
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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להיות  יכולי ואיננו מאחר שלדאבוננו חדש , הפרי ש כותב עוד
אלו, בעניני  נזהריהדר מ יורדי הילדי רוב מדוע  הסיבה זו

הדת  את (ר"ל)ועוזביפני עזות בעלי להיות הופכי  הילדי ורוב ,
מוסר,  לה  כשאומרי ואפילו ,בלב שמי יראת  לה ואי הדור, של

זאת  לקבל  יכולי  אינ מ"אחר "ה יותר גדול לנו  ומי  מ וכו', (אחד 
רעה) לתרבות יצא  ימיו שבסו מאיר, רבי האלוקי התנא  של הרבי ,התנאי

כי  היה הישר מדר לירידתו היאשהסיבה מעוברת היתה כשאמו
של וריח בטע התאהבה והיא זרה, עבודה בית  ליד אחת פע עברה
מרד שירד גר אשר וזה  גופה, בכל התפשט  הזה והריח זרה, העבודה

לאכולהישר הקטני  לילדי  שנותני מה  זהירי להיות  חייבי לכ ,
הפר"ח  נ"ג )עכ"ל אות  וזב"ז י"ד  אות ש מהחיד"א ברכה במחזיק כ ג .(ועי'

כותב יששכר " "בני הספר של המחבר בעל הקדוש והצדיק   הגאו
דפרקא" "אגרא קכ"ו )בספרו מענדעלע (אות ר' הצדיק של  בשמו

ילדי הרבה  רואי שאנו  הגדולה , הקושיא על  תירו זי"ע מרומנוב
רבה , בהתלהבות ש  ולומדי לחדר  הולכי  ה עדיי  קטני  כשה
היו כאילו ומתנהגי רבא , שמיה יהא  אמ  ועוני בכוונה ,  מתפללי

ו ביותר, הטובי  מדותהילדי בעלי להיות הופכי ה גדלי כשה
 מחליפי ה מדוע קורה, זה  מהיכ ולהתפלל, ללמוד ומפסיקי רעות ,
והמצוות התורה לימוד  שבזכות ההיפ להיות היה  צרי זה הרי ,עור את

יותר גדולי כשיהיו לה יעמוד  קטני ילדי כשהיו  הכללשיקיימו כפי  ,
הוא שקורה  מה   ובינתיי השניה, המצוה  את גוררת אחת שמצוה 

.ההיפ בדיוק

ש זי"ע מענדעלע רבי הרבי כ על הילדי משיב שכשהיו היא הסיבה
שאינו  בכס שקנו אוכל גזל, של באוכל אות פיטמו הוריה ,קטני
כשר שאינו אוכל  קנו  א כשר, לכאורה היה שהכס אחרי ואצל כשר,
 שאינ ממאכלי גדל ובשר שהגו כ ,הילדי את  בזאת והאכילו

הרעי הדברי לכל תאות  ע רעות מדות  נבראו זה ידי ועל ,כשרי הש)
עכ"ד.ישמרנו )

הקדוש   החיי האור  ג כותב שמיני)כ פרשת אלוש(בסו כל
לחתיכת  בעצמ  הופכי ה ורמשי שקצי ,אסורי מאכלות שאוכלי
כי ,שקצי וילדיה שרצי  הינ הארצי שעמי הגמרא כוונת וזו , שר
ילדי ה והילדי לשרצי בעצמ הופכי ה שרצי אוכלי שה בכ

 השרצי.
המשך בעלון הבא

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שבת קודש | פרשת וזאת הברכה  | י"ז תשרי | ג' חול המועד סוכות
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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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

50יובל שנים של פעילות המערכה

הגזית בלשכת  שישבו  הדברהסנהדרין  מן תסורו לא  אומר הכתוב עליהם (אשר

ושמאל) ימין לך יגידו להקל.אשר והורו זו בהוראה  כולם ששגגו ג"כ ומיירי  ,
קבועה  חטאת שגגתו על שחייבן  דבר "כל שם: הרמב "ם לשון וזה 
בהוראתן  העם ושגגו  להתירו  והורו בהוראה  הגדול דין  בית  שגגו אם
להביא חייבין  דין בית הרי שטעו דין לבית נודע  כך ואחר העם... ועשו
מעשה, בעצמן הן  עשו שלא ואע"פ  בהוראה  שגגתן  על חטאת קרבן 

