
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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הראשוניה''יתבונו'מעייה 'ראה י הפוסקי ספרי לומד
זצוק"ל  וכמה והאחרוני ומכשולותיה הדור פריצות  על שהתרעמו  אי

והבדיקה  השחיטה מצב על בימיו אחד כל שניכרשהצטערו  עד ,
שלא מאוד  ומתפחדי  מתייראי היו זהירות גודל שלמרות  מלשונ

השחיטה , בעסק  ידו מתחת מכשול ח"ו הוסייצא בדורו אחד וכל
,ומפקחי משגיחי והעמידו והזהירו וחזרו  והזהירו ,וסייגי גדרי
ואת העול את  לסבול שכמ והטו ,עיני ושבע  בשבעי ולפקח להשגיח

הגדולה  ואוליהאחריות האי וכולא שיעור לאי עד  ודרשו וחקרו  ,
ולא  יכשלו.יצליחו

הפוסקי גדולי וספרי  השו "ת ה  החיי בספרי  המעיי כ כמו
, חיי אנו שמפיהאי אשר היחיד הדבר הוא  השחיטה עני כי  יראה

או ומכשול פירצה איזה בספרו מזכיר  ולא שמדלג ומחבר פוסק 
 לרבי מכשול ושהיתה השחיטה  בעני שנמצאה וכדומה שערורי'

 הה בימי.
 בי שנפלו  ומדני קטטות שהרבה   רואי אנו הקהילות בהסטוריית
לפירוד  גרמו  להשוחטי הקהלות  חברי בי או  , והשוחטי  הרבני
הוא וידוע  ר "ל , לשונאי נהפכו ואוהבי נתרחקו ,  ידידי לבבות,
הישנות, מהקהילות שנפרדו חדשות קהלות ונתייסדו קמו  שבעטיי
מי  שאי כשראה עדתו ואת קהלתו את  עזב  שהרב  פע לא קרה כ כמו 
על למחות כשיצא לעזר לו היו לא טובתו דורשי ואפילו לצידו , שיעמוד 

הבשר על איסור להכריז  כשהוכרח או השוחט , פעמימעשי  והרבה  ,
לא  ג ולפעמי משכורתו, את לרב  לשל הקהילה  בני מיאנו

. לח פת  עד מגיעי והיו לשוחט,
אחת בעצה היו  לא ישראל שגדולי   כ  ג ביקרה  מדני כשפרצו

מאד , עד המהומה  גדלה ואז והשוחט , הרב בי או והשוחט , (ראההקהל
(הדברלהל היה  לפעמי ,מה כשאחד שמי  ש חילול  ע גובל 

שמי וש טרפה, או כשר פסק והוא העיר , שר לפני  משפטו מסר 
בושה לאותה אוי  אזנתחלל , ,חז כ  ג היה השוחט   א ועאכו"כ ,

לדברי ציית לא  חז שהשוחט  מקרי היו  וג עליו , שהגינו ידידיו  רבו
לצדו.  ועומדי אותו  מצדיקי  רבי כי כשהרגיש הרב

 רואי אנו עלמכא דוקא לרכוב אחרא הסטרא של כחה  היכ עד
הוא שהכל ייראה שמחו ,העיני ולסמות זו , שמי במלאכת  העוסקי
עי על נופלת  גדולה  חשיכה  אימה שבחדרי היא והאמת טוב, בכי

נעשית מה ורואה .החודרת

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון | פרשת וזאת הברכה  | יא תשרי | 
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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

 בית – לבני האכילו לא הארצי ועמי ע המו בי אפילו
 היו שאוכלי מה

ונפרצו הכורת  ועלה אלה , בימינו אחורנית ירדו ובעוה"ר
עלה שלא ,המאכלי וכשרות בקדושת נוראות פירצות
הלכות חמשה על  נפש בשאט לעבור מעול אד לב על 
שאל ,רעועי והיתרי הכשירי על ולסמו שחיטה
נסתכל אחורנית, קצת נל .ל ויאמרו  זקני ויגד אבי
כמה עד והנורא, האיו החורב על דורינו, על בחזרה
הקדושות בקהילות  המאכלי בקדושת נזהרי היו

בעוה"ר שנחרבו סימ באירופא  דעה יורה  חיי דברי שו "ת עיי)

מי ז')  הארצי ועמי ע המו בי אפילו  אתרמי ולא 
על והשגיחו כאלו, מאכלי ביתו לבני יאכיל  או שיאכל
את והפרישו  הבשר, כשרות על ובפרט בכלל כשרות
אחד בשער לנגוע  שלא  כדי היתר שערי מצ"ט עצמ

