
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'
10

 מקו באותו באושבי הגז שבבתי נ"י, שכטר  יוס ר' של  בספר כתוב
בהמות ששחטו גדולה שחיטה בית  זה לפני  היה  , יהודי מליו ששה שהרגו

, כ כל  גדל  והמסחר מדינות , ושאר גרמניה מדינת לכל ולרבבות  לאלפי

מיוחדת לרכבת  מרכזית תחנה השחיטה בית ידי על ממש ש שעשו עד
בהמות  ולהולי להביא בסיטונות טרעין קעטיל שלהם (ובלשונות (.

הרכבות  ובאות לקחו)(וואגאן לשחיטה הבהמות את שלקחו

מדה  כנגד טרעי במדה הקעטיל באות לשחיטה היהודי כל כידוע,את 
 הטרעי בפני היהודי את ש וזרקו ששמו ואי ממה וגרוע יותר הרבה

רח "ל. הבהמות את

 יהודי מבשר עשו שבעסטריי אי שזוכר  אי לי סיפר אחד וזק
 לאנשי לאכול הזה השניצל ומכרו אכלושניצל יהודי כמה יודע ומי ,

השבט  שכתב  למה מתאי ממש וזה ,חבריה מבשר שעשו הזה השניצל

בבהמות. מגולגלי שאנשי ,הגלגולי מספר מוסר

מצאנז  חיי הדברי שבעל ז "ל מקלוזנבורג  מהרבי ששמע  לי מספר עוד
"חיי דברי בשו"ת  כתב ז')ז"ל סימן ח"א  שאי שאי שאי שאי (יו"ד  ש ש ש ש ומבאר ומבאר ומבאר ומבאר  גרמניה גרמניה גרמניה גרמניה ,,,, עלעלעלעל

ידי ידי ידי ידי  על על על על  ראינו ראינו ראינו ראינו  ובעווה ובעווה ובעווה ובעווה """"רררר הישראלי הישראלי הישראלי הישראלי ,,,, הלבהלבהלבהלב  שמטמט שמטמט שמטמט שמטמט אסורותאסורותאסורותאסורות כמאכלותכמאכלותכמאכלותכמאכלות עבירה עבירה עבירה עבירה 
לוע לוע לוע לוע """"ז ז ז ז   באר באר באר באר קהילותקהילותקהילותקהילות כמה כמה כמה כמה  הדתהדתהדתהדת  מ מ מ מ יצאו יצאו יצאו יצאו  יהודי זה זה זה זה  מיליא ארבעה  לער]

ובודקי ובודקי ובודקי ובודקי רח"ל]  השוחטי השוחטי השוחטי השוחטי ידי ידי ידי ידי  על על על על  וטריפות וטריפות וטריפות וטריפות  בנבילות בנבילות בנבילות בנבילות  ונתפטמו ונתפטמו ונתפטמו ונתפטמו  שאכלו שאכלו שאכלו שאכלו 
הקהלהקהלהקהלהקהל  מ מ מ מ שנאבדושנאבדושנאבדושנאבדו עדעדעדעד זרות זרות זרות זרות  דעות דעות דעות דעות   עליה עליה עליה עליה וגברו וגברו וגברו וגברו  ,,,, הקלי הקלי הקלי (עיי"ש)הקלי עו ידי ועל .

והשניה. הראשונה העולמית  מלחמת היה הקלי  תירוש השוחטי בספר (ראה 

אז ונכשלו שאכלו  איך  בווארשא, דינים בתי  מכמה לאור אז שיצאו  קורא'ס  הקול ויצהר
ותבין) רח"ל, חמורים ובשר דאורייתא וחלב וטריפות בנבילות  תרס "ו ובשנת כת "ר .בשנת

באנציקלופדיה 2.2.2.2. אושוינצים)ראה  לשרוף (מערכת שריפה  ובתי הגז בתי הכין ימש "ו שהיטלער
אלפים  10 לאחשורוש  לתת רצה שהמן מדה  כנגד במדה בדיוק  אחד ביום איש  אלפים 10

רח"ל. אחד , ביום ונשים טף ולאבד להרוג להשמיד כדי שקלים
בירושלים 3.3.3.3. העיברית  להאוניווערסיטא נאמן  חבר נ "י לוי שמעון היקר לחבירי  רבה תודה

ובתמונות. בהחקירות  לי שעזר על
בספר4.4.4.4. שבאושפצין ראה 215 בדף שכטר  יוסף  ר' היה (אושוויטץ )מהמחבר

