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קונטרס מושגים 

 בכשרות מזון
 

-"חלק"רגילה  ו  –כשרות  בשר  ����
בקר  וצאן ,  בשר  בהמה  כשרה  ����גלאט

שנשחט  כהלכה  חייב  להיבדק  לאחר 
י  בודק  במיוחד  בריאת "השחיטה  ע

כעין ,  הבהמה  ששם  מצוי  שיש  סירכות
פצעים על עור הריאה שעלולים להטריף 

י  מישוש "הבדיקה  נעשית  ע.  את  הבהמה
זאת ,  י  ניפוח  הריאה  באוויר"בידיים  וגם  ע

, כדי  לבדוק  אם  אין  מדובר  בנקב  בריאה
 .דבר שמטריף את הבהמה

אם  נמצאה  בריאת  הבהמה  סירכה  והיא 
 –הבשר  כשר    –נבדקה  ונמצאה  כשרה  

אם ).  גלאט"  (חלק"בכשרות  רגילה  לא  
אין  שום  סירכה  הבשר  הוא  כשר 

האשכנזים ).  גלאט"  (חלק"  –למהדרין  
מכשירים  גם  בשר  כשר  בכשרות  רגילה 

 –ואילו  על  הספרדים  להקפיד  על  בשר  
 ).גלאט(חלק 

 
לאחר ,    הבשר  חייב����בשר  מנוקר����

 –לעבור  ניקור  ,  השחיטה  והבדיקה
שומן  אסור  וגיד  הנשה =  הוצאת  החלב  

ישנם  המקפידים ).  נמצא  בירך  הבהמה(
בגלל ,  שלא  להשתמש  בבשר  מנוקר

, הקושי  והמומחיות  הנדרשת  לניקור
בשר  מהחלק ,  אינם  צורכים  כלל,  הללו

 .האחורי של הבהמה
 
  ההכשרה  המבוססת ����הכשרת  בשר����

על  שריית  הבשר  במים  לחצי  שעה 
לריכוך  הבשר  ולניקויו  והמלחתו  במלח 

כ "גס  לספיגת  הדם  למשך  שעה  ואח
כבד .    פעמים3שטיפה  להסרת  המלח  

י  צלייה  על  אש  פתוחה "מכשירים  רק  ע
בשר  הנצלה  על .  ששורפת  את  כל  הדם

רוב  הבשר .  האש  לא  חייב  בהכשרה
עובר  הכשרה  וניתן ,  הנמכר  באטליזים

 .לבשלו מיד
  כל  הבשר  המוגש  במסעדות :הערה

הוא ,  והנמכר  בחנויות  הכשרות  בגרמניה
 ).גלאט(חלק  -כשר למהדרין 

 
, הודו,  כולל  תרנגולות ����בשר  עוף����

, לפי  ההלכה,  בעוף  אין.  ברווזים  ואווזים
צורך  לבצע  בדיקות  אבל  בימינו  יש 
תופעה  של  קריעת  גידים  בצומת  הגידים 
ברגלי  העוף  ולכן  מבצעים  בדיקות 

כמו  כן   –מדגמיות  או  בודקים  כל  עוף  
בודקים  את  ריאות  העוף  ועוף  זה  נקרא 

