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 קונטרס 

הָאֹוִכיֲחךָ  ְָָוֶאֶעְרכ 

ָ  ְלֵעיֶניך 

 )תהלים נ' כא(

 חמישים הטענות וההוכחות על ההכשר היחיד 

 הניתן כיום על בדיקת מקור השער 

 המיועד לפיאות ותוספות והארכות שער
 

תקציר מתוך מאות שיחות שנערכו עם מומחי השער הגדולים בעולם, 

 ל העומדים תחת ההכשרועם סוחרים ובעלי מפעלים בארץ ובחו"

הדברים מתפרסמים לאחר שיחות ארוכות שנערכו עם ראשי 

 הכשרות אשר לא הגיבו כלום על הדברים
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ברכים שביררה הדק היטב במשך זמן רב את הקונטרס נכתב על ידי חבורת א
 הדברים שיהיו בתכלית הדקדוק והאמת. 

יודגש כי כל הדברים מגובים על פי הקלטות ומסמכים, אך עפ"י הוראת 
הרבנים אין אנו מפרסמים לעת עתה את ההקלטות, ובאם יהיה צורך הדברים 

 יוצאו לכלל הציבור.

 וספים, לקבלת הקונטרס במייל, או לבירור פרטים נ
  a6016272@gmail.comניתן לפנות אלינו דרך האימייל 

 

mailto:a6016272@gmail.com
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 בפתח דבר

 כל שער שמקורו מבתי עבודה זרה שבהודושכידוע בשנת תשס"ד הורו גדולי ישראל בראשות מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל 

זצ"ל כתב אף הוא במכתב "כי מי יודע אם גם זה גרם להרבה מקרים גופניים  . מרן הגר"ש הלוי ואזנרסור בהנאהא

 ונפשיים בבתי ישראל", עכ"ל.

בזמנו יצאה הוראה ברורה מהגריש"א זצ"ל, כי סתם פאה אסורה בהנאה מספק שמא מקור שערותיה הוא מבתי העבודה 

 מקור הוא טהור, יש להתיר את השימוש בפאה.זרה שבהודו, ורק אם יש בירור גמור על מקור השערות וידוע בהחלט שה

בעקבות הוראת גדולי ישראל ובראשם מרן הגריש"א זצ"ל, נכנסו כמה מערכות כשרות לעובי הקורה לנסות להעמיד 

מערכות כשרות שתיתן מענה הוגן לדרישה ההלכתית להעמיד פיקוח על מקור השער בכדי לוודא כי מקור השער אינו מגיע 

ה שבמדינת הודו, אולם למעשה, רוב מערכות הכשרות פרשו מיד לאחר תקופה קצרה, ובפרט כשראו מבתי העבודה זר

 ששוק השער מוצף ברמאויות שונות, אך כשרות אחת ויחידה נשארה בשוק עד היום, ועל פיה סומכים כיום כל בית ישראל. 

אית עד שקשה לכנותו בשם "הכשר". האמת לצערינו, ההכשר היחיד הקיים כיום על מקור השער, מתנהל בצורה בלתי אחר

נאמר ולא נכחד, כי בתחילה כששמענו על הטענות נגד ההכשר דחינו את הטענות היות שלא קיבלנו הוכחות ברורות לטענות 

לערוך מחקר יסודי ומקיף מפיהם של הסוחרים ומפיו של המשגיח עצמו, לדעת מה  ד ההכשר, אולם ברבות הזמן החלטנונג

בכשרות זו, ואז התבררה האמת המצערת והתחוורה לפנינו כשמלה, וכפי שאנו מגישים לפניכם היום  מתרחש באמת

 בקונטרס זה את תורף תוכן הבירור שנערך במשך כמה חודשים.

ולגודל העוולה הזועקת עד לב השמים, נפגשנו עם רבנים מטעם מערכת  –לאחר שהתוודענו לעוצמת מחדלי הכשרות 

תם קרוב לעשר שעות! והצגנו לפניהם את הטענות האמורות בקונטרס זה, אולם למעשה עד עתה לא הכשרות, וישבנו אי

 קיבלנו שום מענה ושום תשובה על תוכן דברי הטענות האמורות בקונטרס זה.

 ולכן אמרנו כי לא עת לחשות, והצגנו הדברים בקונטרס מסודר באופן שכל הרוצה יוכל להיווכח באמיתת הדברים. סידרנו

הדברים באופן של חמישים טענות, וחילקנו הקונטרס לשני מדורים שונים, מדור א' של ל"ה טענות כנגד התנהלות ההכשר 

 באופן כללי, ועוד מדור נפרד של ט"ו טענות להוכיח כי בדיקת הריח והמישוש אין לה מקום כלל.

*** 

ליט"א לדון אם עפ"י הלכה ניתן לסמוך על מערכת בבין המצרים תשע"ז, כבר נדרשו גדולי הרבנים ש –לפני שנה בדיוק 

הכשרות הניתנת כיום על שער. במכתב מיוחד תחת הכותרת "להסיר מכשול עבודה זרה ממחננו", כתבו הרבנים בזה 

הלשון: "נדרשנו לאשר שאלונו בדבר פאות נכריות אשר יש עליהם איזה שהוא הכשר שאין בהם שער מתקרובת עבודה 

סמוך עליהם?, בתשובה לשאלה זו כתבו הרבנים, "כפי שעלה בידינו בבירורים אי אפשר לסדר בשום אופן זרה, האם ניתן ל

השגחה על דבר זה, וכמובן שאי אפשר לסמוך על המפעלים, היבואנים והסוחרים האומרים שהם בעצמם גזזו את השער 