גדולים  לעורות , חרושת  בתי שתי השחיטה  בית  יד  על והיו  מאוד, גדולה  שחיטה מקום
הגדולה . השחיטה  מבתי הבהימות עורות את  לקחו השחיטה אחרי שתיכף  מאוד ,

לבהמות מיוחדת רכבת  שם שהיה שם כותב טרעין )עוד אחר (קעטעל לקחו הרכבת ובאותו ,
אחד . ברכבת אנשים מאות היו בהרכבת ששמו והאנשים לאושוויץ, היהודים כל את  כך

מדה) כנגד  במדה  זה כל היה  חיים מהדברי הנראה .(כפי
בהמה .5.5.5.5. אוכלת בהמה מוסר בשבט שכתוב וכמו

דבר המערכת )בהמשכים(

שבת קודש | פרשת וזאת הברכה  | י תשרי | יום הכיפורים
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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

הקדמה 

'אמנינ נ נ נ 'בריד ד ד ד 'שרא א א א 'תמימיה ה ה ה 'ישמחוו ו ו ו 'ישריה ה ה ה תענגוי י י י ''''
חכמהה ה ה ה 'ברכוי י י י 'מהה ה ה ה ' א א א א 'חפזו,י י י י  תעלומות בראות '

כל מעיני ונסתרי נעלמי היו  אשר מאוד , ונשגבה נסתרת
שהתורה רואי שאנחנו האלו ובדורותינו הזה , היו עד 
דורש  אי זוית, בקר מונחת ויסודותי ' ומצוותי' הקדושה

הגמרא מאמר בנו ונתקיי מבקש, מ "ט)ואי לנו(סוטה אי
בספה"ק וכמבואר ,שבשמי אבינו על אלא להשע מי על 
שכל דמשיחא, עקבתא של  ההוא  הדור חורב יהי' שזה 
אבינו על  אלא  להשע מי על לנו שאי יאמר אחד 
בדקי  לחזק פעלי לעשות ירצו  לא  וממילא ,שבשמי
חבירו, על  יסמו אחד וכל ליושנה, עטרה ולהחזיר התורה 
חמימי  ולא  קרירי דלא שותפי דבי כקדירה נעשה ועי"ז

ד')  ד עול(עירובי הוא חוק , עלי עמל יוצר כי לנו בא זה  וכל  ,
את לכלכל שכמינו על  שמונחי הטירדות  וגודל  הפרנסה 
הקוד בדור שהי' ממה היפו עלינו, המוטלי ביתינו בני 
תורה שלומד רב וכל הרב, את מפרנסי היו שהקהילות
בעול ורובו ראשו מונח הקהילה את לתק עליו ושמוטל 
להוכיח כראוי, תוכחה  מצות  לקיי לו מפריע וזה הפרנסה ,
בדר שילכו לבב להטות  אד בני ושאר עדתו  אנשי את

והישר.הטוב 

יכול ,שבשמי אבינו על אלא להשע מי על  לנו אי
היצה"ר עצת ג להיות 

הציבור  עול  את מעליה שפורקי הסיבה  היא וזו
להשע מי על  לנו  אי באמר הקב "ה , על הכל ומטילי
מעצת הוא זה  דג ונמצא ,שבשמי אבינו על  אלא

ובי  כ ובי כהיצה"ר. כדי עד מגיעי הדברי כ 
המלה, מוב במלוא  רח "ל וטריפות נבילות לאכול שיכולי
שהשחיטה נוראות בצעקות צועקי הרבני שרוב  ואע"פ
הלכות חמשה כל  על ועוברי כשרה, אינה כיו הנהוגה 
דתהומא  לעומקא  עד  ירדו  ובעוה"ר נפש, בשאט שחיטה
שחיטה, הלכות חמשה על  נפש  בשאט שעוברי רבה 
יגיד מקלו  אשר אחד כל של רעועי היתרי על וסומכי

י"ז)לו  סימ דעה  יורה  ערו שולח  על(עיי נסמ ההיתר וכל  ,
קנה רצו.משענת 

 וס‚ולו˙ ˙י˜ונים בו יבו‡ר ‚ם
 ‰מבו‡רים, ז‰ פ‚ם ל˙˜ן מלו˜טים

‡חרונים, כי ‡ין ו‰ ל"‰‡ריז ב„ברי
לך „בר ‰עומ„ בפני ‰˙˘וב‰. 
ועי˜ר ‰˙י˜ון ˙לוי ביסו„ ל˙˜נו, 
ובו ˙לוי ‚ם כן בי‡˙ מ˘יח בן „ו„. 
ועל י„י ‰לימו„ בספר ‰ז‰ י˙בונן 
ב˘כלו ‰זך כי יפ‰ ˘ע‰ ‡ח˙ 

וב‰ ומע˘ים טובים בעולם ב˙˘
 וכמ‰, ‰ב‡ ‰ז‰ מכל חיי ‰עולם

 יוˆ‡. לבטל‰ ‰לכו חייו מימי ˘עו˙
˙ ˙˘ס"„ לפ"˜. ‰ספר ˘נ ל‡ור

נ„פס לזכו˙ ‰רבים, ומ˙חל˜ 
 -בחינם לכל „ור˘ ומב˜˘. 

