
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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כשרבה של שאפראן  שנים,  לפני עשר  מעניין שקרה  בסיפור  נזכרתי   
שאין  והודיע  הציבור  את  וכינס  ומעריב,  למנחה  לביהמ"ד  הגיע  זצ"ל 
לשתות מיץ מסויים מאחר והמיץ טרף, והוסיף ואמר שהיום לא ניתן כלל 

להסתמך על ההכשרים. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שבת קודש | פרשת מקץ | כח כסלו | חנוכה
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המשך בעלון הבא

אדם  בן  שקוברים איך חדש  דבר  לראות הלכו העיר כל בחיים, כשהיתה
ר' רבי הצה"ק  את קראו החיים לבית וכשהיגיעו וקים. חי  כשהוא 
אלפים  באו ופתאום שעה, חצי מקלו  על ידו סמך  וכשבא שמעלקע ,
כלום, ממנה נשאר  ולא בחיים כשהיא  גופה כל את אותה ואכלו אווזות
מן משלם שהקב"ה איך עיניהם  במו ראו ואז נוראה בבכי' בכו  וכולם

מדה. כנגד מדה ט"ו)השמים חלק ישעיה  .(נפש 

ב: פרק
המקדש בבית הנרות בהדלקת הכהן  אהרן  של כוחו

אזי  עלי נקּבצּו יונים הנרות, הדלקת של  בזמירות בחנוכה, אומרים אנו
קנק ּנים  ּומּנֹותר הּׁשמנים. ּכל  וט ּמא ּו מג ּדלי חֹומֹות ּופרצּו ח ׁשמּנים. ּבימי

ּורננים . ׁשיר  קבעּו ׁשמֹונה ימי בינה ּבני לּׁשֹוׁשּנים. נס נע ׂשה
ברמב"ן ב)איתא  פסוק ח פרק מנורה(במדבר פרשת נסמכה למה בהעלתך,

דעתו  חלשה הנשיאים חנוכת אהרן שכשראה לפי הנשיאים, לחנוכת
שלך חייך הקב"ה לו אמר שבטו, ולא  הוא  לא בחנוכה עימהם היה שלא 
רש"י  לשון  וערב, בקר  הנרות את ומטיב מדליק שאתה משלהם, גדולה

אגדה. ממדרש

וערב בקר בקטורת נחמו ולא הנרות, בהדלקת נחמו למה לי נתברר ולא 
הכתוב בו י )ששבחו לג הקרבנות,(דברים ובכל  באפך , קטורה ישימו

חבי  ונכנסובמנחת בו , אלא  כשרה שאינה הכפורים  יום  ובעבודת תין ,
ושבטו  בשמו, ולברך לשרתו בהיכלו עומד ה' קדוש  ושהוא ולפנים , לפני
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
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שאין (שע "א)ושם יפה, לדעת גרמניה  יהודי  על
גרמניה ליהודי  להצטמצם יכולה השחיטה  בעיית
אחיהם ולצער לסבל שותפים העולם  יהודי  כל בלבד,
מבחן  בעיית השחיטה בבעיית רואים והם בגרמניה,
לגרור כדי בו יש כו' מצב הדתית, ליהדות גורלית
בארצות בכלל  השחיטה  של סיכונה את אחריו

ושם יעו "ש. שבעיה(ש"ע )אחרות, מבנדין, הרב  בשם
של  היום-יומים החיים באורח  עמוק  הנוגעת כזאת
עליה שתשמע ההכרח מן שם, הם באשר היהודים

התפוצות. מכל  תורה גדולי  רבנים מפי  דעת  חוות
ג')ושם עמ' הספר קבלו (בשער  הרעה הגזירה בימי  כבר

כל  שינוי לשנות שלא פזוריהם, ארצות בכל  אחב"י
דורות, בדורי  בישראל הנהוג  השחיטה  מאופן שהוא
כחוט אף  לנגוע  להם וחלילה הם קדושים ישראל  ועם
ועליה הורגנו עליה  אשר  הקדושה במסורת השערה

גלותינו. שנות בכל אבותינו נפשותיהם מסרו
באכילת  להטמא שלא נפש לענות מוכני  חרדי יהודי

שונאי תקנות  עפ "י שנשחטו ישראלבהמות
ו')ושם  לי (עמ ' גאוני  כי מראש ידעתי טאבא "ד,

לא החרדית, היהדות מנהיגי ישראל, וגדולי ופולין
אופן  שינוי משום בו  שיש להיתר לעולם יסכימו
לבי  וכתב, דורות, מדורי בישראל הנהוג השחיטה
כשרות של  זה  חמור לעניין  לגשת מאוד נקפני
לנו, ישמעו ולא יאבו לא החרדים היהודים השחיטה,
עצמם את לטמא ירצו ולא נפשם, את  ויענו ירעבו הם
שהתקינו  האופן עפ"י  שנשחטו  בהמות בשר באכילת
השלטון  ראש המזוהם הצורר ישראל, צוררי  הרשעים
ודתנו  העולם מן יאבדו שכמותו רבבות ואלפי  הנאצי ,

