
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

ספר 
זוהר הכשרות

קטעים מתוך דרשה לחנוכה ברדיו 2000 נר ד' דחנוכה

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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אך לא עבר זמן רב, והבעל הבית שינה פניו, וכבר בפרט הראשון שרבה 
של שאפראן העיר לו, הוא אמר לרב, ללמוד אמנם אתה יודע יותר טוב 
ממני, אך לאפות מצות אני יודע יותר טוב!! ולא רצה לעשות כפי שהורה 

לו הרב. 

הנה יש לנו כאן צדיק וענוותן כהלל, גדול בתורה וישראל, - זלזל הבעל 
הבית ברב. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ששי | פרשת מקץ | כז כסלו | חנוכה

1

המשך בעלון הבא

הבא ועולם הזה עולם חלק  ומאבד עולמית טהרה לו אין שכרטו. (יש

מ "ב) .עמוד 
ורשע טז . מין  .(האריז"ל)נעשה
קליםיז. שוחטים עבור  ת "ח  בשנת  נהרגו  יהודים קב)מליון  פרק  הישר .(קב 

שוחטים יח . עבור  בגרמניה הדת  מן יצאו  יהודים מיליון  וחצי שלשה
חיים)קלים דברי .(שו "ת

השחיטה יט. לתקן  לעולם בא  טוב שם  אברהם)הבעל .(ברכת
שוחט כ. רק  בהמה, או עוף שוחט אינו השוחט ומזעזע: מחריד  מחזה

עצמו . אה )את חלקים בשר ואכילת שחיטת י , חלק ישעיה .(נפש
קודש  שבת מחילול יותר חמור וטריפות נבילות אכילת חיים)כא . .(חפץ 

רואי  את כב. מביא אסורות במאכלות דהמכשול כן  גם זה מכל אנו ם
רח"ל. זרה ועבודה מינות לידי האדם

 וטריפות בנבילות יהודים  אלפי הכשלת של להחטא התיקון .25 על כג .
נתן רבי המקובל הקדוש הגאון עמוקות" "מגלה בעל  הקדוש הרב ידי
בתקופת  שהתרחש  מסעיר מאורע   קראקא  אב"ד  זצוק "ל ש ּפירא נטע

זצ"ל. עמוקות" "מגלה בעל זצ "ל שפירא  נטע  נתן ר ' הצדיק הגאון
מתיםכד. של הארון מטת על  החיה הקודש )האשה  נורא(בלשון סיפור 

זצ"ל. מניקלשבורג מהצה "ק 
נבילות  והאכילה שנה 20 לערך אווזים לבד ששחטה באשה נורא  סיפור
בגודל  זי"ע מניקלשבורג  שהצה"ק עד יודעים  בלא  ניקלשבורג  העיר  לכל
חיותה בחיים  מתים של ארון  מטת על  אותה והביאו הכל. גילה צדקתו
לקבורה אותה הביאו  וכך  הנפטר, את שמכסים כמו מכוסה כשהיתה
המשך בעלון הבא



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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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

ואם תוה"ק, לפי אפשר אי  שזה כו' אחד  בפה אמרנו
מפני  אלא כה, עד שאסרנו מה עתה מתירים אנחנו
שהשחיטה להם, הודינו  שעתה יאמרו  רק הדחק שעת
אנו  כזה  ובהיתר  אכזריות , היא עכשיו עד שהיתה כמו
נוחה חכמים רוח אין ובודאי  שונאינו, ידי  מחזיקים

