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יו"ל ע"י בי"ד המיוחד
לעניני כשרות שע"י
התאחדות הרבנים
דארה"ב וקנדא

ידיעות והוראות
בכל עניני כשרות

נִד ָּב ִרים יְ ֵר ָאיו
ְ
ְּב ַה ְכ ֵׁש"ר וְ יִ ָּתרֹון
עלינו לשבח לרבון כל העולמים,
על שזכינו לבוא עוד הפעם בכתובים,
הוראות וענינים שונים ,מדברי
הרבנים הגאונים הצדיקים ,להיותם
על שלחן מלכים עולים.
דבר בעתו מה טוב ומה נעים,
בעמדינו סמוך ונראה להימים
נוראים ,כשעיני בית ישראל מייחלים,
ומתפללים ברגש ובכי על דורות
הבאים ,ואומרים 'חמול עלינו ועל
עוללינו וטפינו' עשרות פעמים,
שלא ישלוט עליהם ידי זרים ,רק
ילכו באותן צעדים ,שדשו והלכו
האבות והזקנים .וידועים ומפורסמים
הדברים ,מה שכתב כבר הפרי חדש
(יורה דעה ,סימן פא ,ס"ק כו) באותן הימים:
לפי שבזמנינו זה אין נזהרים מענינים
אלו ,רוב בנים יוצאים לתרבות רעה,
ורובם הם עזי פנים שבדור ,ואין יראת
ה' נוגעת בלבם עד כאן דברי קדשו
נאמרים ,לעורר את לבב הנשמעים,
שלא יהיו בין אותן שאינם נזהרים,
בדברים הנוגעים לכשרות המאכלים.
השם יתברך יהא בסעדינו
ממרומים ,שלא יצא מתחת ידינו
מכשולות וטעותים ,ומכל חשש נדנוד
נהיו נשמרים .ונזכה לכתיבה וחתימה
טובה בספרן של צדיקים ,למלטנו
מכל רעות ולהיות נושעים ,ובנינו ובני
בנינו יהיו לה' ולתורתו נאמנים ,וכיון
שעושים תשובה מיד נגאלים ,במהרה
דידן ברוב רחמים וחסדים.

ברכת השנה
בעזרת מברך השנים.
בעמדנו בסוף השנה ,עלינו לשבח לאדון הכל ,על כל הטוב אשר גמלנו,
אשר תהלה לקל יתברך הצליח מעשה ידינו ,לעמוד על משמרת הכשרות
ביתר שאת משחשבנו ,להוסיף מעלות רמות לחזק תיקונים בכשרות מזוננו,
למען יהיה ראוי ויאה לעלות על שולחננו ,שולחנם של ישראל בני מלכנו.
במיוחד עלינו להודות להשם יתברך ,על חסדו הגדול שעשה עמנו ,אחר
שבשנה האחרונה עברו על כנסת ישראל הרבה תלאות והרפקתאות,
ובעיקר מן המחלה המכונה קאראנ"א ,דין גרמא להכביד עבודתם בקודש
של עשרות המשגיחים ,וגם של כל מקומות העבודה למאכל ולמשקה ,ובעלי
מסחר ,ועל אף המניעות הגדולות האלה ,המשיכו לעמוד על משמרתם
בקודש איתנים כחלמיש ,ולא חסכו עמל ויגיעה למען יוכלו ישראל קדושים
הנזהרים במאכלם מכל חשש ונדנוד איסור ,לעשות רצון קונם בזהירותם
כאשר באמנה אתם מאז מקדם ,זכותם תעמוד להם לעד.
ועתה עם כניסתנו לשנה החדשה ,ובפרט בימים הללו ימי רחמים ורצון,
בעסקנו בתשובה ותיקון המעשים ,הזמן גרמא להתעורר ולהתחזק
בדקדוקי כשרות ,וכמבואר בשלחן ערוך (אורח חיים ,סימן תרג ,סעיף א),
כי בימים שבין כסא לעשור יזהר האדם להרבות גדרים וסייגים במאכליו,
ועל הכלל כולו יצא ,להיזהר בכל ימות השנה להינצל ממאכלות אסורות
ולתמיד להזהר בקביעות בכל דקדוקי הכשרות.
גדולה היא זכות הזהירות ממאכלות אסורות ,ובגלל הדבר הזה נזכה
להכתב ולהחתם בספרן של צדיקים גמורים לחיים טובים ולשלום ,ובמהרה
נזכה לראות בשמחתן של כל ישראל ובישועתם ,בביאת ינון במהרה
בימינו ,אמן.
ובאנו על החתום בערב שנת תשפ"א לפ"ק

ת ם לָ כֶ ם ַ ּב ּי ֹו ם ָה ִר א ׁש ֹו ן ְ ּפ ִר י ֵע ץ ָה ָד ר :
ּו לְ ַק ְח ֶ ּ

היסטעריע
איבער
קאראנע-
פארשלאסענע
גרעניצן פון
איטאליע
געלעזט
געווארן נאך
צאל-לאזע
אינטערווענץ
משגיחי "התאחדות הרבנים" ערהאלטן
ספעציעלע סערטיפיקאטן און ווערן
אריינגעלאזט צום היי-יעריגן "אתרוגים
שניט" לקראת חג הסוכות תשפ"א הבעל"ט
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שווערע ארבעט פון טעג און וואכן מיט איבערמידליכע שתדלנות דורכ'ן 'וועד
הפועל' אינערהאלב התאחדות הרבנים ברענגט ב"ה גינסטיגע רעזולטאטן,
און אלע משגיחים גייען ב"ה אריבער דעם גרעניץ מיט רעספעקט

