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  ד"בס

  כשרותבעניני  םספריקובץ 

  ז"יחלק 

 ד"בס

  קובץ ספרים בעניני כשרות
  ,צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"ר מהאלמין שליט"ק מרן אדמו"כ
Rabbi Sholom Yehuda Gross, 

the head of the Rabbinical court of Holmin  
 

  -:  כרכים בחינם26" קובץ ספרים בעניני כשרות"לקבלת 
  ,וכוללים, ומנקרים, בודקים ,שוחטים, מנקרים ,רבניםל

  ,הרב אברהם ווייס" חברה מזכי הרבים העולמי"נא להתקשר למנהל 
  "עטרת ישעיה"בבית המדרש 

    רמת בית שמש ארץ ישראל-  24/3רחוב נחל לכיש 
011 972 548 436 784 
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 קובץ ספרים בעניני כשרות

  ן רב גוונינ תוכאשרבו נקבצו מאות ספרים וקונטרסים 
  .שלא נראה עדיין כבושם הזה

  עשרים ושש אלף

26.000  

  :הן הענינים הנידונים בקובץ הזה ומהם  
 - כשרות -ם " חלב עכו- הכשרים - דגים - אכילה - אטליז 

 - מליחה -יקור  נ-  בדיקה מתולעים - בדיקה -שחיטה 
  . ועוד- רבנים - קצבים -משגיחים 

  ,ל-לעולם לא ימוט עדי יבנה חרבות אריא, אשרי שיאחז בהם
  :).סוכה מה(, ל-כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א

  "וועד הכשרות"יצא לאור על ידי 
  ,באמצעים של בירור, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות

  והצעה, הודעה, התיעצות, חקירה ודרישה
  ק"ו לפ"ק שנת תשס"ירושלים עיה, הוצאת אמונה פאבלישינג
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ז"חלק ישער כללי   
 :ז" חלק י- עמודים 226 -  מדריך לכשרותספרי 10
  דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה מדריך לכשרות

מכתבים ובירורים בענין , כולל תשובות, הקהלותירחון דהתאחדות 
ארגון מוקדש לתיקון מצב , י וועד הכשרות"ל ע"י, כשרות המאכלים

צ רבי משה "י הגה"ע, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות -. הכשרות
ק האלמין "צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ח הגה"ולהבחל, ל"זצ, שטערן

 .א"שליט
Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi 

Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of 
Holmin. 

 מדריך לכשרות 1

 מדריך לכשרות 2   ירחון דהתאחדות הקהלות
 מדריך לכשרות 3  ירחון דהתאחדות הקהלות
 מדריך לכשרות 4  ירחון דהתאחדות הקהלות
 מדריך לכשרות 5  ירחון דהתאחדות הקהלות
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ון דהתאחדות הקהלותירח  מדריך לכשרות 7 
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