
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
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המערכת על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
 במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

תיקון הברית
 על שמירת ותיקון פגם הברית
 דיניו ומנהגיו

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
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ספרים מאלף למעלה של מחבר  שליט"א מהאלמין האדמו"ר  כ"ק פסקי
מהערב  יהיו הרבנים  רוב  המשיח ביאת שלפני הקדוש בזוהר  כתוב  ורבותי! מורי
170 הדברים  על  חוזר  והזוהר  בדור! הגדולים הכי הגאונים להיות יכולים רב !

פעמים.

וואזנער הרב  הגאון ישראל  גדולי  שני שפסקו  מה  לכם גילוי  הרבנים  האם
לכם גילה  מישהו האם שנה ? 25 לפני שליט "א  שטרנבוך  הרב  והגאון שליט "א 

זה ? את
לברך לו  אסור הכשר, בלי קלף  על  מזוזה  או  תפילין  לו  שיש  שמי פסקו  הם 

מזוזה !!! מצוות  קיים לא  כן  וכמו התפילין!!! על 
מיריחו באו  הקלפים  רוב  הכשר, עם קלף  בארץ היה  לא שנים 10 לפני  עד 
שמי אומרת  זאת להלכה . שפסולים שבת, ממחללי  היו  כאן שעשו  ומה  ועזה,
בגלל כשרות , התפילין אם בודק שהוא מספיק  לא  שנה  10 לפני  תפילין לו שיש 

הבדיקה ! כלום יעזור לא כשר אינו  הקלף שאם
לזיכוי אלא וכתובות  ומזוזות תפילין כותבים ולא מוכרים לא שאנחנו לכם דעו

ישראל . עם להצלת בלבד הרבים 

עדה בד"ץ הוא  הטוב  הכי הכשר  הקלף, על  הכשרים כמה  כבר יש היום, ב "ה 
שזה הבד"ץ, הכשר שיש מפעלים כמה  ועוד נפורסטאק  בשם  אחד  סוחר החרדית

לכתחילה . כשר
דבק שמים והמפעלים  הנכון, הריבוע בהם שאין מזויפים יש  גם הבתים וכן 

פסול ! ממש וזה  בקיר כמו 
מרבני כתובות  700 לערך  באמתחתי לי  יש  כשירה ? כתובה  לכם יש  האם
את יודע  הוא אם  לבדוק לבד יכול  אחד  וכל  ההלכה , פי על  פסולות והם ישראל 

פסולה ? כתובה  של  התוצאות  יודע  אתה  האם ההלכות,
ועוד והפלות  ניתוחים בבית , גדולות  בעיות פרנסה , בית , שלום  ילדים, חוסר
אחרי בשנים יקרה  גדולה  סכנה  ז "ל  המילה  בכתובה  כתוב  אם למשל  ועוד ,
לו שיש מי ספרים. הרבה  זה  על  ויצאו שלימה  חוברת  זה  על  כתבנו  החתונה ,

 ז"ל  שכתוב  שניםכתובה  בשלש דבר  שום  לו קרה ולא לברכה זכרונו פירוש
ש"ח. 101 ממנו  יקבל החתונה אחרי

שלכם שלכם שלכם שלכם ???? בבית בבית בבית בבית  ל ל ל ל """"ע ע ע ע  שיקרה שיקרה שיקרה שיקרה  אסונות אסונות אסונות אסונות  לראות לראות לראות לראות  יכולים יכולים יכולים יכולים  שבכתובה שבכתובה שבכתובה שבכתובה  יודעים יודעים יודעים יודעים  אתם אתם אתם אתם  האם האם האם האם 
הענינים הענינים הענינים הענינים ???? בכל בכל בכל בכל  הצלחה הצלחה הצלחה הצלחה  יש יש יש יש  הפוסקים הפוסקים הפוסקים הפוסקים  לפילפילפילפי כשרה כשרה כשרה כשרה  שבכתובה שבכתובה שבכתובה שבכתובה  יודעיםיודעיםיודעיםיודעים אתם אתם אתם אתם  האם האם האם האם 
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50יובל שנים של פעילות המערכה