שייך  רק "  חלק"המושג  (כשר  למהדרין  
 ).בריאת הבהמה שאין בה סירכות

 
  התורה  קובעת  שדג  כשר  הוא ����דגים����

דג  שיש  לו  סנפיר  וקשקשת  ולמעשה  כל 
דג  שיש  לו  קשקשת  יש  לו  גם  סנפיר 

ישנם  סוגי  דגים  שבקטנותם .  והוא  כשר
כ  הם  נושרים  או "יש  להם  קשקשים  ואח

כ "שבקטנותם  אין  להם  קשקשים  ואח
כ  יש  דגים  שכששולים "כמו.  הם  גדלים

בכל ,  אותם  מן המים  הקשקשים  נעלמים
המקרים  הדג  הוא  כשר  ואם  הוא  ממין 

 .ניתן לצרוך אותו –כשר בבירור 
 
  בנוסף  לדיני  כשרות ����בישולי  נכרי����

ל  הוראות  וגזירות "קבעו  חז,  המזון
רוב  הגזירות ,  "בישולי  נכרי"מיוחדות  על  

מקורן  בחשש  שהנכרי  יאכיל  את  ישראל 
מאכל  אסור  וכן  בחשש  מפני  קירבה 

העלולה  להביא  לידי ,  יתירה  עם  הנכרי
 . חיתון

 
  במאכלים  שחלה ����"בישול  ישראל"����

יש  לבצע "  בישול  נכרים"עליהם  גזירת  
ובפעולה  זו  עצמה  יש "  בישול  ישראל"

 –לשיטת  האשכנזים  :  חילוקי  דעות
מספיק  להדליק  את  האש  או  להגבירה 
ולדעת  הספרדים  אין  מועילה  פעולה 
סמלית  אלא  חייב  ישראל  להניח  את 

בישול "הסיר  על  האש  ואז  זה  נחשב  
 ".ישראל

 
  ההלכה  קובעת ����מאכלי  נכרים����

שהנכרים  מקפידים  על  ניקיון  ולכן  אין 
לחשוש  שבישלו  תבשיל  בסיר  שהיו  בו 

הכלי '  שאריות  ממזון  לא  כשר  וכד
ואינו  אוסר "  אינו  בן  יומו"ל,  איפוא,  נחשב

ל  אסרו  על "חז  .מאכל  כשר  שבושל  בו
י  נכרי  וזאת  משני "אכילת  מזון  שבושל  ע

 :סיבות
חשש  שמא  יאכיל  את  ישראל  דבר  לא 

 .כשר
י  אכילה  משותפת  יבוא  לידי  קרבה "ע

 .וחיתון
 

ל  שני "לאיסור  בישול  נכרים  קבעו  חז
 ):'ו עמוד א"ז ל"גמרא בבלי ע(כללים 

האיסור   –  "עולה  על  שולחן  מלכים"
חל  רק  על  מזון  חשוב  שעולה  על 
, שולחן  מלכים  מכאן  שחטיפים

אינם   -'  שוקולד  וכד,  ממתקים
 .נכללים באיסור

האיסור   –  "לא  נאכל  כמות  שהוא  חי"



 
ה“ב חל  רק על מזון שללא בישול לא ניתן  

, תפוח  אדמה,  בשר:  היה  לאוכלו  כגון
לכן  ירק  שניתן  לאוכלו  גם '  וכד,  אורז

י "חי  מותר  לאוכלו  אפילו  בושל  ע
, גזר,  כגון    עגבניות)  בכלי  כשר(נכרי  

והכל  תלוי  במנהג '  פלפל  כרוב  וכד
 .המקום ובזמן

  
ל  גזרו  על  אכילת "  חז����"פת  ישראל"����

לחם  של  נכרי  אך  הבדילו  בין  פת  פלטר 
ב "לחם  ממאפיה  ציבורית  לפת  בעה  –

של  נכרי  האופה  לעצמו  ואפה  גם 
ההלכה  מקילה  בפת  פלטר .  לישראל

שהרי  אין ,  כיון  שאינה  גורמת  לקירבה
היהודי  מכיר  אישית  את  מי  שאפה  את 

ב  בגלל  קירבה "הלחם  ואוסרת  פת  בעה
ההלכה  מקילה  ומתירה .  איסור  חיתון  –

פת  נכרי  באם  ישראל  עשה  מעשה 
הוסיף  ישראל  קיסם :  לדוגמא,  אפילו  קל

. לתנור  האפייה  או  הגביר  את  חום  התנור
פעולה  זו  מועילה  הן  לשיטת  האשכנזים 

 .והן לספרדים
 
התורה  אוסרת   ����יין  נכרי  ומוצריו����

שימוש  ואפילו  הנאה  מיין  נכרים  כיון 
שבימי  קדם  היו  הגויים  מנסכים  את  היין 

בימינו  אין  הגויים  יודעים  לנסך  יין .  ז"לע
ל  נותרה  בעינה  מסיבת "אבל  גזירת  חז