ועל כן דעתינו שמים משעת גזיזתו ועד הסוף במקומם, וחייבים ע"פ הלכה שיהיה פיקוח צמוד של משגיחים יהודים יראי 

". על המכתב חתמו דעת תורה שכל ההכשרים שניתנו בזה אין בהם ממש ואין לסמוך עליהם ושומר נפשו ירחק מהם

הגאונים הגדולים: רבי חיים מאיר הלוי ואזנר, רבי שריאל רוזנברג, רבי עזריאל אויערבאך, רבי שמעון בעדני, רבי יהודה 

 י משה מרדכי קארפ.סילמן, רב

רבים הם שואלים מה נטפלנו על כשרות זו, והרי לצערינו ישנם בדורינו עוד כשרויות שישנם עליהם טענות. אולם חילוק 

גדול קיים בין כשרות זו לשאר כשרויות, שכן בשאר מערכות הכשרות אין שום אדם חייב ליהנות ממערכת הכשרות פלונית 

רצונו ויכול הוא בהחלט לקנות מהכשרים המהודרים המקובלים על כל בית ישראל, אולם או אלמונית, אלא הדבר תלוי ב
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בנידון דידן אין עוד כשרות אחרת, וה'היתר' היחיד הגורם לבית ישראל לעבור על איסור הנאה מתקרובת עבודה זרה, הוא 

ות על קלה כבחמורה ובשאר ה'הכשר' דידן, ומה גם שההכשר הזה נכנס לבתיהם של משפחות טובות בישראל המקפיד

מוצרים אינם סומכים על כשרויות ברמה כזאת, ולכן אמרנו כי לא עת לחשות, ומצווה לפרסם הדבר בכל בית ישראל למען 

ידעו מה המצב האמיתי המתרחש כיום, ואין ספק כי אצל רוב המשפחות היראים המקפידים להיזהר בכל המוצרים שלא 

 ים, יעשה הקונטרס רושם רב כשיראו ויתפלאו להיווכח במציאות העגומה שלפנינו.להכניס לבתיהם הכשרים מפוקפק

ידענו כי אותם המתעקשים להישאר בשלהם, יוכלו להתעקש בדרכים איוולתיות ולתלות כי כל הנכתב בקונטרס זה נובע 

את מי שרוצה לחשוב  מתוך אינטרסים מפלגתיים או ממניעים אחרים וכהנה וכהנה, אולם בדברינו לא טרחנו 'לשכנע'

אחרת, אלא עיקר מטרתינו הוא להגיש את המציאות הפשוטה לפני כל דורש אמת, וישרים דרכי ה', צדיקים ילכו בם 

 ופושעים ייכשלו בם.  

בשולי הדברים ראינו חובה לנפשינו להתייחס לטענה הנשמעת לאחרונה מכמה גורמים שכביכול כל הנעשה בהכשר זה 

לל. מבירור קצר שביררנו אצל המשגיח עצמו ואף אצל רבני ת הגרי"ש ולכן אין לפקפק על ההכשר כמאושר על פי הוראו

הכשרות ואף אצל הרה"ג ר' חיים כץ מבאי בית הגריש"א זצ"ל שהיה מעורב בהקמת ההכשר, נאמר לנו בבירור מערכת 

לא נכנס לפרטי צורת בדיקת ההכשר, שהגריש"א זצ"ל לא היה מעורב בפרטי ההכשר, ורק הורה קו כללי להעמיד הכשר ו

 וכל הניסיונות להיתלות בעניין זה בשמו של מרן הגריש"א, בשקר יסודם.
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ָעניניםָתוכןָָ

 3 דבר בפתח

 7 בסין במפעלים והמפוקפק הדליל ההשגחה אופן על בירור': א טענה

 9 למשגיח להראות שער איזה בוחרים שהם מצהירים המפעלים: השניה הטענה

 9 במפעל כשר לא שער גם מחזיקים ההכשר שתחת המפעלים :השלישית הטענה

 9 בכלים בדיקה אין: הרביעית הטענה

 10 השער וסירוק בבריכות שרייהה כגון הייצור תהליך על השגחה אין: החמישית הטענה

 10 הכשר מהליין מיוצרים היהודים של שהפיאות לוודא דרך אין: השישית הטענה

 10 בסין המפעלים של משער המיוצרות אותפי על הכשר נתינת: השביעית הטענה

 11 פתע ביקורי בלא הפיאות ויצרני השער ספקי אצל הדלילה ההשגחה: השמינית הטענה

 13 מדגמית בדיקה ד"בניד מועיל לא: התשיעית הטענה

 13 מסוים וגבול שיעור יש מדגמית לבדיקה גם - העשירית הטענה

 13 הסוחרים נאמנות על הסתמכות: עשרה האחת הטענה

 14 התורה משמירת רחוקים לאנשים הכשר: עשר השנים הטענה

 14 הייצור של מסוימים בשלבים רק או מהסחורה חלק רק בודק המשגיח: עשר השלושה הטענה

 15 בהכשר פעמית חד קנייה מכוח ולהבא מכאן החנות לכל כשרות מעניק המשגיח: עשרה הארבע הטענה

 15 !ההשגחה מהם הוסר לא היום ועד, הודי שער כמוכרת בעליל נתפסה הההשגח שתחת מסויימת חנות: עשרה החמש הטענה

 15 שנה ד"י לפני הכשרות נתינת אופן: עשרה השש הטענה

 16 אחרים בעניינים הוא עיסוקו שרוב – בלבד אחד משגיח על מיוסד ההכשר: עשרה השבע הטענה