על  השורה הסט "א חות ולהכניע דפפ"ד השו"ב  לפסול
השיג  ואלמלי תחי'" חרב "על  בסוד  הפסולי  "השובי
עליו  העמיד  הס"מ א צדקינו , משיח בא הי' רצונו  כל
החת "ס  ותלמידו מפפ"ד . לברוח  והוצר קצבי רודפי

עכ"ל. פרסאות. כמה אחריו ר זצ"ל

בזה"ל : כ '  וסתי טמיר  ברמז  ח ' יור"ד  חת"ס בשו"ת ה)
שורי בעוה"ר ביניה יש לאחותינו  נעשה מה אמנ
הישרה וכל  קרניה בי מרקד השט אשר  שחורי
ואינ לחוש אור שמי מתוק  למר  אומרי יעקושו .

עכ"ל. .ונשי וט עולליה ונפש נפש על חסי

יונגרייז  צבי יצחק מוהר"ר  הגה"צ קאשוי )ו) זצ"ל (אבדק "ק 
הרוצי המתחדשות דעות שנתרבו מעת בעוה"ר וז"ל:
וג הרחמנות, מדת  לנפש בחרו  הזמ באפילת  לשוט 
ומטמא   שבקלי קל הוא  החז או שהשו"ב לה נודע א
א לנפש יערב  עכ"ז  רח "ל ישראל לבבות  ומטמט
בר על ומתאכזר  הרב  קשה כמה באצבע  להורות  יוכלו
הש חילול ועושי וכדומה בי' תלוי' טפלי אשר  ישראל
יסגי חוצפה ועי"ז הדעת, קלי השו "ב ידי ותומכי רח "ל

דמשיחא אמת )בעיקבא ודברי יושר .(כתב

ראה כי וז "ל: ט "ז סי' פ"ז   חולי ביש"ש  ווירזבורק)ז) (ר "מ 

האד להוריד חכמי ביד כח  ואי פרו הדור שבעוה"ר 
לאמר פה פתחו עליו שיש ובדבר  ולהכלימו מחזקתו
אליו  צירו ימצא  שלא אפשר  אי הייתי". "שוגג
לשמוע לבו  יכנע שלא להחזיקו מרעיו או ממשפחתו 
האד להכלי ההמו בעיני תמוה שהוא דבר  כל  בפרט 

עכ"ל. אזהרה. בלי  בפע"א ולביישו 

העבודה ושורש  יסוד בס' פ"ד)ח) הבכורות שער ד', (שער 

גו  ראה הוא שג מלשונו להעבירמתבלט  העיכובי דל
שוחט רע )רעת  שיעשו (שוחט והתבטא .הצור לעת

באיזה ברור  בידע ג" וז"ל: הרע לבער ובדעת בהשכל
מאד זהיר  הוה כ כל מתוקני אי שמעשיו שוחט 
העברתו  דר תעשה ובתחבולות משחיטתו ... מלאכול

עכ"ל. עוד", מלשחוט 

באלימות השתמשו  שו"ב מינוי להשיג ג

יסוש"ה עי ' פ"ד)ט ) הבכורות שער ד', על (שער  מרירתו  ששפ
הדברי בתו וכ' בשחיטה העוסקי  האר עמי שו "ב
גברא  בכח פיפיות חרב ליטול ידו  הפושט  וכל בזה"ל:
 שכ לעיני אוי בשחיטתו , לרבי מומחה נעשה

עכ"ל. רואות...