לעד . תעמוד הקדושה
דתינו על  למען בנסיון לעמוד בגרמניה היהודים

נורה ח"ו ואם הארצות, שבכל אחינו ולמען הקדושה
השחיטה את לסכן אנו עתידים זו, בשחיטה להקל 
העולם לכל  להראות שעלינו העולם, בכל היהודית
ישראל , קדשי על נפשינו את למסור אנו שוכנים
את יעבירו לא השחיטה שבאיסור  שונאינו ויראו

ממנו. ירפו ואולי  דתו, על המשך בעלון הבאישראל

2

 MIKVAH-מקוה 

33 
סודות  מינוט

 מהחדר

כאן יתגלו לך איך 
בנים הכשילו -שהרע

אותנו עשרות בשנים 
במקוואות פסולות!!! 
 ועדיין השטן מרקד

 בינינו רח"ל.
האם המקוה שאתם 
משתמשים בה האם 

 הוא כשרה?
המקוואות הפסולות 
בהכשירם של רבני 

 הערב רב:
מה"התאחדות 

הרבנים דארצות 
הברית וקנדה" 
בנשיאות כ"ק מרן 
אדמו"ר מסאטמאר 

 שליט"א.
אם אתם רוצים לדעת 
מי הם היוונים 
האמיתיים בדורינו 
המכשילים הכי 
הגדולים תשמעו את 

 פ הזה:הטעי
כששאלו את הרב 
הגדול היתכן שאתה 
נותן הכשר על מקוה 
פסולה, ענה לו הרב 
המכשיל, מה איכפת 

 לך מה שאני עושה.

 

 טעיפ
המקואות על

 הפסולות
כאן תשמעו איך שהגה"צ רבי 

 נחום ראזענבערג שליט"א
 רב המקואות

לכ"ק מרן מספר

 זצוק"למקאשויאדמו"ר
בעמח"ס שו"ת ברכות שמים ג' חלקים, 

 וברכות שמים על מסכתות הש"ס

המכשולות אודות 
 בהמקואות

 

 וועד המרכזי העולמי ללימוד
 "חק לישראל"

25קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

תורת
הזוהר הקדוש

בלשון הקודש

השיעור היומי 286-300

חי נפשכם
עו ות

שמ

© כל הזכויות שמורות. אין להעתיק.

&10
לתרומת 
הרשב"י

מפי הרב: אריה א. ברדה

20 בשיתוף מפעל הזוהר העולמי 
בראשותו של הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס

כ"ק מרן האדמו"ר מהָאלמין שליט"א

סדרת תורת הזוהר
לימוד הזוהר  היומי. 20 דקות
כל הזוהר נלמד במשך 3 שנים
לצפיה:   YouTube ב"אריה ברדה" 

ניתן להשיג את סדרת הדיסקים
 בטל: 054-4577956
054-8436784             

50יובל שנים של פעילות המערכה



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
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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 לעצמ  יע חסד ל רה, לי א ל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאפ
 יִע

, קרא אוֹ מר ק וֹ ל  - ו)ה דּ בר  מ נא (ישעיה "קרא  כּ מוֹ  , ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּת פנה " מּק ד וֹ ׁש ים  מי  ואל  ע וֹ נ א')היׁש  ה' ,(איוב ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

אקרא, מה  אוֹ מרת הוהיא ה כּ ל  חציר , ה בּ שׂ ר םכּ ל  ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌
כּ ל הדה , כּ ציץ  חס דּ וֹ  וכל  חציר, ׁש אוֹ כלוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִכּ בהמ וֹ ת
א לּ וּ  כּ ל ואפלּ וּ  לעצמם . ע וֹ שׂ ים  ׁש עוֹ שׂ ים , ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד 
עוֹ שׂ ים לעצמם - ׁש ע וֹ שׂ ים חסד  כּ ל בּ ּת וֹ רה , .ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

זמן יׁש וּ ב"בּ אוֹ ת וֹ  וא  ה וֹ ל רוּ ח הּמ ה ב שׂ ר  כּ י "ויּ זכּ ר  ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
לט) עח  ְלעוֹ לם .(תהלי◌ָ◌