 16 השגחה ללא הסקין ייצור: עשרה השמונה הטענה

 17 המפעלים בעלי בידי הנמצאות חשבוניות פי על קהבדי: עשרה התשע הטענה

 18 השער לספקי הפיאניות בין עמדות המתאמים טלפוניות שיחות על הסתמכות: העשרים הטענה

 18 הגומיות מצבע מפוקפקת הוכחה על הסתמכות: ואחת העשרים ענההט

 18 'בטן כאבי עם' הכשר המקבל בספרד המפעל שערוריית: ושתים העשרים הטענה

 18 בהיר שער של מפוקפק היתר: ושלש העשרים נההטע

 19 וויטנאם ממדינת בשער מפוקפק היתר: וארבע העשרים הטענה

 20 לברזי שערוריית: וחמש העשרים הטענה

 21 הדין מן באיסור כאן שמדובר סבור אינו המשגיח: ושש העשרים הטענה

 21 שבלכתחילה הלכתחיל הוא שלהם שההכשר טוענים הכשרות מנהלי: ושבע העשרים הטענה

 21 ידו מתחת טריפה שהוציא טבח: ושמונה העשרים הטענה

 22 שער סוחר עצמו המשגיח: ותשע העשרים הטענה

 22 בהודו שער קניית: השלושים הטענה

 22 המשגיח נאמנות: ואחת השלושים הטענה
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 23 פלומבה שום ללא הסחורה משלוחי: םושתי השלושים הטענה

 23 הכשרות במערכת חמור מידע מחדל: ושלש השלושים הטענה

 23 אותפי על כיום היחיד ההכשר: וארבע השלושים הטענה

 23 הפוסקים כל לדעת בלבישה האסורות פאות המוכרות – דהיום לחנויות הכשר נתינת: וחמש השלושים הטענה

 25 ומישוש ריח י"עפ הבדיקה

 26 המעורבות השערות כלפי מועילה איננה והמישוש הריח בדיקת: הראשונה הטענה

 26 אחרות ממדינות המגיע הזר עבודה שער כלפי מועילה איננה והמישוש הריח בדיקת: השניה הטענה

 27 שטוף שער לבדוק שקשה מודה עצמו המשגיח: השלישית הטענה

 27 "בו איםבקי אנו שאין דבר גדר"מ מזה יצאנו לא: הרביעית הטענה

 27 הודי שער ריח לנטרול שיטות שישנם היא המציאות: החמישית הטענה

 29 הריח חוש פי על להבחין יודעים שאינם טוענים עצמם המפעל בעלי: השישית הטענה

 29 מיניה מירתתי לא הם, תחושה של עניין היא שהבדיקה היות: השביעית הטענה

 29 הריח את לנטרל אפשר המשגיח לדברי שגם כך – הייבוש תהליך במשך נפתח השער: השמינית הטענה

 29 אחריו בדיקה שום ללא טענתו פי על אדם של בדיקה על לסמוך דעת קלות: התשיעית הטענה

 30 ל"הנ הבדיקה בשיטת שנמצאו טעויות: העשירית ההטענ

 30 בסין במפעלים מעובד שער: עשרה האחת הטענה

 30 שונות עיבוד שיטות עובר' מעובד לא' הנקרא השער גם: עשרה השתים הטענה

 31 קלים עיבודים עבר הוא אם השער על לזהות אפשרות אין: עשרה השלש הטענה

 31 מעובד שער יקנו שלא הסוחרים על לפקח דרך אין: עשרה הארבע הטענה

 31 מוכנות פאות הקונות לפאניות הכשר לתת מקום אין: עשרה החמש הטענה

 33 בעולם השערות רוב בעניין נספח

 34 בסין במפעלים השער רוב בעניין נספח
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 במפעלים בסיןבירור על אופן ההשגחה הדליל והמפוקפק : טענה א'

 מה עושים המפעלים בסין שתחת ההכשר?

פיאות בהם מייצרים , המפעלים בסין שמקבלים השגחה

בשער שלהם, ]ועפ"י תקנון הכשרות זהו רק בשער מונגולי 

גם מייצרים פיאות משער כמו כן הם וכמו שיבואר לקמן[, ו

וחות מביאים להם כדי לייצר עבורם, ובנוסף ישנם שהלק

גם מפעלים בסין שמייצרים את החלק בפאה הנקראת 

הפאה  שזהו עבודה מסוימת בחלק הקדמי של –'סקין' 

 הנעשית בסין.

 החשש המציאותי

יש לחשוש שהגויים העובדים במפעלים בסין ייצרו את 

הפיאות משער הודי, וגם באופן שהם מקבלים שער כשר 

מיהודי כדי לייצר ממנו פיאות, הם חשודים להחליף את 

השער בשער הודי שזול יותר, או עכ"פ לערב שער הודי 

ר ההודי זול מאוד בשער הכשר כדי להרוויח, מאחר שהשע

 ביחס לשער האירופאי.

 גירסת נותן הכשרות על המפעלים

המשגיח טוען שהוא יוצא ונכנס במפעלים, לדבריו הוא 

מגיע אחת לכמה חודשים, לפעמים בהפתעה ולפעמים לא. 

אמריקה הוסיף המשגיח כי הוא מגיע ם מבשיחה עם רבני

ות כשלש פעמים בשנה בהפתעה. לדבריו יש לו יכולת לזה

את השער ההודי עפ"י ריח ומישוש המאפיין את השער 

ההודי, ולכן בעלי המפעלים מפחדים במשך כל השנה לערב 

שער הודי, כדי שבשעת הביקור שהוא יערוך אצלם, הם לא 

 ייתפסו על שער הודי ואז יורידו להם את ההכשר.