איסור. משערי

 הג –  המצפו להשקיט  אלא אינה ההכשר חותמת 
וטריפות  נבילות להיות יכול שזה שיודעי

ע והמו והמקילי המתירי רבו אלה  בימינו ובעוה"ר
חותמת איזה עליה בהמצא לה יספיק נפש במרגוע
המהדרי מ למהדרי כשר אשורית בכתב  עליו  נרש
ולפי  החותמת למי ידעו שלא  וא וישבעו, ענוי ויאכלו
ה ומ "מ כשר, אינו שהבשר היטב  יודעי אבל ,הפתילי
,ואיו נורא שהמכשלה  ויודעי הזה, הכשר על  סומכי
בעלמא , הכשר איזה  של רצו קנה משענת על  בהסתמכ
 א על  ,עצמ דעת ולהטות עיני לכסות רק ומשתמשי
ימינ בי יודעי אי  המכשירי שהרבני שיודעי
את תבי בי ל שכל  עיני וא ,וקצ בזיו וכדי ,לשמאל

אתה נפש  בעל  א בלוע סכי ושמת ,לפני בספראשר (עי'

ישרי י"א )מסילת .פרק 

בדיקה? צריכה לונדו הא

,הקוראי  מ חלק יתמהו בודאי  ראשו במבט והנה א.
כל ?בלונדו השחיטה מצב  על  לכתוב  שהולכי זה  אי
כפי  גדול  כ "כ יראי בקבו שבודאי לעצמו , חושב אחד 
שוחטי מובהקי רבני ש נמצאי ,בלונדו שיש
ולגלות והמולה הרעש כל  מה לש אז  ד ', ליראי המוחזקי

פצעי.ישני

ל„ין וי˙נו ל‰˙ובע ‰י˙ר ערכ‡ו˙. 
חליפו˙ מכ˙בים מ‚„ולי „ורינו 
˘ביטלו ˙˜נ‰ זו. נ˘לח ל‚„ולי 
„ורינו חו„˘ סיון ˙˘ס"‚ על י„י 
‰מחבר ‡בר‰ם ˘מו‡ל יו„‡ 
‚ע˘טעטנער מ‡נסי נ"י. בעמח"ס: 

 חו˜˙), ע"˘ו ח"„ על(מחז‰ ‡י˘
 ‡י˘ נחל˙), „יינים' ‰ל על( מ˘פט

˙ ˜ר˜ע), „‚זיל ‚בול ‰˘‚˙ „יני(
מנח˙ ‡י˘ (ע‰"˙ ו‡‚„‰), ˙ור˙ 

 ‡מך („יני נ˘ים ב˙"˙, ‚"ח).

 לו ‡וי ול˜לים‰מ˜
 ˘˘ופטיו ל„ור

 ל‰˘פט ˆריכין
 '.)‡' ‡, רב‰ רו˙(

בירור נ‚„ ‰חו˜ לכוף ל‚ר˘ על י„י 
ערכ‡ו˙ ו‡יסור ‰ליכ‰ לערכ‡ו˙ 

 רבי ‰‚„ול מ‰‚‡וןו‰מס˙עף לז‰
 ר"‰‡„מו ˜"כ ˜ליין מנ˘‰

 מחבר בעל ‡"˘ליט מ‡ונ‚וו‡ר
 י"ח ‰לכו˙ מ˘נ‰ ˙"˘ו ספרי

 ˙˘וב‰ נע˙˜ ולבסוף. ועו„ חל˜ים
 יוסף ר"‰‚ ‰„ור ופוס˜י ונימ‚‡

 זלמן ˘למ‰ ר"ו‰‚ ‡"˘ליט ‡לי˘יב
 יט"‡ [זˆ"ל]˘ל ‡וירב‡ך

‚ט מעו˘‰ 
מ˘נ‰  –בערכ‡ו˙ 

 ‰לכו˙

בעניני בוררו˙ וערכ‡ו˙ ‚ניב‰ 
ו‚זיל‰, ‡ל ‰‰רים ‚„ולי ‰˙ור‰ 

ם ל‰‡י ‡˘‡ עיני ˙נו לבבכ
עולבנ‡ פ˙חו ˘ערי ˆ„˜ ו‰סירו 
עול ‡ל י‰י ˜ולי ˜ול ˜ור‡ במ„בר, 
יˆ‡ ל‡ור על י„י ‰רב ˘למ‰ יו„‡ 
˘ווייˆער, מ‡נסי נו‡ י‡ר˜, ˘ב˙ 

