בס"ד

בולעטין  - 108 #וועד הכשרות

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות
באמצעים של בירור ,חקירה ודרישה ,התיעצות ,הודעה ,והצעה

חודש אלול תשנ"ה
הוצאה רביעית שנת תשנ"ט לפ"ק

דעתם של גדולי הדור שעדיין מחזיקים מ"לא תגורו מפני איש"!!!
בקשר להודעות המרעישות אודות תעשיית הבשר ,דורשים הרבנים והעסקנים לתקן את תעשיית
הבשר .הדבר העיקרי הוא לנקר כדרישת ההלכה ,לא כמו שיש אומרים שניקור הוא נוהג רק
בזמן הבית ,וכיום זה רק מנהגים.
גם דורשים הרבנים להקים מערך טלוויזיה במעגל סגור שיתחבר אל העיר ,כך שיהי' אפשר
לראות ולבדוק את השחיטה בלי ידיעת השוחטים.
הרבנים טוענים שאין כל ערך להשגחה על הבשר ,אלא אם כן הוא עומד תחת הבקורת של
חברת "סי-פּיֵ -איי" שתשגיח באופן תמידי על המשחטה ,וגם על מכירת הבשר ,ואם זה תואם עם
בדיקת הממשלה ,תשלום העובדים ,דוחו"ת הממשלתיים ,היכן נמכרו הבשר הטרף ,ואלו שאינם
גלאט כשר .והגלאט כשר ,אם זה תואם עם כל הרשימות של המכירות בכל רחבי ארצות הברית,
וכן הרשימות של הבנק .הכל כדי למצוא כיצד נמכרים לשונות וכבדים חמש פעמים יותר מזה
הנשחט גלאט כשר )בדרך צחות ,כידוע ש'כי' משמש בד' לשונות( ,והרבה יותר כמות של בשר
מזה הנשחט.
גם דורשים הרבנים שהבשר של גלאט כשר ייחלק לשנים :הפרות היחידות היוצאות גלאט
לגמרי ,ייקראו בשם 'גלאַט א'(' ,גלאַט א' ישנו אך ורק אחוז עד  8-5אחוז( ,את שאר הגלאט
ייחתם בשם 'גלאַט ב' )שזה בערך  27אחוז(.
במקום לעשות תיקונים ,ישנו משחטה שמפרסמים מכתבים מזוייפים בשמם של רבנים גדולי
ישראל ,שזהו הפשע הגדול בעולם ובגלל הדבר הזה לבד איבדו את נאמנותם.
***
מכתב בעיתון "דג'ואיש פרסס" בקשר למצב הבשר .מהיכן בא הבשר הנמכר כגלאט כשר בניו
יורק??? אני שואל שאלה זו במשך  45שנים ועדיין לא קבלתי מענה

עורך יקר  -גלאט כשר.
המכתב של אלי סאקס בקשר ל"גלאט כשר" בעיתונכם ) 6באוגוסט( תפס את עיני .בהיותו שוחט
ובודק במשך כמה שנים אני מרגיש שיש לי ידיעה בדבר – וגם כמה שאלות – בדבר ,וגם אני
מעוניין להביע את דעתי בנידון.
שחיטה כשרה דורשת "בדיקת הריאה" ,באם ישנה סירכה הבשר טרף .הרמ"א ,שלפי פסקי
הלכה שלו אנו נוהגים ,חולק על דין זה .הוא מתיר "מיעוך ומישמוש" דהיינו למעך הסירכא
באצבעות באופן רך ,ובאם הסירכא נעלמת הבשר כשר )רמ"א יורה דעה מ"ט ,י"ג(.
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