יעו"ש. וכו', הימנה

דבר שלכל אחד  כל יאמר אחד, דבר  לה נתיר א
היתריש

יש ושם ועוד ז"ל , מערצבאך מהר "י קמ"ט  בעמוד
זה, דבר להם נתיר  אם  הגדול הקלקול  על  להעיר 
רק  אם היתר יש דבר  שלכל  ואחד אחד כל יאמר
לא ולרבנים התורה  גבולי בכל ויקילו גדול , הדחק
להקל  שרוצה  העם נגד בפרץ לעמוד  כח שום יהיה
ז"ל  קליין  הרב ג"כ  העיר וכזה ע"כ . ודבר, דבר בכל
וכלפי  פנים כלפי  הרושם על לחוש שיש קל"ג, עמוד 
אמרו  אשר שהדברים יראה שההמון פנים  כלפי  חוץ,
וכלפי  הלחץ. תחת יתירו גמור  איסור שהם הרבנים
על  יעמדו הם אם סוף שסוף  ישפטו שונאינו שגם חוץ
מקדם אמרו אשר לכל היתרים הרבנים ימצאו דעתם

גמור. איסור  שזה

אחת  במדינה אפילו פירצות לעשות  אור

קע "ח)שםט"ו. עמוד  נאמנה, מהר "י (בעדות הג' בשם
ז"ל . וינברג

ח"ו א. תראה  מסיני  לנו המסורה השחיטה מצות
משנים אנו אם פעולתינו. ע"י ומזולזלת כמחוללת
שערו  לא אשר חדש  דבר ומתקנים השחיטה, מעשה

ז"ל . אבותינו

לאב. וע "כ בדבר, נוגעים הארצות שבכל היהודים
מהארצות. באחת  שינוי  שום שיעשו  יתכן

ז"ל )אשובשרידי  עוזר  חיים  ר' מהגאון  שע "ח, זה(עמוד ענין
באשכנז  וגם לבד, לאשכנז לא ישראל, לכלל נוגע

כזה. חמור בענין יחד שיתועדו ראוי הלא

המשך בעלון הבא

2

שיבה של מעלה, ויושב בי
והקדוש ברוך הוא מבטל הגזרה 

 בשבילו .

מצוה להזהיר את בני אדם על כל ·
 דבר פשע.

 

מפתח ותוכן הענינים על כל סדר  26
 בראשית

במפתח הזה מובא בעזהי"ת ראשי 
נינים המבוארים בכל פרקים מהע

 הפרשיות.

ספר התשובה 
מפתח ותוכן 

 הענינים

 

 

 

 
 
 
 

50יובל שנים של פעילות המערכה

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 26



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
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ש
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

3

כענין חסדים, ל )גמילות והשמיעה (ש בקולי, שמע וגם 
ידי שעל  כלומר , הקדושים. דבריו  עיי"ש  וכו ', ברחמים ,
את  בלומדינו ע "ה  הרשב "י נשמת את עלינו  שנמשיך
אברהם  רבי בשם לאברהם  החסד  שכתב  כמו תורתו,
בא  הרשב"י, תורת לומדים אנו  שכאשר זי "ע, גלאנטי 
עלינו נמשיך זה  ידי על בגוון, ויושב תעטר מ הרשב "י

נשא  בזוהר  כמבואר  "גם ", הנקראת  הרחמים מדת  (דאת

ברחמי,קכ "ו) גלותא מן  יפקון דא .בספרא 

המשיח סוד 
ל'פצצת  תיקון  - לעולם גאולה שתביא  הזוהר

ומעלות סגולות - הזוהר מתיקוני 

 ללע אלה מביא  ל '   המיח סד  את ְִִִֵֵֶַַָָָָהמד 

אחד בּ ׁש לחן הרׁש בּ "י עם  ללמד  ׁש כּ ל ל ׁש בת  ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
נ ׁש מת  את  ממ ׁש י הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר הלּ וֹ מד ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְיהוּ די

כּ י  כּ יּ דוּ ע, מ ּמ ׁש  זה  לדוֹ רנוּ  ׁש יּ ה וּ דיהרׁש בּ "י  ּפ עם  בּ כל ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
הרׁש בּ "י לנׁש מת  מתק ר הוּ א  ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵלוֹ מד
ולוֹ מד יוֹ ׁש ב הּק דוֹ ׁש  ורׁש בּ "י אליו, א וֹ תּה  ַוּ ממׁש י◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