לדעת  האשכנזים  יין  נכרי  בימינו .  חיתון
אין  לו  דין  יין  נסך  ואינו  אסור  אלא 
בשתייה  ומותר  בהנאה  ואילו  לדעת 

גזירת  יין  נסך  נותרה  בעינה   –הספרדים  
: ויין  שנגע  בו  גוי  נאסר  גם  בהנאה  כדין

, איסור  זה  חל  גם  על  חומץ  מיין.  יין  נסך
ואפילו ,  ברנדי  -יין  שרף,  אלכוהול  מיין

על  חומצת  יין  שנעשית  מן  האבן 
שמצטברת  בתחתית  מיכל  היין  בעת 

 .ייצורו
 
ההלכה  קובעת  שיין   ����יין  מבושל����

אינו  ראוי  לנסוך  ולכן   –שעבר  בישול  
מותר  גם  לגוי  לגעת  בו  ואינו  הופך  ליין 

יש  מחלוקת  האם  פיסטור  היין .  אסור
)   לצורך  המתת  הבקטריותº80חימום  ל  (

רוב  היין  המיוצר .  נחשב  כבישול  או  לא
הוא  יין  מבושל  אשר  אם  נכרי  או ,  ל"בחו

אינו   –מחלל  שבת  בפרהסיא  נוגעים  בו  
שבישול  או  אפילו ,  ידוע,  עם  זאת.  נפסל

פיסטור  עלולים  לפגום  באיכות  היין 
יינות  איכותיים  אינם  עוברים  בישול ,  ולכן

 .ויש לנהוג בהם זהירות יתירה
 
  יש  דעות  בין ����בישול  בקיטור����

הפוסקים  של  הדורות  האחרונים 
שטוענים  שבישול  בקיטור  הוא  בישול 
שונה  מבישול  רגיל  ודינו  כעישון  שלא 
נקרא  בישול  לעניין  בישולי  נכרים  ולכן 

רוב .  לא  נכלל  בגזירת  בישולי  נכרים
השימורים  בימינו  מבושלים  בסירים 

יש  גם  פוסקים  שאסרו .  באמצעות  קיטור
סוג  זה  של  בישול  בקיטור  בטענה  שגם 

 .זה קרוי בישול לכל דבר
 
  תהליכים  אלו  לא ����עישון  וכבישה����

בישולי "נחשבים  כבישול  לעניין  
אבל  נחשבים  לבישול  לעניין "  (נכרים

ולכן  דג  מעושן )  איסור  בישול  בשבת
מותר  כמו  כן  מותרים  דגים  כבושים 

 .כמו דג הרינג –בחומץ או מלח 
 
  יש  פוסקים ����בישול  של  שימורים����

הסוברים  שמזון  שימורים  לא  נחשב 
כי  אינו "  כעולה  על  שולחן  מלכים"

מאכל  חשוב  ואין  אדם  פותח  קופסאות 
יצוין .  ומאכיל  אורח  חשוב  המגיע  לביתו

ש  אסר  אכילת  סרדינים "שמרן  החזון  אי
מקופסא  בטענה  שגם  מלך  אנגליה 

בארוחת  בוקר ,  אוכל  סרדינים  מקופסא
סרדינים :  ראה  להלן  הערה  בנושא(

ישנם  פוסקים ).  מקולפים  ולא  מקולפים
הסוברים  שהעובדה  שכיום  בחתונות 
מגישים  חומוס  מקופסאות  מוכיחה 

