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שליט"אשסרבביךמשהרבימהגאין
תשס"ד)סיוןט"ושישי,(לילהשבתבביברהרבבהבעצרת-ת//יירישליםהחרריתהערהראב//י

ןהגדולה'הקידושעלועצומהגדולהשמחהלנו"היה
שידעוהעולמפינותובכלישראלבארץנשימאלפישאלפי

הבורא,רצוןלקיימשלהםהפאותאתהורידוע"זןאיסורשזה

ממשישראלביתכלהיהודימןאצלמצוילאה'קידושכזה

הע"ז,הסירונפשבמסירות

נרתניםלאחררנהלתוגה!נהפכההשמחהלדאבוננו

שפרוצהנקראהיההיומעדפררצרת!פארתעלהכשרים

לפריצות!!,הכשררבנימןהכשרלזהישועכשיוזאתןעושה

מהסרגמרבניםהכשרכשררארתשלנרלנשיםגרםכבררזה

איסרר,שרםעלאלרבפארתערבריםשאיןחרשברתהםשלנרן
עריותדגילויאביזרייהושהואפריצות-אסור!ע"זרקלא

עלהכשרנתנר!כשנרתניםאחדמררעהשניהםאסור!,ג"כ-

לנוהיהישראל,כללעלגדרללקטררגלגררםיכרליםח"רזה
בזה,להחזיקוצריךה'קידוששלזכייהכזה

יודעימכולם-זרהלעבודהההכשרעצמעללהעירויש

בפסחבחמץוהנהמע"ז,נלמדבפסחחמץחמורהןע"זכמה

הכשרמחפשימוחומרותןהידוריממיניכלעליודעימכולמ

הכלאחדבירםזרהבעברדהפתארםמהודר,ויותרטוביותר
ישראל,בכללגדרלהפרצההםבזהההכשריםמרתר?!נהיה

עולמ,שלמריבונוניסיוןהיהשזהלדעתכולמצריכימ
ובעליהמהיהודיותמהנשימרוחנחתלוהיהבוודאיהקב"ה

לאהשטןהנראהוכפילקב"הןשלהמהנאמנותאתשהראו
מצאשמתירימןרבנימכמהושמפהומצאזאתןלסבוליכל

לפריצות,היתרשנותנימרבנימ

אורבאמובעוצמהבחוזקלהחזיקצריכימאנחנואבל
רבכלזרהעברדהשלנדנרדרבכלע"ז,באיסורחזקנחזיקמעטן
שלנר,הכרחרתכלעםללחרםצריך-פריצרתשלנדנרד

שע"זיודעימאנוהע"ז,אתלבערגדולהןמצווהלפנינויש

זהע"ז,איסורזההתורהיסודהדתןיסודבמשהו,אסורה

הדיבורימבשניובעצמובכבודוהקב"המפישמענו

ה'ייאנוכיאמר:כשהרבש"עהדברותןעשרתשלהראשונימ

נזדעזע,כולוהעולמכללך"יהיהו"לאאלוקיך"
פירצותפירצותןלחפשאסורחזקןלהחזיקצריכימאנו

בפריצות,ופירצותבע"ז

גררערזההכשרעםהירםבאיםהפירצרתרלדאברננר
שלהכשרעמלאאבלפריצותהיהזהלפניגמ-מהכל,

אותמשמחזיקימרבנימשלהכשרעמלאוק"ורבנימ,

גדולימ,חכמימכתלמידי

זמןשלההמשךעללהורותהיאבלילההיומהעצרת

לאיסורשחששוהפאות)(אתהורידוהיהודימשכלהקודמ!

 ,'הבעזרתבזהממשיכימוהמע"זןשל

היתריםעללהסתכללאהציבררלכלקרראיםאנחנר

אחרותנשימגמויעוררובצניעותילכוהנשימכלמדרמים!
שצריכימובזמןמלמעלהןרצוןעתיהיהואזבצניעותללכת

חזק,עצמנוכשנחזיקרקלרחמימנזכהמרובימ,רחמימ

ימשיך!שהיהןהגדולה'שהקידוששנזכהיעזורוה'

משיחפנילקבלממשבקרובנזכהזה,ה'קידושובזכות

אמן,צדקנון

שלדטייאשטרנבוימשהרבדמכחבמחוי

עדה"קדרושלדםראב"ר

תשס"רסיוןכ"אחמישייוםבס"ר

הודושיעראסרודיניםובתיהתורהגדולישכללאחר

ובנותאסור!-זרהעבודהחששנדנודעםשפאותופסקו

כשרותיעדיובאובקולם,ושמעושמייםשםקדשוישראל

בירןרבליפיאותסוגילהרבהאישורומעניקיםועסקנים

חילולוגורמיםהתורהמבזיםלמפרע,ןאפילןמספיק

 .. ,כמוהושאיןהן

היתריםחן/ןתקבללאוכשרהצנועהואשה

רבשכרזהעלותקבלמעבודה-זרהתתרחקרק /הללו

שמים,שםומקדשתנשמעותשתפילותיה

להיתריםפתןיתקבללאכשרהשאשהאניבטוח

עםבעולמוהןכבודולראותצדיקיםלבניםותזכההללן

בקרוב,צדקינומשיחביאת

עיןכהרףה'וישועתשמיםלרחמיבכליוןמצפההגני

משהשטרבכוך
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הואהריאשמה,כתבהואמאשריותרבישראל.מחלוקתאשולהפיחמדנימלעוררבאלאזהמאמר

לאחרנאמנימ,אנשיממפיעדויותשלאוסףגלולימזהבמאמראזהרה.וקריאתלכאבביטויחרדה,זעקת

לכתחילהמותרהפרסוםנתבררה.שאמיתותועובדותרקוהכנסנוהגזמות,מפנינזהרנוודרישה.חקירה

אתמגישימאנו-הדורמג-דיקיכמהשלבברכתמדבר").ב"אחריתפירוט(ראהבפוסקיםהמבוארעפ"י

וכברמשוחדת!!!בלתיבכנותהמסקנותאתויוג-יאולבבתשומתבויעיינוהקהל,לביקורתהדברימ

לעולמ".יקומאלוקינו"ודבר-זרעו"מפיתשכחלא"כיהקב"העיייהובטחנו

הפאותשלשהנושאויותרשנהכשלושימזה

מלכימ,שולחןעלעלההודימשיערשיוצרו

הבירוראחריתש"ל)(בשנתוהלכהדתובספר

על-שליט"אשטרנכו,הגר"מכתכההלכתי

עלסומכיםאנו"ואיןוז"ל:מעשילבירורהצורך

קריאהמריבוירקשידיעותיהמלבדמלומדים

אנוזקוקיםתורהשלדיןחיצוניימ,בספרימ

וכבריומ,יומשממתרחשמהנאמנהלעדות

מחקריימתורניימלחוגימבשעתווהצענובקשנו

להודולנסועמומחימשיארגנוובאמריקאבארץ

כדיצריכיםואנו ...השערותמוצאארצותושאר

ראייהמעדיומקיףיסודיכירורהלכההאילברר

לצעריאבלהיום.שםומנהגיםהמציאותבפרטי

"הדרך"

אוזןבאמריקא,ולאכאןלאאז,מצאתילא

ודחוףנחוץהדברולדעתילהצעתי,קשבת

ואוליארצות,ועודלהודוחוקרימלשלוח

לבצעגורמימיתעוררוכאןהקונטרסבפרסומ

שנימ.וחמששלושימלפניל IIעכהדבר".

