
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
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היה  ניתן  ולא  לפעסט,  המלחמה  בשנות  הגיע  זצ"ל  שאפראן  של  רבה 
להשיג מצות יד, ובלית ברירה הוא פנה למאפיה המקומית היכן שאפו 
מצות יד, ומצא שם חתיכות מצה שכלל לא היו ראויים לאכילה בפסח. 
ואז הוא פנה מיד לביתו של הגה"צ ר"י שטייף זצ"ל שנתן את ההכשר 

לאותה מאפיה, והעמיד בפניו את העובדות. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי | פרשת מקץ | כה כסלו | חנוכה
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תשע"ג חנוכה  העולמי הזוהר מפעל

א ' פרק
- ובבא  בזה אסורות מאכלות של הפגם  גודל יבואר  בו 
אסורות מאכלות האוכל  של  המכשול גודל  על  קצרים מאמרים

וטריפות ,א . נבילות אכילת  ידי על באדם  מתנוצץ רח"ל אפיקורסות רוב 
קדושים) פרשת משה  .(תורת

דבמזידב. הפגם שיתשנה  אלא בשוגג , אפילו פוגם אסורות  מאכלות 
ונטמאת  נפשו  תטמטם ובשוגג  שקץ, נפשו פרשת תעשה הקדוש החיים (אור

המשך בעלון הבא.שמיני )



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

להיות להתאמץ ועלינו מאחיהם, בצרה בעתות 
וחלילה ישראל, אמוני כשלומי בכשרות נזהרים
שאינו  בבשר  או טריפה בבשר להתפגל יהודי לאיש

וכו'. כהלכה מנוקר 
על ולפקח המשמר על  לעמוד קניוהע הרבני על 

והשחיטה  המאכלי כשרות
על והנה דור  מדור  נפשם מסרו ורבותינו אבותינו

שזהו  אסורות, מאכלות הזהירות ועל השחיטה
כל  נעשה עתה ישראל, עם וקדושת התורה מיסודות
ועל  בנסיון. ולעמוד הכשרות את לחזק בכוחינו אשר
בעת בפרץ לעמוד  ואתר, אתר  בכל  הגאונים הרבנים
תמיד  ותעודתם חובתם היא אשר  כזאת , לעשות
המשמר, על לעמוד עליהם מוטלת כפולה  וחובה
עם וביחוד  העם , לפני  ולדרוש ולדבר  השכם, לדבר 
ועדי  ייסדו ביכולתם, אשר כל יעשו שבעיר , העסקנים
בכל  ויחזקו הכשרות, על ויפקחו שישגיחו כשרות
אסורות ממאכלות למנוע דת עפ "י  חיזוק מיני 

וכו'. עולם כימי ישראל וקדושת טהרת ולהמשיך
תרצ"ז)ושם משנת מכתבו רל"ג, נוכל (עמוד לא בא"ד ,

הגובה על  הכשרות ענין עמד לא עתה עד  שגם  לכחד 
י  ומי  וכו' ומלפנים, מאז כאשר זאתהראוי לא אם ודע

אמנם וכו' הזאת הצרה עלינו שבאה בעוכרינו היתה
ושם יעו"ש, וכו' עוינו אשר  את להכיר עלינו  (בעמקכן 

ז"ל ) פעריטש י"י מהר' בלב קמ "ד להתודות אנו צריכין אבל 
כבר שהרי אלה, כל את גרמו שעונותינו ונדכה, נשבר 
העמדת ע "י  לכן קודם השחיטה בעצמנו אנו אסרנו

יעו"ש. ר"ל , קהלות בכמה ראויים שאינם שוחטים
רכ"ה)ושם אמנם(עמ ' זצ"ל , איש החזון אל במכתבו

ובכל  בארה"ק ציבור תענית לגזור היה בדעתי
מרובים לרחמים צריך והענין וכו', הגולה  תפוצות
בארה"ק  וגם המדינות, ובכל פה מרובה והשתדלות
מערבי , כותל לפני ולהתפלל עולם להרעיש ראוי
להג' ושם תפלה. יום פה היום תענית  לגזור גם ואולי
עם בקהל  בתפילה  להרבות מעוררו ז"ל פראנק רצ"פ 
שרצה ר "ל ושם הקונסול. עם ולדבר הכותל, אצל

יעו"ש. ברומא, האפיפיור  לפני להשתדל  לשלוח
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 הדורות.