 ".עולה על שולחן מלכים: "שדינו
 
  יש  פוסקים ����בישול  בבית  חרושת����

שהתירו  שימוש  בקופסאות  שימורים 
שהרי ,  בטענה  שאין  כאן  חשש  קירבה

אין  היהודי  מכיר  כלל  את  הנכרי  שעובד 
 .ר"בביהח

 
  פוסקים  רבים  סוברים ����שימורי  טונה����

נחשב )  בניגוד  לסרדינים(שדג  טונה  
מאכל  חשוב  ולכן  מחמירים  בשימורי 

". בישול  ישראל"טונה  ומחייבים  בהם  
ב  טוענים "פוסקי  ההלכה  בארה,  מאידך

שדג  טונה  נאכל  כמות  שהוא  חי  כגון 
שבו  אוכלים  דגים "  סושי"במאכל  היפני  

לכך  הם  מצרפים .  וגם  טונה  ללא  בישול
, ר"בישול  ביהח(גם  את  שאר  הקולות  

ואין  הם )  בישול  בקיטור  ושימורים  
. לשימורי  טונה"  בישול  ישראל"מחייבים  

בישול "בישראל  נהוג  להחמיר  ולחייב  
יצוין .  אפילו  בכשרות  רגילה"  ישראל

-שכל  הטענות    שיש  סוגי  טונה  לא
אין  בהן  ממש  ולא  ידוע  בעולם ,  כשרים

ידוע    בעולם  על .  הכשרות  על  זיוף  טונה

 

מזון
ת 

רו
ש

כ
ב

ם 
גי

ש
מו

ס 
ר

ט
קונ

 



 
ה“ב שלושה  סוגים  של  דג  טונה  וכולם  

 :כשרים
 2-3  דג  קטן  של  Skip Jack  –ק  'סקיפ  ג

 .מ " ס40ג באורך "ק
  דג  בינוני  שמגיע Yellow Fine  –יעלו  פיין  

 .מ ויותר" ס60-70ג ולאורך " ק7-12ל 
ג " ק100-150 דג גדול Albacor –אלבקור 

 ' מ3-2ואורכו  
סוגים  המשתייכים  לאחד -וכן  יש  תת

דג  טונה  ובשר .  ל"משלושת  הסוגים  הנ
ללהקות ,  קיימת  בעייה  לפיה:  דולפינים

דג  הטונה  מתחברים  גם  דולפינים 
דיג  של (,  שאוהבים  אף  הם  מים  מתוקים

טונה  כרוך  בהתזת  של  מים  מתוקים 
שמושכים  את  הטונה ,  מספינות  הדיג

לעיתים  נתפסים )  לעלות  על  פני  המים
יונק  ימי  שאינו (ברשתות  גם  דולפינים  

הרשויות  מתנגדות  לציד  דולפינים ,  )כשר
ומקיימות  פיקוח  הדוק  על  דיג  הטונה 
שבמהלכו  חייבים  הדיגים  להשליך  חזרה 

לנתונים .  דולפינים  שניצודו  בטעות,  לים
לפיקוח  יש  רשות  להדפיס  על  התווית 
סימון  מיוחד  וכך  ניתן  לראות  על 
קופסאות  הטונה  סימון  שבתוכו  תמונה 
של  דולפין  בצבע  ירוק  ולפעמים  גם 