א

ין דער צייט ווען כלל ישראל איז ליידער אריבער דער שווערסטער חלק פון דער ביטערע
קאראנא-ווירוס מגיפה ה"י ,וואס האט ליידער אפגעקאסט פילע טייערע אידן וואס זענען נעדר
געווארן מאתנו ,אין די סאמע שטורמיש-שווערע טעג פון ערבי פסחים ,איז דער דאגה וואס
האט אלעמען איבערגענומען געווען איבער די הכנות צום הייליגן בעפארשטייענדן יו"ט פסח,
וואס איז ערשטמאליג געפראוועט געווארן על אדמת אמעריקא אונטער ערנסטע צוימונגען
לאור המצב.

אבער אנדערש איז געווען יענע צייט אין די קארידארן
פון די "התאחדות הרבנים" הויפטקווארטירן ,וואו מ'איז
געווען העפטיג פארנומען מיט גאר א צווייטע דאגה,
נעמליך; וואס וועט זיין מיט די אלע נסיעות וואס די
משגיחים פארן כסדר ארום בכל קצוי תבל צו האלטן
אן אויג מטעם די מהודר'דיגע השגחה פאר מאכלים
ומשקאות וואס ווערן פראדוצירט און געפאקט אין אלע
לענדער איבער דער וועלט ,אין דער צייט וואס רוב פון
די גרעניצן זענען געווען הערמאטיש פארשלאסן ,אין
יוצא ואין בא.
תלי"ת האט מען אבער למעשה שטארק מצליח
געווען ,און בדרך לא דרך איז מען איבעראל אנגעקומען,
און מען האט זיך נישט געדארפט פארלאזן אויף קיין
היינטיגע ווירטואלע מיטלען ווי א  zoomקעמערע
וכדומה ,נאר די משגיחים זענען געהעריג געווען אויפ'ן
ארט פון די אלע פארשידענארטיגע פראדוקציעס ,און
מען האט ווייטער געהעריג אלעס געקענט אהערשטעלן
מיט'ן גרעסטן מאס הידור ווי אין פרידנס צייטן ,שלא
יחסר המזג.
דאס איז אין אלעגמיין .ווען עס קומט אבער צו
אתרוגים ,האט געהערשט א גרויסער זארג איבער די
השגחה צוליב כמה סיבות; קודם כל ,די געווענליכע
מאכלים פראדוקציעס זענען נישט אזוי בינדענד אין צייט,
און אפי' אויב מען וועט זיין אביסל הינטערשטעליג קען
'סטאק' און פון פריזער ,ווי דער סדר
ַ
מען אלץ נעמען פון
איז אז מען האט אלץ אנגעגרייט גענוג פון פריער פאר
אין פאל עס וועט עפעס אונטערקומען .צווייטנס ,יעדע
פראדוקציע קען מען אפרוקן אביסל ארויף אדער אראפ,
עס האט נישט דוקא א באשטימטע צייט ווען עס מוז
געשעהן .אבער ביי דער "אתרוגים שניט" ,איז דא זייער
א אויסגערעכנטע און ספעציעלע צייט ווען דאס דארף
געשעהן ,און ווען דער מינוט קומט אן איז נישט שייך עס
אפצורוקן .דריטנס ,פאר געווענליכע עסן פראדוקציעס
קען מען נעמען משגיחים אויך פון אנדערע פלעצער ווי