 ˙˘ל"ז לפ"˜

 ‡בן מ˜יר ˙זע˜

ם וס‚ולו˙ ‚ם יבו‡ר בו ˙י˜וני
מלו˜טים ל˙˜ן פ‚ם ז‰, ‰מבו‡רים 
ב„ברי ‰‡ריז"ל ו‰‡חרונים, כי ‡ין 
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˙ 
ב˙˘וב‰ ומע˘ים טובים בעולם 

 וכמ‰, ‰ב‡ ‰עולם‰ז‰ מכל חיי 
 -. לבטל‰ ‰לכו חייו מימי ˘עו˙
‰ ‚ר‡ס, י‰ו„ ˘לום רבי ˆ"מ‰‚‰

כ"˜ מרן ‡„מו"ר מ‰‡למין 
 ˘ליט"‡.

ספר ˙י˜ון פ‚ם 
‰ברי˙ חל˜ ר‡˘ון 

˜ל"ח 
 ל‡ור יוˆ‡עמו„ים

. ˜"לפ „"˙˘ס ˘נ˙
כו˙ ס לזנ„פ ‰ספר

‰רבים, ומ˙חל˜ 
בחינם לכל „ור˘ 

 .ומב˜˘

„ברי ‰˙עוררו˙ לבני ˙ור‰ ל˜ר‡˙ 
ימי ˜ˆיר חטים ‰מ˘מ˘ים וב‡ים 
˘י‰יו זריזים מ˜„ימין למˆוו˙ 
ל˜ˆור ‰חטים בזמן ‰מובחר על פי 
„ע˙ ˙ור‰ וחכמי‰, סיון ˙˘ס"‰ 

 - 363 - 732 לפ"˜, מספר ‰פ‡˜ס

 חלב חטים
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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

הרבה  לוקח הדבר , האב על לשפש  מכ לאחר  ורק , פגו
השחיטה  מהירות את להספיק אופ  בשו יכולתי ולא , זמ
בוושט ג מצאתי  במיוחד. מהירה היתה  שלא  הנוכחית

. פעמי וכמה כמה ומתכת, ,ע חתיכות

לסדרכשנאלצתי נהגתי עופות, של  כמות להטרי
 העשבי  בי ביער  אות וזרקתי הטריפה, את ולאסו
א , לעול  אות ימצא  לא הבית שהבעל  במקו  הגדולי
21 שחיטת לאחר נפגמו  כשהסכיני אחרות . בעיות לי היו
במו ראה הבית והבעל אווזי 10 שחיטת ולאחר  אווזי
רתח הוא  טריפה. חתיכות 50ל קרוב לי היו כשביחד עיניו,
הבעל  את  ראיתי מאוד. יקר  אווז שבשר  כשטע ,וזע
אצלו קרה  לא  עוד  פע  א סהרורי. מתהל כשהוא הבית
שבעל  מאוד חששתי טריפה. אווזי הרבה כ כל שיהיו
הודעתי  אז הכשר,  ע ביחד הטריפה את יערבב הבית
הטריפה  העופות כל  את ממנו קונה שאני הבית  לבעל
המכשיר הרב  ע  ג התקשרתי שוה. שזה כמה לו  ומשל
וביקשתי   לה מיועדת היתה שהשחיטה ... מקהילת ... ר'
 שעתיי תו בעיות. וישנ מאחר  למקו מיד שיגיע ממנו 
נאלצתי  ואני הבית , הבעל את הרגיע  הוא ,במקו היה הוא 
 מתאי היה לא  ... ולרב מאחר  הטריפה בשר  את  לשל
הרי  ,הדברי פני ה כ א כי טריפה, הרבה כ"כ שיקרה
לא ממילא  זו משחטה  שאלה. בסימ עומדת השחיטה כל 
חששו והשוחטי וטרור, לח תחת ש שחטו טובה. היתה