פרצה בזה"ל: כ' פ"ג, ד והשחיטות השוחט  בס' י)
בשוחט תקצ"ח  בשנת סיגעט  בעיר נוראה מחלוקת
ועמו   ניס אלעזר  ר' הגה"ק סיגעט  דעיר  והראב"ד  אחד...
אסרו  יחזקאל מראה  ובעל א"ש , " מהר הדור  גדולי

זכרונם  חכמינו כמאמר מזה, נמלט שיהא אדם לך אין
יום, בכל ממנו ניצול  אדם אין דברים שלשה  לברכה,
לידי בא ביום המהרהר וכל עבירה  הרהור מהם ואחד

בלילה. טומאה 

תיקוןולפי שום זה חמור לעוון אין הקדוש הזוהר טז דעת 

כמו  המיתה עם ומעלייתא  עילאה בתשובה לא אם
תמותון"שכתוב  עד זה העון לכם  יכופר  עון"אם  וסתם

כי  ליצלן, רחמנא וקרי  לבטלה  זרע  המוציא זה עוןהוא 
כזה נו"ןבמילואו ו"ו שום רמ"חגימטרי'עי"ן לך שאין לפי  ,

זה כעון אברים רמ"ח כל  עם נעשה  שיהא וכליז עבירה
בקליפה כח מוסיף רשע  והוא עושה  שאדם יחהמעשים

שבעים תחלה, קיום התהווה שממנו  הראשון החטא  כל כי
לישראל, המצירים בעולם העינים,אומות פגם בעבור היה 

ואחר וגו ', למאכל העץ  טוב כי האשה  "ותרא" שנאמר כמו
לכן  הדעת, מעץ באכלם אסורות במאכלות נכשלו כך 
מאותו  שנתהוו אומות שבעים בין להתפזר  הוצרכו  ישראל 

מהותו. את  לתקן  כדי  החטא

ויחי טז) פרשת  הקדוש בזוהר ב ')איתא עמוד רי "ט מהני(דף דלא 
בזוהר אחר ובמקום הידוע , חטא על לצלן  רחמנא תשובה

א ')הקדוש עמוד ס "ב דף נח וכן (פרשת מהני , סגי  תשובה דרק אמרו 
ויקהל פרשת הקדוש  בזוהר  ב ')איתא עמוד רי"ד תיובתא (דף דרק 

כאן  עד וכו', עובדוי  כל על  אתחזייא דאיהי תיובתא שלימתא,
פרשתלשונו . חיים דברי במדבר . פרשת סוף הקדוש זוהר א'. עמוד פ"ו דף יומא  (ועיין

לפני") בא בשר כל "קץ הפסוק על .נח

הזוהר:[ עלפירוש  לחפות ראויה  שהיא תשובה שלימה, תשובה
מעשיו.] כל 

חטאת  כי בהנהגותיו, אלימלך" "נועם הקדוש בספר ועיין
שם. עיין  האמת , יראה שלא עיניו מסמין האדם של  נעורים
הגדולה השפלות גורם הוא זה חטא הרבים ובעונותינו
השם עבדות  במדרגות להתעלות  יכולים אנו שאין בדורנו,
ואילו  ומעכב , לצלן רחמנא עינים מסמא זה חטא כי יתברך ,

תשובתינו זכינו בחינת  יתברך השם ויקבל  זה  חטא לתקן
שלימה. הגאולה נהייתה כבר  סלחתי , ויאמר ויענה 

העזר יז) אבן ערוך  בשולחן  א ')כמבואר סעיף כ"ג זה(סימן ועון ,
שבתורה. עבירות מכל חמור 

בזוהר כתוב ב ')וכן עמוד סוף רי "ד דף חובא (ויקהל דלית בגין וז"ל:
להאי ופגים דמשקר מאן כהאי  הוא  בריך קודשא קמיה דקשיא
לשונו. כאן  עד שכינתא, אנפי חמי  לא  ודא קדישא, קיימא את

הזוהר:[ הוא,פירוש ברוך הקדוש  לפני שקשה חטא שאין  מפני
רואה לא וזה הקדוש . הקיום אות  זה את  ופוגם שמשקר כמי

השכינה.] פני  את

לישריםיח ) אור א ')בספר דרוש איידליץ  זרח ר' הגדול כתב :(מהגאון
אחרא  הסטרא  היסוד , במדת ושלום חס פוגם כשאחד

חי  זהר  ובספר עשה . ומצות  התורה כל ממנו הקדושלוקחת (מהגאון

ב ') עמוד שע "ז דף ויחי פרשת החטאמקאמארנא , זה  אבל הפוגםוז"ל : (של

הברית) עליון בפגם דעת עליון ומזלו  בשרשו פוגם כללי  חטא  הוא



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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יא
לא יאמינו זאת אנשי יוראפ!!!