הביאוואמיתייסודיבירורבמקומלצערינו

בישראלמומחה"עדות"מסויימימפאותיצרני

 !גויפרופסורמחבירוששמע )!חילוני(פרופסור

שערמבתספורתההינדימכוונתשאיןמלונדון

בלב.דרוחנית""התעלותלשמאלאזרהלעבודה

שרעהוהחילוניהפרופסורמצייןובעדותו

סמךועלבנושא"מביןהנראה"כפימלונדון

יבואניהוליכוזוומשונהמפוקפקת"עדות"

 ,שנהמשלושימיותרשוללהציבוראתהפיאות
 ...זרהעבודהבאיסוררבימוהכשילו
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בירורימנעשוסוףסוףהאחרונותבשנימ

נשמעושונימ.גורמימע"יויסודייממעמיקימ

המאמינימהודיממאותשלאישיותעדויות

הודימגמביניהמלע"ז,שערמשגילחובהינדו

בעליוהמהמערב,במדינותרבותשנימשחיימ

גבוהה.השכלה

דורשזרהשהעבודהספקלכלמעלהתברר

למענו.שערםאתלגלח(ההינדיים)ממאמיניו

עצמשמבחינתמהדגישובפסלהמאמינימ

ובזהלפסל,השיערשלהקרבהמהווההתספורת

במקומהכמרימלפסל.עבודתמנסתיימה

להשתמשהממונימוהמהפסל,כשלוחינחשבימ

אתמוכרימהמכןולשמהפסלצרכילכלבזה

לסוחרימ.השער

נפש,ממליארדיותרישנמהודובמדינת

ההינדו.בדתמאמיניממתוכממליון 800כאשר

ההערכהלפימפוזרימכולובעולמלכ,ןבנוסף

זרהבעבודההמאמינימהודיממליון-200כעוד

שארככלראשמשערותלגלחלהודוונוסעימזו,

עצמה.הודושבמדינתההינדומאמיני

המרכזיהטומאהמרכזקיימטירופאטיבעיר

קומות 4שלבבניןההינדו,"דת"שלוהגדול

בגובההגדולהפסלשוכןכשמעליוהמרכז,שוכן

נעשיתוהכניסהההרצלעעלבנוי[הבניוקומות. 3של

מצידונעשיתוהיציאההרביעית,לקומההישראחדמצד

נראההואאיואןענקפסלישעצמוהבניועלהשני.

לנכנסיםמסתירהבניונובהכיהנכנסים,לאנשיםבבירור

ההר].בצלעהשנימצדוהבנויהפסלאת

"הדרך"

נעשןשןףשוףהאחרונותבשנים

ע"יוישודייםמעמיקיםבירורים

עדויותנשמעו .יםשונגורמים

המאמיניםהודיםמאותשלאישיות

ביגיהםלע"ז,שערםשגילחןבהיגדו

המערבבמדינותשחייםהודיםגם

השבלהבעליוהםרבות,שנים

גבוהה.

שהעבודהשפקלכלמעלהתברר

(ההיגדיים)ממאמנייודורשזרה

למענו.שערםאתלגלח

בקומהעצמוהתגלחתבביתשגמהאמת

מלבד-ממשופסליםתיפלהביתישהתחתונה

התספורתמבחוץ.הבניןשמעלהגדולהפסל

לעבודהכוונתמהמתגלחימכאשרבבנין,נעשית

שלהמפורשתבקשתועפ"יזאתועושימזרה,

הגדול","הפסל

בבתישמתגלחימשהמעטימלהדגיש,חובה

שמישכאשרדוקאזאתעושימשבסביבה,מלון

זרהעבודה-וכו'הפסל,קטורתשלתמונה

גמורה,

העבודהבבניןמתגלחיםאנשיםאלפיעשרות

ארוןשיערמהםולהרבהביומו,יוםמידיזרה

קוקוסבשמןונמשחומטופחהמסורקומשובח

יומ.כל

שיערשלאדירותכמויותנלקחימזהממקומ

גודלובשלהפיאותלתעשייתבמיוחדהמתאימ

ונקראבשלימותנקצץהואכלל(בדרךוצורתו

יותרנמוכהברמההואמהשיערחלקרעמ"י),

שיער.לתוספותומשמשמוזלימבמחירימונמכר

שאינוגרועשיערשלמסוימאחוזגמקיימ

תשס"הן IIס

• 



נמכרוהואהפיאות,לתעשיותלחלוטיןמתאים

כגוןבשיערהמשתמשותהכימיותלתעשיות

 .והבשמיםהמזוןתעשיית

תוכזןןתוכיןח.ד.לתעש.ייתשיער

העבודהבביתמקורםבהודוהשערותרוב

מדינתשלרשמייםבמסמכיםנבדקהדברזרה,

מאלההואמהודוהמובאהשיערשרובהודו,

גםהעלווכךשלהם.זרההעבודהבביתשנתגלחו

צילום(מצ"בפרטייםגורמיםשלהבירורים

לדוגמא).

בעולםהשערותשרובשמענומומחיםמפי

איסוףסיןכמובמדינותלתעשייה.הולכים

ובהודומהמספרות,מגיעלתעשיההשיער

הגרועהשיעראתהאליל"מ"מקדשלוקחים

ומשווקיםהפיאותלתעשייתמתאיםשאינו

 .המזוןלתעשייתאותו

זהחומרלייצרמעדיפותהכשרותועדות

ע"ז.בשיערלהיכשללאבשבילסיןכמובמדינות

ובטיבארוךבשיערצורךאיןזותעשייהלצורך

מהמספרות.בסיןנלקחהשיערולכןמיוח,ד

העומדיםבא"ייוקרתייםמפעליםקיימיםאמנם

-העה"ח)(כבר'צמהודרתהשגחהתחת

בשלבדוקאההודיבמפעלביצורהמעונינים

היצוראתלפצלנאלציםוהםהגבוהה,רמתו

בסיןנעשההיצורתהליךתחילתכאשרלשנים,

תחתמועברמכןלאחרורקסיני,גלםמחומר

במפעלהיצורלהמשךוקפדניהדוקפיקוח

שבהודו.המובחר

המניעהודימשיערנעשההפאותיצור

כימסחרי,הגיוןבזהישבדווקא.מה"מקדשים"

דרך""ה
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להיותצריךהואלפאותשיתאיםכדישיער

קלכזאתבצורהאחי,דגווןאחת,מקשהארו,ן

פאה.ממנולעשותמסחריתמבחינהוזול

אלפיעשרותמסתפריםשבוהאליל""במקדש

באופןשגולחארוךשיערמאדמצויביום,איש

לקבלקל-רעמ"י)(המכונהנשמרתשצורתו

ובאורךאחידבגווןפאהליצורמתאיםשיער

הרצוי.