. להטרי

זה הרב אי מבי אינו שהוא  לי אמר ... ר ' המכשיר 
 א בעיות, ואי קלה הזו השחיטה  אחרי  שוחטי שאצל 
כזה  אני למה טריפה, יהיו  אווזי הרבה שכ"כ קרה לא פע
וכי   שוחטי 2  במקו שיהיו   חייבי לו  השבתי "שלימזל"?
אי שאסתכל לי הציע  הוא ואז לשחוט . אסור אחרת
ואז , שוחטי ... ור ' ... ר '  והותיקי  הזקני  שהשוחטי
 פע חיכיתי בקיצור, . ילדי משחק ממש זה כי  אבי
לראות  שוחטי ... ור ' ... ר ' השוחטי  שאות אי לראות
המשחק... את למדתי ואז  ממש...., משחק שזה אי
4 בתו שחטו  ה רח"ל , בפגימות מלאי היו  הסכיני
 שתיי או אחד בס"ה היו ומתוכ  אווזי 1200 שעות
קלה  שחיטה  הרי זו כלל, בעיות היו לא אצל טריפה ,

הלכתי  השניה  בפע ר 'במיוחד. השוחט  להבל "ח ע ביחד
שחיטה סכיני הכי ואחד שחט  אחד ע"ה ...( חלפי),הזמ כל

ח': יוסףחלק יעקב רבינו של הגדולה המלחמה יבואר 
זי"ע. אותו , הרגו הכשרות  תיקון שעבור איך הברית, בארצות 

תשמ"ג) – תשל"ט (בשנת 

ט ': ישראל חלק הגדולי  של הגדולה המלחמה יבואר
הראשונה. מלחמת  פרוץ לפני ת"ש)בווארשא .(בשנת 

י ': רביחלק הגדול  רבינו  של הגדולה המלחמה יבואר
הברית. בארצות  זצ"ל זילבער תשכ"ב)אליעזר .(בשנת 

י"א: כ"קחלק הקדוש  הגאון  של הגדולה המלחמה יבואר 
הניקור  פירצת  על במלחמתו שליט "א מקאשוי אדמו"ר

הברית. תשמ"ג)בארצות  – תשל"ט (בשנת 

י"ב : הקדושחלק רבינו של  הגדולה המלחמה יבואר
המאכילי נגד במלחמתו זצוקלה"ה, מקלויזנבורג  האדמו"ר 
של  מדות בי "ג  הגדולה בדרשתו  ודם, חלב וטריפות נבילות

תשמ"ג)רחמים. – תשל"ט (בשנת 

י"ג: מהאלמיןחלק אדמו"ר  כ"ק של הגדולה המלחמה יבואר
הברית. בארצות טריפות המאכילי נגד במלחמתו שליט"א

י"ד: שוחטיםחלק די  בהירחון הגדולה המלחמה יבואר
הטריפות מאכילי הבוטשערס  נגד השוחטים מלחמת שטימע,

הברית. בארצות
ט"ו: יהודה חלק הרב  הגאון של הגדולה המלחמה יבואר

הרב הגדול טריפות המאכיל נגד במלחמתו  שליט "א שיין
למשפחת כסף  בצע עבור עצמו את  שמכר ווייסמאנדעל,
הברית. בארצות  ביותר הגדולים טריפות מהמאכילי רובאשקין 

ט "ז : הרבניםחלק התאחדות  נגד  הגדולה המלחמה יבואר
ודם חלב וטריפות  נבילות  שמאכילים  וקנדה הברית דארצות 
איך  הטעיפס  על ושומעים במזיד, בשנים עשרות ותולעים
צבי השבתי  שעשה כמו  בו, למרוד  ומתכונים  רבונם  שיודעים

בשעתו . ימש"ו
מלחמת למחקר מכון ידי על - עיה"ק בירושלים  לאור יוצא
מיליוני ונשרפו  נהרגו ולמה  מה  על שחרבו, ועולמות  - העולם 
הסיבה  היא ומה יום , יום  המתרבות האסונות  וסיבת  יהודים ,

צדקינו . משיח ביאת היום עד  שנתעכב האמיתית

לוית א ) ע קניגיא  לעת בריאל  ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָעתיד
 לוית ע קניגיא לעת בריאל  עתיד :נתי ר י ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָאמר

, נ ל קיע בחבל חה לוית מ ואלמלאאמר ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ע הא ר דהל יכל  אי זר... חר י הע אמר ְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

חנ י רי ליקי"אמר סה לע ת הא ר דה עתיד ֲִִִִַַַַַַָָָָָָָֻ
 לוית ל   ר מע." רע בת  "התמ א בלי,אמר (למד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

עד.עה.) תרא ְַָָָבא

ז מלחמה לרא ת יזה אחד ל  לא ְְְִִִֶֶָָָָֹב)
ג'] יג רה [וקרא דר ל : מע ר י די רי אמר ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָ

א מי וכל לבא, לעתיד יקיצ ל  קניגי ה ולוית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהמת
תלרא ז כה  ה ה, לע להע את ל  קניגי ְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֻראה 
קרניו וית ל ת נ המת חטי נ ה יצד הא  ל ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָלע
 מריא וחכמי , חרונ סניריו ל המ ת ת נ ולוית רעְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָוק
ב ל  חטי "ה ל :תנינ  ולא היא. רה  חיטה  ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֹז
 ני וה וה גרה  קציר מל  ח  חטי ללע חטיְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָ

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.

