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 ט"אלול תשס' ו, ד"בס

 
 גילוי דעת בעניין כשרות הבשר המיובא

 
 

הטילו  אינשי  דלא  מעלי  דופי  באמינותם  של  השוחטים  והבודקים  היוצאים ,  כי  לאחרונה,  נודע  לנו

'   תוך  גרימת  חילול  ד,ל  מטעם  הרבנות  הראשית  לישראל  וכן  בכשרות  הבשר  היוצא  תחת  ידם"לחו

 .בשער בת רבים
 

הכשר  הרבנות  הראשית "ל  ב"כי  ניתן  לאכול  בשר  המיובא  מחו,  עם  ועולםהננו  להודיע  קבל  

ללא  כל  פקפוק  וחשש  וזאת  לאחר  שכל  צוותי  השחיטה ,  "כשר"והן  ,  "חלק"    הן  –"  לישראל

יודעים .  ר  נבדקו  ונמצאו  מומחים  לתפקידם  ובעלי  יראת  שמים"ל  מטעם  הרה"היוצאים  לחו

כמו כן מומחים . ומרגישים בפגימה דקה מן הדקה, ובקיאים בהעמדת סכין כתיקונה ללא כל חשש

וגם  אלו  האחראים  על .  דבר  דבור  על  אפניו,  הדק  היטב  בבדיקת  הריאות  ושאר  אברים  פנימיים

ולכל .  ואמונים  על  מלאכתם  לעשותה  בדעת  ובתבונה,  יודעים  מלאכתם  נכונה,  הניקור  וההכשרה

ד  ומפקח  על  כל  המלאכה  ואחראי שהוא  מומחה  ובקי  מאוד  והוא  עומ"  ראש  צוות"צוות  ממונה  

 . לדווח לרבנות הראשית על כל מהלך העניינים
 

ראש  אגף  הכשרות  הארצי  והרב ,  א"בהזדמנות  זו  אנו  מחזקים  את  ידיהם  של  הרב  יעקב  סבג  שליט

בשיתוף ,  הפועלים  ללא  ליאות,  ר"ל  ברה"מנהל  מחלקת  שחיטת  חו,  א"עזרא  הררי  רפול  שליט

קב  ונקי  על  מנת  לאפשר  לכלל  עדת  ישראל ,  ת  ידם  דבר  מתוקןלהוציא  תח,  הרבנים  הפוסקים

 .'להעלות על שולחנם מזון טהור וכשר מלפני ד

 
ל  נעשים  בסדר  טוב  ונכון  זה  עשרות  שנים  ובכל  עת  ועונה  מוסיפים  תקנות  ושיפורים "הנהדברים  

 . וגם באחרונה הוספנו לחזק בדק הבית ולרענן את ההוראות .לפי הצורך
 

 .עליהם' ותהא ברכת ד, ויאכלו ענוים וישבעו
 

 .ר שתתחדש עלינו שנה טובה ומבורכת"ויה
 ,כתיבה וחתימה טובה
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