ללאהואההודיהשיערשלהאיכותלכ,ןבנוסף

מהודוהמגיעהשיערודוגמתו,הסינילשיעריחס

לשיערהקרוביםוטיבגמישותברקבעלהוא

העיבודיםכלשעםסינימשיערבשונההארופאי,

כלל.ארופאילשיערברמתומתקרבאינו
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אוקראינה,איטליה,סין,כגון:רבותבמדינות

ישנמוארגנטינה,הונג-קונגברזיל,תורכיה,

מהודו,השיעראתהמקבליממשוכלליממפעלימ

ברמהההודיהשיעראתוצובעיםמעבדיםוהם

ארופאי,לשיערממשדומהשהואעדגבוהה,

מומחימשאפילועדוברכות),במגע(במראה,

ביניהמ.להבדיליכולימאינמגדולימ

מבהירים:בהודומסעותשערכומומחים

אלפיעשרותישנםהגדול,ה''מקד'ש'שמלבד

המפוזרימנוספים,קטניםטמאים"מקדשים"

למטרתשיערגוזזימבהמשגמ-הודורחביבכל

והמשובחתהגבוההואיכותוגמורה,זרהעבודה

נשימ.לפיאותמתאימה

"הדרך"

~ 

שלאבהודוהשיערשארעדותמ,לפי

משמשולכןירודה,באיכותהואע"ז,ממקומות

המזוןולתעשייתלגברימפיאותליצורבעיקר

לאיסורתוקףמוסיפהעדותםוהתמרוקימ.

הודי.משיערהמיוצרותנשיםפיאות

עלדיןבעלהודאתגמנתפרסמלאחרונה

הישיבות""חניכימטעממפקחימזו.עובדה

כלשכמעטוגילובהודוסיורערכו(רמ"ג)

נלקחהנשימפיאותאתעושימשממנוהשיער

בהודו.השונימ"מהמקדשימ"בודאות

-העי'קוללחרדי)(המתחזהמעיתוןצילוםראה

רבנימעדויותמביאאשרתשס".דאלול

פיאותעושימממנוהשערכלשכמעטומומחימ

הודו.ברחביהפזורימהמקדשיממרבבותהוא

בקלות"הכשר"נותנימהמאלו,עובדותולמרות

 ...מדהימהדעת

השיערכלשכמעםחתבררכן
הואובהורי,וקוניריכעדבפאירתשעובובונבו

.ברחינהןרי.השוגיםמהובקדשיםובוראות

פמקוישואלגדולי
תודישועו

שמקורפאותלאסורבתשובהשיצאהראשון

הגר"מהחרדיתהעדהראב"דהואמהודו,שערמ

שהכרעתבאריכותשנימקשליט"אשטרנבוך

זניחהכעיןמקלששבירתכראשונימהפוסקימ

וברור-כדרכהעבודהנחשבושהגלוחנאסרה

זרה.לעבודהשכוונתמ
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נשלחשליט"אאלישיבהגרי"שבקשתעפ"י

לבדוקבלונדון,דייןשליט"א,דונרהגרא"ד

מהותיקןכומרשלבתחפושתבהודו.המצבאת

בכירימממשלתיימגורמימובסיועלהודו,נסע

חדר-הותיקןשלאישילשליחשחשבוהו

וקיבלביותר,הנסתריםלמקומותדונרהנרא"ד

זרהבעבודהאדוקיםשהםברורהאינפורמציה

זרה,העבודהדרישתלפישערםאתומנלחים

הע"זשמאתהמזכירימרביממתגלחימובעודמ

אףומיעוטמבליבמ,חושבימואחרימבפיהמ

אותוומעלימהגדול""לפסלהשיעראתלוקחימ

בגופמ.

דונרהרבשלוהמפורטתהנאמנהעדותו

פיהמשעלאחרות,רבותלעדויותהצטרפה

אתלאסורנחרצתבצורהאלישיבהנרי"שהכריע

במכתבוהוסיףהודו.ממדינתהבאותהפאותכל

מסמכיםשלפי-מארה//בלרבארוךתשובה

מהשערותאחוז 75הודוממדינתרשמיים

אםונםשלהם.הע//זמבתיהםמהודוהמיובאות

דבריבשו"תכמש"כלהםקבועדיןלהפךזה

הפוסקיםשהכרעתלהוכיחוהאריך .)ג"נסו'(ח"בחיים

נאסרה,זביחהכעיןמקלששבירתכראשונים

עכת"ד.בכך,עבודתהנחשבהתנלחתועצם

ואףלאיסור.הכריעשליט//אקרליץהנר//נגמ

למעשהבזההחמירשליט//אואזנרהנר//ש

אםיודע"מילישנא:בהאיכתבלבנוובמכתב

להרבהנרםזרה)עבודהבשיער(השימושזהנם

ישראל/.בבתיונפשייםנופנייםמקרים

התאחדותשלהמפורסמיםהרבניםכמו//כ

בארץרבימדיןבתיועודוקנדהדארה//בהרבנים

הכרעתםאתבמכתבמפרסמוובחו//ל,ישראל

 .ז//עתקרובתמשוםאסורותמהודושפאות

"הדרך"

בשיערבשימוששהאיסורלאחר

עיייברורותהוכרעבהודושמקורואדס

לתתמנתהרישעלהפוסקיס,גדולי

יני Xרפיקוחנדרשלפיאותהכשר

ןר Xהימשלבישלבכלעלועקבי

באריזהוכלהמהגזיזה,החלוהשיווק

ע"מגמר,המור Xהמושלוהמשלוח

,וכואסורשיעריסתנושלאלוודא

באסור.המזתריוחלישלא

התבררשעטנז)(לבדיקותמעבדהבבדיקות

נמצאסנטטיאחוז ' 00%כיתובעםבפאותשאף

לרשתהשערותשלבחיבורימבפוני,הודישיער

 ...החריפההפאותובעייתוכדו/,

לתתיכולהאינהשעטנזלבדיקתהמעבדהגמ

אינהוהמעבדהמאחרזו,לשאלהברורמענה

בדיקהרקאלאהשערות,כלאתבודקת

מצויהנסיוןשלפימסויימימבמקומותמידגמית

להקלשקשהדעתםרביםרבניםטבעי.שיערשמ

סינטטישיערלהתירלסמוךהחמור,ע//זבאיסור

שנםברורולדעתםבלבד.מדנמיתבדיקהעפ"י

שלביכלעלהכשרצריכותסנטטיותפיאות

והשיווק.היצור

זרההעבודהשלהבעיהטבעימשיערבפאות

לנושאלהיכנסמבליוזאתכמובן,יותרגדולה

לשערממשדומותזמננופאותשכלהצניעות

הותרושלאגדולה,הלכתיתבעיהבחבישתןויש
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 ...מעולמפוסקשומע"י

האוסרימההכשרימנותניעלגדולהותמיהה

(כפיטבעיובמראהפרוצותפיאותחבישת

עצממוהמרחוב),ובמודעותבספריהמשפירסמו

לרכישתידבנתינתמדבריהמליצנותעושימ

רבימפאותסלונישהעידווכפיפרוצות,פיאות

מאדגדלהלפאות,הכשרתעודותנתינתשלאחר

האסורות.לפאותהדרישה

שבמשךהדורמצדיקיאחדעלשמעתי

הפחדמפניבלילותנרדמבקושישבועות

וביותרבפתחנו.שעומדזרהעבודהמאיסור

למיניהמההכשרימנותנישלמהזלזולנפחד

ההכשריםמנותנירביםלדעתו,זה.חמורבאיסור

לסמוראפשרכיצדוא"כלאיסורלועגיםבליבם

עליהם?!

