  למהדרין כשר גלאט רק רוצה  אלא בלבד
זה מין רק  לאכול  בנ "א הסכמת אחר שגם מובן  ומאליו 

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.

חטאת  שגגתו  על  שחייבן  דבר  "כל  שם:  הרמב"ם  לשון  וזה 
קבועה אם שגגו בית דין הגדול בהוראה והורו להתירו ושגגו העם 
בהוראתן ועשו העם... ואחר כך נודע לבית דין שטעו הרי בית דין 
חייבין להביא קרבן חטאת על שגגתן בהוראה ואע"פ שלא עשו 
הן בעצמן מעשה, שאין משגיחין על מעשה בית דין כלל בין עשו 

בין לא עשו אלא על הוראתן בלבד", עכ"ל.
ולהלן שם )פרק י"ג הלכה א'( וזה לשונו: "וכן אם הורו וידע אחד 
מהן שטעו ואמר להם טועין אתם ורבו עליו המתירין הרי בית 
דין פטורין... שנאמר ואם כל עדת ישראל ישגו, עד שישגו כל 

הסנהדרין" עכ"ל.
ומבואר להדיא )הוריות ב' ע"א( בגמרא דמיירי גם בהוראת חלב 
להיתר, וז"ל הש"ס "לאתויי הורו בית דין שחלב מותר", וברש"י 
מותר",  דם  או  שחלב  שהורו  "כגון  דין  בית  הורו  המשנה  על 
וברמב"ם שם )פרק י"ג הלכה ד'( "הורו בית דין שחלב מן החלבים 
מותר ואכל וכו' ואחר כך הורו שעבודה זרה פלונית מותרת ועבד 
אותו עבודה זרה" עכ"ל. המעיין היטב בש"ס ורמב"ם שם יראה 

המשך בעלון הבאשעל הרוב נקטו לדוגמא הוראת חלב, עיי"ש.

ְּ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

משטרת ישראל 18 ינואר 2012
מאות ק"ג בשר פיגולים נתפסו בדרכם לחנויות בישראל: שוטרים ונציגי 
לפיו  חשד  בעקבות  בג'לג'וליה,  לבית  אתמול  הגיעו  הבריאות  משרד 
במחסן שבחצר הבית מוחזק בשר בניגוד לחוק, שאכילתו עלולה לפגוע 
בבריאות. השוטרים מצאו במחסן 800 ק"ג של בשר מוברח מהשטחים, 
ללא השגחה וטרינרית או תנאים סניטריים מתאימים. תושב השטחים 

ותושב ראש העין ששהו במקום נלקחו לחקירה והבשר הושמד.

משרד החקלאות
בפעילות אכיפה שבוצעה על ידי פקחי יחידת הפיצו"ח )פיקוח צומח 
במעבר  נתפסה  מג"ב,  שוטרי  עם  בשיתוף  החקלאות,  משרד  של  וחי( 

הגבול ליד ירושלים משאית ובה בשר מוברח מהשטחים. 

ואשר  איו"ש  בשטחי  שמקורו  בשר  טונות   7 נמצאו  במשאית  בחיפוש 
וללא  וטרינרי  יועד לשיווק בעורף ישראל, כאשר הוא ללא כל פיקוח 

שמירה על שרשרת קירור.

נמלט  המשאית  נהג 
חוקרי  וכעת  מהמקום 
הפיצו"ח  יחידת 
לאתרו.  פועלים 
נתפסה  המשאית 
החקירה  המשך  לשם 
הועבר  והבשר 
בהוראת  להשמדה 

רופא וטרינר.

החקלאות  משרד 
ממכר  בנקודות  החי  מן  מוצרים  לרכוש  להקפיד  הציבור  מן  מבקש 

מוכרות ומסודרות.

שנת תשמ"ג

וזה לשון הגה"צ משה שטרנבוך שליט"א:

והנני מקוה שבית ישראל יכירו נחיצות 
להרים  בעזרתכם  יהיה  וה'  מפעלכם, 
שזה"פ  עצמינו  ונקדם  הכשרות  קרן 
ראויים לקבל בקרוב פני משיח צדקינו, 

עכל"ק.
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