במסמך תגובה רשמי של נותן הכשרות, הוסיפו בזה דברים 

לכל מדינה  נוסעים מספר פעמים בשנהחנו אנבזה הלשון: 

שמביאים משם שיער, זה כולל את סין במספר אזורים, 

בורמה, ווייטנאם, קמבודיה, אירופה במספר מדינות, 

ארגנטינה, ברזיל, פרגוואי, מדינות הקווקז וכו' )תגובת 

. ומסקנת הדברים לפי גירסתו, שהוא בד"ץ חניכי הישיבות(

בשנה, ועל סמך ביקורים נדירים מבקר במפעל כמה פעמים 

אלו הוא מכשיר את השער הנעשה במפעלים במשך כל 

 השנה.

 כמות הביקורים במפעל שנעשית בפועל בשנה

שהמשגיח  ,אמר לנומסוים בסין שתחת ההשגחה מפעל 

מפעל נוסף אמר שהוא מגיע פעם כבר לא מגיע כמה שנים, 

יע ועוד שתי מפעלים אמרו שהוא מגאו פעמיים בשנה, 

אחת לשלושה חודשים, וגם אז הוא בעיקר מודיע קודם 

 שהוא מגיע.

מפעל נוסף אמר שלפי המידע שהוא מקבל מהמפעלים 

האחרים המשגיח מגיע פעם בשלושה חודשים לביקורים 

במפעלים, אבל במפעל שלהם הוא לא מגיע לבקר בכל פעם 

שהוא מגיע לסין. ]המפעלים מודיעים אחד לשני 

לביקור במפעל אחד, וכפי שיבואר לקמן[. כשהמשגיח מגיע 

המשגיח מגיע  –ומוכרח מזה שלכל הפחות במפעל הזה 

 לפעמים פעם בחצי שנה או יותר.

 הדרישה ההלכתית

אם המשגיח מגיע אחת לדון אין צורך באמת עפ"י הלכה 

עפ"י הלכה צריך לחצי שנה, או אחת לשלושה חודשים, כי 

]וכמו שיבואר לקמן[,  להיות "יוצא ונכנס" וזהו כפשוטו,

בכל היום בשעת  –כל זמן שאינו יוצא ונכנס כפשוטו ממש ו

יוצא אין כאן הייצור ערב ובוקר וצהרים בהפתעות שונות, 

ונכנס, שהרי מיד לאחר שיצא מהמפעל, כבר יודעים בעלי 

ויש להם  -המפעל שהיום לא יגיע בשנית וגם למחר לא יגיע 

הוא אם שאפילו הגר"א וכבר כתב , שקט של כמה חודשים

מודיע לגוי שבחנותו שיוצא לביהכ"נ להתפלל, לא חשיב 

 .'יוצא ונכנס', וכ"ש הכא

ויעוי' בשו"ת דברי מלכיאל ח"ה סי' קמ"ב לגבי יוצא ונכנס 

על חלב, שלאחר צירוף של כמה וכמה צירופים להוכיח 

שיש כאן מירתת, הוסיף שיש לסמוך על כך דבכה"ג יהני 

ייכנס כל שבוע, והכא בלא צירופים  יוצא ונכנס אם

מתירים ומקילים ביוצא ונכנס של אחת לכמה חודשים או 

 אחת לחצי שנה.

וראיתי מובא )בספר הליכות שדה, במאמרו של הגר"י 

אפרתי( דעת הגריש"א זצ"ל לגבי חליבת עכו"ם, שהתיר 

אבל רק בצירוף שני צירופים,  –ביוצא ונכנס פעם בשבוע 

ל ישראל ולא ברפת של גוי, ורק משום חדא, דהוי רפת ש

משום הפיקוח  –שבלא"ה אין כאן חשש שמא יערב 

ממשלתי, אבל במקום דבעינן ממש יוצא ונכנס, לא עלה על 

הדעת להתיר ביוצא ונכנס של פעם בשבוע, וכ"ש לא פעם 

 בחודשיים.
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והגע עצמך אם גם במפעלים הגדולים כאוסם וכיוצ"ב היה 

"כמה  – שגיח בא לעיתים רחוקותמישהו נותן הכשר כשהמ

, וכאן החשש חמור הרבה יותר, היות שבעלי פעמים בשנה"

המפעלים מחזיקים ברשותם גם שער הודי, ויש להם ריווח 

, וכמו עצום בהחלפת שער, וכל השוק מושתת על רמאויות

 .שיבואר להלן בהמשך הדברים

ואנו אין לנו אלא דיני השו"ע, וזהו הלכה פסוקה בשו"ע 

קי"ח, שחפץ של יהודי הנמצא תחת יד הגוי,  –ו"ד קט"ו י

כדי שהגוי יפחד מהיהודי, ובלא זה  –צריך בו "יוצא ונכנס" 

