
קצת תחרות
על מבוא לכשרות

 



התחלקו לקבוצות של עד ארבע בנות.
 בכל פעם שתופיע שאלה, עליכן לקרוא בספר (החל
מעמוד 69), להחליט מה התשובה הנכונה ולכתוב

לעצמכן.
 מנצחות: הקבוצה שיש לה הכי הרבה תשובות נכונות



מה מה˙חומים הבאים מ˘פיע על 

יי˘ום הלכו˙ הכ˘רו˙ בימינו

˙הליכי עיבוד המזון 
˙הליכי ˘יוו˜ המזון
˙הליכי ייˆור המזון
כל ה˙˘ובו˙ נכונו˙ 



איזה אגף בתחום הכשרות אחראי שלא ישחטו בכור 
בהמה וישווקו את בשרו
אגף הבשר המיובא 

אגף מצוות התלויות בארץ 
משרד החקלאות 

אגף הבשר 



 איזה אגף אחראי על כשרות קופסת שימורי טונה
 שמגיעה מארצות הברית

אגף היבוא
אגף כשרות הבשר (שאחראי גם על דגים)

תלוי אם זו טונה בשמן או במים 
כשרות בשר מיובא



 מהי הבעיה הנוצרת מכך שהרבנות 
המקומית אחראית על מתן הכשרות

 
לא בכל מקום יש רב שאחראי על מתן כשרות 

לא בכל מקום יש משגיח 
נהלי הכשרות אינם אחידים ו'כשר' של מקום אחד 

זה 'מהודר' של מקום אחר
לא כל אחד סומך על כל כשרות ואז נוצר פילוג בעם



"בג"ץ אינו כפוף למערכת מרכזית" 
ההשלכות של משפט זה: 

כל אדם יכול להקים גוף 'בד"ץ' ולתת כשרות .1
על פי הקריטריונים שהוא מחליט

יש באפשרות הבד"ץ להגדיר נהלי כשרות .2
מחמירים ובכך להגביה את רף הכשרות

אין לבד"ץ תקציב מהמדינה ואי אפשר לתבוע .3
אותו על זיוף

א'  + ב' נכונים .4



 
מהו הכלל הנכון לגבי ˙עוד˙ כ˘רו˙

 
ני˙ן לסמוך על המוכר במ˜ום .1

˙עוד˙ כ˘רו˙ אם הוא ד˙י
כא˘ר פג ה˙ו˜ף ˘ל ˙עוד˙ .2

הכ˘רו˙ לפני מספר ימים בודדים
אפ˘ר להמ˘יך ל˜נו˙

אין ל˜נו˙ ˘ום דבר בלי ˙עוד˙ .3
כ˘רו˙ מוכר˙ וב˙ו˜ף

בחנויו˙ ˘מוכרו˙ מוˆרים פ˙וחים .4
אין ˆורך ב˙עודו˙ כ˘רו˙



להחמיר בתוך הבית ולהקל מחוץ לבית על סמך כללי .1
הנאמנות ההלכתיים

להחמיר תמיד, כי התקלות מצויות .2
 להקל תמיד, כי ההחמרות יוצרות פילוג בעם .3

להקל בבית ולהחמיר בחוץ לבית, כי מחוץ לבית אנשים .4
לומדים ממך כיצד להתנהג

מהו הכלל המומלץ לציבור לגבי צריכת מזון 
עקב התקלות שישנן במערכת הכשרות