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

 ˘ליט"‡.

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

יוˆ‡ ל‡ור ˘נ˙ ˙˘ס"„ לפ"˜. 
‰ספר נ„פס לזכו˙ ‰רבים, 

ל „ור˘ ומב˜˘, ומ˙חל˜ בחינם לכ
-ברו˜לין נ"י, סיון ˙˘ס"„. 

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

 ˘ליט"‡.

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

ומנ‰‚יו ס„ר 
 -בר‡˘י˙ ˘מו˙, 

 .'חל˜ ב

בי‡ור מ˜יף בענין "„ין ˙ור‰" 
בי˘ר‡ל, עוב„ו˙ מחרי„ו˙, זע˜˙ 
˘ו„ ו˘בר מ„מע˙ ‰ע˘ו˜ים 
‰נע˘˜ים ע"י ‰בוררים ‰י„ועים 
ל˘מˆ‰, ל‚לו˙ פני‰ם ˘ל 
‰ˆבועים ולפרסם ‰חנפים, ולי˙ן 

מ‰‚‰"ˆ -סוף למע˘י‰ם ‰רעים.
רבי ˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס, כ"˜ מרן 

 ‡„מו"ר מ‰‡למין ˘ליט"‡.

‰מ˘פט בי˘ר‡ל 
 כ‰לכ˙ו חל˜ ‡'

בי‡ור מ˜יף בענין "„ין ˙ור‰" 
בי˘ר‡ל, עוב„ו˙ מחרי„ו˙, זע˜˙ 
˘ו„ ו˘בר מ„מע˙ ‰ע˘ו˜ים 
‰נע˘˜ים ע"י ‰בוררים ‰י„ועים 
ל˘מˆ‰, ל‚לו˙ פני‰ם ˘ל 
 ‰ˆבועים ולפרסם ‰חנפים, ולי˙ן

מ‰‚‰"ˆ  -סוף למע˘י‰ם ‰רעים.
רבי ˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס, כ"˜ מרן 

 ‡„מו"ר מ‰‡למין ˘ליט"‡.

‰מ˘פט בי˘ר‡ל 
 כ‰לכ˙ו חל˜ ‡'

בירור ביטול ‰˙˜נ‰ ‰ח„˘‰ מ‰ 
˘רˆו כמ‰ ב˙י „ינים לח„˘ 

‡˙ ‰נ˙בע לי˙ן  לטוב˙ם לחייב
ל‰˙ובע ‰בריר‰ מ˘ל˘‰ ב˙י „ין 
ו‡ם ל‡ו י„ינו ‡ו˙‰ ‡ו˙ו כמסרב 

 ˜ונטרס
 ˙˜נ˙‡ מ˜ל˜ל˙‡

על עניני „ין ˙ור‰ 
 „יניםוב˙י
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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

היה  שלו המרכזית כשהבעיה רח"ל, בעיות מלא היה  המקו
גדול  וותר היה הוא  הכשרות שבנושאי המקומי המשגיח

פרנסתו. את שיאבד החשש בשל

זכרוני.יותר פי על  מקו לאותו נסעתי לא

 ו  

מערבב הבית הבעל  רבות בעיות עם  אווזים  שחיטת 
את מכשירים   פגימות  עם  החלפים   להכעיס  טריפות 

הטריפה 
בלאנג הלכתי ... ר '  הזק השוחט  ע אווזי לשחוט 

השחיטה, תהלי על ושמרתי המשגיח הייתי איילנד,
מאוד, נחמד היה מאוד )המקו לי   קס 21(המקו רק שחטו ,

 מכניסי  שש פחי  ע  טורי 2 היו אחת.  בפע אווזי
21 כל את לשחוט צריכי היו הסדר פי על .האווזי את
 זמ לוקח זה כי ,הסכיני את לבדוק מכ ולאחר האווזי
. נוספי אווזי 21  ומכניסי מהאווזי הד כל  שנשפ עד
 ע ומלא  מדומ מאוד  הסכי נהיה  אווזי 21 שחיטת לאחר 