החה (,כּ נגדּ וֹ  לאברה אר חסד הקל– גלאנטי מהר"א ְ◌ֶ◌ְ◌ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

וּ נ ׁש יקיןזי"ע) בּ רוּ חא  ר וּ חא  התדּ בּ קוּ ת מקבּ ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוכן 
הּק ד וֹ ׁש  מ הר"(מהרׁש בּ "י י"ב)לטי מק בּ ל רה  וכן . ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֲִֵַָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

כּ דכתיב וגׁש מית ר וּ חנית כ')רפוּ אה  פ"ג  "וזרחה (מלאכי ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְְִַָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ כנפיה", וּ מרּפ א  צדקה  ׁש מׁש  ׁש מי יראי  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָלכם

רבּ א , בּ א דּ רא (קלב:)כּ דאיתא  נשא פ' .(זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

השכינה  על לרח  רוצי  אי התורה , פשטי רק שלומדי אלו
ואטמי העיני סתמי  ,בנחיריה נה ניי תא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָולתקנה

ֵַהב 

זי"ע וויטאל חיים  רבי חיי )הקדוש לע (בהקדמתו

בּ א וזל"ק: א דּ וד בּ ן  ועדין  ה ּק צּ ין, כּ ל וכלוּ  ...! ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌
בּ ית  נבנה  ׁש א דּ וֹ ר 'כּ ל  רז "ל: אמר וּ  א ׁש ר את  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְונ וֹ דע
לחקר ּפ ני  את  וא ּת נה בּ ימיו'. נחרב כּ א לּ וּ  בּ ימיו  ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה ּמ קדּ ׁש 

זּ ה " מה  ועל זּ ה  "מה  ה )ולדעת ד קצּ נוּ (אסתר  נּ תאר ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
יׁש י בּ ן בּ א א וּ מ דּ וּ ע  ואנינה!?וגלוּ תנוּ , לי און וּ מצאתי ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

דּ וי ול בּ י ּת ּק וּ ןבּ קרבּ י הּת ּק וּ נים בּ ספר  הוּ בא  אחד מ ּמ אמר . ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌
ע"ג:)ל'  ):הקודש בלשון לׁש וֹ נ וֹ : וזה ה ני. ,הנּ תיב  ְַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

א הי "ם הּמ יםור וּ ח ּפ ני על ב)מרחפת  א  זּ ה (בראשית  מה , ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
הרוּ ח ורוּ ח  לגּ לוּ ת , יוֹ רדת  ׁש ה כינה בּ זמן  בּ ו דּ אי אלּ א ? ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌

מוּ ם  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ תעּס קים  אוֹ תם  על  נ וֹ ׁש בת  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַה זּ וֹ 
קוֹ ל , נע שׂ ית  ה זּ וֹ  והרוּ ח  בּ יניהם , נמצאת ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ה כינה

: ּכ סת וּ מיותאמר  בנחיריהם , ׁש נה  יׁש נים א וֹ תם  ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ׁש יּ ׁש  ה כינה, אל והתע וֹ ררוּ  קוּ מ וּ  הלּ ב, ואט וּ מי ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָהעינים 

ביניכם. והיא  אוֹ תּה , לדעת ה שׂ כּ ל  בּ לי לב  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָלכם

קול  דהקול בגי כדבקדמיתא  ושט ואתהדר  לאחורא 
 עמי כשאר  ושתיה באכילה  חיליהו לית ישראל יעקב.
אלא ושתיה באכילה  דחיליהו די עלמא  דירתי
ארו  עול דאתי עלמא דאיהו דא  בקול  חיליהו
אמרו נפיק מניה שופר  דקול   ובגי יו "ד באת דאתברי
ודאי  י' ובאות שופרות מעשרה פוחתי אי  רבנ
ה' ובאת דאתי עלמא ו' דאיהו ארו עול אתעביד
ושתיה  אכילה דבה זעירא ה' דאיהי די עלמא ברא 