שבאמעריקא הכח ביד שטרויא אחת להשחית כל העיר וכל 
המדינה

אלוק'  הושיעני  מהעיר  צאתי  טרם  הזה  הפסוק  ודרשתי 
אחד  "שטרוי"  אחת  תבן  ביד  הכח  באמעריקא  כאשר  כו' 
יוראפ(,  זאת אנשי  יאמינו  )לא  והמדינה  כל העיר  להשחית 
במקומם  הישיבה  להם  קשה  שהיה  רבים  יהודים  ובאמת 
כי נטבעו שם בעניות ודחקות וכל מה שמתייגע לנצל עוד 
יטביעו יותר, ולהשאר שם על מקומם ג"כ אי אפשר ונוסעים 
שם  כשבאים  אבל  ידים,  רחבת  ימצאו  ששם  לאמעריקא 
בטרפות  נטמאת  הנשמה  אבל  לגופם  יותר  שטוב  אמת  הן 
וכשרוצים לתקן עומד לנגד שיבולת והשיבולת דהוא שטריי 
כשרוצים  הטהור, שכתב  בלשונו  ]דו"ק  לקלקל,  יכול  אחת 
לתקן עומד לנגדם שיבולת - ושיבולת דהיינו שטרויא אחד 
יכול לקלקל - כל עולה נדף דוחה הרבה דברי תורה ויראה, 
וליצנות אחת דוחה ק' תוכחות וכל זה הוא ממש גם בזמנינו, 
מים  באו  כי  אלקי'  הושיעני  הפסוק  פי'  וזהו  ותשכח[  דו"ק 
עניני שבגופי אני בוכה אלא  נפש ר"ל הושיעני לא על  עד 
עניני נפש, ע"ז הושיעני אלקי' כי באו מים עד נפש, מתחלה 
ומתן  אסורות במשא  היו  רגלי  מצולה  ביון  במקומי טבעתי 
יכולתי  שלא  ר"ל  מעמד  ואין  במקומי  להשאר  יכולתי  ולא 
לעמוד שם, באתי בעמקי מים וכאשר באתי כעת לעמקי מים 
ויכול אני לשוט בספינה ונצלתי מיון מצולה שעל שפת הים 
וזכיתי לישב בספינה בעמקי מים והספינה הולכת בהרחבה, 
אבל שיבולת דהוא שטרייעלע שטפתני, והשיבולת הוא הרב 
של החברה, ושמעתי בפה מן הספרדים )פריינקען( אומרים 
בדרך הלצה גם תבן גם מספוא רב כי תבן הוא רב, כעת אני 
מתפלל הושיעני אלקי' כי באו מים עד נפש שאני מטמא את 

הנפש. 

מאיתחזק  ספק  ונעשה קצת שנמעט מה די ולא  בבירור
ויהי ' הספק  שיצא  עד לבדוק  חייב איסור שאיתחזק  דכל

כשר. ודאי 
משום  טריפות  י "ח לאחר  בדיקה צריך שאינו דמה ועוד
איסורין  בשני  דוקא  היינו  גזרו לא טירחא  ובמקום טירחא 
לא  ושפיר הנ"ל, במיעוט  כלל  איסורא  איתחזק  ולא  נפרדין ,
או  לבדוק תקנו  דכבר היכא  אבל לבדוק חכמים  הטריחו 
שיבדוק  עד מאיסורו  יוצא  אינו  בדיקה, חיוב  שמדאורייתא 
תקנו  ולכן בבהמה הוא  מצוי  הריאה  טריפות  ולמשל  לגמרי .
תקנו  ולא  מצוי אינו הטחול ונקיבת הריאה לבדוק  חז "ל 