המשיח  את מסלקי ה

 ֹלו ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם  אוֹ י  מ ׁש יח , ׁש ל רוּ ח וֹ  ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש עוֹ שׂ ים הם ׁש א לּ וּ  לעוֹ לם, י ׁש וּ ב  ו א העוֹ לם ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמן
ה ּק בּ לה בּ חכמת להׁש ּת דּ ל רוֹ צים  וא  יבּ ׁש ה , ה ּת וֹ רה ,את ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מּמ נּ ה , י' ׁש היא  החכמה , מעין ׁש ּמ סּת לּ ק  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוג וֹ רמים 
יבׁש ה . ב' ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונׁש ארת 

 לע  ואבד והרג בה וחרב ענת רמיְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָ

ואבדן והרג וּ בזּ ה  וחרב עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם
ה ּמ ׁש יח רוּ ח  היא  ׁש ּמ סּת לּ קת  ה זּ וֹ  והרוּ ח ,בּ עוֹ לם, ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

וּ בינה  חכמה ר וּ ח והיא הּק דׁש , ר וּ ח והיא  ׁש נּ ת בּ אר, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
יהו"ה, ויראת  דּ עת ר וּ ח וּ גב וּ רה, עצה ב)ר וּ ח יא  עד (ישעיה  . ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הקדוש. זוהר תיקוני  לשון כאן 

'ראי לחי תשובה'(לבעל'באר דעה )'דרכי  יורה  על

ל': בתיקון שאמרו  מה  לבאר ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 'מוסיף 
ב והיא א וֹ תּה , לדעת השׂ כּ ל  בּ לי לב לשונו.'יניכםלכם  זה ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

הואשם : התורה  עסק  ידי על השכינה  תיקון עיקר 
הקבלה חכמת  הקדמת בלימוד  בתחילת  שמפורש כמו ,

זוהר ע"ב)התיקוני א   בּ עלי(ד על  אבל הקודש: בלשון  :ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
נאמר: ה בּ נים"קבּ לה  על  האם תּק ח ו)"א כב דברי)- ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

וא לּ וּ  קבּ לה. בּ עלי כּ אוֹ תם  הכינה  את לדעת  שׂ כל  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אין
בּ כל  עּמ ּה . וּ פוֹ רחים  דּ ירה , הוּ א  ּבּ רו ול ּק דוֹ ׁש  לּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִעוֹ שׂ ים
- בּ ׁש ליח וּ ת ּה . עּמ ּה  נ וֹ דדים  כּ לּ ם  ּפ וֹ רחת , ׁש היא  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָמקוֹ ם 
נראה התורה פשטי  רק שלומדים  שאלו כן אם נמצא 

ולתקנה השכינה  על לרחם  רוצים רואי(עכ "ל!שאין לחי  .)באר 
וכו' עניות  גורמים  והם  - השכינה  צער  על  אחראים והם 

המלך  שלמה אמר  ועליהם  כ "ב)- א' ּפ תים"(משלי מתי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַעד
דעת י שׂ נא וּ  וּ כסילים להם  חמדוּ  לצ וֹ ן ולצים  פתי "ּת אהבוּ  ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌

וכמה  צרות , ולפתור  להינצל עצות מחפשים  אדם ובני -
תבונה" בהם בעץ"אין אחזו אילו  כי - כסילים כמו 

וברכה טובה ישראל ולכל להם  יושפע בוודאי החיים 
ברחמים. וגאולה

שיהיה  מה  קדשו ברוח ראה זי"ע הקדוש טוב  שם הבעל 
דמשיחא: בעקבתא האחרון הנסיון

       
       



       
       

     

       
        
        

       
      

  
       
          
        

 

          
         
       

       
       

 

סודות  לנו מגלה זי"ע חיים דברי בעל הקדוש הצדיק
נוראים

      
       

      
       

     
         
       

       
  

       
        
         
        



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

וע"ז באעה"ח ואחתום בשים שלו' טובה וברכה
הק' יצחק אייזיק אייכענשטיין

ועיין במסכת סוטה )דף ל"ז ע"ב ובפרש"י שם(: תנו רבנן, ברוך בכלל, ברוך 
בפרט, ארור בכלל ארור בפרט, ללמוד וללמד לשמור ולעשות, הרי 
ארבע, ארבע וארבע הרי שמונה, שמונה ושמונה הרי שש עשרה, 
דברי  אלה  סט(  כח,  )פרשתנו  שנאמר  מואב,  בערבות  וכן  בסיני,  וכן 
הברית אשר צוה ה' את משה וגו', וכתיב ושמרתם את דברי הברית 
הזאת וגו', נמצא מ"ח בריתות על כל מצוה ומצוה )לכל אחד מישראל 
שש עשרה תלתא זימני מ"ח הוי, רש"י(. ר' שמעון מוציא הר גריזים )לפי שלא אמר 