וכו '. דאורייתא

 " נו ונקפלת השט  מתבש בזה  , הנאמ הרועה [אמר
ושט וחוזר  לאחור  שב לפני שט שהיה מה ושט, מ
 כוח אי ישראל יעקב , קול שהקול מפני כבתחילה,
 שכוח הזה, עול שיורשי עמי כשאר  ושתיה באכילה
הבא ,  עול שהוא זה , בקול כוח אלא ושתיה, באכילה
ממנו שופר שקול ומפני יו"ד, באות שנברא ארו  עול
י' ובאות שופרות, מעשרה פוחתי  אי חכמי אמרו יוצא ,
ה' ובאות הבא, עול ו' שהוא  ,ארו עול נעשה וודאי
של  ושתיה אכילה שבה קטנה ה' שהיא  הזה, עול ברא 

התורה].

מאכילי  והשוחטים  הטבחים  עם נלחם זי"ע אדלער נתן רבי 
מליון  6 אח"כ  ונרצחו נהרגו השוחטים שבעוון טריפות,
 זה? בכל אשם  מי האש, כבשן על  ועלו ישראל  נפשות
הגזירה  לבטל לאושפצין הולך זי"ע הקדוש טוב שם  הבעל 

הצליח  ולא 

       
        
      
         

   
      

       
      
       
         
        


        

        




עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

ב"ה, יום ד' לס' אח"ק תנש"א

הרב  שליט"א,  גראס  מוהרש"י  וכו'  הרה"ג  לידידי  אשיב  שלו' 
דהאלמין תע"א

כ"ק  עם  שחיטה  בבית  פעם  הייתי  אם  ממני  שאלתו  לתשובת 
אחר,  במקום  או  טורונטא  בעיר  זצוק"ל,  מסַאטמַאר  אדמו"ר 

תשובתי הברורה: לא היו דברים מעולם.
מה הי' דעת כ"ק אדמו"ר זצוק"ל על דבר ה"ּפען", תשובתי: מעולם 
לא דיברתי אתו על דבר ולא שמעתי ממנו שום חוות דעת על זה.
ע"ד שאלתו אם כ"ק אדמו"ר זצ"ל הי' פעם בבית שחיטה, מעולם 
לא שמעתי שהי' פעם בבית שחיטה, אם כי "לא ראינו אינה ראי'", 
אבל אם לא שמענו בכל משך השנים שהי' פעם בבית השחיטה 

בודאי לא הי' מעולם בבית שחיטה לגסות ודקות.
וזאת אוכל לומר ברור, שאותן שתולים בוקי-סריקי בעניני ואופני 
השחיטה בכ"ק מרן זצ"ל אחרי מטתו עתידים ליתן את הדין, כי 
אם אפילו הביע דעתו פעם באיזה ענין בעניני שחיטה אין יכולים 

המשך בעלון הבאלדון מענין לענין כמובן.

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

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

מכתבים למערכת

4

ועוד בה רביעי־ה "ספורים נפלאים מצדיקי ישראל" מלאכי עליון שמאיר 
להתדבק  ולהתגעגע  להשתוקק  י־ה,  שלהבת  אש  ברשפי  אדם  בני  לבות 

באדון כל יצורים.

וגם ספר "אכילת מצות בישראל" המיוסד להזהיר דרך הישרה לקיים מצות 
ד' כדינה וכהלכתה בכל פרטי־ה ודקדוקי־ה וכוונתה.

ומי זוטרי לן עדותו הנורא של מאור הגולה הרוקח זצ"ל שכל דבריו דברי 
קבלה וכ' בה' מצה שכל האוכל מצה ז׳ ימי הפסח נעשה שותף להקב"ה 
לועז בשם מדרשי  בילקוט מעם  ע"ז  ועיין מה שהוסיף  במעשי בראשית, 

חז"ל דחשוב ג"כ כאלו קיים כל התרי"ג מצות.

