
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

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

מכתבים למערכת

2 
מ'

ע
2 

מ'
ע

3 
מ'

ע
3 

מ'
ע

4 
מ'

ע
4 

מ'
ע

גלון מס'
229
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

אפילו יקבל  ולא  מהקהל , קצבה  יקבל  שהמשגיח  רק עצה  ואין הקל , המנקר

בלבבו. כאשר למחות  יחוש לא  ועי "ז מהקצבים, קטנה  מתנה 

יועיל לא  יקבל  דאם מהקצבים משכורת  שום יקבל  לא הרב  שגם נלמד  ועוד 
ילך ע"כ לתקן בעה "ב  ירצה  ולא המשגיח  ימחה  דאם בהשגחתו כלום המשגיח 

כלל לקהל  ויפרסם ילך  ואפילו  המשגיח , יועיל  מה  משוחד הרב  ואם  להרב  קבול
קורא כקול  קולו  וישאר המשגיח  מדברי הרב  דברי  יתקבלו  יותר כי יודע  אחד 

בגירושין. עוד  ולפעמים ומבוהל , כשוטה  נידון  ויהי' ביער

או הקצב  אם  לפעמים תקלה  בו  שייך  מישך  ג "כ מהקהל  משכורת  דקבלת  .ודע
מעות , הקהלה  של  כיסין  שממלא  או  הקהל , בשם המדברים מראשי  הוא קרובו

זה . לכל  לב  ישים ויר "ש בתקנתן , חכמים  הועילו  ומה  משוחדין הם  גם דאז

ט

שיש "מאונגארי גדול  העיד איש מפי איש  הניקור סדר
השכחה  בעבור מכשול 

לנו נחלו  כן הוא ובעיקר הניקור , סדר בכה  וזה  בכה  זה  הראשונים הביאו  כבר
גדולים מכשולים שיש ראו  עיני  ובעוה "ר הניקור  סדר איש מפי איש אבותינו

ע "כ לגמרי , הענין נשכח  פנחס שם )כי  .(גבעת 

י

ומכשלותיה  הניקור בפרטי רבות  התעוררות 

חטא יראי הלבבות, נתמעטו נתדלדלו הדורות שערורי ' ראיתי  ישראל  בבית 
צד ניקור גם הניקורכוונתי  עסק ראש , ירימו  זרוע ובעלי נעדרת ימאסו,האמת 
לבבי עם  ואמרתי מזו משונה  זו  שונות  מכשולות זר ולא ראו עיני  לבד, פנים

גדולה בקריאה  ד ' יראי  לבב  לעורר אלא זה כל  לפני  נסתבב  לחנם  שלא 
הזמן הגיע כי מתרדמתכם, הקיצו  ונרדמים משינתכם  ישנים עורו  ומרעישה 
בעת תחרישון  החרש  ואם הבאים. דורות  קיום ועבור ולתורתו , לד ' לעשות 
על הפרגוד , מאחורי הנשמע ושמע  בשמים עלה  ומי יום, ילד  מה  יודע  מי  הזאת 

החלב . ניקור של  העצומות במכשולות  השמש תחת הנעשה  המכשלה  גודל 

לבו הי' ודאי בשגגה  אפילו חלב  אכילת זה  הוא  מה  לבבו  עומק  אל  הנותן וכל 
הבוקעות גדולות  בצעקות עמו  אחרים  ומבכה  בוכה  והי ' קרעים  לאלפי  נקרע

פרץ לעשות  שטן  מעשי  כ"כ  שהצליח  בשעה  ידים בחיבוק  יושבים האיך רקיעים
ושתייתם. באכילתם  פרישתם ע "י  מהעמים הנבדלין ישראל  עם בקדושת

הגולה מאור הגאון  מימות  כי הדורות  קורא  מס' וגם הפוסקים מספרי אנו  רואים 

בכל ישראל  מכרם חלב  ניקור של  מכשול  זזה  לא  זצ"ל  אייבשיץ  יונתן  מוהר"ר



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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מט  נפח 

 קונטר שער נוח

להגאון  השחיטה" "בשבילי  מספר  בעמידה שחיטה 
שליט"א ליבערמאן בונם  שמחה הגדול 

לענין בו הנוגעים וחששות דינים פרטי יבואר
בכלוב  וההשתמשות בכלל בעמידה  שחיטה
הראש, ולמתוח להחזיק חשמלית במכונה האמריקאי
שיחוו  ישראל גדולי  לפני  שהצעתי שאלה בדרך
מעיקרי  עולם של  ברומו העומדים  בדברים דעתם
ולהשפיע  המשמר  על לעמוד אחב "י  לב הדת,לעורר
שהרבה ואף דת, בעניני  יתערבו שלא הממשלה על 
אינם דברי  וכל  שמותיהם, כל הבאתי לא  עמי  הסכימו