 בפרשה זו יבואר:· 30

 גדול כחה של תשובה אף בהרהור.·

כל הרהור תשובה מגיע עד כסא ·
 הכבוד

המהרהר בתשובה נעשה צדיק ·
 גמור

רגיש בהרהורי כל בר דעת מ·
 תשובה

 רפואת העוונות רק על ידי תשובה·

 התשובה רפואה לעולם·

ספר התשובה 
 פרשת וירא

 בפרשה זו יבואר:· 24

 סוד רפואת הנפש.·

בלי הכנעת הלב ופשפוש מעשים ·
 לא יבוא לידי תשובה.

ולא תענית גורם, אלא לא שק ·
 תשובה ומעשים טובים גורמים.

 השרוי בתענית יהא דואג ואונן.·

כל יום התענית יהא בתשובה ·
ותפילה וצדקה ותלמוד תורה 

 כנגד כולם.

ספר התשובה 
פרשת חיי 

 שרה

 בפרשה זו יבואר:· 24

במקום שבעלי תשובה עומדים אין ·
צדיקים גמורים יכולים לעמוד 

 בו.

בעל תשובה אהוב ונחמד לפני ·
 הבורא ושכרו הרבה.

יש להקדוש ברוך הוא תענוג גדול ·
 מהבעל תשובה.

הקדוש ברוך הוא מעטר את הבעל ·
 תשובה בכתרים.

 בית יש לו לבעל תשובה בגן עדן.·

 

ספר התשובה 
פרשת 
 תולדות

 בפרשה זו יבואר:· 22

היסורים הופכים את האדם לטוב ·
 מאוד יותר מהצדיק גמור.

אין עושין תשובה אלא על ידי ·
 יסורים.

 יסורין מנקין החטא.·

לקבל יסורים באהבה כדי שיכפרו ·
 על העוונות.

 סיפור מזעזע.·

ספר התשובה 
 פרשת ויצא

 בפרשה זו יבואר:· 18

 תשובה על העוונות שדש בעקביו.·

ספר התשובה 
 פרשת וישלח

23קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

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
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באבות, שאמרו וזהו  בעניניו . האדם  משנה הוא ד' פרק (אבות

כ "ב)  אוֹ מר,כ"א  היה  ה וּ א  א וֹ מר ... ה ּק ּפ ר אלעזר ר בּ י  :ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
לידע  ל דּ וֹ ן . והח יּ ים להחיוֹ ת , וה ּמ תים  למוּ ת, ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַה יּ לּ וֹ דים 
הוּ א  ה בּ וֹ רא , ה וּ א  ה יּ וֹ צר, ה וּ א  אל, ׁש ה וּ א  וּ לה וּ דע ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְלה וֹ דיע
עתיד  והוּ א דּ ין, בּ על הוּ א עד , הוּ א הדּ יּ ן, הוּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַה ּמ בין ,
וא  ׁש כחה וא  עולה א לפניו ׁש אין  ה וּ א ,  ּבּ ר ו ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָלד וּ ן.
לפי ׁש ה כּ ל  ודע ׁש לּ וֹ . ׁש הכּ ל ׁש וֹ חד, מ ּק ח וא  פנים ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַמ וֹ א 

ׁש עלהחׁש בּ וֹ ן. , ל מנ וֹ ס בּ ית  ׁש האוֹ ל יצר  יבטיח ואל  ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
נוֹ צר, אּת ה  לד )כּ רחנ אה רח חי,(ועל אּת ה  כּ רח ועל , ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְְְֲַַָָָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌

דּ ין ל ּת ן עתיד  א ּת ה  כּ רח ועל  מת , אּת ה כרח ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועל
ה וּ א .  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  הּמ לכים  מלכי מל לפני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוחׁש בּ וֹ ן

,מאחיו הגדול הכהן  קדישא הסבא  מרןדברי
חיים להתעוררהחפץ  ישראל בר לכל ראוי זי"ע,

אנו ולמה  מה  על  נפשו , חשבון ולעשות  הזמן מתרדמת 
זהו בוודאי  זמן , הרבה כך כל  הגלות באריכת סובלים 
נידח , ממנו נידח לבלתי לחשב דעות , תמים  מנפלאות
בעץ  ונאחז  שכלינו, עיני תפקחנה  מתי עלינו ומחכה
ה ' קדוש דברי  את כאן הבאנו כן  על  לעולם, וחי החיים 