בית מעשה על משגיחין אלאשאין  עשו לא בין  עשו בין כלל דין 
עכ"ל. בלבד", הוראתן על

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

עכ"ל.
להדיא  ע"א )ומבואר ב ' להיתר,(הוריות חלב  בהוראת  גם דמיירי בגמרא

המשנה  על וברש "י  מותר", שחלב דין  בית  הורו "לאתויי הש"ס  וז"ל
שם וברמב "ם מותר", דם או שחלב  שהורו "כגון דין בית  י"ג הורו (פרק

ד ') כךהלכה ואחר וכו ' ואכל מותר החלבים מן  שחלב  דין בית "הורו
עכ"ל. זרה" עבודה  אותו ועבד מותרת פלונית  זרה  שעבודה הורו
לדוגמא נקטו הרוב שעל יראה שם ורמב "ם בש"ס  היטב המעיין

עיי"ש. חלב, הוראת 
שהיו  הסנהדרין  אצל אם קצת  להתבונן אלא  לנו נשאר לא  ומעתה
טובות , ובמדות ה' ובאהבת ביראה  בחכמה בתורה ממש  הדור  גדולי

ברמב "ם כמבואר נגיעות, שום ב')בלי פרק סנהדרין היו (הלכות  דסנהדרין 
ומדקדקים  במצוות  גיבורים טובה , חברתם שפלה , נפשם  חכמה, בעלי
ויהא רע, שם ולא גנאי , שום להם יהא לא יצרם, וכובשין עצמם על
אוהבי  עליו, נבהלין  אינם שלהם ממון ואף בצע  שונאי נאה, פרקן 
וגם  מעון  מנוקין  העול , מיני מכל ובורחין  החמס שונאין האמת,

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

כזאת. שיארע  הנמנע מן שאין  וכמה  כמה  אחת על
כל אדרבה כי שכתב , מקמאי  חד בדברי מצאתי מאוד נפלא  ודבר
אשר  הכתוב : אמר לכן כזה . בחטא להכשל עלול יותר מחבירו הגדול
על מלך שהוא כ"כ, רבה בגדולה  מורגל שהוא מאחר יחטא . נשיא
שום  בלא חטא לכלל תביאו וזו גאוה  לכלל יבוא בודאי ישראל, כל

יקר)ספק וכלי יצחק, ותולדות בחיי, ורבינו וש"ך, ע"א, כ"ב  דף ויקרא .(זוהר
וגמרא מפורש מקרא  ששכח הוא עדות  כזו בטענה  שבא  מי  זה  ולפי

מפורשת.
שני'ב ) בזה .:טענה נאמ  אי  לכ  דברי לשאר  נאמ הרב דא

והאיך תמימה, ד ' תורת על אם כי  תלונותיכם עלי לא ידידי, אהובי
לכל נאמן אם והלא  לשגגה , נעשתה  העדה  שמעיני הקרא יאמר

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

‰י˘יב‰ בפרט, ˘ב‡ו לפר˜ ‰‡י˘ 
מ˜„˘, כיˆ„ ל‰˙נ‰‚ מ˙חיל˙ 
‰˘י„וכין ע„ ‡חר ‰ח˙ונ‰ ונלו‰ 

„רך י˘ר‰  ‡ליו ˜ונטרס בי˙ רחל
˘יבור לו ‰‡„ם לר‡ו˙ חיים עם 
‰‡˘‰ ‡˘ר ‡‰ב כל ימי חיי ‰בלו 