אייראפע וכדומה ,אבער ביי די אתרוגים האט מען זייער
נישט געוואלט דארפן אנקומען צו פשגיחים פון אנדערע
מדינות ,וויבאלד דאס איז א זאך וואס מ'דארף דערצו א
ספעציעלע מבינות און א גוטע ידיעה אין די מסורה וכו',
א זאך וואס די אייראפעיאישע משגיחים זענען ווייט פון
באקאנט דערמיט ,וויבאלד מ'האט זיי נאך קיינמאל נישט
גענוצט פאר דעם צוועק וועלכע דארף א באזונדערע
דקות'דיגע מומחיות'שאפט ,וואס בלויז אונזערע
היימישע משגיחים פון דאהי וואס פארן אין א געווענליכן
יאר זענען באקאנט מיט זייער געוואלדיגע ברייטקייט אין
די ענינים ,באגלייט מיט קלארע ידיעות וואס זיי האבן
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סערטיפיקאציע פון 'התאחדות הרבנים' צו באשטעטיגן
דעם לעגאלן איינטריט פאר יעדן משגיח
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מקבל פון די פריער'דיגע דייני התאחדות ,כפי
המקובל והמסורה לנו מדור דור.
אביסל בעסער ארויסצוהאבן ווי אזוי עס גייט
צו אין א געווענליכע יאר :דער סדר איז אז חוץ
דעם וואס די סוחרים פארן אראפ צו די פעלדער
צו שניידן דעם פרי עץ הדר ,פארן 'אינאיינעם
מיט זיי' מיט אונזערע לאנג-יעריגע משגיחים
מומחים ,וואס זיי טוען גענוי אנווייזן פאר די
סוחרים פון וואו מען קען קויפן ,פון וועלכע
געגנט אדער פעלד ,און פון וועלכע גוי ,פון וועם
יא און פון וועם נישט ,לויט די אלטע מסורה'דיגע
כללים און סימנים וואס ווי דערמאנט האבן זיי
דאס בקבלה פון די פריערדיגע משגיחים און
אונזערע פארגייער די רבני התאחדות הרבנים
פונעם פאריגן דור.
אזוי קומט מען נאך לאנגע וואכן  -און צומאל
חדשים  -אהיים מיט מהודר'דיגע סחורה,
למהדרין מן המהדרין ,מיט'ן שענסטן פראכט
און כבוד המצוה ,מיט דער חותם המלך פון
אונזער פארלעסליכסטע און שטרענגע השגחה
פון "התאחדות הרבנים".
דער סיבה פארוואס דער "שניט" דארף
באגלייט ווערן מיט השגחה איז פארשטענדליך,
עס איז סיי צוליב דער חשש פון הרכבה ,וואס
עס איז דא דערויף מערערע דקות'דיגע חילוקים
און אויפפאסונגען וואס מען האט מקובל מדור
דור ,און כדי מען זאל טאקע נישט אריינפאלן
מיט פעלדער וואס זענען מורכב ,ווערט יעדעס
בוים און יעדער פעלד באגלייט מיט א השגחה
מעולה.
פון דער אנדערע זייט ,איז פארשטענדליך אז
די גוי'אישע סוחרים ווילן פארקויפן ווי מער,
און זיי פרובירן מיט פארשידענע טאקטיקן צו
רוקן ווי מער סחורה ,און דורך פארשידענע
ערמומיות'ן קענען זיי צומאל פארדרייען
געוויסע פאקטן א.א.וו .וואס צוליב דעם קען
מען זיך נישט פארלאזן אויף זיי בשום אופן,
זייער נגיעה איז שולט דער גאנצער צייט .און
אט דא איז וואו אונזערע משגיחים קומען אריין
אינעם בילד ,אנווייזנדיג קלאר און דייטליך וואס
יא און וואס נישט.
היי-יאר ,צוליב דער אלוועלטליכער
מצב פון דער קאראנא-ווירוס ,ווען גרעניצן
זענען פארשלאסן און פארהאקט געווארן,
קאמיוניקאציע מיטלען זענען געשטערט
געווארן א.א.וו ,.האט מען – ווי געזאגט – זייער
מורא געהאט וואס ס'וועט זיין מיט'ן אתרוגים
שניט ,וואס אפי' ווען די סוחרים זעלבסט וועלן
זיך קענען אריינכאפן דורך 'ביזנעס' וויזא'ס
וכדומה ,איז אבער געווארן א פראבלעם לגבי
די משגיחים ,וויאזוי וועלן זיי קענען לעגאל
אנקומען צו די ווייטע איטאליע און מאראקא אן

היי-יאר ,צוליב דער
אלוועלטליכער מצב פון דער
קאראנא-ווירוס ,האט מען זייער
מורא געהאט וואס עס וועט זיין
מיט דער שניט פון אתרוגים

בשבעה דנחמתא ,נשגר ברכתא ,ישקיף ה' משמים ,וישים טובה וברכה וחיים ,לכבוד
ישראל ,מאיר עיניהם ומיישר אורחותיהם ,אוהב את הבריות ומקרבן לאבינו ש
הוד כבוד קדושת אדמו"ר הגה"צ המפורסם רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט
רב הראשי דמדינת מאראקא יע"א ,ומצודתו פרוסה להשפיע לבני ישראל בכל
מושבותיהם על פני תבל.

בהתקרב ובא תקופת השנה מועד חג האסיף ,ועיניהם של ישראל נשואות לקיים מ
מינים בהידור ,והן ידוע ומפורסם מסורת אבותינו ורבותינו נבג"מ זה כמה מאות שנה
מאורי עינינו הראשונים כמלאכים אשר מפיהם אנו חיים ,שהקפידו להשתמש עם
במדינת מאראקא ,הידועים בהידורם וכשרותם בלי שום פקפוקים וחששות .וכן נו
כמה וכמה אדמורי"ם ורבנים הגאוה"צ שליט"א עם אלפי מבני קהלתם הקדושות בכ
וקאנאדא ,אשר זה עשרות בשנים זכינו לתת השגחה מהודרת על האתרוגים הנקטפים
בכל רחבי תבל ליהודים המהדרים על אתרוג ממדינת מאראקא בהשגחתינו המעולה.

קיין עגמ"נ.
אשר על כן ,האט מען אין דעם אריינגעלייגט
אויסטערלישע כוחות .מ'האט ממש נישט
גערוהט פארלייגנדיג געוואלדיגע כוחות אז עס
זאל קענען צושטאנד קומען מכח אל הפועל.
טעג און וואכן ,בייטאג און ביינאכט ,זענען
די געטרייע עסקנים וחברי וועד הפועל פון
"התאחדות הרבנים" געזעצן און געארבעט,
פרובירט אלע מיטלען וואס איז נאר מעגליך,
אינאיינעם מיט די עסקנים פון  UJOוואס
זענען באקאנט מיט זייער ברייטע עסקנות'ן און
פארבינדונגען.
מען האט צווישן אנדערע געשריבע
אפיציעלע בריוו צו די העכסטע באאמטע אין די
מקומות איבער די וויכטיגקייט פון אריינלאזן די