  הדבר Dolphin safe:  כתובת  באנגלית
שאין  כל  חשש  שבטונה ,  מבטיח

 . התערבב בשר דולפינים
 
ל  אסרו  לצרוך  חלב "  חז����חלב  נכרי����

זאת  כיון ,  שחלבו  נכרי  ואין  ישראל  רואהו
שבימי  קדם  נהגו  לחלוב  גם  חלב 

) 'אתונות  וכד,  סוסות(מבהמות  טמאות  
ל  שהנכרי  יערבב  בחלב  חלב "וחששו  חז

ל  הקלו  והתירו "חז,  מאידך.  כשר-לא
בכל  מקום ,  י  נכרי"חלב  שנחלב  ע

שישראל  יכול  לראות  את  הנכרי  במעשיו 
. כשר-ולכן    הוא  חושש  לערבב  חלב  לא

" מירתת"הדבר  קרוי  בלשון  ההלכה  
. שפירושו  מפחד  לבצע  מעשה  אסור

בימינו  יש  המקילים  בחלב  נכרים  בגלל 
 :הסיבות דלהלן

אין  חלב  בהמה  טמאה  מצוי  ואין  הגויים 
כבשים  ועיזים ,  חולבים  אלא  פרות

אין  טמא :"ל"בלשון  חז.  (בלבד
אין  לגוי  בהמה  טמאה "  =  בעדרו
 ).בעדר

מכיוון  שיש  פיקוח  ממשלתי  על  הרפתות 
, ומי  שמשווק  חלב  שאינו  חלב  פרה

בגרמניה .  (הרשויות  קונסות  אותו
סוגרים  את  הרפת  לצמיתות  או  לזמן 

ראה "  (מירתת"הרי  יש  כאן  )  ממושך
) ט"מ-ז"א  מ"ד  ח"ת  אגרות  משה  יו"שו

חלב (בתשובה  על  חלב  הקומפאניס  

 ., )של מחלבות גדולות
י  מכונות "בימינו  שהחליבה  נעשית  ע

חליבה  לא  ניתן  לחלוב  במכונה  אלא 
כ "פרות ואפילו לא כבשים ועיזים וכש

שלא  ניתן  לחלוב  בהמות  טמאות 
 .שאינן עומדות כלל לחליבה

מ "פ  שיש  סיבות  להקל  מ"אע:  מסקנה
נהגו  להקפיד  כל  המהדרין  בכשרות 

חלב "בישראל  וגם  מחוצה  לה  על  
בשנים  האחרונות  החלו ".  ישראל

ב "גם  בארה"  חלב  ישראל"להקפיד  על  
שבה  נהגו  שנים  רבות  היתר  בחלב 

לפי )  קומפאניס(המחלבות  הגדולות  
אף  שהחמיר  על (ל  "פ  זצ"פסיקת  הגרמ

 ).ב  בעניין"עצמו וב
 
גם  בין  המחמירים   ����אבקת  חלב����

יש  שהקלו ,  שלא  להשתמש  בחלב    נכרי
על השימוש באבקת חלב נכרי  בדין של 

כלומר  האבקה  היא  מוצר "  פנים  חדשות"
. חדש  שלא  נכלל  בגזירת  חלב  נכרי

המהדרין  בכשרות  נהגו  להחמיר  אף 
שוקולד ,  בזאת  ולכן  לא  צורכים  למשל

 .עם אבקת חלב,כ "המיוצר בד
 
  ישנן  הגדרות  שונות ����"חלב  ישראל"����

כיצד  צריכה  ההשגחה  להתבצע  ויש 
נהוג  שהמשגיח .  מקילים  ויש  מחמירים

בודק  שמיכל ,  מגיע  לתחילת  החליבה
החלב  ריק  ונקי  משאריות  חלב  ונוכח 

כ  בא  מידי "ואח,  בעת  תחילת  החליבה
יוצא "פעם  לראות  את  הנעשה  בדין  

כלומר  מבקר  לעיתים  תכופות   –"  ונכנס
: כדי  ליצור  את  המושג  שהזכרנו  לעיל

יש  מקומות  בהם ,  לאחרונה".  מירתת"
ההשגחה  נעשית  באמצעות  מצלמות 
וידאו  אשר  מצלמות  את  כל  תהליך 

שיטה  זו  קיבלה  את  הסכמת .  החליבה
והחלב  שמושגח ,  גדולי  ההלכה  בישראל

כשר "  חלב  ישראל"בצורה  זו  נחשב    ל
 .למהדרין

 
  כידוע  לא  ניתן  לייצר  מחלב ����חמאה����

בהמה  טמאה  חמאה  או  גבינה  ולכן 
בחמאה  נהגו  היתר  אפילו  נעשתה  מחלב 

ויש  מקפידים  גם  בחמאה  על .  נכרים
 .ממש" חלב ישראל"חמאת ישראל מ

 
  הגבינה  היא  החלק  המוצק ����גבינה����

זאת  כיון  שהחלב  מורכב  מחלק .  שבחלב
לצורך   –נוזלי  ומחלק מוצק הנקרא קזאין 

הפרדה  בין  השניים  נוהגים  להשתמש 
בחומר  שמופק  מצידה  הפנימי  של  קיבת 

חומר  זה  נקרא  בלועזית ,  עגל  היונק  חלב
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ה“ב ויש גם רענעט  כשר "  לאב"או " רענעט" 