 ח˙ ‰˘מ˘‡˘ר נ˙ן לו ˙
חבור  ונלו‰ ‡ליו ˜ונטרס בי˙ רחל

מ‡˙י ‡˘ר חנן ‰' ‡˙ עב„ו מ˜ים 
 מעפר „ל

 ‡ב„˜"˜ ‡ונ‚וו‡רמנ˘‰ ‰˜טן
ור‡˘ י˘יב˙ בי˙ ˘ערים בברו˜לין 

ווע„ לחיזו˜  י"ל ע"י -נו‡ י‡ר˜ 
מ˘נ‰ ‰„˙ ˘נ˙ ‰' ˙˘ל"ז לפ"˜

בפר˜ ‰‡י˘ מ˜„˘ מ‰„ור‡ 
„ע˙ ˙ניינ‡ עם ˜ˆ˙ ‰וספו˙

˙ור‰ ובירור ‰לכ‰ ליר‡י ‰' בכלל 
ולבני ˙ור‰ בחורי ‰י˘יב‰ בפרט, 
˘ב‡ו לפר˜ ‰‡י˘ מ˜„˘, כיˆ„ 
ל‰˙נ‰‚ מ˙חיל˙ ‰˘י„וכין ע„ 
‡חר ‰ח˙ונ‰ ונלו‰ ‡ליו ˜ונטרס 

‰‡„ם „רך י˘ר‰ ˘יבור לו  בי˙ רחל
לר‡ו˙ חיים עם ‰‡˘‰ ‡˘ר ‡‰ב 
כל ימי חיי ‰בלו ‡˘ר נ˙ן לו ˙ח˙ 

 ‰˘מ˘

מ˘נ‰ בפר˜ ‰‡י˘ 
 מ˜„˘

 

 

חל˜ ‚' מספר ‡פיי˙ ‰מˆו˙ 
‰˘לם, ו‰ו‡ מנ‰‚י ˆ„י˜י ו‚„ולי 
עולם מוס„י „ור ו„ור ו„רכי 

 רביˆ"מ‰‚‰-‰ליכו˙י‰ם ב˜ו„˘.
 ˜"‡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˙

מנ‰‚י ˆ„י˜י 
 י˘ר‡ל

חל˜ כ"„ ‰ור‡‰ ל˜ונ‰ טלי˙, 
 -ומכ˘ולו˙ ‰‚„ולו˙ ˘מˆ‡ו בז‰ 

 -מ„ור ‡ז‰רו˙ לפסח  -חל˜ כ"‰ 
וויכטי‚ע ‰˙עוררו˙ ווע‚ען פסח. 

 ‚ר‡ס י‰ו„‰ ˘לום רבי ˆ"מ‰‚‰-
 - ‡"˘ליט ‰‡למין ˜"‡ב„˜

 - פסח ווע‚ען ‰˙עוררו˙ וויכטי‚ע
 ומ‡מרים ס'˜ור‡ ˜ול, מו„עו˙

 ל‡ור ˘יˆ‡ו ‰„˙ חיזו˜ בעניני
 ובכ˙בי וי˘יבו˙ מ„ר˘ים בב˙י

, ‡מונ‰ ‰וˆ‡˙ י"ע ל‡ור יוˆ‡, ע˙
  .‚"˙˘נ ˘נ˙, ו"יˆ ברו˜לין

מלחמ˙ ‰˘ם חל˜ 
 כ"‰ -כ"„ 

˘ון. מלו˜ט מפי ספרים חל˜ ר‡
וסופרים ס„ר ברי‡˙ ‰חטים 
מ˙חל˙ זריע˙ן ע„ ˘נ‡ספו 
ל‡וˆר, ו‚ם חילו˜ים ˘י˘ בין מ˜ום 

 ˜ˆיר 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

לעשות  ציפורניי אפילו  לה אי הסירכה, את קורעי
אחד  מקו פחת וב"ה ,נשר כבר מטבחיי בית אותו זאת.