למעשה. ולא להלכה לא

נ  נפח 

מהגאון  השחיטה" "בשבילי בספר  שנדפס  שאלה 
ליבערמאן בונם שמחה שליט"אהגדול

אורחב"ה עובר פה לפ "ק תשמ "ח סיון ח' יום
יע"א. ברק בני  עיה "ק

גדולי שאלה ישראל שרי אלופי  כבוד אל שנשאלה
לאיט"א. שיחיו הגאונים הרבנים ההוראה

הבריטיתבענין שהממשלה השחיטה על הגזירה
סעיפים 15 חק לחקוק תוצאותיהןרוצה וביארנו עברנו  (וכבר

עצתם) יפר  ה' יתקבלו , אם אחד ח "ו 4)וסעיף לתקן (מספר 
עמידה, במצב הבהמה את המחזיק  כלוב של  שימוש
למעלה הראש שמותח מתאימה. ראש ותמיכת
למעלה. מלמטה והשחיטה חשמלי, בכח ומחזיקו...

בהם,והיות הרגלנו לא אשר  חדשים דברים בכל כי
בעיות שמולידים והתוצאות החסרונות אח"כ  רואים
השימוש  בפרט ישירות. בלתי  או ישירות חדשות
בקל  הכפתור , דחיפת ידי  שעל חשמל, ידי על במכונה
גדולים מומחים צריכים הסיפים, אמות להניע יוכלו
ראש, בכובד להעריך גדולים, הוראה ובעלי
חוות לדעת ובקשתי בשאלתי  נפשי ולכן התוצאות.

המשך בעלון הבא
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50יובל שנים של פעילות המערכה

שאינו  מי  וכ וז "ל: פ"ו  ד' אהבת  שער  הלבבות חובת  ובס'
תהי ' בלבד נפשו אלא מתקשמתק ומי מעוטה זכותו 

שמתק מי זכיות כפי זכותו תכפל רבות  ונפשות  נפשו
עכ"ל. ,לאלקי

קדושי פ' נשרי כנפי ס'  בש בהקדמה בדר"ת  ועי'
שאינ דברי אומר  הרב  דא תוכיח  הוכח  עה"כ.
לבד מדעתו  רק בראיות  כ הוכיח  ולא בתורה כתובי
אבל  ד', למלא דומה שיהי' נחו אז  מוכרחת  סברא בלי
נכונות בראיות או  המפורש , רק מלבו דבר  אומר באינו 

ע"כ. ד', למלא דומה דאינו  א לקבלו יש 

א ' פרק

אורות ממאכלות בקטני יתירה זהירות
כמות ועזות  אכזריות לו מוליד  " מהעכו היונק

להיות נעלות במדות  מוטבעי ישראל  ע א)
אכזריות לו מוליד " העכו מ והיונק  ורחמני ביישני

כמות בר"ועזות ומובא  חרש , פ ' סו בחי ' וריטב "א  (רשב "א 

(מעמידי אי פ' .ע"ז

רע טבע ומוליד  הלב מטמט נכרית  חלב
רע טבע ומוליד הלב  טמט נכרית חלב סי 'ב) יור "ד  (רמ "א 

ז') סעי' .פ "א 

בזקנותו ג "כ לו מזיק מעצמו אוכל  שהתינוק מה 
מזיק  כי  אסורי דברי יאכל לא  ג"כ בעצמו התינוק  ג)

בזקנותו ש)לו  דברי(רמ "א האוכל דקט אע"ג פי'
כמבואר להפרישו , מצווה אביו אי  מדרבנ האסורי
שמזיק  מפני  יפרישו מ"מ  אבל מדינא, היינו שמ"ג, באו "ח 

רע טבע לו וגור הלב   שמטמט בזקנותו  כ "ו,לו  ס "ק  " ש)

כ "ו) פר"ח  י"ב , .מש "ז

לרפואה  איור שאוכלת  בשעה התינוק  א אפילו
הילד  תניק  לא

האסורי  דברי ישראלית אפי' המינקת  תאכל לא ד)
(ש לאכול (רמ "א  לאשה היתר  לפעמי יש   א אפי' פי'