על אחת כמה וכמה ואסור להשתמש בחפץ גם בדיעבד, 

והוא  שרוב השער מגיע מהודומאחר שהוברר לן ]עי' לקמן[ 

, א"כ בוודאי צריך השגחה צמודה כדי לראות גם זול ביותר

 שער אכן מגיע מהמיעוט ולא מהרוב המצוי.שה

היו מעיזים לתת לא בכשרות על בשר הדבר ברור כשמש שו

באופן זה של יוצא ונכנס פעם בשלושה  כשרות כזאת

חודשים או פעם בחצי שנה, וכאן הרי מדובר על איסור 

הנאה מתקרובת עבודה זרה שהוא חמור יותר ממאכלות 

 ייהרג ואל יעבור!אסורות, ולדעת כמה פוסקים הוא ב

 פירצה קוראת לגנב

באמת הדבר פשוט ומוכרע מתוכו שאין כאן השגחה כלל, ו

וא"כ בעלי כשבועיים, הוא במפעל תהליך ייצור הפאה  כי

המפעל יודעים מיד לאחר יציאתו של המשגיח מהמפעל, 

בכל הייצורים , וכן ליין הנוכחישבכל מהלך ייצור הפאה ב

יבוא, וא"כ יכולים הם בנקל אין חשש שהמשגיח  הקרובים

, ]וביותר שגם לערב שער הודי כרצונם ללא שום פחד וחשש

בייצור של הפאות בתקופת החודש השלישי, הם גם יכולים 

עכ"פ לערב שער הודי בתוך השער האירופאי, וכמו שיבואר 

 לקמן שהמשגיח לא יוכל לזהות דבר כזה[.

ה היה לוקח וביותר, שגם לו יצוייר שהתהליך של יצירת פא

שנה שלמה, מ"מ הרי מהרגע שהשער עובר תהליך עיבוד 

כבר אין המשגיח יכול לזהות, וא"כ מיד לאחר יציאת 

אין להם בעיה לערב שער הודי, ביודעם שעד  –המשגיח 

ביקורו הבא של המשגיח הוא כבר לא יוכל לזהות כלום 

, ]ואמנם המשגיח עיבודתהליך מאחר שהפאה כבר תעבור 

עלי המפעלים אסור להם להחזיק שער מעובד, אבל טוען שב

המציאות היא לא כך, וכפי ששמענו במפורש מבעלי 

 המפעל, ועי' בזה לקמן[.

החשש הוא  –היות שהמפעלים עצמם מחזיקים שער הודי 

 קרוב מאוד

ובפרט שהמפעלים עצמם שתחת הכשרות מחזיקים שער 

הודי עבור שאר הלקוחות שאינם תחת הכשר, ]וכמו 

יבואר לקמן[, וא"כ מאחר שיש תחת ידם שער הודי ש

בהישג יד, בוודאי צריכים יוצא ונכנס בכל רגע, שהלא 

]ואין  רגע אחד,הוא לא יותר מר הודי פעולת העירוב של שע

לומר שמפחדים משום שייתפסו אח"כ ע"י 'חוש הריח' של 

המשגיח, כי גם זה אינו וכמו שיבואר לקמן בהמשך 

להם צורך למען הנאת מסחר להכניס יש דברינו[, ומאחר ש

 כן. עושיםשער הודי, הם בוודאי 

י הנתונים וכפ -רוב השער ההודי מגיע לסין ודע ש

המופיעים באתרי האו"ם והאטלס, ושם הוא עובר דרך 

המפעלים המייצרים פיאות ממנו או מעבדים אותו, ואין 

ספק שקיים אצלם שער הודי בכל מקום, וחייבים שם 

 מודה כפשוטו. )כמובא ביו"ד קטו, א(.השגחה צ

 המפעלים יודעים לפני הביקור 

המפעלים יודעים מראש  שלפעמיםהמשגיח עצמו מספר 

שהוא מגיע ולפעמים לא, ולא נודע מהו מספר הפעמים 

שהמפעלים יודעים לפי דבריו, אך עכ"פ הדבר ברור 

אינם נחשבות בתיאום מראש שהבדיקות הללו הנעשים 

 נכנס מאחר שהם יודעים מראש מביקורו.בגדר יוצא ו

את המשגיח איזה ערך יש לביקורים שלו בסין  ואנו שאלנו

כשהמפעלים יודעים קודם מביקורו, והוא השיב שמדובר 

בכמויות אדירות של שקים על גבי שקים, ואין להם 

אפשרות להחביא הכל מהרגע שהוא מודיע עד הרגע שהוא 

ם מיכשור מתקדם לנייד מגיע.... ואשרי המאמין שאין לה

את הסחורה בתוך המפעלים ממקום למקום בתוך כמה 

שעות, ועוד שגם לפי דברי המשגיח, הרי עכ"פ יכול אחד 

הלקוחות להזמין ייצור של שער הודי רק בעבורו בכמות 

מועטת שמתאימה עבורו, וקודם שהמשגיח יגיע הם 

 יתכוננו בהתאם להחביא את הכמות המועטת עבור הלקוח.

עם המפעלים בסין, התברר שלא רק מבירור שערכנו ודע ש

'לפעמים' הם יודעים מהביקור קודם, אלא אדרבה תמיד 

]או כמעט תמיד[ הם יודעים תמיד על הביקור קודם, וכפי 

שכבר כתבנו קודם גם במקרים הבודדים שהמשגיח מתכונן 

כל להפתיע את המפעלים, הוא לא מפתיע אותם בכלל כי 

ן מודיעים אחד לשני כאשר המשגיח מופיע המפעלים בסי

 .במפעל אחד

אמין שבעלי המפעל בסין שומרים אמונים יפתי ואך 

למשגיח במשך כל השנה ואינם מכניסים שער הודי כאשר 

יש להם צורך וריווח ממון בכך, ובוודאי אין ספק שאם לפי 

חשבונות מסחריהם יהיה להם צורך להכניס שער הודי, הם 

 חשש. יעשו זאת ללא
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כמה טעמים נוספים לחיסרון ההשגחה בניד"ד באופן של 

 יוצא ונכנס

הרי מ"מ , גם אם המשגיח היה יוצא ונכנס בתדירות גבוהה

בשו"ע )יו"ד קכ"ט ב'( מבואר דבאופן שישנם כמה גויים, 

לא מהני יוצא ונכנס כיון שהאחד מודיע לרעהו, וכאן הרי 

 ישנם מאות פועלים גויים בכל מפעל.