והיות כי בחדשים האחרונים מחמת צוק העתים בהתפשטות מגפת הקאראנא ה"
המדינות באין יוצא ואין בא ,ובכן דאגה נפשינו האם נוכל גם בחג הסוכות הבא
להמשיך בדרכי אבות לקיים מצוות נטילת לולב עם אתרוג מהודר ממאראקא
הסוחרים והמשגיחים הנוסעים זה כמה שנים כולן שוין לטובה בשליחתינו ,שהשת
ללא הואיל.
ובכן נבקש ממעכת"ה שליט"א ,אשר משמיא קא זכו ליה לשרת בקודש כרב ה
מאראקא ,ונשא חן בעיני המלך יר"ה ,אנא יואיל בטובו להשתדל לדבר על לב המלך
ליתן לסוחרי האתרוגים והמשגיחים שליט"א רשות כניסה ויציאה להמדינה,
האתרוגים ולהוציאם ולהביאם למדינותינו לשמחת לב דיירי ארעא הדין ,רבנן ות
אצלינו רשימה מפורטת עם שמות הסוחרים והמשגיחים שלנו הנחוץ לסדר להם הנ"ל

ונ צרף ברכותינו מעומק לבבינו מול מעלת הדרת כבוד תורתו שליט"א ,עוד ינוב
ורעננים בבריות גופא ונהורא נפישא ,ועוד רבות בשנים יזכה להמשיך בעבודת הק
מאוצרו הטוב לאלפי שוחרי דלתו מרחוק ומקרוב ,ויכתב ויחתם לחיים טובים א
בספרם של צדיקים גמורים ,ולשנה טובה ומתוקה בתוך כל ישראל ,ועוד בשנה הזאת
גאולת עולם בביאת משיח צדקינו בב"א.
הכו"ח בשם רבני מחלקת הכשרות שליט"א ,ז"ך לחודש מנחם אב ,תש"פ לפ"ק

יחיאל יצחק סג"ל גליק
מנהל כללי ,וספרא דדיינא

דער בריוו אויסטויש צווישן התאחדות הרבנים מיט
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המק

 'וואס און וויפיל' דאס מיינט פאר,משגיחים
דעם אמעריקאנעם אידנטום וואס וועלן נאר
יעריגע-דורך דעם קענען אנהאלטן זייערע לאנג
 אויף אלע מעגליכע אופנים.הייליגע טראדיציעס
האט מען מסביר געווען פארוואס דאס איז פאר
 און מיט תחנונים,אונז אזא "עסענשאל" געברויך
זיך געבעטן אז זיי זאלן אנערקענען אונזער
געברויך און מאכן אן אויסנאם לטובת דאס
.אידישע פאלק
באזונדער האט דער 'ועד הפועל' אנגעקניפט
ו-א קשר מיט'ן באקאנטן מקובל הרב יאשיה
 וועלכע טראגט דעם אפיציעלער,פינטו שליט"א
אנערקענונג ביי די רעגירונג אלס גאב"ד
 און מ'האט געארבעט אויף א מהלך,מאראקא
אז אויך הרב פינטו שליט"א זאל טון פון זיין
 אז,זייט דאס מערסטע השתדלות וואס שייך
די מאראקא'נע רעגירונג זאל פארשטיין אונזער
.) (זעט פאטאסטאטן בייגעלייגט.געברויך
 האט די גוטע נייעס נישט,'בחסדי ה
 נאך די אלע.געשפעטיגט צו קומען
 האט מען געזעהן,איבערמידלישע השתדלות
די געוואלדיגע סייעתא דשמיא וואס האט
 און מען האט באקומען א ספעציעלע,באגלייט
ערלויבעניש אז יעדער משגיח וואס וועט
 און אנגעבן אז ער קומט,אנקומען צום גרעניץ
 וועט,שניט-מטעם 'התאחדות' צום אתרוגים
.ווערן אריינגעלאזט אן קיין פראבלעמען
,די רעגירונג האט נאר פארלאנגט איין זאך
אז כדי ס'זאל נישט ווערן א הפקירות אז יעדער
וואס ווילן אריבערגיין די גרעניץ זאל קענען
...פאלשערהייט נוצן דעם "התאחדות" תירוץ
זאל יעדער משגיח מוזן צייגן אן אפיציעלער
 אז ער איז,סערטיפיקאט מטעם התאחדות
.געשיקט געווארן אלס משגיח צום שניט
.)(פאטאסטאט בייגעלייגט
,אזוי האט מען ב"ה באוויזן דאס אומגלויבליכע
אז יעדער איינציגער משגיח האט געקענט
אדורכפארן אויפ'ן שענסטן און רואיג'סטן
 זיי זענען אלע אריינגעלאזט געווארן מיט,אופן
 און מען האט,די גרעסטע מאס רעספעקט
ווייטער זוכה געווען צו קענען אנהאלטן אונזער
יעריגן שניט-מהודר'דיגע השגחה אויך אויפן היי
. אן קיין שום שינויים בס"ד,פון די אתרוגים
, ובקשה על העתיד,מיט א תודה על העבר
 אז עד הנה,בעט מען אצינד ביים בורא עולם
 מען,עזרונו רחמיך וגו' ואל תטשינו ה"א לנצח
,זאל ווייטער קענען אנהאלטן די מסורת אבות
און משגיח זיין מיט די ריכטיגע הידורים אין אלע
 און עס זאל שוין נתעורר ווערן אז,עניני כשרות
דער 'משגיח' מן החלונות זאל זיך שוין מרחם זיין
 און שוין שיקן דעם גואל נאמן במהרה,על עמו
. אמן,דידן
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בריוו וואס התאה"ר האט
געשיקט צום אמבאסאדער