אחת. בעיה זו   .קטני נוצות

את הבעיה לשחוט  מאוד שקשה ,שבה והגדולה השניה
קל  מיד, מתקלקל הסכי מאוד, קשה שהוא  שלה הקנה
לאחר ,אווזי 100 או  50 מלשחוט  עופות 1000 לשחוט יותר 
על   הסכי את מחדש לשפש חייבי אווזי 24 או  12 כל 
לא שחט ... ר ' כשהשוחט  הראשונה בפע חלקה. אב
לא ואני לי להראות רצה שהוא להיות יכול ,סכי ראיתי
לא  במקו  ש ,בחנ הזאת ולצרה לי מה כי לראות רציתי

דבר. לתק בידי היה 

נאלצוהיתה  שנטרפו  האווזי שכל נוספת בעיה ש
לא שהגוי ולהזהר לצד, להשליכו רגל  חצי   לה לחתו
היה  הוא הכשרות , ע ביחד אותה ויערבב אותה יגנוב
אלפי  עשרות ע רפת לו היתה להכעיס . תמיד זאת עושה
אווז לתפוס מציאה עבורו זאת היתה  זאת ובכל ,אווזי
שזה  הוא כשהתירו הכשרות,  ע יחד ולערבבה טריפה 

וכו '. גוי למע מיועד

השחיטה ויהי עבור לשחוט והוזמנתי הזמ הגיע  היו
וסכי  לשחוט  התחלתי ,... קהילת במצב של היה השחיטה 

היו לא  אמנ ,הסכי על להסתכל  פחד ממש היה נורא ,
שלו החלקלקות את איבד הוא  א ממש של פגימות
 הסכי א לדעת  בכדי היד על  לשפש הרבה היו   וצריכי

שא"א כמו  בלבד כאלו  ריאות לייצר  הסכימו  לא הבהמות 
מזה וכתוצאה  מפטיר. או ששי ס"ת של  עליות כל  לעשות
הכל  על  כשר  גלאט חותמת לחתום  מטבחיים בעלי  נתחכמו 
ישאר  והכבש  שבע  יהי' שהזאב המטרה  השיגו זה  ובאופן
להעניק במציאות היאך  מתבוננים אינם והעולם שלם,
המדינה לכל  בהמה בשר  פונט מיליאנען  של גדולים כמויות
ואין להו  איכפת לא זה  כל כשר , גלאט בחותמת ואוכלוסיה
בנפש סיפוק די להם  שיש העיקר  להם כי לדעת. רוצים
 גדולות אותיות בולטים עלי' אשר  באיטליז הבשר שלקחו
המהדרין מן למהדרין גלאט כשר  בשר  לבנה קידוש
הרב  השגחת תחת והודח, ונמלח ניקור , בדיקה, שחיטה ,
בבשר  מתפטמים  ועי "ז וישבעו, ענוים יאכלו  אלומי, פלוני

וטריפות]. נבילות ספק מפוקפק

חיל  הללו שורות קורא כשאתה  הסתם מן יקר, קורא
דאז השוחטים רשעת מגודל  יבעתוך, ופלצות יאחזוך ורעדה 

ב  הרגישו  לא איך דאז  היראים על תקר "א, תמ"ה  זהותמ "ה
נדבר, ומה נאמר מה  אך  וטריפות, נבילות ממש שאוכלים
ופוק זה , ענין  כל  מאוד ושכיח מצוי היום שגם לך, כשנגלה 
שלהם , עבודתם כלות אחרי  השוחטים עם  ודבר  נא לך חזי ,

עכ"ל. ומעוצבנים, עייפים מצבם, את  ותראה 

כבר  כי כשר, שהכל לך יגיד כשהשוחט תאמין אל [וגם
להם , להאמין אפשר  ואי בימינם, ששקר זי"ע הרשב"א כתב
שמים יראת ניצוץ בהם שיש שוחטים הרבה  ישנם ב "ה אבל

האמת  את ומספרים להם  כהלכתה)וכואב  בשר  ואכילת  שחיטת  ].(ספר

על  ישראל  וצדיקי  גדולי כל  שכתבו מה  לראות הרוצה
בספרים יעיין והשחיטות אלו:הכשרות