-המופק  מחיידקים  והקרוי  רענעט  מיקרו
כשמכניסים  את  הרענעט  לחלב .    ביולוגי

: הוא  מפרק  את  החלב  לשני  חומרים
הנראה  כמו  גושים  של  גבינת     -קזאין  

את .  ומי  גבינה  הנראים  כמו  חלב'  קוטג
הקזאין מסננים ממי הגבינה ויוצקים אותו 

לאחר  סחיטת  הקזאין  ממי ,  לתוך  תבנית
הגבינה ,  הגבינה  מקבלים  גוש  של  גבינה

י  הכנסתה  למי "כ  עיבוד  ע"עוברת  אח
כ  היא  מושארת "  ימים  ואח1-3מלח  למש  

 . למשך מספר שבועות להבשלה
 
 ����גבינת  נכרים  וגבינת  ישראל����

למרות  העובדה  שלא  ניתן  לעשות  גבינה 
בכל  זאת  אוסרת ,  מחלב  בהמה  טמאה

ההלכה  את  השימוש  בגבינת  נכרים 
 :משתי סיבות

השימוש  ברענעט  מקיבת  עגלים  שלא 
לרענעט  יש  דין  של ,  נשחטו  כהלכה

היוצר  את  הגבינה "  דבר  המעמיד"
כשר  הוא  אוסר -ולכן  אם  הרענעט  לא

זאת  למרות  שהוא ,  את  כל  הגבינה
. מוכנס  בכמות  מאד  מזערית  לחלב

דבר  המעמיד  אפילו :  "בלשון  ההלכה
 ".באלף לא בטיל

ם  אפילו "ל  גזרו  על  גבינת  עכו"חז
נעשתה  עם  רענעט  כשר  ולכן  לפי 
הדין  צריך  ישראל  להכניס  את 
הרענעט  לחלב  כדי  לייצר  את 

גבינת "הגבינה  ואז    היא  נקראת  
 ".ישראל

 
גבינת  ישראל  משעת  חליבה ����

  מבחינים  בין  שתי �ומשעת  עשייה
אם ,"גבינת  ישראל"רמות  כשרות  ל

" חלב  ישראל"נעשתה  הגבינה  מ
הרי  זו  גבינת ,  שהושגח  משעת  החליבה

. ישראל  כשרה  למהדרין  משעת  חליבה
הרי זו " חלב נכרי"אם ייצרו את הגבינה מ

גבינת  ישראל  כשרה  משעת  עשייה 
ע  מובא  שגבינה "בשו(בכשרות  רגילה  

בגלל )  כשרה  בדיעבד"  משעת  עשייה"
" חלב  נכרי"הסיבות  שמנינו  לעיל  לנושא  

מתירים ,  חלק  מציבור  המהדרין  בכשרות
אך  הרוב ,  "משעת  עשייה"גם  גבינה  

גבינת  ישראל  משעת "מקפידים  על  
 .בלבד" חליבה

 
  המדובר  בחומר ����לטינה  וכשרותה'ג����

לי  ונמצא  בשימוש  נרחב 'אשר  יוצר  ג
, במוצרי  מזון  רבים  ובעיקר  בממתקים

. יוגורט  פירות  ועוד,  גלידות,  סוכריות  גומי
לטינה  מיוצרת  מחומר  הקרוי  קולאגן 'הג

המאכל (הנמצא  בעצמות  רגלי  בקר  
) עשוי  מעצמות  אלו"  רגל  קרושה"הקרוי  

וכן  בצוואר  של  בקר  וחזירים  בין  הבשר 
כ  מצוי  הקולאגן "כמו.  והעור  החיצוני

הייצור  נעשה .  בעצמות  ועורות  של  דגים
עיבודם ,  י  איסוף  העצמות  או  העורות"ע
י  חומצות  חזקות  והשהייתן  במשך "ע