בעזהי"ת

 ערב שנת הנ"ה המאכלי"ם הכשרי"ם לפ"ק,בפרוס ימי הרחמים והרצון
 מרנן ורבנן רבני וחברי, יודעי המשרה, קדם אלופי התורה,שלמכון יסגי בתוקפא וביקרא
 כל, שומרי משמרת הקודש והכשרות בארה"ב, יושבי על מדין,התאחדות הרבנים שליט"א
 יקר רוח ומוכתר, ובפרט אל מעלת כבוד הדרת האי כביר המעש,אחד בשמו הטוב יבורך
 תופיע, העומד על משמר הקודש,בנימוסים טובים הרה״ג ר׳ חנני' יו"ט ליפא קליין שליט"א
. ויזרח לכם אורה,עליכם נהרה
 שש ויגל לבי בראותי בקשת הרבנים הגאונים, הן יקרת מכתבכם לנכון הגיעני,אחדשה"ט
שליט"א לה שתדל לעמוד לימינכם ולעזרתכם למען יוכלו בני ישראל לקיים מצות ד' מינים
. ביותרת הפאר וההידור,כדבעי ולהביא עדם פרי עץ הדר
 לגדור גדר ולעמוד,הן הרבה שמעתי מכבר וגם נודע בשער בת רבים גודל פעולתכם הכבירות
 ומן,בפרץ למען יזהרו בני ישראל בדקדוק כשרות המאכלים בכל עת ובכל זמן ומקום
 וד' הטוב, ומן הנכון לעמוד לצדכם לעזור ולהועיל בכל האפשר,'המפורסמות אינן צריכות ראי
.יהא תמיד בעזריכם למען יתרבה כבוד שמו יתברך על פני תבל
 ואף כי אמנם בקשתכם ודאגת נפשכם יקר ונשגב מאוד להשתדל,והנני בזה להשיב מפני הכבוד
 למען יהיב לכון הרמן ורשותא להביא מבין המשפתים את,לדבר על לב המלך ושריו דפה יצ"ו
 נודע הדבר שיצא מטעם הממשלה, מחמת צוק העיתים, ודא עקא שלעת עתה,קציר האתרוגים
.כי אין יוצא ואין בא כמעט בלי יוצא מן הכלל
 גם ידי תכון עמכם להוציא מחשבתכם מכח אל הפועל להרים קרן,אמנם בעזר יושב במרומים
, ונשתדל ונפציר אצל שרי המדינה ויועציהם למלא כבוד בקשתיכם בהקדם האפשרי,הכשרות
 למען יהא באפשרותכם להרבות קדושת ודקדוק,ולאפשר את זה להני שלוחא רחמנא ודידן
המצות בקרב בני ישראל

 לכבוד ידיד כל בית,וברכה וחיים
,ות ומקרבן לאבינו שבשמים
יהו יוסף פינטו שליט"א
פיע לבני ישראל בכל מקומות

'ראל נשואות לקיים מצות נטילת ד
 עוד מתקופת,מ זה כמה מאות שנה
קפידו להשתמש עם אתרוג שגדל
 וכן נוהגים אחריהם.קים וחששות
הלתם הקדושות בכל רחבי ארה"ב
 ונמכרים,האתרוגים הנקטפים שם
.בהשגחתינו המעולה

 נסגרו שערי,מגפת הקאראנא ה"י
ם בחג הסוכות הבא עלינו לטובה
 ושמענו מפי.מהודר ממאראקא
 שהשתדלו בזה אבל,ה בשליחתינו

שרת בקודש כרב הראשי במדינת
, שריו ויועציו,ל לדבר על לב המלך
 שיוכלו לקצור,ויציאה להמדינה
 {יש. רבנן ותלמידיהון,ארעא הדין
.}חוץ לסדר להם הנ"ל בהקדם

 עוד ינוב בשיבה דשנים,שליט"א
להמשיך בעבודת הקודש ולהשפיע
תם לחיים טובים ארוכים ולשלום
 ועוד בשנה הזאת נזכה להיגאל,אל

 והשוכן שחקים יחון,ל נורא עליליה כי יצא מפעלות אדם לטובת כלל ישראל-ואני תפלה לא
.אתכם בספר החיים ויגמור חתימתכם לטובה בשנה טובה ומבורכת ובשנת גאולה וישועה
,להים עמם לעשות חיל- והמברכם נא יהיה א,דברי המוקירם ומכבדם כערכם הנעלה והנשגב
.ויהי נועם ד' עליהם

 אלס טייל פון די שווערע השתדלות אריינצולאזן די משגיחים,ו פינטו שליט"א – גאב"ד מאראקא-המקובל הרב יאשיה
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 תש"פ לפ"ק,ב

ם מיט

סימנים
לראש השנה
טייטלען

קאפ ,צושנייידן אין די לענג ,צוטיילן יעדעס בלעטער
באזונדער ,אוועק שניידען פון יעדעס בלעטעל ווי עס
קומט זיך צוזאם די גרינע מיט די ווייסע ,עס ווייקן אין
לוילעך זייף וואסער פאר  5מינוט און עס ארומישן,
אפשווענקן יעדעס בלעטל באזונדער אונטער א
שטארקע שטראם וואסער ,און דערנאך גוט בודק
זיין יעדעס בלעטל ביי א שטארקע ליכטיגקייט (טאג
ליכט ,לָאמפ ,בָאלב ,אדער לייט באקס) ,און ספעציעל
גוט בעטראכטן די גרינע טייל צי עס איז נישט פארהאן
א טונעל .אין פאל וואס מען זעהט א טונעל ,זאל מען
דאס ארויס שניידן ,אבער עס איז ראטזאם נישט צו
נוצן דאס גאנצע בלעטל.