יהושע עליהן כל התורה אלא מצות שבפרשה, רש"י( והר עיבל, ומכניס אהל מועד 

ולמדו כל התורה כדכתיב  )שלאחר שהוקם המשכן נדבר הקב"ה עם משה בישוב  שבמדבר 
)ויקרא א'( וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור, רש"י(. ובפלוגתא דהני 

תנאי, דתניא רבי ישמעאל אומר: כללות נאמרו בסיני )בסתם נאמרה 
תורה בסיני ולא נתפרשה לו, כגון בסיני נאמר )יתרו כ'( וזבחת עליו את עולותיך ואת 

שלמיך ולא פירש מתן דמים כיצד הקטרת אימורים והפשט וניתוח 
וכליל של עולה, ובספר ויקרא באהל מועד פירשה, רש"י( ופרטות 
באוהל מועד, ר' עקיבא אומר, כללות ופרטות נאמרו בסיני, ונשנו 
באוהל מועד, ונשתלשו בערבות מואב )מפי משה לישראל. ת"ק סבירא ליה כר' 
ישמעאל הלכך הר סיני ואוהל מועד חדא היא, ור' שמעון ס"ל כר"ע הלכך תרי נינהו, רש"י(. ואין 

לך כל דבר מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה ארבעים 
ושמונה בריתות. ר' שמעון בן יהודה איש כפר עכו אמר משום רבי 
עליה  נכרתו  שלא  בתורה  שכתובה  ומצוה  מצוה  לך  אין  שמעון: 
ארבעים ושמונה בריתות )לכל אחד, רש"י( של שש מאות אלף ושלשת 
]במדבר[ שכל אחד  )בסיני(  )כמנין שהיו  וחמשים  וחמש מאות  אלפים 
נעשה ערב על כל אחיו. ה"ג בתוספתא )פ"ח ע"ש(: א"ר לדברי ר"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

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

מכתבים למערכת
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המשך בעלון הבא

מ"ע של אכילת מצה משומרת בליל פסח היא יחידה נשארת לנו מכל מצות 
אכילה שבכל התורה אין לנו לא פסח ולא קדשים, לא תרומה ולא מעשר 
שני, רק מצה אחת משנה לשנה, ואם גם היא לא הועילה בידינו בשלימות 
ולא עוד אלא כי תחת יופי שיהי' האכילה של כל ז' ספק איסור כרת ולא 
עוד אלא שיכשיל בזה רבים ח"ו. וגם נוציא ע"ז אלפים, הייטב בעיני ה׳ 

חלילה וחלילה. עכל"ה.

ואין אחר דבריו כלום כי כבר הורה רבינו משה ומשה אמת ותורתו אמת.
 משה שטערן
 אב"ד דעברעצין יצ"ו
מוצש"ק פ׳ פקודי שנת תשל"ח לפ"ק פה ברוקלין יצ"ו

המשך בעלון הבא

קנס של 325,000 שקל לאטליז שמכר "טרף"
אטליז בי-ם שהונה לקוחות ומכר בשר טרף כ"כשר" יפצה לקוחות 

בעקבות תביעה ייצוגית שהוגשה לראשונה נגד חברה קטנה

יצחק טסלר | 14/9/2010 10:49     
בשר באיטליז צילום המחשה: יוסי אלוני

הכשרות  בעולם  מהפכה   
לאחר  בישראל:  והצרכנות 
הונו  עסקים  שבהם  שנים 
לקוחות והציבו שלטים שבהם 
כתוב "כשר", אך בפועל מכרו 

מזון שאיננו כשר, פסק בית המשפט כי הקונים שרומו זכאים 
לפיצוי ענקי. 

בית  המשפט המחוזי בירושלים אישר בימים אלו הסכם פשרה 
בתביעה ייצוגית שהוגשה לראשונה נגד עסק פרטי ולא נגד 
רשת שיווק או ענקית-מזון כפי שהיה מקובל בשנים האחרונות 

בתחום התביעות הייצוגיות. 

על פי פסק הדין ישלם בעל אטליז בירושלים 325 אלף שקל 
בגין הטעיית לקוחות לאחר שלטענת התובעים במקום נמכר 
כבשר כשר בעוד שהיה מדובר בבשר לא כשר וללא פיקוח 

השירותים הווטרינריים כנדרש. 

התובעים טענו בבקשה לאישור התביעה כייצוגית, כי הנתבעים 
המפעילים אטליז בשכונת ניות בבירה )דרום-מזרח ירושלים(, 
הרבנות  של  בהכשר  כשרים  כמוצרים  בשר  מוצרי  מכרו 
הראשית למרות שלבשר לא הייתה תעודת כשרות. התובעים 
הגישו את העתירה בשם כל מי שקנו בשר באטליז, או אכל 
בשר שנרכש באטליז, בשבע השנים שקדמו להגשת התביעה. 