יש שומר בכניסה וכמובן לכל בר דעת, ]וכפי , שהרי עודו

ששמענו מדובר על איזור ענק שכדי להיכנס לכל האיזור של 

מפעלים בסין צריך כניסה באישור שומר, ואין שם כניסה 

בהפתעה[, ואינו יכול להיכנס ללא אישור של השומר, וא"כ 

נמצא שבכל המפעלים הם יודעים קודם על הבדיקה, 

 וך המפעל לא מירתתי כלל. והגויים שבת

הרי בשבת הם שועוד, לא שייך בכגון זה 'יוצא ונכנס', 

יודעים שהוא לא יגיע, ממילא הם יכולים להכניס שיער 

הודי שהתחיל תהליך עיבוד, ולערבבו עם השיער הכשר. 

יגיע ביום א', הוא לא יוכל  המשגיחבאופן זה, אף אם 

 ן להבחין.לדעת, כיון שלאחר תחילת עיבוד לא נית

ומלבד זאת הוא לעולם לא יכול לבדוק כל חדר וכל מחסן, 

]ובל נשכח שסין היא  על כל חדר אפשר לומר לו משהו אחר,

מדינה קומוניסטית ואי אפשר לעשות שם ככל העולה על 

רוחו, ואם יאמרו לו על חדר אחד שזהו חדר המנהל ואין 

ואי אפשר  נותנים לו רשות להיכנס, לא יוכל לעשות כלום[, 

לו לעולם לדעת היכן מניחים את השער ההודי, וברגע קט 

מעבירים השערות למחסן צדדי, ולעולם אינו יכול להיכנס 

 לכל חדר בבנייני הענק. 

 בוחרים איזה שער להראות למשגיח הטענה השניה: המפעלים מצהירים שהם

בניסיון שערכנו עם בעלי המפעל שתחת הכשרות, הצגנו 

חרים וביקשנו מהם להכניס שער הודי שלנו עצמינו כסו

לשם ייצור פיאות שיעברו  –למפעלים למחלקת הכשרות 

לידיים של היהודים, והם הסכימו בחפץ לב ואמרו שהיות 

שיש להם לקוחות גויים שמשתמשים בשער הודי, אין 

המשגיח בודק את כל השערות, אלא הם מראים לו מה 

לכן נוכל להכניס שער לבדוק והוא בודק לפי בקשותיהם, ו

והם לא יבקשו מהמשגיח לבדוק את השער, היא  –הודי 

הוסיפה שאם נרצה היא תוכל גם להחביא את השער 

 מהמשגיח, כי הוא מודיע לה לפני הביקור!

וא"כ אתה הראת לדעת איזה מירתת יש כאן, ומי מפחד 

כאן? בעלי המפעלים שבעצמם בוחרים איזה שער להראות 

 ה אלא ליצנות.למשגיח? אין ז

 ההכשר מחזיקים גם שער לא כשר במפעלהטענה השלישית: המפעלים שתחת 

גירסת נותן הכשרות: יש למפעלים בסין שתחת הכשרות 

מחלקה נפרדת ליהודים, מלבד המחלקה של השער ההודי 

 המיוצר עבור תוספות שער או פיאות לגויים.

ים המציאות בשטח: מבירור שערכנו אצל מפעלים וסוחר

עולה, כי אכן יש מפעל אחד שתחת הכשרות ששם יש 

אין זה מחלקה נפרדת לייצור פיאות ליהודים, אך גם שם 

אלא לכל הסוחרים  לפיאות שתחת הכשרות,מיוחד רק 

היהודים, ]כי בשביל כמות מועטה יחסית של הספקים 

, הם לא ייחדו המשגיחשקונים מהמפעל בכשרות הרב 

א הועילו חכמים בתקנתם, א"כ למקום שלם במפעל[, ו

ישנם שם שערות בלא הכשר מעורבות בתוך עדיין שהרי 

 !הכשרההמחלקה 

אכן כל זה רק במפעל גדול שיכול להרשות לעצמו מחלקה 

לרוב גדלו, אבל במפעלים אחרים  –נפרדת ליהודים 

הקטנים יותר, אמרו לנו בעלי המפעלים שאין להם מחלקה 

יחד, ויש שם שער הודי  נפרדת ליהודים, אלא הכל מעורב

מעורבב עם שאר שערות, וכל אחד מהסוחרים שתחת 

ההכשר יכול להשתמש בשער הודי ולשלוח לייצור פיאות 

 במפעלים שתחת ההכשר עצמם!

 הטענה הרביעית: אין בדיקה בכלים

מבואר בשו"ע בסי' קט"ו, א, שצריך לראות קודם את 

בדיעבד,  הכלים שלא הוכנס לשם דבר איסור, וזה מעכב

כמבואר שם בט"ז, ש"ך והגר"א. וא"כ צריך גם כאן משגיח 

שיבדוק כן, שהרי גם בשער שייך לחשוש בזה טובא, שכן 

שערות הוא דבר שנדבק בכל מקום, ויש לחוש אולי נכנסים 

שערות ממסרקים אחרים שמסרקים בהם שער הודי, וכדי 

ליתן כשרות הגונה הכל חייב להיות סטירלי, ואם בחלב 

חששו לזה, כ"ש שצריך לחשוש לזה בשערות דנדבקות 

בבגדים ובכל מקום, והם ניידי ונופלים ממקום למקום, 

 וכמובן.
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 תהליך הייצור כגון השרייה בבריכות וסירוק השערהטענה החמישית: אין השגחה על 