Dates

פרישע :איז ריין פון ווערים.
געטרוקענטע פון קאליפארניע :קען זיך טרעפן
דערין ווערים ,דעריבער איז ראטזאם מען זאל
עס עפענען און גוט באקוקן .אויב זעט מען סיי
וואספארא סימנים פון ווערים (וועבינג ,ברוינע
ברעקעלך ,וכדו') זאל מען דאס נישט עסן (ווייסע
ברעקעלך איז פארטריקנטע זיסקייט ,און נישט קיין
סימן פון ווערים).
געטרוקענטע פון טוניזע ,פאקיסטאן ,וכדו' :זענען
בדרך כלל ווערימ'דיג ,מען זאל עס נישט עסן.
די  Medjoolפון אמעריקא אדער ארץ ישראל:
זענען געווענליך ריין.

פייגן

ספינאטש

Figs

געטרוקענטע :זענען זייער ווערימ'דיג אינעם פלייש
צווישן די קערלעך .היות די ווערים זענען זייער
שווער צו באמערקן ,דעריבער איז דא וואס זענען
זיך מונע דאס צו עסן.

מען מעג דאס נאר נוצן :נאכ'ן ווייקן אין לוילעך זייף
וואסער פאר  5מינוט און עס ארומישן ,אפשווענקן
יעדעס בלעטל באזונדער אונטער א שטארקע
שטראם וואסער ,און דערנאך גוט בודק זיין יעדעס
בלעטל ביי א שטארקע ליכטיגקייט (טאג ליכט,
לָאמפ ,בָאלב ,אדער לייט באקס) ,און ספעציעל גוט
בעטראכטן צי עס איז נישט פארהאן א טונעל .אין
פאל וואס מען זעהט א טונעל ,זאל מען דאס ארויס
שניידן ,אבער עס איז ראטזאם נישט צו נוצן דאס
גאנצע בלעטל.

צומאלענע ספינאטש :דארף האבן א פארלעסליכע
השגחה .די מיט אונזער השגחה ,ווערן באקוקט
דורך משגיחים מומחים ,און איז נקי מחשש תולעים.
קורלי ספינאטש  :Curly Spinachאיז זייער
שטארק ווערימ'דיג ,מען זאל דאס נישט ניצען.

רוביא

Black Eyed Peas

זענען אפט אינפעסטירט מיט ווערים ,דעריבער
זאל מען דאס באקוקן צו מען זעהט דערין סימנים
פון ווערים (וועבינג ,לעכער ,אד"ג ).אויב זעהט מען
נישט דערין קיין סימנים פון ווערים ,זאל מען דאס
אויפקאכן ,דערנאך לאזן ווייקן פאר  2-3שעה ,און
דערנאך גוט באקוקן צו מען זעהט דערויף שווארצע
פינטלעך.

קאפ פון א פיש

(דגים)

קארפ פיש Carp Fish -
די קעפ זענען אינפעסטירט מיט ווערים ,און היות
עס פעלט זיך אויס א מומחיות דאס צו באקוקן און
רייניגן ,איז ראטזאם דאס נישט צו נוצען.

סעלמאן פיש Salmon Fish -
עס טרעפט זיך ווערים אין די קעפ :דעריבער זאל
מען דאס גוט אויסשווענקן מיט וואסער ,און
אפרייניגן יעדן ארט פון מויל ,דורכן ארומווישן מיט
די פינגער און אלע לעכער און שפאלטן ,אינעוויניג
און אינדרויסן.

בעיבי סעלמאן Baby Salmon
געוויסע בעיבי סעלמאן האבן אויף זיך ווערים (סי
לייס ),די פיש געשעפטן וואס זענען אונטער אונזער
השגחה ,ווערן יעדעס פיש באקוקט דורך אונזערע
משגיחים ,און זענען ריין פון ווערים.

ווייט פיש -

White Fish

איז ריין פון ווערים

Leek

סיי די ווייסע טייל און סיי די גרינע טייל איז שטארק
ווערימ'דיג .היות די קאליר פון די ווערים קען זיין
ענדליך צו די קאליר פון די בלעטער ,איז עס זייער
שווער צובאקוקן ,דעריבער איז ראטזאם דאס בכלל
נישט צו נוצן.
מען מעג דאס נאר נוצן :נאכ'ן אוועקשניידן דעם
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Spinach

איז זייער ווערימ'דיג ,און עס איז זייער שווער
צובאקוקן ,דעריבער איז ראטזאם דאס בכלל נישט
צו נוצן.

פרישע :אין איינצעלע פעלער טרעפן זיך דערין
ווערים ,אינעווייניג צווישן די קליינע קערלעך ,אויך
אונטן אינעם עפענונג פונעם פייג (די פארקערטע
זייט פונעם העלצל ).עס איז ראטזאם מען זאל עס
צושניידן אין האלב ,אוועקשניידן דעם אונטערשטן
עפענונג ,ארויסוויקלן די אינעווייניגסטע טייל ,אז
די קערלעך זאלן ווערן צושפרייט ,דאן זאל מען עס
זייער פארזיכטיג באקוקן (די ווערים זענען זייער
ענליך צו די פעדימער פונעם פייג).