ירו  ועיין הטחול, נקיבת  אחר ובתוה"ב לבדוק  שלמי 
הריאה  לבדוק שהצריכו  טעמים ג' שכתב  ו' שער להרשב "א 
ולא  הריאה כל לבדוק  צריך הריאה דבדיקת פשוט  אבל
הו"ל  המיעוט ושוב  הריאה רוב שיבדוק  למשל  נאמר
על  בדיקה חיוב  שיש כיון אלא ויכשר מצוי  שאינו מיעוט 
לבדוק  צריך וכן  הריאה כל לבדוק  צריך לבדוק הריאה

שיטות. כמה לדעת בריאה המצוים הטריפות כל  אחר
דהוי  כיון מ"מ טריפות נמצאות אינם ריאות  שרוב  והגם 
עשרים  שישחטו אחת  בדיר  נסמוך  לא  וכן  המצוי , מיעוט 
על  כבר ונסמוך  כשרות י "ט  ויהיו הריאות  ויבדקו בהמות
אלא  נבדוק ולא  מצוי שאינו  מיעוט  שהם  הבהמות  שאר
וכל  ריאה בכל בדיקה צריך מצוי  הריאות  שטריפות כיון
מוח  של  קרום נקיבת וטריפות רובה, או חצי ' ולא  הריאה
יו "ד  רמ"א  ועיין  בדיקה. צריך אין מצוי  שאינו  בו וכיוצא 
ומשכנות  פמ "ג עיין האחרונים  כתבו וכן ל"ט  וסי ' ל "ג סי '
תולעים  נמצאים  הכבשים  סיבה שע "י במקומות ועוד יעקב 

רוב . על לסמוך ולא הכבשים  לבדוק שחייבים  במעיהם 
יו "ד  שערים בבית מו"ז כ"ק הגדול  לרבינו ראיתי  וכבר 
מטריפין  שהיו רש"י  של רבותיו שיטת  לישב קל "ה סי '
מחלבה  אכלנו אתמול  הקשה  ורש"י  הריאה בנאבדה
לבדוק  הרשב"א  טעמי ג' לפי ' ז"ל מרן ותי' וכו', ועכשיו
המצוי  מיעוט שהוא  דאף  מודים  ז"ל  רבותיו דאף  הריאה
ראוי  היה דבאמת רק בהמה של בחיים רובא  בתר אזלינן 
לברורי  דאיכא היכא  דכל  טריפות ח"י  כל אחר לבדוק
לברורי , כליכא  והוי  גדולה טירחא שהוא אלא  מבררינן
שפיר  לברורי  ואיכא  טירחא  דליכא אחד באבר  אמנם 
סברא  אין  דאם  אלא  ולברר הריאה לבדוק  חכמים  אמרו 
כחוכא  חכמים  דברי יהיו  אברים לשאר ריאה בין  לחלק 
סי ' מג "א  ועיין  אברים שאר יבדוק ולא  הריאה לבדוק



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

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

4

סו
הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה ותיכף לנטילה ברכה היום 
קבלתי את הספר החשוב "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" אשר חברו 
הרב הגאון כמוה"ר שלום יודא גראס שליט"א מארה"ב. ואשר כבודו 
הספר,  קבלת  את  לאשר  מזדרז  אני  ע"כ  בדאר  לי  לשלוח  הואיל 
תוכן  ומלא  גדוש  שכולו  ראיתי  הנה  ואחד  הנה  אחד  בו  דפדפתי 
דברים מאלפים  בו  ימצא  בו  מי שיעיין  כל  ובודאי  בעניני שחיטה 

מאד.