של  המובהק תלמידו  האלוקי  החיהמקובל האר "י מרן
כדי תורתו , דברי  את לכתוב עליו  ורק אך  שסמך זי "ע,
תלמידו עליו העיד [וכבר תיקונו , על  יבוא שהעולם 
הקדוש, האר "י חי והיה זכינו שאלו המהרח"ו , הגדול 
והיו ישראל , כל  את  מתקן היה בוודאי שנים, מעט עוד
תשובה  יעשו  ישראל וכל  מיד], ונגאלים תשובה , עושים
הקדוש  הזוהר  כדברי  ניגאל, בתשובה רק כי  אמיתית,

חדש: זוהר

ת בה  לי  הל אא , זמ  ק ל אי  האחר ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹגלת 

חדש ל.)בזוהר   ד נח רבּ י(פרשת הקודש: בלשון  ,ַ◌ִ◌
י שׂ ראל , כּ נסת  ׁש גּ לתה  ה גּ ליּ וֹ ת  כּ ל א וֹ מר, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱאליעזר 
ּת מיד  ונתעוֹ ררה וקץ, זמן  ה וּ א   ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  לּה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָנתן
ּת לוּ י ה כּ ל אלּ א וּ זמן , קץ ל וֹ  אין  האחרוֹ ן וגל וּ ת  ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ת ׁש וּ בה ,

ׁש נּ אמר, ל )בּ תׁש וּ בה . וׁש מעּת (דברי הי א ה' עד  וׁש ב ּת  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ כתיב, מ ם (ש )בק וֹ לוֹ . המים  בּ קצה נדח יהיה אם  ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌

כּ ל  א וֹ מר , אליעזר  רבּ י .י ּק ח וּ מם  הי א ה'  ְיקבּ צ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  ל ּה  נתן ישׂ ראל, כּ נסת ׁש גּ לתה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַה גּ ל יּ וֹ ת
לוֹ  אין האחרוֹ ן וגלוּ ת בּ ת ׁש וּ בה, תמיד ונתע וֹ ררה  וקץ ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְזמן

ׁש נּ אמר  בּ ת ׁש וּ בה , ּת לוּ י  הכּ ל א לּ א  וּ זמן, ל )קץ ו ׁש בּת (דברי ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וכת וּ ב  בקלוֹ . וׁש מע ּת  היא ה' נ דּ ח(ש )עד יהיה  אם  ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌

אמר .י ּק ח וּ מ ם   הי א ה '  יקבּ צ מם המים  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ קצה 
כּ לּ ם  את לעוֹ רר זה  יהיה  אי כּ ן , אם עקיבא, ר בּ י  ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַלוֹ 

בּ ת ׁש וּ בה  ׁש הוּ א כּ אחד וּ מי המים  בּ סוֹ פי ׁש הוּ א מי ? ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
ּת ׁש וּ בה  לעשׂ וֹ ת כּ אחד  יתח בּ ר וּ   אי הארץ, ?בּ ס וֹ פי  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌

       
        
       
         
         
        

       

       
        
       
       
        

 

         
 

מתארולאחר גזל, אכילת בריבוי ושט  מ ו' ששט 
 שלה שטות ולקטו , הע שטו זה, גור ומי  ,שט ונעשה
ושתיה  אכילה שלה שתאוה ,שוטי רב בערב שהתערבו
כפופה  בנו ,אביוני ואנקת עניי שוד של וחמס  גזל של
עודנו הבשר  בה כתוב מה טחינה , בלי  שאוכלי  שוטי
 גור וזה  בע חרה ה' וא יכרת טר שניה  בי
 איברי כל על ומתגבר ושתיה, באכילה שט שמתפשט
 כחשבו תעשה, לא וחמש וששי מאות בשלש  ועורקי

אחד חסר " ויותרהשט כבד ואיהי מגו מרה נפקת דילה ת
בני  לקטלא  מריר טפי מנה דנפקו המות דמלא חרבא
כל בכבד תליא  ואיהי כלענה מרה  ואחריתה הה "ד נשא
(משטנא ) דר"ה יומא וההוא  תליי ביה  ומותא  מרעי
אבתרי כל וכדי עלמא חובי כל  למכנש  בעלמא ומשטטא 
נר דמטרוניתא אברי  דאינו בעאקו  אינו ישראל  דאינו
בעאקו  ישראל כל וכדי קדישא  שכינתא  אד נשמת יי'
ותרועה .  ושברי תקיעה  ההוא ביה לאתערא שופר  ונטלי