שואלימ:הייראירבנימ

מממכים"ייהבורקהמשגיחכיצר

להיותיכולהכשרותמטרכתמטטם
לפניו.הוגשוהמממכיםשכלבטוח
רווקאהטמקבעלהעליםאולי
 ,להורוהנוגעיםהמממכיםאת

מובניםו!מטעמים

הכשרנותנימלאכידועהמאכלימבכשרות

כלעלקפדניתוהשגחההמוצרימ,בדיקתבלי

הגרועים"הרבנות"בהכשריאפילוהייצור.שלבי

"הדרך"

דברלמפרע,הכשרנתינתעלשמענולאביותר

פיקוחישההכשרימבכלמראש.לכשלוןהנועד

להפתעתינו ...אחרתאוזוברמההיצורשלביעל

סטנדרטיםנכנסוזרהעבודהאיסורעלבפיקוח

·"ישהחרדיבעולםתקדיםלהםשאיןליברליים

ישהפאותבכשרותזולרפורמה !למפרע"פיקוח

כברשחלקםכבדיםכשלונותמחיר,

 •.•מפורסמים

"שאריתהכשריםבשניבעיקרנתמקדבדברנו

עקבגרוס),מ.(הרבהישיבות""וחניכיישרא'ל'

ישראל.בארץהפאותרובאתהכשירושהםכר

(לפיאלושהכשריםהסיבהבגללובעיקר

גדולישלובהדרכתםמכוחםפועלים )!טענתם

נחרץ,באופןההודיהשיעראתשאסרוישראל

המתיימרימשאנשימהדעתעליעלהלאכןואם

בקלילותהכשריתנוהאוסרימ,מכוחלפעול

זרהעבודהשלחמורכ"כלאיסורלהלן)(כמפורט

במשהו.ואסורבהנאה,האסור

דלהלןוהעובדותהסיפוריםברורות:יאמר

כלוכמו"כראשון,מכלינשמעוככולםרובם

שונות.בדרכיםאומתוהסיפורים

שלהכשרותמערכתראשיעמדיברנו

לנושיסבירוהישיבות""וחניכיישרא'ל'"שארית

לפניכמ:התשובות?והריבודקימכיצד

מסתמכימחרדי/דתי,החנותכשבעלא.

באיסורימ",נאמןאחד"עדבתורעליובעיקר

מסמכים.קצתבודקימראיהולתוספת
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אחדשעדההלכתיתמהפסיקהנתעלמאמגמ

שפירסמ(כפימרובההפסדבמקומנאמןאינו

מהעלנחשובבואושליט"א),אלישיבהגרי"ש

אמנמהחנותבעללהעיד;עדאותויכולבכלל

כךוכיאירופאי,משיערפאהשהזמיןלהעידיכול

הואהאמאולמ,שקיבל.המשלוחעלכתובהיה

מהאתתואמתהאריזהשתכולתלהעידיכול

רימהלאגוישאףווידאהואהאמ ?עליהשכתוב

 ?הודילשיעראירופאיותתוויותאירגןולא

השיערגזיזתאתבעצמוראההואהאמוהעיקר,

 !? ...בפריצותההאירופאיתמהאשה

-חילוניהואהיבואןאוהחנותכשבעלב.

ועפ"ימידעמצליבימרבים,מסמכיםבודקימ

הכשר.נותנימאלונתונימ

ה'יראירבניממסמכימ,לבדיקתובאשר

מטעםמסמכים""הבודקהמשגיחכיצדשואלימ:

המסמכיםשכלבטוחלהיותיכולהכשרותמערכת

אתדווקאהעסקבעלהעליםאולילפניו.הוגשו

 !?מובניםמטעמיםלהודו,הנוגעיםהמסמכים

המעידיממקורייממסמכימגמלכךבנוסף

עלערובהמהווימאינממאירופהמגיעשהשיער

ההודיזרההעבודהשיערשכןהשיער,כשרות

התבררולצביעה,לעיבודלאירופהמשווק

(כוללבאירופההמצויהשיערכלשכמעט

 . !בהודומקורובכפרים),

I וחניכיישראל""שאריתאתלשאלתנו"

גמהמאכלימכשרותעלבפיקוחהאמהישיבות"

לאאחד',"ועד"מסמכימ"עלמסתמכימהמ

הקהליראה- !!הזההיומעדברורמענהקבלנו

 ...וישפוט

"הדרך"

ההכשריסנותניעלדולהגותמיהה

פרוצותפיאותתבישתהאוסריס

שפירסמו(כפיטבעיובמראה

והםרתוב),ובמודעותבספריהם

מדבריהםליצנותעושיסעצמם

פרוצות,פיאותלרכישתידבנתינת

רביספאותסלונידו Iשהעוכפי

לפאות,הכשרתעודותנתינתשלאתר

לפאותהדרישהמאדגדלה

האסורות.

מסמכיםזיופי

מעידימומקצועמסחראנשיכן,עליתר

חופןתמורתהכללזייףהעולםבכלאפשרשכיום

מסחריימלמסמכימישערךומהדולרים,

 ...המשווקדרישתלפילשיכתובהניתנימ

ודורשימהשיטהאתשיכללומסויימבהכשר

הזמנותכגוןי,דבכתבהכתובותמשלוחתעודות

שולחימהמואותמוכדו'בפקסהנשלחות

איןזובשיטהג.םגרפולוג.לבדיקתלחומרא

לידינו,הגיעוהמסמכיםשכללודאאפשרות

לסדרניתןידבכתבמסמכימגמזאתמלבד

הכשרות.ועדלדרישותשיתאימוכדילמפרע

מנהלילושאמרומעידמפורסמיצרן

צריכימ"הייתמובסין:בקוריאההמפעלימ

אתשנסדרכדיהמשגיח,שמגיעלפנילנולהודיע
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היולאהמפעלימרובטוב".יותרהמסמכים

השערותעמהבעיהכימראש,התראהצריכימ

שנהחצילפניפורסמהכברמהודוהמגיעות

הסכנהאתשהבינוהעסקימבעליורובבעולמ,

יופיעלאשהודובאופןהמסמכימאת"סידרו"

המפעלימשגמאומרותהשמועותכלל.בהמ

תוך"הסתדרו"מראש,לזיוףדאגושלאהמעטימ

 ...בשלומעברוהעסקהמשגיח,ביקורכדי

הואאלי"'ל'פאותכשרותנתינתשלהסיפור

ראשונה.ממדרגהשערורייה

לתתאברכיממינוישרא'ל'"שאריתרבני

שברוברבימ,שמיעהעדיישנמלפאות.הכשר

עומדמימראשידעולא"שארית"רבניהמקרימ

המבעיתון.לראשונהזאתראוהמהכשר,לקבל

הקריטריוניממהמברורלענותידעולאגמ

יובנוזהמידעלאורההכשר.ניתןשלפיהמ

דלהלן.הדברימ

עלעצמודעתעלהחליטהמשגיחהאברך

איןכאשר(ואחרימ)אלי""לפאותהכשרנתינת

"לטענתו"לפיקוח.מתאימימוכישורימידעלו

"שעותבמשךיסודיתמסמכימבדיקתנעשתה

שיערקונהאינואלי"ש"פאותלווהתברררבות"

בהודו.