לאחר  שהבשר ,  שבועות  בבורות  סיד
עושים ,  העצמות    מתרככות,  מתכלה

, מהם  מעין  בצק  ולאחר  ייבוש  וטחינה
, באופן  דומה.  לטינה'מקבלים  אבקת  ג

ניתן  לעשות  מן  הקולאגן  גם  יריעות  או 
שרוולים  המשמים  לעטיפות  נקניק 

בעיית  הכשרות  של .  ונקניקיות
י  פןסקים  חשובים "נידונה  ע,  לטינה'הג

היה  מראשוני "  אחיעזר"ת  "ובעל  שו
מבקר (לטינה  מעצמות  'המתירים  של  ג

בטענה  שכלה  שם )  שלא  נשחט  בהלכה
לטינה כי הקולאגן נפסל 'של בשר מן הג

לאכילת  כלב  ולכן  הקולאגן  מאבד  את 
היתר  זה  שנתמך  גם . שמו  כמאכל לגמרי

י  פוסקים  רבים  אחרים  איפשר  את "ע
לטינה  גם  אם  נעשתה 'השימוש  בג

. מעצמות  של  בקר  שלא  נשחט  כהלכה
לטינה 'יש  פוסקים  שהתירו  בדרך  זו  גם  ג

ר "הרה.  מעורות  ואפילו  של  חזירים
לטינה 'לישראל  התירה  שימוש  רק  בג

: מעצמות  וחייב  להיות  כיתוב  על  המוצר
מ "הגר".  לטינה'כשר  לאוכלי  ג"

ל  אסר  את  השימוש "פיינשטיין  זצ
, לטינה  ורוב  אירגוני  הכשרות  שם'בג

זאת  על  אף .  לטינה'אוסרים  שימוש  בג
חלב "שהם  מתירים  ברובם  שימוש  ב

בשנים  האחרונות .  פ"כהיתר  הגרמ"  נכרי
לטינה  מדגים 'הוחל  בייצור  מסיבי  של  ג
לטינה  מבקר 'כשרים  וכן  יש  ייצור  של  ג

בגלל  העיבוד (שנשחט  כהלכה  
). לטינה  אינה  בשרית  אלא  פרווה'הג

לטינה  אלו  יקרים  מאד 'סוגי  ג,  מאידך
, בנוסף,  לטינה  הרגילה'בהשוואה  לג

לטינה  מדגים  אינה  מתאימה 'הוברר  שג
לפיכך  יש  גם  שימוש ,  לכל  סוגי  המזון

לטינה  מן  הצומח  כמו  גומי 'בתחליפי  ג
ערביקום  מדבק  עצים  ואגר  המופק 

 .ים ועוד-מאצות
  

הבדלים  בין  כשרות  למהדרין ����
, בכשרות  למהדרין����לכשרות  רגילה  

דואגים  שכל  ייצור  כשר  ייעשה  תחת 
כשאין  חשש  לעירבוב ,  אפילו,  השגחה

, שכיום,  יצויין.  או  החלפה  של  מרכיבים
רוב המפעלים בעולם נתונים תחת שיטה 

 -9000הנקראת  איזו,  של  ביקורת  איכות
גם  אחרי ,  ובמסגרת  זו  ניתן  לבדוק
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ה“ב כל  ייצור  שנעשה ,  חודשים  ושנים   

במפעל  ובאילו  מרכיבים  נעשה 
שאין  חשש  שירמו  ויחליפו ,  כך,  שימוש
גם  אם  לא  הייתה  השגחה ,  גלם-חומרי

 .צמודה
 

מקפידים  על ,  בכשרות  למהדרין
הכשרת  קו  הייצור  וכן  על  פגימת 

באם  נעשה  שימוש ,  מי  הקיטור
-בקיטור  משותף  לייצור  כשר  ולא

ישנם  מקרים  שבהם  מחייבים .  כשר
  שעות 24את  המערכת  לשהות  

, לפני  הייצור  הכשר")  מעת  לעת("
כאשר  יש  חשש  שהייצור ,  זאת

 .כשרים-הקודם הכיל מרכיבים לא
בכשרות  למהדרין  מקפידים  על 

, "אפיית  ישראל",  "בישול  ישראל"
: ואי  שימוש  בחומר,  "חלב  ישראל"
 .כשר-לטינה מקולאגן לא'ג

אין  הכשר  שנתי ,  בכשרות  למהדרין
-כ  מדובר  בחומרי"אלא,  למוצרים

גלם  מסויימים  אלא  כל  ייצור  כשר 
 . מלווה בתעודה נפרדת
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