ליעק

צום בעפארשטייענדן יום טוב ראש השנה
הבעל"ט ,ווען אידן זענען זיך נוהג צו עסן
די סימנים לסימנא טבא ,איז א דבר בעתו
מעורר צו זיין בנוגע די זהירות וואס עס
פאדערט זיך אויף די דברים הצריכים בדיקה
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אין אלגעמיין דארף מען האבן א זהירות ווען מען קויפט
אין גוי'שע געשעפטן ,נישט צו קויפן קיין פירות וואס קומען
פון ארץ ישראל ,אזעלכע פירות קענען אנטהאלטן הארבע
פראבלעמען פון טבל ,ערלה ,תרומות ומעשרות ,א.ד.ג.

Dates

Leek

Fresh: Free of infestation

Both the white and green parts are highly
infested. Since the bugs are a similar color
to the leaves and therefore difficult to
spot, it is advisable to refrain from using
it altogether.

Dried from California: There is a
possibility for infestation. It is therefore
advisable to open them and check them
thoroughly. If there is any evidence of
worms (webbing, brown crumbs, etc.)
they should not be consumed. (White
crumbs are generally dried sweetnes and
not a sign of infestation.)
Dried from Tunisia, Pakistan etc.: These
are usually infested and should not be
consumed.
Medjool from the United States and
Israel: These are generally free of
infestation.

Figs
Fresh: Occasionally worms can be found
inside among the seeds as well as on
the bottom in the opening of the fig. It is
advisable to cut them in half, cut off the
bottom opening, remove the insides so the
seeds are spread out and then check very
carefully. The worms are very similar to the
fibers of the fig.
Dried: Are usually very much infested in
the flesh between the seeds. These can be
difficult to spot and there are those who
refrain from eating them.

The only way to use it: Cut away the head,
slice open lengthwise, separate each leaf
and cut away the part where the green
and the white sections meet. Rinse the
leaves in lukewarm water with soap for
five minutes after which each leaf should
be rinsed under a strong stream of running
water and checked under a bright light
(daylight, lamp, bulb or light box). The
green part should be specifically checked
for the presence of a tunnel. If a tunnel is
observed it should be cut away, however it
is advisable to discard the entire leaf.

Spinach

tunnels. If a tunnel is observed it should be
cut away, however it is advisable to discard
the entire leaf.
Chopped Spinach: Needs reliable
supervision. The ones under our
supervision are checked by trained
mashgichim and are free of infestation.
Curly Spinach: Is highly infested and
should not be used.

Black Eyed Peas
These are often infested and should be
carefully examined for any indication
of worms (webbing, holes, etc.) If no
indication of worms are spotted, they can
be cooked, soaked for 2-3 hours and then
examined for the presence of black dots.

Fish Heads
Carp Fish

Spinach is very infested and difficult to
check. It is therefore advisable not to use
it.

These heads are highly infested and
experience is necessary to check them. It
is therefore advisable not to use them.

The only way to use it: Soak in lukewarm
water with soap for five minutes, stir and
rinse under a strong stream of water.
Then examine each leaf under a bright
light (daylight, lamp, bulb or light box)
and carefully check for the presence of

Salmon
Worms can be found in salmon heads.
They should be thoroughly rinsed with
water and cleaned very well in and around
the mouth as well as in all openings and
crevices.
Baby Salmon

Caution should be used when shopping in nonJewish stores not to purchase fruits that are
imported from Israel as these may involve serious
prohibitions of  תרומות ומעשרות, ערלה, טבלetc.
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Some baby salmon have worms (sea lice).
In fish stores under our supervision, every
fish gets checked by our mashgichim and
are free of infestation.
White Fish
Is clean and free of worms.