האפשרותעקבבחסרלוקהזושבדיקהמלבד

כאןישמסמכימ.לזייףאולהעלימהקלה

ע"ילהודושנשלחשהשליחמא,דגדולהריעותא

שנפגשהדיןביתחבריבפניהעיד-קרליץהנר"נ

שלבעולמהגדולימהקניינימאחדעמבהודו

סיפרוהוא-ממדרס"גופטה"היצרןע"ז,שיער

ממתחםשיערקונהנןמרמתשאליתומולפי

זרה.העבודה

שבראיון-(מצולמות)רבותעדויותישכמו"כ

"אלי"סיפרשנהחצימלפניהחילוניתלתקשורת

הודי.משיערמיוצרותשלושהפאותבעצמו,

ששמעו"חרדיות"לקוחותשלעדויותגמקיימות

שיער.לקנותלהודונסעשהואעצמומאלי

ד~

בפניהעובדותוהבאתרבימלחצימאחרי

העניןעוכבישרא'ל',שאריתהכשרות"ועד

את"מאלי"לדרושנזכרוהמאזורקלשבועיימ

לאובו 9Sשנתעדדרכוןמסרהואהדרכון.

לחצונוסףשבועכעבורלהודו.נסיעהמופיעה

החדשהדרכוןאתשיביאהכשרות""מועדעליו

בלבדמהדרכון 80%שלצילומשלח"אלי"שלו,

הסיבההיומ,עדלרבנימנמסרלאוהשאר

 ...להסתירמהישברורה:

עדשבועותכמהלקח

אתקראושב"שארית"

ועכבוהקיר,עלהכתובת

ב"דץ

שיראלת tסאר

ימימלמספרההכשראת

עקבנוסף,לבירורעד

,וזהללק~:ןךס בIt ~Jוג i'Iמןובזנו1מ*גע~יעןז
זלןוזנ: r;ןו1~:ז&ידtאגביד:וגשףחקילו

תדד!\וTlM Iג'tן(חף
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 Hאל'ת I'פא

 . nמך~IוIעירוב~IוIאן)
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הטיפולשהתגלו.בעיות pתרוו.פ nnעלכןמ
 D1nlפך oלמIוIןר Iהאהע WIמעל'ע

באיסורוהרשלניהזוחלף OIJר Iרעלבר

קשותשאלותמעורררבימשבועותבמשךע"ז

 ...ההכשראמינותעל

אלילפאותההכשרביותר,עצובהסיפורסוף

רבימ[ישנמ ! ?לליצנותנבולהאין-הוחזר

לתקשורתחזרהמנצח"ש"אלילספרהיודעימ
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יייי

מצלצלימכמהשבעדחגיגיתוהודיעהחילונית

 .] ...ה'לחילולואוימהרבנימ",הכשר"קנה

זרהעבודהבפאותהולכותנשימאלפילצערינו

 ...ומסוכןחמורתורהבאיסורונכשלותאלו,

'ז
I 

t 

להשישבאינטרנטפרסומלההיהזהביר.

הזדרזההע"זשיערעלהרעשאחרי-הודישיער

אחרות.ארצותוכתבהזאתלמחוק

הישיבות"ל"חניכיהיטבידועהזועובדה . '~

 ...כשרותלהשנתנו(רמ"ג)

לאחתהכשרלתתהיתכןלשאלהובתשובה

המפקח:השיבהודי.שיערלהישעדותהשלפי

אתבאוקריינה,עושההיאשלההאישיהייצוראת

מרייסנררכשההיאהודימשיערלהשהיוהפאות

"הדרך"

ולקחנו.בקרטונימשמנוואותמהפאה,מסלון

שהפאניתאחראימיהמפקח:נשאלוכאשר

הודי.משיערפאותבעתידתקנהלאהחילונית

 ...קנסות"ישיתכן,"לאהשיב:

מהפאההתויתאתזהביתגזוראוליולשאלה

ולאשלה,תויתעליהותשימרייסנרשלההודית

המפקחתשובתלעולמ.זהעללעלותיוכלו

אולםזה,אחרילעקובדרך"איןהכל:אומרת

כזה".דברלעשותחשודלאאדם

הכלשעושיממקובלהחילוניהמסחרבעולמ

המפקחאותנומלמדוכאןכסף,להרויחבשביל

שתעקוףוחלילהחסחילוניתאשהה"תמימ":

לרמותחשודהלאהיאהכשרות,מערכתאת

 ...כסףלעשותבשביל

משמשתהעיירה,לשיכורהמתאימהתשובה

קשותלשאלותמספקתכתשובהלצערנו

 ...בכשרותונוקבות

ב"חידושאותנוזיכוהישיבות""חניכיבר'ץ

הכל-למפרעהכשר-הכשרותבנושאעולמי"

לאעודאחדכשאףבעבר,שנקנהמהגמכשר

מהמודעהצילוםראה ...פיקוחעלחלמ

ולאלקרואהבא),(בעמודבעיתוןשפורסמה

להאמין···

אצלרבותשאלותעוררזהבי,פרשתפרסומ

בחנותבעברשנקנוהפאותעםמה •הקונות

שרבימידועהרי •מלמפרעגםשהוכשרהזהבי

 ?מהודוהיושבחנותהמהפאות

אמרו(רמ"ג)הישיבות""חניכיהכשרותבועד

תשס"הן IIס 11



היהימימכמהשלסחבתלאחרתיקון.נעשה

דגמימעלרק"שההכשרבעיתוןבמודעהתיקון

 ."ממאחרישרכשהמהעלולאבעצמהיזהבישל

המודעהבשוליגמנעשהזהונחוץחשובתיקון

"חניכילהכשרשזכו"המאושרות" 22של

עלניתנו"האישורימלשונו:וזההישיבות"

עלולאהאישורמקבלישלעצמימיצורפיאות

כיצדידמ".עלשנמכרימאחריממדגמימפיאות

נראיתשאינהזוותמימהקטנהששורהיתכן

למכשולהבהרהתהווהמובנתיואינהלעין

 ...ידםמתחתשיצאזרהעבודהשלהחמור

jןייו!ובי"נך"חניכי-צדקדיובית
שי'ל"טאגרסוונרר<:ורניןך IQחנראשות

בגי-בקומרזכ
 O§=«,Wנsקס· aא' R. 519659fז: • 5ין 3 !!לב ,2Qיהיםרהבד

תרעיש:יבוקילעזידזזסניתאיישיניזתלשתווהטואתידצנירשימתלהלן

.. B ו"דח'-זנ'"טלסון)I -גמים;לונללאnבידIקטסאםטj ואפI'I %<וo 1 טיניב,HH ' 