מפורש  הוא ששכח מקרא  עדות  כזו  בטענה  מי שבא  זה  ולפי 
וגמרא מפורשת.

ב( טענה שני': דאם הרב נאמן לשאר דברים לכן אין נאמן בזה.
תמימה,  ד'  תורת  על  אם  כי  תלונותיכם  עלי  לא  ידידי,  אהובי 
והאיך יאמר הקרא שמעיני העדה נעשתה לשגגה, והלא אם נאמן 
לכל איסורי תורה כמו שהכתוב מצווח ואומר "לא תסור מן הדבר 
אשר יגידו לך", האיך שגג בדין זה, ש"מ שאין אנו דנין היקש 
וגזירה שוה כזאת. ואפשר שיהי' בקי בכל התורה ויאונה מכשול 

של שגגה לידו.
שיש  למה  לחוש  בקי  שאינו  מי  צריך  האם  שלישית:  טענה  ג( 

מערערין?
- הנה לא נכניס עצמינו בפלפולה של תורה לברר הדבר משורת 
הלכה כי אין כאן מקומו והדבר סובל אריכות. אולם רצונינו לבא 
בדרך אחרת וקצרה. שני טענות גדולות מנוגדים לטענה זו, חדא 

לכל המון, והשנית ליראי ד' ואנשי מעשה.
יותר מן ההורג  ראשית, הלא קבעו לנו חז"ל כי גדול המחטיא 
ישראל  אצל  כי  חז"ל  לנו  הורו  ובזה  תצא(,  כי  פרשת  )רש"י 
עבור אמונתם  נפשם  ישראל למסור  ומחויבין  העיקר,  הנשמות 
וקדושתם, והנשמה היא נצחית והגוף טפל, הכלי אומנות בלבד 

לעבוד בהן ליוצרו, והאי עלמא כפרוזדור בפני הטרקלין.

המשך בעלון הבא

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
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מכתבים למערכת

אשדוד: טונות של בשר טרף נתפסו – עשרות משפחות נכשלו
מאת שטיבל – 8 באפריל 2014נשלח ב: חרדים, מבזקים

אכיפה  יחידת  בשיתוף  בכשרות  הונאה  חוק  לאיסור  היחידה 
)ג'( על  היום  )פיצו"ח( של משרד החקלאות פשטו  וחקירות 

מכולה שהכילה בשר טרף שיובא מאוסטרליה בניגוד לחוק.

הרבנות ערכה לבעל המכולה, אטליז בן שבת באשדוד, שימוע 
מידי לאחר התפיסה ושללה ממנו את תעודת הכשרות.

אנשי הרבנות קוראים לאלו שרכשו לאחרונה בשר מהאטליז 
האמור לעשות שאלת רב כיצד עליו להכשיר את כליו. יחידת 
הפיצו"ח השמידה את הבשר, אשר יובא ללא פיקוח וטרינרי 

כחוק.

אמר  שלי  הבן  של  “חבר  מסר:  האטליז  בעל  שבת,  בן  יוסף 
לי לשמור על סחורה בשבילו. אנחנו לא מתקרבים לזה ולא 
נוגעים בזה". בנוגע להסרת הכשרות אמר בן שבת: “לא דואג 
מהסרת הכשרות. בלי כשרות אני יכול לעבוד כי השם שלי 

הולך לפני, הסחורה שלי היא א"א".
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חדש בבית המדרש!
סט "זוהר תורה" בלשון הקודש על סדר 

חמישה חומשי תורה תרומת "מפעל 
הזוהר העולמי"

 וכן דיסקים של זוהר
 מהגה"צ רבי אריה ברדה שליט"א.

כל אחד מוזמן ללמוד דקה ביום לזירוז הגאולה 
זוהר  ספרי  לחלק  המעוניין  המשיח.  ולביאת 

בחינם נא לטלפן: 0527651911

שנת תשכ"ט

 