פוק חזו עד היכן הדברים מגיעים. וכל מין דין ראוי לכל בר דעת להתחזק 
הפוסקים  עפ"י  וכיאות  כראוי  מצה  מצות  לקיים  עוז  וללבוש  ולהתאמץ 

הראשונים ואחרונים.

ומצורף לחיבור הנ"ל תוקף סגולת מצות אכילת מצה והשפעותיה המרובים 
ברוחניות ובגשמיות בעלמא הדין ובעלמא דאתי לכל המקיים מצות מצה 

כמצוותה וכמסירתה וכנתינתה מסיני.

ומובלעים בתוך החיבור הרבה מאוד מדברים השייכים למצות אכילת מצה 
הדברים  וראוים  ולהמקילים.  להמחמירים  שרוי־ה  מצת  ודיני  שבעה  כל 
להעלותן על שלחן מלכים מאן מלכי רבנן ותלמידיהם וכל הוגי דת ישרה 
מצוותיה והוראותיה, ולמותר להאריך בגודל נחיצות החיבור הנפלא הזה 
דנורא  מזקוקין  כלפידים  דברים הבוערים  ישראל אחרי השמעת  בר  לכל 
דנפקו מפום ממלל רברבן קמוח"ז שר ורבן ומאורן של ישראל הגה"ק מרן 

רשכבה"ג החת"ס שכ' בהשמטות לחו"מ סי׳ קצ"ו וזל"ק:

בגץ
בג"ץ: אין למנוע תעודת כשרות ממפעל שמוכר 

גם בשר טרף ליהודים
הוד  מהספקית  שלה  הבשר  את  קיבלה  אביב  מעדני 
להסיר  החליטה  הרבנות  חפר.  הוד  תשלובת   - מעולה 
את תעודת הכשרות מהוד מעולה לאחר שמכרה עופות 
הוד מעולה את  כתוצאה מכך, הפסיקה  ליהודים.  טריפה 

מכירת הטרפה למעדני אביב שעתרה לבג"ץ

בג"ץ קבע היום )ד'( שהרבנות הראשית אינה יכולה למנוע 
מתן תעודת הכשר לחברה יהודית המוכרת גם בשר טרף 
מעדני  שהגישה  העתירה  את  בג"ץ  קיבל  בכך,  ליהודים. 

אביב אוסובלנסקי נגד מועצת הרבנות הראשית.

הוד  מהספקית  שלה  הבשר  את  קיבלה  אביב  מעדני 
להסיר  החליטה  הרבנות  חפר.  הוד  תשלובת   - מעולה 
את תעודת הכשרות מהוד מעולה לאחר שמכרה עופות 
הוד מעולה את  כתוצאה מכך, הפסיקה  ליהודים.  טריפה 

מכירת הטרפה למעדני אביב שעתרה לבג"ץ.

המוחלט  האיסור  את  הרבנות  ביטלה  הדיונים,  במהלך 
למעדני  טריפה  עופות  למכור  מעולה  הוד  על  שהוטל 
אביב שינתה את המדיניות והודיעה שהדבר נעשה לפנים 

משורת הדין.

בית המשפט העליון המשיך לדון בעתירה לאחר שהתברר 
מספטמבר  הרבנות  של  הכשרות  נוהלי  קובץ  פי  על  כי 

השנה, יצא איסור למכור ליהודים עופות שאינם כשרים.

השופטים מישאל חשין, אליעזר ריבלין ומרים נאור אמרו 
כי תעודות ההכשר של הרבנות מוענקות מכוח חוק איסור 
ההונאה האוסר להציג מזון לא כשר כמזון כשר. לכן קבעו 
השופטים על הרבנות הראשית להפעיל את שיקול דעתה 

רק על בסיס זה.

איסור  חוק  מכוח  מוענקות  הכשרות  שתעודות  מאחר 
הונאה הרי שאין כל סיבה למנוע תעודת כשרות ממפעל 
המקיים את כל הוראות הרבנות לעניין הכשרות אך מוכר 

ליהודים גם בשר שאיננו כשר. )בג"ץ 00/7203(.