התינוק  את תניק  לא מ"מ  נפש פיקוח  מפני איסור  דבר 
ישראלית אחרת  מניקת לו  ישכרו כ "ה ,אלא  "ש י"ב , (ט "ז

זב "צ  ל"ד, ערוה "ש י "ב , מש"ז ט "ו, כרתי  י"ט , בל"י  כ "ה , פר"ח  נ"ז, כנה"ג

וש "א) .נ"ב ,

רוב הקטני  שאוכלי במה זהירי אי שבזה"ז לפי
בר לאו ,ללב נוגעת  ד' יראת  אי רעה, לתרבות יוצאי

שבדור פני עזי  ה וה .ה מוסר קבולי
להפרישו.  מצווי ב"ד אי נבילות אוכל שקט אע"ג ה)
לו  שמזיק מפני  יפרישוהו  מ"מ  אבל דדינא, מעיקרא היינו

רע לתרבות  לצאת  וסופו רע, טבע לו  שגור ה.בזקנותו 



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
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שבט מוסר
פרק ששה ושלשי

בו יבואר עד כמה כוחות הטומאה והחיצונים 
משתדלים בכל כוחם שהשוחט יאכיל טריפות 
באכילת  ישראל  את  ולהכשיל  לישראל, 

נבילות וטריפות.
גם יבואר בו גודל האיסור לאכול בשר אפילו 
למי שקרא ושנה, זולת לצדיק גמור, וגם כן 
לא  תשובה  שבעל  טעם  מעולה.  שמירה  עם 

יאכל בשר כי אם בשבת.

לֹוְמֵדינּו ּתֹוָרתֹו נּו ּבְ ב ִאּתָ "י ְזָי"ע יֹוׁשֵ ּבִ ָהַרׁשְ
ל ְזַמן  יֵנינּו, ּכָ "י ִמּבֵ ּבִ ְפַטר ַרׁשְ ּנִ ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ

ְמעֹון  י ׁשִ א ַרּבִ ָרא, "ִאְתַעַטר" ּבָ ִדְבֵרי ָהִאּדְ ָאנּו עֹוְסִקים ּבְ ׁשֶ
ַגָוון, עכל"ק )הצה"ק  ב ּבְ רֹאׁש, ְויֹׁשֵ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ֶמֶלְך ּבַ ר ּכְ ְמֻעּטָ

י ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי ְזָיָע"אׁ, "אֹור ַהחָֹמה" קכ"ג ע"ב( י ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי, הצה"ק  ַרּבִ ַרּבִ

"גדולה לימוד הזוהר הקדוש
שמקרבת את הגאולה"  "בדא יפקון מן גלותא ברחמים" 
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קונו"
"הראנו בבנינו שמחנו בת

ה ְליֹום ּקָ ף ַהּיֹוִמי - ּדַ ּדַ
ר יֹוָחאי ְזָיָע"ָא  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ דֹו ַהּתַ ר ִלּמְ ֲאׁשֶ

ר, ְסּתָ ָתה ּתֹוַרת ַהּנִ ּלְ ְוַעל ָידֹו ִנְתּגַ
ינּו ע"ה ה ַרּבֵ ַמת מֹׁשֶ "י ִניצֹוץ ִנׁשְ ַהַרְשּבִ דּוַע ׁשְ ּיָ ְוַכּ

ה ְליֹום ּקָ ף ְליֹום - ּדַ בּוִעי - ּדַ ק ְלִלּמּוד ׁשְ ֻחּלָ ּמְ
בּוַע ֶאָחד.  ׁשָ ה ְלַסְיימֹו ּבְ ְזּכֶ ה ְלּיֹום( ּיִ ַדּקָ ל ַהּלֹוֵמד ּבֹו )ּכְ ּכָ ֵדי ׁשֶ ּכְ

נּו ִמידֹוַתיי-ִלְמדּו ּתֹוָרִתי"  א ָהֱאלִֹקי “ׁשְ ּנָ ְבֵרי ַהּתַ ם ּדִ ל ֶאָחד ְיַקּיֵ ֶזה ּכָ ּוּבְ
”י ע"ה  דֹוׁש ַהַרְשּבִ א ַהּקָ ּנָ ַהּתַ ה “ּדְ יִטין סז, א(. ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוֵדינּו ֶזה ִנְזּכֶ )ּגִ