סוחרי
אתרוגים
בהכשר בי"ד המיוחד לעניני כשרות
לקראת חג הסוכות תשפ"א

‚˘‰ח ‰על ‡˙רו‚י י‡נ‡ווע ומ‡ר‡˜‡
לח‚ ‰סוכו˙ ˘נ˙ ˙˘פ"‡ לפ"˜
‡נ˘י ב˘ור‡ ‰נחנו ‰יום כי ב" ‰כי למרו˙ ˘עבר עלינו ב˙˜ופ‡‰ ‰חרונ‰ ‰רב˙ ‰ל‡ו˙ ו‰רפ˜˙‡ו˙ ממחל˙
‰מכונ‡˜ ‰ר‡נ‡ ,ו„ין ‚רמ‡ ל‰כבי„ מ‡ו„ ‰נסיעו˙ מ‰כ‡ ל˙‰ם ל˘לוח ˘לוח‡ „רחמנ‡ ו˘לוח‡ „י„ן ל‚˘‰יח
על ˜טיפ˙ ˙‡‰רו‚ים‡ ,בל ˙‰ל ‰ל‡ל י˙ברך ˘‡חרי ‰רב„˙˘‰ ‰לו˙ על˙ ‰בי„ינו ‚ם ˘‰נ ‰ל˘לוח ל˘ם
מ˘‚יחים חרוˆים ,יר‡י  ‰ב˜י‡ים ומומחים במל‡כ˙ם מל‡כ˙ ˜‰ו„˘˘ ,ע˘‡ו ‡˙ ˘ליחו˙ם במסירו˙ נ‡מנ,‰
למל‡ ‡˙ ‰ור‡ו˙ינו לכל פרטי‰ן ו„˜„ו˜י‰ן ,וכל ‡˙רו‚ ו‡˙רו‚ נ˜טף בנוכחו˙ ‰מ˘‚יח ,ר˜ ל‡חר ˘ב„˜ במו
י„יו ור‡ ‰בעיניו בעיון ‰ ˜„‰יטב ‡˙ ‡‰ילן ˘ר˘יו וענפיו ,ע"פ סימנים מוב˜‰ים ‰י„ועים לנו ,וכפי ˘מסרו
ח˜ל‡ים ˘˙‰מחו במ˜ˆוע ז.‰
וכפי ˘כבר כ˙בנו בעבר נוכחו ל„ע˙ כי ‚˘‰‰ח‰ ‰ו‡ ‰כרחי˙ וˆורך ‚„ול ,בר‡ו˙ם כמ ‰וכמ‚ ‰נו˙ ופר„סים
˘י˘ ב‰ם ‡ילנו˙ מורכבים ,ועלי‰ם ‡˙רו‚ים יפים במר‡י˙ם ‡בל פסולים למˆו ,‰ו˙‰ברר בבירור כי ב˜ל יכולים
ל‰יכ˘ל בל˜יח˙ ‡˙רו‚ים מורכבים ר"ל ,ובפנינו ‰עי„ו ‡נ˘ים נ‡מנים על סוחרים חר„ים מפ ‰ניו י‡ר˜ ‡˘ר
‡˙רו‚י‰ם נ˜טפו בלי ‚˘‰ח˘ ‰ל˜חו -בל‡ יו„עים -כמו˙ ‚„ול ‰מ‡˙רו‚ים מורכבים.
כמו כן במ„ינ˙ מ‡ר‡˜‡  ,וכמע˘‰ו בר‡˘ונ ‰כך מע˘‰ו ב˘ני ,וב"‰˘ ‰י ‰לנו ‚˘‰ח ‰על ˙‡‰רו‚ים
‰נ˜טפים ˘ם למˆו˙ „ מינים.
ומכ‡ן ˜‰רי‡ ‰יוˆ‡˙ ל‡חב"י ‰רוˆים ל˜ייים מˆו˙ ‡רבע˙ ‰מינים כ˙י˜ונם˘ ,י ‡‰לבם נכון ובטוח ˘מברך
על ‡˙רו‚ ˘‡ינו מורכב˘ ,יז‰רו ל˜נו˙ ‡˙רו‚י י‡נעווע ,ו‡˙רו‚י מ‡ר‡˜‡ ר˜ מ‡לו ˘נל˜טו ב‚˘‰ח ‰מעול,‰
וכמבו‡ר בי˘ועו˙ יע˜ב ]ב˙˘ו ˘בסו"ס ˙רמ"ח[ ,וז"ל :י˘ר‡ל ˜„ו˘ים ונ‚‰ו ‡יסור ˘ל‡ לי˜ח ‡˙רו‚ מבלי
‰כ˘ר מב„"ˆ ו‡ין ר‡וי ל˙‰יר ר˜ ב˘ע˙ „‰ח˜ עכ"ל.
יום  ‰כי ˙ב‡ ,י"„ ‡לול ˙˘"פ לפ"˜.
בברכ˙ כ˙יב ‰וח˙ימ ‰טוב ,‰וח‚ים וזמנים ל˘˘ון.

ֵ
ֵ

ידיעות והוראות
בכל עניני כשרות

מחלקת הכשרות
שע"י התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדא

Central Rabbinical Congress of USA And Canada
85 Division Ave. Brooklyn, NY 11249
Tel. 718.384.6765 Fax. 718.486.5574
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ר' אברהם יצחק פלאהר נ"י
בני וחתני הרב ר' אברהם לויפער הרב מדאראג
הר"ר אלי' הערשקאוויטש נ"י
ר' אליהו ארג'ואן נ"י
ר' אליעזר ראדאל נ"י
הרב דוב היילפרין נ"י

הרב ר' דוד יצחק וויינבערגער שליט"א
הרב ר' דוד שלמה עקשטיין שליט"א
ובנו ר' שמואל צבי עקשטיין נ"י
ושותפו ר' יואל לעווי נ"י
ר' הערשל מאנן נ"י
ר' זושא פריעדמאן נ"י
ר' חיים דהאן נ"י
הרב ר' יוסף צבי לויפער שליט"א ,והמשפחה
ר' יוסף שמעון קריבוס נ"י
הרב ר' יחזקאל הורוויץ שליט"א  -האדמו"ר מבייטש
ר' יעקב בער פריעדמאן נ"י
ואחיו ר' שמואל זלמן פריעדמאן נ"י
הר"ר יעקב יאקאבאוויטש נ"י
הר"ר יעקב יצחק קארפען נ"י
ר' יצחק שליף נ"י
ר' יצחק אבוטבל נ"י
הרב ר' ישראל הכהן שווארץ שליט"א
ר' חיים יצחק שווארץ נ"י
הרב מימון באדוש נ"י
הרב ר' מנחם מענדל פאנעטה שליט"א ,הרב מדעעש
הר"ר מענדל גאלדשטיין נ"י
הר"ר מענדל פלאהר נ"י
ואחיו ר' יודל פלאהר נ"י
הרב ר' משה הערש פאללאק שליט"א ,הרב מדובענקא
ר' משה מאשהאד נ"י  -גן עדן
הרב פנחס גערסטל נ"י
ר' שלמה אליעזר גליקמאן נ"י
ר' שלמה אמסלם נ"י
ר' שלמה בן שושן נ"י
ר' שלמה פז נ"י
ר' שמעון באדוש נ"י
ר' שמעון לחיאני נ"י

פאר אלע סארט שאלות
אדער אינפארמאציע
בעיני כשרות ,קען מען
אריינרופן צום כשרות ליין
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