היות שכבר נתבאר שבתוך המפעלים יש גם שער הודי, א"כ 

הודיות או החלפת  מלבד מה שיש לחוש לעירוב שערות

קי"ח, הנה –וכמבואר בשו"ע יו"ד קט"ו  –השער לגמרי 

מלבד זאת צריכים אנו השגחה לכל תהליך הייצור לראות 

השער הכשר בנפרד מהשער ההודי, כי  –שהכל נעשה בנפרד 

בלא השגחה לא נוכל לדעת שאינם מעבירים את השער או 

ן חלקו לטיפולים מסוימים בתוך המפעל הראשי, וכגו

להשרותו בתוך בריכה עם חומרים מסוימים שיכולים 

להשרותו בתוך החומרים בהם היה הושרה שער עבודה 

זרה, וכן גם מסתמא מסרקים אותו שהשתמשו בהם לשער 

הודי ואז מתערב בו מקצת מהשער ההודי, וצריך לזה 

השגחה צמודה שהשער מהאגף היהודי לא ייכנס לאגף 

 הכללי כלל וכלל.

 אין דרך לוודא שהפיאות של היהודים מיוצרים מהליין הכשרשית: הטענה השי

 –ועוד, מאחר שהמפעל עצמו מייצר פיאות גם משער הודי 

יחד עם שאר הפיאות, א"כ המשגיח לעולם לא יוכל לדעת 

]כשהוא מגיע פעם בשלושה חודשים[ שהמפעלים נותנים 

לסוחרים היהודים מתוך הליין הכשר ואינם מביאים 

 מהליין הפסול.פיאות 

 נתינת הכשר על פיאות המיוצרות משער של המפעלים בסיןהטענה השביעית: 

תקנון הכשרות: אין לייצר פאה משער של המפעלים בסין, 

הכשרות ניתנת אך ורק על שער שנקנה ממקורות שתחת 

הכשרות, ואת השער הזה יש להעביר לייצור לידי 

 המפעלים.

מפעל בסין שתחת  עם בעלי המציאות בשטח: בשיחה

, עם לקוחות מהמפעלים שתחת הכשרותוכן הכשרות 

ל שער המכונה 'שער מונגולי' שעפ"י מתברר כי ישנו סוג ש

 מהמפעלים בסין.את הסוג הזה מותר לקנות  כללי הכשרות

וכאן הבן שואל מה נשתנה שער מונגולי משאר שערות, 

ער והרי אין לנו שום דרך לוודא את המקור האמיתי של הש

כי הם יכולים גם לקחת שער הודי מסוג זול ולכנות אותו  –

בתואר שער מונגולי, ופשוט שעפ"י הלכה אין שום מקור 

 לסמוך על נאמנות הגויים שנתנו תואר לשער בשם

היא מקור "מונגולי" ועפי"ז להתיר את השער, ובפרט שסין 

שער ללא איך ניתן להכשיר שם א"כ התעשייה בשער הודו, ו

דיעה על מקורו אלא על פי טענת בעלי המפעלים כי שום י

 זהו "שער מונגולי".

ואין לומר שמזהים את סוג השער המונגולי ועל פי הזיהוי 

ניתן לדעת מה מקורו, כי באמת השער המונגולי אינו 

ממדינת מונגוליה, אלא כפי ששמענו מכמה מומחים, 

, כך שלא המושג שער מונגולי זהו סה"כ שם לשער גרוע

נוכל לדעת מהו מקורו, שכל מפעל מחליט על סוג שער 

מסוים לכנותו בשם שער מונגולי, ואין זה מעיד כלל על 

 מקור השער שהוא לא מהודו.

מדגיש כי השער המונגולי אינו באמת עצמו משגיח ואף ה

מבירור שערכנו עם בד[, וממונגליה אלא הוא שער סיני ]מעו

רק מסין אלא  המפעלים בסין, הם אמרו לנו שזה לא

ממקומות נוספים, כגון מבורמה ועוד, ובאתרי האינטרנט 

השונים עולה שכו"ע מודו שאין זה שער ממדינת מונגולי'ה, 

אלא יש אומרים שזהו תשלובת של סיני ומלזי, והשני 

ועכ"פ התואר "שער ודו, אומר שזה מסין, והשלישי שזה מה

 .מוננגולי" אינו מעיד עליו שאינו ממדינת הודו

ויתרה מזו סיפר לנו סוחר אחד שהוא עצמו ראה בהודו 

איך בעלי המפעלים שם מחליטים לכנות בתואר שער 

מונגולי את השער ההודי הגרוע שהיה שם, וא"כ איך נוכל 

 לסמוך ולדעת שזהו מסין ולא מהודו.

ויתרה מזו, הלא השער המונגולי הוא בלתי איכותי, ואינו 

וא"כ איך אפשר לתת עליו  ראוי לפיאות אלא ע"י עיבוד,

השגחה, והרי על שער מעובד לעולם אי אפשר לתת הכשר 

מאחר שאי אפשר להכיר עליו מהו מקורו, כי העיבוד 

מטשטש ומעביר לגמרי את הריח והמישוש, וכמו שיבואר 

 לקמן.