ה(. רֹאׁש )אֹור ַהַחּמָ ֶמֶלְך ּבְ ַגָוון ּכְ ב ּבְ ִיְתַעֵטר ְוֵיׁשֵ

ַרֲחִמים  אּוָלה ּבְ ָלל - ְלֵקרּוב ַהּגְ מּוָפץ ְללֹא ַמְטרֹות ֶרַוח ּכְ
ָנא"  ּכֶ ָרא ְדַמׁשְ ל ֵסֶפר “ִאּדְ ּיּום ּכָ ָרֵאל" ְלּסִ ְבֵטי ִיׂשְ “ַיַחד ׁשִ

ה ַאַחת ְליֹום      ַדּקָ בּוַע ּבְ ל ׁשָ ּכָ

ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי “ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"
ר יֹוָחִאי ע"ה ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ ְלָכבֹוד יֹוָמא ְדִהילּוָלא ּדְ

עֹוֶמר תשע"א לפ"ק ל"ג ּבָ

דער באבעבער רבי שליט"א
פארציילט סודות פון חדר

מעשה נורא ואיומה שאירע בזמן האחרון בדור 
הסמוך לדורנו שסיפר כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א 

 בהתוועדות חסידיו ברבים
)ונדפס בזכרונות המאור ע' קי"א(

שוחט  העביר  מקאשוי(,  )הרב  זצ"ל  יונגרייז  הגר"מ 
שהאכיל נו"ט - והשוחט הזה מת ונעשה דיבוק רח"ל 

וסיפר מעונשיו העצומים. 
ושאר  שור  מתבואות  שלמים  סימנים  לומד  הדיבוק 

הלכות שחיטה, ביחד עם דיבורי ניבול פה רח"ל.
פריסת שלום מעולם האמת להרב מקאשוי.

חימוד  ומונה כמה טריפות הכשיר מצד  פורט  הדיבוק 
ממון, וכו'

נתברר  ולבסוף   - מקאשוי  הרב  על  מתרעמים  אנשים 
שאכן צודק.

שהוא  זצ"ל  הרה"ק  מאבי  שמעתי  דלהלן  הנורא  הסיפור 
הזה  במעשה  ראי'  עד  הי'  לימים,  צעיר  בהיותו  בעצמו 
ואני  זצ"ל,  זקני מהר"ש מבאבוב  שאירע לפני אביו, הוא 
בעצמי שמעתי המעשה הזה ממקורבו של זקני מבאבוב, ר' 
ישראל יצחק, וכן שמעתיו מהגבאים ומזקנים שהיו עדיין 
אמיתות המעשה  על  פה אחד  העידו  וכולם  באותו מעמד 

האיום, ומעשה שהי' כך הי':
בחזקת מחלתו על זקני הרה"ק מהר"ש זצ"ל מבאבוב והי' 
אסור למטתו, נמלכו אנשי ביתו ושלומו להביא אליו את 
דר. וואכטעל מקראקא מגדולי הרופאים בזמנו ולא חפצו 
לסמוך על רופא העיר באבוב גרידא. בעת ההיא בא לפני 
זקני מבאבוב אב ובתו מהונגריא, הבת היתה בגיל הבגרות 
לשער,  שאין  תופת  ביסורי  ומצערה  בתוכה  שרוי  ודיבוק 
מגרונה  שיצאו  והדיבורים  שחקים,  בקע  צעקותיה  וקול 
מבורר  הי'  ונוהגה  דיבוריה  מתוך  ראש.  שערות  סימרו 
בה  השוכן  דיבוק  הוא  שזה  שהוא,  ספק  כל  ללא  כשמלה 

וממרר את חייה.
בית  אל  בתו  עם  להיכנס  להאב  רשות  נתנו  הגבאים 
הספרים שהי' אצל בית המדרש ולהמתין שם עד שישאלו 
בבית  הלומדים  לפניו.  שיבואו  מסכים  אם  זקני  פי  את 
בשמעתם  ופחד  אימתה  עליהם  נפל  והמקורבים  המדרש 
האיומים שיצאו מפי  הקולות  ואת  את הצעקות המשונות 
הנערה, והבחורים נסו מבית המדרש באימת מות. הדיבוק 
שהמחבלים  הנוראים  והמכות  היסורים  על  מרה  צעק 
בחייו  שעשה  הגסות  העבירות  דבר  על  אותו  מייסרים 

ומדריכים מנוחתו.