של  חרב והיא מרה, יוצאת שלה ויותרת  כבד מתו]
בני  להרוג מרות טיפות  ממנה שיוצאות המות,  המלא
תלוייה  והיא כלענה, מרה ואחריתה שכתוב הוא  זה ,אד
ראש של יו ואותו  ,תלויי בו ומות  חליי וכל בכבד
כל  ואז ,העול חטאי כל  לאסו בעול משוטטת השנה
נר המלכה, אברי שה בצרה ה ישראל, אלו של   איברי
בצרה  ישראל כל ואז הקדושה , השכינה  ,אד נשמת ה'
ותרועה]. ושברי תקיעה  אותה בו לעורר שופר  ונוטלי



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

גופא דעובדא היכא  לי  לכן אבקשו מאוד שיואיל בטובו להשיב 
הוה.

כ"ק  עם  השחיטה  בבית  ביחד  היה  שכבודו  הדבר  נכון  אם  א. 
אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל.

ב. מה היתה דעתו של להבחל"ח כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל, 
בענין הּפען הנ"ל.

ג.  ואם יודע דעת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל.
ד. ובכלל אם כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל היה פעם אחת בבית 

המטבחיים?
ה. וזה פלא שבמצות היה לו מצה בעקערי, והיה הולך לבד לאפות 
אף  לא שמעתי  בשחיטה  וכאן  אותה,  ובדק  מקוה  ובנה  המצות, 
פעם שהיה לו איזה שייכות עם השחיטה, וזה פלא. האם ראה או 

המשך בעלון הבאידע אופן השחיטה והשינוים הנ"ל?

ְּ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
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בזה( וכל מין דין ראוי לכל בר ישראל לרכוש לו חיבור הנפלא הלזה למען 
נכון  ויהיה לבו  ידע לפלס מעגל דרכיו במסילה הישרה העולה בית א־ל 
ובטוח להעמיד דורות ישרים בקדושה ובטהרה ולהמשיך שושילתא קדישא 

לדורות הבאים עד ביאת ינון במהרה ב"א.
 מוש"ק פ׳ פקודי שנת תשל"ח לפ"ק  פה ברוקלין יצ"ו
 משה שטערן
אב"ד דעברעצין יצ"ו

המשך בעלון הבא

ג. תקוותינו:
1. שחנויות המחשבים לא יסתירו את האמת מהלקוחות.

יציעו  הפחות  לכל  האיסור:  עוצמת  את  להקטין   .2
אופציה שווה למחשב וטאבלט מנותקים. ואכמ"ל.

ויהיו  המוכרים  לשיכנוע  יתפתו  שלא  הציבור:  מצד   .3
נחושים לנתק.

הרבנות: בשר טרף בסניף 'כמעט חינם' בנצרת
מקומות  על  דווח  לישראל  הראשית  הרבנות  בעדכון 
המוצגים ככשרים למרות שאין להם הכשר, מוצרים ללא 

כשרות והטעיות ציבור נוספות.
ישי קרוב, י"ז בחשון תשע"ד, 13/10/21 16:09

אילוסטרציה צילום: פלאש 90

עדכון  )ראשון(  היום  פרסמה  לישראל  הראשית  הרבנות 
כשרות בו ניתן למצוא מקומות המציגים עצמם ככשרים 

למרות שאינם כאלה, זיופי כשרות ובשר טרף.

היחידה  מפקח  שערך  בביקורת  הכשרות,  הודעת  פי  על 
כי  התברר  בכשרות  הונאה  איסור  חוק  לאכיפת  הארצית 
בסניף 'כמעט חינם' בנצרת נמכר בשר טרף, בלתי מנוקר 
לצד עופות המוצגים כ'עוף מוכשר', "מאחר שבמקום אין 
כל השגחה, אין תוקף להצגת העופות כמוכשרים ואין כל 

ידע בדבר מקור העופות וכשרותם. יידע הציבור וייזהר".

ברבנות הבהירו כי יינקטו צעדים נגד העסק.