רח"ל . וטריפות נבלות יאכלו   שיהודי  הגור

 יג  

שוחט  חרדי שוחט   השחיטה  את אוסר  המכשיר  הרב 
ר "ל מודרנים  ליהודים  מיועד  הבשר  כי בתירוץ  במקום 

יב)השוחטאותו באות  ליד (המדובר  במקו שוחט  היה
את   ומרימי ישר עומדת שהבהמה  נהוג ש אטעווע,
נאלצת  והבהמה  הא  לתו מזלג מכניסי אפה, דר ראשה
בעל  שהיה ... שהרבי לי סיפר שוחט אותו ישר. לעמוד
 טע הוא א ,כ לשחוט  שאסור לו  אמר  במקו המכשיר

מודרני ליהודי מיועדת הזו שומרישהשחיטה ג "כ (שהללו

ומצוות ) שהבהמה תורה  אי וראיתי אחת  פע ש הייתי ר "ל.
זאת  מרגיש שכשהוא  אומר  השוחט א ,הסכי על מכבידה

הבהמה. את  מטרי והבשר הוא מאחר לשחוט  גוי ג יכול  (לשיטתו

רח"ל ) נבילה זו א משנה  זה  אי ואז ,מודרני ליהודי .מיועד 

 יד 

קשה  צוואר   לשעה  60  בפעטערזאן  כבשים  שחיטת 
פגומים  סכינים  עם  שוחטים   הסכינים  את  מקלקל
את שיבדוק  שני ואין  שוחט  אחד שוחט  רק   ר "ל

הסכינים 
שלי נסעתי הקרוב  ע ביחד כבשי ר 'לשחוט  השוחט

נעה  המהירות  ,... בשביל   ש  שוחטי ,בפעטערזו ...
בבחינת  אז הייתי ,סכיני 54 לו היו  לשעה, 60 בסביבות
זקוק  הייתי ולא טוב, ידעתי שראיתי אחת ומפע מתלמד,
 והסכי , שני או  כבש שוחט היה ... ר' עוד. לש לחזור
 פוג והיה שנקרח בבו מלאי היו  הצוארי ,נפג היה
 וכול ושלי שלו  בסכיני ש השתמשנו . הסכיני את  מיד
יוכל  שהוא בכדי סכיני ולהכי לעמוד נאלצתי אני נפגמו .
במהירות  נית לא  שמפגימה  כידוע א ולשחוט, להמשי
שאתה  זה אי א"כ אותו, שאלתי ואז ,הסכי את לתק רבה
 מספיקי אינ  שוחטי 2 אפילו הרי לבד ? תמיד שוחט 
 כא הנהיג ש... אעשה מה לי השיב הוא ואז  כזו , לשחיטה
אינני  יסופר , כי  יאומ לא רח"ל , אחד שוחט  רק שמספיק
היו לא  הסכיני כשרה, אחד כבשה   ש היה  א יודע 
יותר רציתי לא אני להיות,  שצרי כפי היה לא זה , טובי

. נראי  שה  אי כבר  ידעתי ,הסכיני על להסתכל

ומחשבות ובטהרה  בקדושה  תש' בשעת מאד שיתקדש  דברים,
חס באסור  ונבנה  רעוע הולד יסוד  יהא שלא  כדי טהורות,
וכן חיים, ארחות כך כל להשיג  יוכל שלא לו שגורם ושלום,
באסור, נבנה הגוף יהא שלא כדי אכילה , באסור מאד  שיזהר
של  באחד יכנס שלא כדי היתר , של  שערים מאה  ושיברח

אמרו  זה כגון ועל  ב)איסור. מד, הרואה(חולין  חכם, תלמיד איזהו
על  יחמיר לאחרים , מקל  שהוא  פי  על  שאף לעצמו, טריפה 

הדעות. כל  ידי לצאת  בהמהעצמו להמצא יוכל בקושי והנה 
עלמא, דכולי אליבא כשרה ושתהא רע, דבר  מכל נקיה שתהא