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

המשך בעלון הבא
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לז
נתבקשתי בשם הרב משה תנעמי, לאשר את קבלת הספר, ואני 

מודה לכם בשמו על כך.
בתודה ובברכה
שמעון בן חמו
"אור חדש" מרכז חינוכי בגליל
מזכיר

יהושועביום  ר ' הוריד המופלא. המעשה קרא שבו אב בחודש שישי
המלאך ההוא. היום שר צדקיאל, ממשרתי אחד מלאך  אלבוב 
אמת אם ויטאל חיים הרב שאלו ואז כמנהג  זכוכית במראה נראה
"אמת" השגתו. ובעניני נשמתו בעניני ורבו מורו אליו שדבר  הוא
מה כל אם ושאל ויטאל חיים ר ' הרב הוסיף  אז המלאך. השיב
על גם דמיון . או  הוא אמת  גם היחודים  על  עמו הצדיק  נפש שמדבר
נכנסת ואמר המלאך הוסיף  שלפעמים אלא "אמת !" המלאך השיב כך 
יושב ולפעמים שומע, ואתה בפיך דבורו ומעלה בלבך צדיק נשמת
מורי  ממני  התרחק "ולמה עמך". ומדבר  אליך  מתקרב  ורק בחוץ הוא
השיב המלאך חיים. הר "ר שאל רב ?" זמן  זה  אלי  מתגלה ואינו ז"ל

ש  מכיון זו. להתרחקות גורם בעצמך  "אתה מליבךלו : הרחקת בתחילה
כל ועוסק יחודים מיחד והיית בקונך ונדבקת  הזה העולם עניני כל 
רבך גם לכן זאת  כל עזבת עתה לעם. תוכחה  ודורש בתורה היום 
כי  לך  אמרו אחרים וגם רבך  לך שאמר מה היטיב יודע אתה עזבך.
העם את להשיב כדי אלא לעולם באת ולא בך תלוי העולם כל 
ניסית וכבר  בך , תלויה הגאולה גם כי אתה יודע  עוד בתשובה.
בתשובה, לחזור העם את מוכיח אתה בהן  שנים עשר מזה  להחישה
ממעשיהם בהם חזרו והם  לליבם  נכנסו שהדברים  אנשים היו אכן
מאוד מהר סרו ליבם על לדבר  והפסקת אותם משעזבת אולם הרעים
ואתה בצוארך , תלוי זה ועוון בעוונם מתו מהם ורבים הטובה הדרך  מן
אנשים אליך  כשבאים וגם זוית  קרן לך בחרת  להתרחק , מוסיף
בהשגחת הם עושים וזאת שחלמו מופלאים חלומות לך ומספרים
מאמין  אינך ואתה לבך, לחזק אותם ששולח שמו יתברך הבורא

חלומות. באותם

גםמאושר מאושר הוא בחייו, שכל לו שהיה האדם
נזכרים אתם אם הבא, בעולם וגם הזה  בעולם 
והכינו  תמתינו אל ספורים, כבר כשהשנים בזקנותכם,
להציל בכדי לפחות , מרכושכם 80% של המחאה  מיד
בכל לעולם ויגדל יגדל וזכותכם והיהדות , התורה את 
למעשה הקיימות  רבות , משפחות שהצלתם הדורות 

בזכותם. רק
שההתבוללותואם תשכחו אל לא, חלילה

נושאים ואתם בעיצומן הן  וההתדרדרות 
באחריות .

לקיוםמי העולמי המרכזי ל"ועד  בכסף לעזור  שמעוניין
שיוכלו לפנותהיהדות " צריכים בעבודתם, להמשיך 

ל:0548-436-784 טלפונית  או בכתב ישירות 
היהדות לקיום העולמי המרכזי ועד

ג' חלק
הצילו!!! הצילו !!! עשירי עשירי

מובליםקרוב הברית בארצות  יהודים מליון לששה
רח"ל. באוישויץ להשמדה

לשמד.מדי אמרקיאים יהודים אלפי  מובלים ביומו יום
היהודיםהיחידים הם לעצור , להם לעזור  שיכולים 

אליכם מתחננות  הנשמות אותן העשירים,
מכם, ומבקשים

אותנו רחמנות  תצילו
אחתיש  בשעה עולמו קונה

ע"י לעשירים  זכויות לקנות יומיומית  אפשרות  יש
הסטרא מצפרני נשמות אלפי הצלת 

אחרא.
אתכםאל שתוביל ההזדמנות את  מידכם  לחמוק  תתנו

בכל להצלחה עדן, הגן ולהיכלי  הבא, עולם לחיי
העולמות .

היום:על סדר
שבת◆
כשרות◆
המשפחה◆ טהרת 
תפילין ◆
מזוזות◆