השחיטה למלחמת  אנציקלופדיה 
נגד  הדורות בכל  הצדיקי של הגדולות המלחמות יובא בו

בנבילות  ישראל הכלל את שהכשילו  הקלי השוחטי
וטריפות 

 חלקי י"ג
א': המקובל חלק הקדוש רבינו  של הגדולה המלחמה יבואר,

זי"ע. אדלער  נתן רבי האלוקי
ב ': הבעל חלק  הקדוש רבינו של הגדולה המלחמה יבואר ,

זי"ע. התניא ובעל בער ר"ר המגיד והרב טוב שם 
ג ': בעל חלק הקדוש  רבינו  של  הגדולה  המלחמה  יבואר,

יהודים מיליון וחצי  ששלשה איך מבאר - זי"ע. חיים דברי
קלים. שוחטים  עבור הדת מן  יצאו 

ד': עשרתחלק מבעל גלוים נוראים הסודות  יבואר,
בני אחינו תיבות ראשי  האבי"ב "ספר חיבורו עם השבטים

בספרים.... נדפס  בגולה. ישראל
ה': והשוחטיםחלק השחיטה על הגדולה המלחמה  יבואר

זי"ע. מקאלאמאייע הלל  רבי רבינו  תשמ"ג)של  – תשל"ט (בשנת 

ו ': יהודיםחלק שמיליון איך הישר קב הקדוש  מספר  יבואר
קלים שוחטים עבור ק"ב)נהרגו פרק הישר –.(קב  תשל"ט (בשנת 

תשמ"ג)

ז ': בעל חלק הקדוש רבינו של  הגדולה המלחמה יבואר
זי"ע. הירושלמי על תשמ"ג)הרידב"ז – תשל"ט (בשנת 

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.

הסנהדרין  אצל  אם  קצת  להתבונן  אלא  לנו  נשאר  לא  ומעתה 
שהיו גדולי הדור ממש בתורה בחכמה ביראה ובאהבת ה' ובמדות 
טובות, בלי שום נגיעות, כמבואר ברמב"ם )הלכות סנהדרין פרק 
טובה,  חברתם  שפלה,  נפשם  חכמה,  בעלי  היו  דסנהדרין  ב'( 
יהא  לא  יצרם,  וכובשין  עצמם  על  ומדקדקים  במצוות  גיבורים 
להם שום גנאי, ולא שם רע, ויהא פרקן נאה, שונאי בצע ואף 
החמס  שונאין  האמת,  אוהבי  עליו,  נבהלין  אינם  שלהם  ממון 

ובורחין מכל מיני העול, מנוקין מעון וגם ממומי הגוף.

ואחר כל אלו הי' באפשרי שתזדמן להם מכשול בהוראה להתיר 
חלב ולומר על כולן או מקצתן מותר, אע"ג דכתיב אלקים נצב 
וגם ישבו בלשכת הגזית שהוא בבית המקדש אשר  בעדת קל, 
שם עיקר השראת השכינה מ"מ אפשר שיארע זאת, שהיו שבעים 
ואחד צדיקים יושבין יחד ועטרותיהן בראשיהן. ומה יענו אזובי 
קיר כמונו היום שרחוקין אנו מלהשיג אפילו כטפה מן הים קדושת 

הסנהדרין, על אחת כמה וכמה שאין מן הנמנע שיארע כזאת.

ודבר נפלא מאוד מצאתי בדברי חד מקמאי שכתב, כי אדרבה כל 
הגדול מחבירו יותר עלול להכשל בחטא כזה. לכן אמר הכתוב: 
אשר נשיא יחטא. מאחר שהוא מורגל בגדולה רבה כ"כ, שהוא 
מלך על כל ישראל, בודאי יבוא לכלל גאוה וזו תביאו לכלל חטא 
בחיי,  ורבינו  וש"ך,  ע"א,  כ"ב  דף  ויקרא  )זוהר  ספק  שום  בלא 

ותולדות יצחק, וכלי יקר(.
המשך בעלון הבא

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

משרד החקלאות
תפיסת 15 טון בשר לא ראוי למאכל אדם באשקלון

וחי( של  )פיקוח צומח  יחידת הפיצו"ח  ע"י  בפעילות אכיפה שבוצעה 
משרד החקלאות בשיתוף עם לשכת הבריאות של אשקלון, נתפסו כ-15 
טון בשר אשר על פי קביעת לשכת הבריאות באשקלון אינו ראוי למאכל 

אדם.

הבשר שנתפס הועבר להשמדה באתר ההשמדה בדודאים בצו של משרד 
הבריאות.

משרד החלקאות מבקש מן הציבור להקפיד ולרכוש מוצרים מן החי רק 

בנקודות ממכר מוכרות ומסודרות.
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