זה על המשמר על לעמוד יוכל  חסידיםומי מנהג  הנאני לכן ,
אבל  עוף. בשר אם כי אוכלים היו שלא שראיתי מעשה, ואנשי 
שלא זאת את גם לעשות שיוכל כן גם שצריך הקשה הדבר
נדנוד  צד בכל ויזהר  זאת  יעשה  אנוש אשרי אחר. בבית יסעד 
המצוה ועיקר דשמיא. לסיעתא  וזוכה ושתיה , אכילה  אסור
בבואם רעד יאחזמו  המורים ועל השוחטים על  מוטלת הזאת
בבדיקת מחפוש חפוש וילמדו טריפה , איסור משום לבדוק
וייראו מאד  ויפחדו הסברות, וכל הדינים כל  ולדעת הריאה 
ובמקום ושלום, חס לישראל טרפות להאכיל  שלא מהאל,

עכל"ק.ספ  לחומרא, ילכו ופלוגתא  יקא 

שכפרו  אחת מדינה אנשי  אודות " מהרמב נורא מעשה ד .
אסורות : במאכלות שנטמטמו מפני התורה מ המתי בתחיית
צפנח בספה"ק הובא ז"ל , הרמב"ם שכתב מה  וראה  ובא

אפרים מחנה  דגל ובספה "ק עקב)פענח מהבעל (פרשת ששמע  ,
במכתב  אחת מדינה  אנשי שאלו  אחת שפעם  זי"ע, טוב  שם
ומה התורה. מן להם לומר המתים  תחיית על  ז"ל להרמב"ם
באופן לדורשם שיש אמרו  הפסוקים, מן  בגמרא חז"ל שדרשו
לתלמידו אמר אך דבר , בעצמו  הוא להשיבם  רצה ולא אחר.

ישיבם. שהוא תבון אבן שמואל ר'

מיני  מכל כי הטבע , חכמת פי על בקיצור  דבריו  תוכן וזה
ומהכבד  הכבד, אל  יורד ומהדם  דם, נעשה  ומשקה מאכל 
המוח , אל והדק המובחר  יורד  ומהלב  הלב, אל  הברירות עולה 

האדם . של  וחיות השכל שורה  עצמו ושם  ששומר ומי
והטמא והאסור המותרות צלוליןממאכלות דמיו נעשו ,

חיותוטהורין, נעשה שלו והחיות והמוח טהור, לב  לו  ויש 
העולמותטהורות כל  של  אלקות שהיא החיות אמיתית להשיג 

כולם. את  אכילתו המחי' את ומקדש  יותר , עצמו  ששומר ומי 
לכל  השכל והוא אב , בנין  מזה נעשה ותורתו, ד' דרכי  עפ "י 

ומתטהרים  ומתקדשים איבריו ח"ו .רמ"ח להיפוך  נעשה,וכן
נעשה שלו וחיות זרות, בדעות ומעופש עקור שכל  אב בנין 

מת איבריובחינת ורמ"ח וכו ', הטומאה  אבות אבי והוא  ,
אמיתת ממנו  ונעלם  דבר, לכל  יקרא טמא וטמא נטמאים

העולמות, כל  של  אלקות  שהיא לדיעותהחיות ונופל ונטמא
מתים  וזבחי  מתים אלמים אלילים הם אחרים, ואלהים זרות

להם  .יקראו

ואמוראים  התנאים  הםלכן המשנה וחכמי המדות ובעלי
ולכן  משתיו , וביין הזקן בג  בפת יתגאלו שלא נפשן  שמרו

הקודש רוח עליהם שורה והי ' שכלם  מאמר האירו כל  לפרש ,
אלקי, כח עליהם שרתה  כי הקדושה, התורה בדת סתום
חוט  הוא ג "כ  נשמתם ואור חד כולא ואורייתא הוא אשר

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.