·שינ:ם,נמציאונעלפניש'יוצריפתואגוללאל Pי
Iל··"וK "וסאווטj-'רמnריופ-ונקגבידעiםI'Iוישוmירtמlלאשיזר.ךנ

 .. ב"[מו!,ר;וי'

קרב.ינבייסו'ורייPtרננגימהרוnש 'חr-ייסש"נ'ריוג-ק"ב·
בקובנירץריי-אוח""סלזן

קרבבינאישtזרזו ,מנזדדמףר Jj-פ"nגינ"

ריאזיא!!)(ישרעוברנמקפוטא)גם rtlקאטספאתו

ןגרמתרד.אז"ה-פוא"!'זהזבי"יתקב
קרב.גבישרג'נסקיןר-חנקוי""חלב

בקו.ביניסקויןיטשדנניגל!'ךא"סית
בקובנישןהרב-רוב""דחתו
ל"דדtבצתדפד nהשרי!נrולפי .ע"ר-ידנסn)(פזיונ' Pאפה nןזלס"

ייי!לשםשיראליכלם-רפ"""פווות
גו'לנפתיוטורליםשדיזת- Hייתדאפ"זת

קרבגבי"ליבן-nובאםי} MI {סססאjל" י!!ח"

בקובביס;וזןלנב- "'לI"ואrח
נקובניקעיבארינ- בI<מ'"פ"תוא

וריאפאי).(שיער 2004טטו 2004דמגים.לערק

H יציווותO'~םגארפכ ""חטי!!-אנ:וי
ד"נאילה" : Mל"ן I'דיקרןאא~",יוזלטה," •'קןויט!~ינפתם;-א!לטיה""ילבת

 .'"י'"סל"יס"ין"סגi\,ינק"ם, Iא" I~"חנמ"נאליסק",ירדסו," Oדימנפ,"-ג"'דו"י

"לרפ,"טהפ""לו,"ינק"לו,
בקו.גינתנתי!!בעל-לוביויב"אסתי
רילש'ד,פ-יתתי"פ"אזת
טטוןולט- "ה"ואפ"ת
לואבתןאבנפישצוריפואתעלקד ש!1Iםינתיקעבהקליית-ל!!טומ""תימ

 ...נוספיםלסלוניםהכשריםניתנוומאזד IIתשססיווח IIימתאריךהרשימה

החנויותרוב"הרילשאול:התקשרורבותנשימ

אזמאחרים,דנמיםקוניםרקבעצמםמייצריםלא

"הדרך"

 .קבלולאהןתשובה-ההכשר"חלמהעלנדעאיר

נכתבהזההנוסחשכלהאמיתית,התשובה

הכל.ויקנוכלומידעולאשהנשימכדי

נ ... i .· .••אפש"ננאייי:
~ ''','"' ,"""'"~~; d7 ~~ 1·'1' • 

התראיינהזרה,העבודהשלהפרשהבתחילה

לעיתוןסבא,מכפרהחילוניתהפאניתבנאי,צ.

תשיס'ד)איירכ"טמשפח'-לחרדי(המתחזה

אפשרותאיןמציאותיתשמבחינהואמרה:

יהיושלאהשיערמקורותעללפקחלרבנים

בליהכשרלתתשיירולאלשקרקלכימהודו,

אמגמהמקצוע.ובבעליביבואניםרבאמון"לתת

אתויראהבעולמשונימלמקומותאיתיייסעהוא

בעליכמובשיערמביןלאהואהתעודות,כל

המקצוע".

לרמותאפשרשלדעתהעולה,בנאיצ.מדברי

אפשרותואיןהשיער,למקורבקשררבכל

מקצוע.ובבעליביבואניםרבאמוןבלילכשרות

שומריאוחילונימשלנאמנותעלבנויההכשר

עיניהמאתמסנוורשהכסףאינטרסנטיממצוות

 ...עובדותלהעלימלעצממהיתרומורימ

עצמהבנאיצ.שהפאניתהגדוליהפלא

רבשלפיקוחנםלעקוףאפשרותהעלשהעידה

יח.דגמו"שארית"מ"חניכי"הכשרקיבלהצמוד,

יבואעליה,לפקחדרךשמצאוחשבתמואמ

תשס"הן IIס
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ייייי

פניכמ.עלויטפחהבאהסיפור

הגיעוההכשרקבלתלאחרמסויימתתקופה

בקשרישהיוחרדימ,ואשהבעלסבאלכפר

המבנאי.צ.גב'עממסחרקשריעקבידידות

הפיאות,פרשייתעלעמהושוחחולחנותהנכנסו

מהשיער 80%שעדייןלהמסיפרהשיחהכדיותוך

זהסיפורעקבבהודו.מה"מקדשימ"הואלהשיש

יותרלסמוךמוכנהואינהמאדהאשההזדעזעה

 ...הכשרשומעל

בנאיצ.הוזמנהאלו,קשותטענותבעקבות

אתהכחישההיאוכמובןהכשרות,ועדלמשרד

חילוניתשהיאעצמהעלאופיעדיוהביאההכל,

וההכשרהתקבלודבריהלמהדרין.וישרהכשרה

 ...נשאר

ך
\, 

 )ןרף P12 ... · .... :ן!ך;ר~. 12כ:

כפול:הכשרקבלוו"תקוה""ורדה"פיאות

אףעל-ישרא'ל'ו"שאריתהישיבות""חניכי

סיפרברק,בבנישיערהמשווקחילונישסוחר

קבלתלאחרגםאלופיאותשסלוניתומו,לפי

הודי.שיערממנורכשו"ההכשר"

ידוע)(ת"חנאמןמאדמשמענומדהימסיפור

כלעלגורףהכשרשקיבלהחרדיתפאניתעל

מדועהנדהמתהפאניתשאלהוכאשרהחנות,

סחורהליישהריהחנותכלעלהכשרקבלתי

 !הכשר?לבקשבאתילאשעליההודימשיער

כךכלהזדרזוהכשרותשבמערכתלההתברר

אותהלשאולהספיקושלאעדההכשר,במתן

 ...בחנותזרהעבודהפאותלהישאמ

אתגובההכשר,מתןאחריהמטורףהמירוץ

היבואניםשרובעובדתיתהוכחהדברמחירו.