ואני מקוה  ישר כוחו לאורייתא חמרא למריה ושקייה לטובותא 
שיזכרנו להבא לשלוח לי כל הספרים שברצונכם להפיץ ויבורכו כל 

העושים והמעשים בכל טוב אכי"ר
בכבוד רב ובהוקרה
הרב מרדכי מזרחי תל אביב

ועברו הזה  מהעולם שעלו צדיקים שם ראיתי אולם לדמותו, כלל
יוצאים שהיו הגהינם שוכני נפשות  בכנפיהם  ונאחזו גיהנם של בפתחו 
נשרפים הצדיקים בגדי והנה ראיתי  עמהם. והולכים  החושך מאותו

שם". בעברם מעט 

להםדברי יש בגדים "וכי  שאלתיו: ואני  הפליאוני הבגדים בענין הרוח
רוחני  ענין בגדיהם ודם, בשר  של בבגדים לבושים הם "אין שם?"

ספר: וכך  תלאותיו, בתאור ופתח לי השיב הוא ".

אחדשלושה ורשע אני חבלה . מלאכי של  פקוחם תחת היו רוחות 
אחת באשה שנכנס שניאור אברהם של ורוחו מאיסטנבול 
החבלה מלאכי של השגחתם תחת היינו  השבוע כל ממנה, ויצא
אחד חור בתוך  שרויים והיינו לנו הניחו  בשבת  רק מאוד. לנו שהציקו
את עלינו הביאו אשר שעשינו הרעים המעשים על לזה זה ומספרים
ומוליכנו עלינו מתגבר שהיה אשכנזי היה הרשע  הזאת. הרעה כל 
מריחות בגללו סובלים והיינו מימיהם שם מטילים אדם שבני למקומות
זה ואיך אחד ואני אתם שניים הלא  ואומר : לנו לועג  היה ועוד רעים,
רוצים וכשהיינו  הכח, בעל  שאני  איפוא יוצא עלי ? מתגברים שאינכם
עד ומגדף מחרף  היה החצופים דבריו על לו ולענות לו להתנגד
ימות בשאר אותנו. שסחב למקום אחריו וללכת לו להכנע  שנאלצנו

אותו התענה כבשבת,השבוע כוחו גדול היה לא ואז עמנו  יחד רשע
סבלנו החי. בבשר כסכין בנו  חותכים  היו שקבלנו הנוראות המכות שכן
יהיה מה  על מהפחד בוכים היינו  לנו הניחו שבו בשבת שגם עד כך כל 
בימיו כי ספר מקום בכל עמנו שהיה שניאור  אברהם הבא . בשבוע  לנו
לו אמרתי ואני כך, כל  נענש מה  על יודע  אינו והוא תשובה בעל  היה 

באשר לאישור שהמקום סגור בשבת, לעיתים קרובות 
הגנים הללו רחוקים מן העין, ואין אפשרות לפקח על כך. 
לשואלים מה מפריע לנו האם הגן פתוח בשבת, אני עונה 

שברגע שמחללים שם שבת, כל האירוע הוא לא-כשר.

ד. טרפות בשגגה

לא קל לעמוד בלחץ של בעלי אולמות וגנים בעונת 
השמחה. פעם הסרתי את השגחתי מקייטרינג מסוים והנה 
עוד לא הספקתי לסיים את הודעתי על כך וכבר התקשרו 
אלי רבנים ואמרו )ובעיקר דרשו( שארשה להם לבוא במקומי 
ולתת כשרות לאותה חברה. עניין זה אגב לא נמצא כלל 
בסמכותי, אלא בסמכותה של הרבנות הראשית לישראל. 
שהורדת  למרות  כזו,  בבקשה  אלי  פנו  רבנים  אותם 
הכשרות שלי הייתה בגלל נסיבות חמורות ביותר שנתגלו 
בחברה. רב אחד אפילו התקשר לאחת מלשכות הרבנות 
בארץ והודיע להם שלא יתייחסו לעובדה שהורדתי בחברה 
המסוימת הזו את הכשרות, כי שברגע שאני "מפנה את 

המקום" הוא ייתן לה תעודת כשרות. 
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