ואם נפש אחת  ד'( עה"כ  )ויקרא  יקר  זה מבואר היטב בכלי  ודבר 
)פ' י"ד( וז"ל: שאם הוא  תחטא, ומובא בילקוט מעם לועז ויקרא 
חטא שאדם רואה אחרים שעושים אותו, הוא עלול לשגות שהדבר 
מותר והוא עשוי לעבור עליו, שכן יש מקום לטעות, אבל חטא 
שאינו רואה כלל שאחרים יעשוהו, רחוק מן הדעת שהוא יעשה. 
ולכן אומר שם הכתוב ואם נפש אחת תחטא. ונאמר כאן "אחת", 
שלא נאמר כן בכל הקרבנות דלעיל, כדי לרמוז שרק הוא חטא 

באותו החטא, שלא ראה חטא זה אצל אחרים, עכתו"ד עי"ש.
ועי' בשערי תשובה לרבינו יונה )שער ג' נ"ט( דיש מקום שמחוייבים 
מניעת  כך  עון  הוא  שהמחלוקת  וכשם  במחלוקת,  להחזיק 
ג"כ  הוא  במחלוקת  להחזיק  התורה  שצותה  במקום  המחלוקת 
עון, וכן כתב החרדים פרק ד' אות מ"ב ומ"ג, ומביאו בספר ויואל 

משה ח"ב פרק נ"ג.
שהחמיר  והרי  בזה"ל,  זצ"ל  מסאטמאר  הגה"ק  מרן  שם  וכותב 
יותר במי שאינו מחזיק במחלוקת על המתייצבים על דרך לא 
טוב ממי שהוא מחזיק במחלוקת במקום שאין צורך, אף שוודאי 
להחזיק במחלוקת במקום שאין צורך הוא עון פלילי ונורא מאד 
כי גדול השלום כנודע, מ"מ למנוע ממחלוקת על המתייצבים על 

דרך לא טוב גרע יותר עכ"ל.
המשך בעלון הבא
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מכתבים למערכת

בשר טרף בתוויות 'כשר' נתפס והושמד בכפר קאסם
 

שהוכנסו  טרף  בשר  טון   3 ע"י  נתפסו  קאסם  בכפר  שנערכה  בפשיטה 
וחקירות  לאכיפה  והיחידה  הרבנות  'כשר'.  רשומים  עליהם  בקרטונים 

הפקחים  החקלאות.  משרד  של 
כמו"כ  ישראל.  משטרת  ע"י  לוו 
משטחי  שהגיעו  בשר  נתפסו 

הרשות הפלסטינית.

טון  כ-3  הושמדו  קאסם  בכפר 
מזוהה,  לא  ממקור  טרף  בשר 
של  בפשיטה  שנתפסו  לאחר 
והרבנות  החקלאות  משרד 

היחידה  מפקחי  חלק  לקחו  במבצע  יס"מ.  שוטרי  בשיתוף  הראשית, 
המרכזית לאכיפה וחקירות )פיצו"ח( של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 
הראשית  ברבנות  בכשרות  הונאה  איסור  חוק  לאכיפת  היחידה  בשיתוף 

לישראל, משרד הבריאות, משטרת כפר קאסם ויחידת יס"מ מרחבית.

 הבשר נתפס במחסן להפצה ושיווק של בשר. לצד הבשר נמצאו ארגזים 
הכיתוב  הארץ, שעליהם  ברחבי  כשרות  וסמלים של משחטות  עם שמות 
"כשר". הקרטונים ככל הנראה נאספו ממכלי אשפה ליד עסקים שקלטו 

בשר מאותן משחטות.

הרשות  בשטחי  שמקורו  קפוא  בקר  בשר  כ-   במקום,  נמצא  עוד   
הפלשתינאית.

הכשרות  משגיחי  המקרה.  בחקירת  פתחו  בפשיטה  המעורבות  הרשויות   
ברחבי הארץ מונחים שלא להסתמך על הכיתוב שעל גבי הקרטון לעניין 
ידי  ודורשים לפני קליטת הבשר תעודות משלוח החתומות על  הכשרות 

המשגיח במשחטה, שעליהן פירוט התכולה ויעדיה.

ישירות  ורק  אך  בשר  ולרכוש  להקפיד  מתבקש  הכשרות  שומר  הציבור   
ממקור מושגח.
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