מקוראתבעצמםיודעיםאינםהפאותוסלוני

אחד',"לעדלהחשיבמניתןהכיצדהשיער,

גזיזתבמקומעמדולאבעצממהמכאשר

ועדויותאומדנותעלבנויה"ועדותמ"השערות,

סיפורימ"המוכרים"תמימימלאגוימשל

 ...דורשלכלושקרימ

להילעמצעלמןיהתרהורוחידרותפאניותמספר

צקריברורהשכרו.תמודעותילעהמנאשלולשאדבירמ

היקעפהדיכרכל Pלערכמיתירים'"וסבחתשהןהלעה,

יאןואומירמהמיעטמשכריבממעתהיעבניהמ.שכירמ

בתורימשהולעלסמךוניתןיכדצ-עבלומהינחלש'ע'ז

לזלזמצעמו mאשהדעבגוההסיברותכיששאח,דדע

יהתרהואבנאשוורמאותקשרלכ pלוהאיסור,בגוף

 ...נ'מיתירים' mאוהואהיריכשביבלו,גמור

חייבודאיקאסטם"ש"יורוידעולאחרונהעד

הכשרותועדהודי.שיערבודאותהואכישריפה,

הכשירומחירימ""חישובעפ"יישרא'ל'"שארית

ה"יורופאותאת

אמנמקאסטמ.

מבינימבבדיקת

נמצאמקצועיימ

חשבוןתרגילישגם

בועדיודעיםלא

 ...הכשרות

.ואלשאויתרבז
שתם"ד'לא aאזםנ",ד

ןר 'IUא
'U1!\ ~ M'}1\!OC ו:!'II'I"J"' בל!Wח'זדmג1 1'1וןו"II'~!IבדM 

לחדי·פירסטקלאסקי-הפאהיילסוו
 U3i~נ jל1fIQ. oרקxיריי

:rלגגגwi Qיבלאוףרגtןi נW1פ'בבתולעאשך

ללב. wnןבאדץהניז"םןmםדנט1
 1 " 1'ופר Oדגםיטoו:נ jlיורודיזנג

 ,"""",,,,,~לחmו,-"י"" j!1 '" !""1(איAב. IQ וז'~~ ' !W7Y .. :rnQ'W ~ JIח~ןת'ב

JIQ.t'I/I! ןtlkזז:» '!W'I!1" ~ק. 'M.» iIII ~ n1 ל0;!ן\II!I י"גtp'jllll ~ j#\' 

rאווm ךII'מ גiועלr.Iחלש '1!צג1 יItחןבh .לעמרלI) 

 Cמבקן 1I1~קןז Aחןאםסג n1Mאפתחוק .II'IIבווnר mXס
גה"ל,חבחיחלשונnחו?
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כיבגיחוך,גובלהבדיקהשלהעקרוןזאתמלבד

עלמעידגבוהשמחירלמדושהיצרנימאחרי

ג"כההודישהשיערמסדרימהמאירופאי,שיער

ועדשללחשבונותויתאימ-מחירויעלה

 ...הכשרות

הכריעהחובבניםמשלחתכאשרנראהזהככה

 ...חונניםהנדרופורציכזה,חמורבנושא

אתרשמיתשאסרוהישיבות""חניכיגמ

הכשרימנותנימהמבפועלהריקאסטמ,"ה"יורו

שהזכרנוכפיהודימשערהמיוצרותאחרותלפאות

כלעלפיקוחאיןאצלמוגמ ...לעילבמאמר

אתותחליףקאסטמיורותיקחשלאפיאנית

 !בחנותהותמכורהתוית

כהותהינמובסיןבהודושהשערותכידוע

הוחלטאלונתונימלאורבהמ),נדירבהיר(שיער

"שארית"הכשרותבועד

בהירותפאותלהכשיר

בספרייבדיקהע"י

שאמצבעים.מסיר

אתמורידלאהספריי

שהפאהסימןהצבע

ואינהבמקורבהירה

וכשרה.הודי,משיער

בצורהנעשתההבדיקהעלההחלטה

דווח .מקודממקצועיתבדיקהבלאשלומאלית

לאברךשהמתינונשיממאותשלתורעל

קJl{זן nהזיגמוא

נחיי,ןוןגחnעכועבצוןהןכחתהיההחאפ

(Iליזג ;ן'M אאדוגןתיnגיחךיהז!!!ונבספ
קןח il&תג1ייוmסאסוnג"'קחב

P1iיבצ 1Iלדילiי nנעתדאיהזיזא
 nעבנךהויסם Dזn ~נmזו

nואגעצםןזnאדוגןתלעובקיגן
אל!נכוינר,אוטיענהפnאלסדיהבחתןווגסא

יסו(ג Ifיהיוסתעשהזומאי(בידקה

ישואל'!!שאויתבמשוךי
ק'ן 111כהנמ(הונוח'הןלנונןנני(

אחה"צ, 7:00עז-4:00מ Iלפנה"צ 13:00עז 10:00טעות
טעהחצילתןצאןתהמתנהזמן

בספריי.פאותלבדוקשהוסמך

פורסםבספריימשחקימיכמהלאחראולם

לאשהבדיקהעצמוהכשרות""ועדע"יבעיתון

"הדרך"

ידלזהנתנוכיצדהיאהשאלהכלל.מועילה

 ...מלכתחילה

-הודישיערעלהאיסורבושפורסמביומ

ענקבמודעותאטליה""גליתפאותמשווקייצאו

לאשלנוהפאות-גווניהלכלהחרדיתבעיתונות

איטלקי.משיעררקהודימשיערמיוצרות

באופןשיערשאיןספקלכלמעברהתברר

שיערהואהאטלקיהשיערכלבאטליה,מסחרי

באיטליהגדולחרושתביתישמעובד.הודי

עדמשוכללעיבודועושהמהודושיערשקונה

שיערשלולמגעלמראהקרובההודישהשיער

"שיערנכתבהפאהעלבכיתובאירופאי.

כסףהמשלמימהקונימ,אתלהטעותאירופאי",

 ...המזוייףה"אירופאי"השיערעלגדול

כפרנימאטליה""גליתשהוחזקואחרי

הכשרקיבלועודנחושה,במצחומשקרימ

שאינואחדמדגמ(חוץהדנמיםכלעלמ"חניכי"

מצוי).

הישיבו"ת'"חגיכי-צקדודזנית
שיל"טארגיס ' m::מרביחנאןזבשארית

כ.נז-נוקמרכז
mלבגסיחנחנגר.s113O ?לגOg-S796S9S .W031164 פN1 

תוושיייסטi"ליח ~חארי-דב"סד

השיערמקיירעלגיןאישור
KOSHER HAIR CERTIFICATE 

אילטיה"ייגליתוכחברתהפאיתכיבזהלאשרהנגי
ובת, mר 17חגכיכוכגי{ירחיבעב'/מ"יססלניב.י fIבבלעיתאשר

ירושליס. 43ירסיחוברק,בני Sוסקולןבב mר

הדויממדינתשיערבחשש'אינס
ייאנוטנלה".מדגסלבדתרנוגיםלכג!לכיתןהאישןר

הצהירמפעל,באותובדיוקשמייצרחרדייצרן

ואלואלושבדגמימהכשרותמערכתבפני

לאהכשרותבמערכתהודי.בשיערהשתמש
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טועה,שהואלוו''הוכיח'ו'טענתואתקבלו

שלישייצרן •.•הודילשיערניתןוההכשר

כברהודימשיערהמהנ"לשהדגמימשהתעקש

המסקנאאלו.דגמימעלהכשרקיבללא

כל(רמ"ג)הישיבות""חניכיאצלהמתבקשת:

 ...נשכרהחוטא

שהשערהמעיריםמקורייםמסמכים

ערובהמהוויםאינםמאירופהמגיע

שיערשבזהשיער,כשרותעל
לאירופהמשווקההוריזרההעבורה
שכמעםהתבררולצביעה.לעיבוד

(כןללבאירןפהה.מצויהשיערכל

יראנאמן,מאדמשמעתידלהלןהעובדהאת

מעולמביקשהשלאחילוניתפאניתמרבימ:שמימ

שאריתהכשרותמ"ועדלההשאירוכשרות,

שמוכנהנאמרובוהקוליבתאהודעהישראיי

תבואאמחתומה.כשרותתעודתבמשרדמעבורה

התעודה.אתתקבלכסף,עמלמשרד

המסמכיםאתבדקוהכיצדשואל:הבןוכאן

"כעדעליהסמכוואולי •••החנותבעלתידיעתבלא

לקוחותשלאופיעדויותעקבמסמכימ,בליאחדי

פאנית"וישרה""צדקת"כמהעדשהעידוחרדיות,

זכות""ממלמדיגירסאשמענו ?זוחילונית

שיבדקו(שב"כ)הבטחוןשרותאתשכרושכנראה

ידיעתה.בלאמסמכיהאתבחשאיות

חשובמת"חשמעתישיערמסמרתעדות

המפקחהרבביןבשיחהאישיבאופןשנוכח

המסמכימ")ייבודקהמשגיחלביןהכשרותבועד

הפאות.וחנויותיבואנישל

הבעיותעלהמפקחהרבלטענותבמענה

המשגיחצעקמסוימ,ליבואןההכשרבנתינת

בהאיעליו)(הממונההרבעלהמסמכים""בודק

 ".אתמבלבלימהלאה,להתקדמבמקומלישנא:
לרוץחייביםהכשרות,עלטענותעמהמוח

לתתא"אבהכשר,חנויותעודלהוסיףקדימה,

עכשיוכברהשוק,אתלכבושהמתחרהלהכשר

 ...בהרבהאותנומשיגהוא

הטענותעלוחזרהמפקחהרבוכשהתעקש

ועד"רבניהמסמכימ":"בודקהשיבשנית.

מכללהתעלםרחבותכתפייםצריכיםהכשרות

ההכשר,עלהמערעריםלכלולומרהטענות,

ההוראותעפ"יניתנוהכשרותשהנחיות

לערערואיןישראל,גדולישלהמפורטות

אחריהם".

"בודקישלוהאמינותהרמהזוהיכאשר

הכשריממנפיקימשהמפלאלאהמסמכימ",

 ..אחורהשנימכמהעלגמסיטונאימ,

מקוריצילום

ראווהמחלון

סלוןשל

בהכשר

ייחניכי

הישיבות"
(רמ"ג)

הפאותאורך

לרמתמתאים

 ..ההכשר,
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האלה,המזעזעותהעדויותאתהקוראימכל

שטרנבוךשליט"אהגר"מזעקלחינמשלאמבינימ

עלשההכשרימ-תשס"ד)סיון ו'ט'(הרבבהבכנס

באיסורשלהמשהזלזולחורבן,המזרההעבודה

-ישראלמקדושתהמוחלטתוהתעלמותמע"ז

מבעבר.יותרלהידרדרלמצבגרמו

להגיעלפאותגרמהההכשרימ""חסותדווקא

אתגמוכאמורפריצות.שלחדשימלשיאימ

והשיערפתרו,לאהמההודיהשערבעיית

עלעוצמתובמלואלאיימממשיךהמסוכן

 ...ובתפוצותבא"יהחרדיהציבור

דנראחרית

בנושא,נוספותעדויותקיימימנשלמ.ולאתמ

שנשיגונקוההדבקימ,ביןרווחלתתעלינואולמ

להרחיבנצטרךולאזה,קצרבמאמרהתועלתאת

יזתר.היריעהאת

אחריותמתוךנכתב(,,והפרטימהעובדות

והמהקודש,בארץחשובדומ"צע"יציבורית

ביסודיותנבדקוהנתונימהמערכת.ע"ינערכו

לאפרושיהרבימ,לתועלתהמוכרחרקונכתב

מאיסורא.

בחפץהמבוארעפ"ילכתחילהמותרהפרסומ

נתיבותבספרוראה ,)'יכלללשה"ר(הלכותחיימ

הרעלשוןשהותר-והלאהרצ"טעמ'חיימ , 

תנאיוכלממכשול,אנשימלהרחיקלתועלת

כדין.בוצעובחפץ-חייק)(המבוארימההיתר

עמבאנשימגמלמחותקדושהחובהובודאי

התורה,גדריאתהפורצימדרבנן""איצטלא

הפוסקיממגדולי(לאחדהרר'ךבשו"תכמבואר

שמפרסמא)שביעי,בית-שנהמאתייממלפני

חשבוהושההמוןידועחכמתלמידמלאבשמ

מפורסמ,מחכמסמיכהקיבלואשרעליוןמחסידי

פסקכךועקביד'ע',לאדשמעתא"בצורתאאולמ

לדבר·פחדובעירוהת"חגמתורה.שלכדתשלא

הרבימעוזריושלאלימותממחמתהדבר,ולגלות

להוכיחמאריךשהרר'ךואחריהנ"ל.הצבועשל

הואמותר,הדברמאיסוראדלאפרושימהש"ס

עללאישפנימנשאולאכדורבנותדברימכותב

לשונו:וזה-הגדולפרסומואף

טיבומהמיומיימהיומלזהנזקקתיאני"וגמ

הנעשההרעהמעשהעלנבהלתיכיהאיש,זהשל

מאמרותאזכורבלילותמשכביעליהזאת,בעיר

ואתחולל.אדומולארעות,סכלותפיהו

היכיכיהאישזהשלטיבואפרסמוחשבתי

שמועתוכיהואחטאיןדחילגבראלימרודלא

 ..בקנקנותהאשלאחכמתלמידוכלגדולה

הראשונההוראתולפיוצדיקלחכמיחשבנו

- ...הבריותדעתוגניבתוחניפותיו

אומרלאואמאומראמעצמילביןביניודנתי

ברכלוהשתא ,'החילולמפנילאומרהוהס?מתי

לכתובויחישימהרחטא)ירא(כלחטאיודדחיל

הרר'ך.עכ"להזה",הרעהמעשהעל

פו:)(יומאחז"לדבריעלמיוסדימודבריו

ופירש ,"ה'חילולמפניהחנפיןאת"מפרסמין

עליושסבוריןממעשיולמדיןאדמ"שבנירש"י:

צדיק".שהוא

-"ההכשרימ"לנותניקוראימישראלגדולי

בהחטאתה'נחלתאתתשחיתונאאל-"הרף"

גדריתפרצונאאל .חמורימבאיסורימהרבימ

ויה"רמדומימ."בהתירימ"התורהויסודיעולמ

כולמצ--דיקימ"."ועמךבמהרהבנושיקויימ
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