ולהלן ציטוט מאחד הסוחרים על השער המונגולי, )ומלבד 

, וכמו כן מספר אחרזאת יש לנו עוד ציטוט בעניין מסוחר 

 (:מסמכים המוכיחים אתה העניין

שרוב השער שלהם אינו  ובקשר למפעל בסין, המשגיח טוען

מנא ליה,  נו אותודו ויש שם רק מיעוט מהודו, ושאלמהו

 יםעומד אך אנחנושיב שהוא מבחין על פי בדיקה, וה
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שהלא בנתוני המכס באו"ם ובאטלס מופיע  – יםוצווח

שלש אלף טון מהודו בשנה! וזה רובא שסין מקבלת קרוב ל

]ומאידך השער הסיני דהיום דרובא דרובא דהשער דסין, 

ומה שטוען אינו משתלם להשקיע בו וכבר ירד מהשוק[, 

המשגיח שהוא מזהה כן עפ"י מישוש, אדרבה מכאן ראיה 

 שאין בבדיקתו ממש.

 א ביקורי פתעבל אצל ספקי השער ויצרני הפיאותהדלילה ההשגחה הטענה השמינית: 

ביאור הצורך בהכשר אצל ספקי השער ויצרניות  – הקדמה

 הפיאות

יש לחשוש שספקי השער יכניסו שער הודי לתוך עפ"י הלכה 

החנות, וימכרו את השער תחת שם בדוי של שער אירופאי 

לכן צריך השגחה ופיקוח הדוק ואו ברזילאי וכדומה, 

 שרות.לבדוק היטב שלא נכנס שער הודי לחנויות הכ

ויש להדגיש שהפיקוח הנצרך כאן אינו רק כדי לבדוק 

כדי גם שער הודי, אלא  במזידשהסוחרים אינם מערבים 

שמשווק כשיער  בשוגגלבדוק שלא נכנס שער הודי 

אירופאי, שהרי רוב השער ההודי בעולם משווק תחת שמות 

כשער אירופאי וברזילאי או רוסי וכדומה, ורבים  –בדויים 

אומרים בפירוש שהם עצמם אינם יודעים מהסוחרים 

להבחין עפ"י חוש הריח והמישוש, וכי הם סומכים על 

שיזהה את השער ההודי בחוש הריח  –המשגיח בלבד 

והמישוש, ולכן צריכים בדיקה מתמדת של המשגיח על כל 

 סחורה שמגיעה, לבדוק שלא נכנס שער הודי בלא ידיעתינו.

 גירסת המשגיח נותן הכשרות

לביקורי פתע אצל  בחודש חודשייםו מגיעים פעם אנחנ

ספקי השער ויצרני הפיאות, לבדוק שלא נכנס אצלם שער 

 הודי.

אחד הסוחרים הוסיף וסיפר לנו שהמשגיח אמר לו שאם 

הוא קונה סחורה מיהודי, אין צורך לקרוא לו בכל פעם 

 שהוא מזמין סחורה חדשה.

ודק כל וגם המשגיח עצמו אינו מתיימר לומר שהוא ב

"פעם  –סחורה שמגיעה, אלא לדבריו הוא לפי זמנים 

 בחודש חודשיים".

בבדיקה הנעשית לפי גירסתו של  הבעיה ההלכתית

 המשגיח

 חרים קונים ועוד ועוד שער, ]וכפי שנאמרבמשך הזמן הסו

מאחד הסוחרים, הוא קונה מכל מקום שהוא רוצה לנו 

חודשיים  ומה מועילה בדיקה של פעם בחודשללא הגבלה[, 

 בשעה שהרבה שער שנקנה באמצע לא נבדק כלל.

ועוד, שהיות שאי אפשר לסמוך על נאמנות הסוחרים, א"כ 

יש לנו לחשוש גם שהסוחרים יכניסו במזיד שער הודי, ולכן 

צריכים פיקוח שיהא מוגדר עפ"י הלכה כ"יוצא ונכנס", 

וביקור נדיר של פעם בחודש חודשיים אינו מוגדר כ"יוצא 

ס", ]ועי' מש"כ בארוכה בזה בעניין ההשגחה במפעלים ונכנ

 בסין[.

 אין ביקורי פתע

שאין ביקורי פתע ספקי שער ופיאניות לנו  וסיפרזאת ועוד, 

כדי מוכרח להודיע קודם שהוא מגיע  המשגיחכלל!! 

לוודאות שהספק נמצא עכשיו בחנות וכו', וא"כ אין כאן גם 

 תחילת השגחה.

מות בודדים שבדק פעם או משגיח מודה שישנם מקוה

 פעמיים בשנה

אע"פ שהמשגיח טוען שבאופן כללי הוא בודק פעם ודע ש

בחודש או חודשיים, מ"מ בשיחה פרטית שערכתי עם 

שבכמה מקרים נדירים הוא היה לנו  המשגיח, הוא הודה

לאחרונה מגיע לבקר פעם או פעמיים בשנה, אלא שלדבריו 

 עיתים תכופות יותר,והתחיל להגיע לתיקן את המצב הוא 

 .חודשיים –זאת אומרת אחת לחודש 

 מתברר שלא מדובר רק על מקומות בודדים

לנו  וחלקם אמרו ,תונוספת ופיאניאצל  נו הדברביררו

שהוא מגיע רק כשהם קוראות לו ומודיעות לו שהזמינו 

שהיא מזמינה אותו פעם אחת בחצי לנו  שער, ואחת אמרה

כול לדעת מה נעשה בתוך א"כ איך הוא י נוושאלשנה, 

שהוא סומך עליה אף שאינו לנו  החצי שנה, והיא השיבה

 יודע כלום מהנעשה שם. 

מגיע המשגיח ש ,בשיחת טלפוןפיאניות נוספות אמרו לנו 

 אע"פ שאחת מהם אליהם פעם או פעמיים בשנה!!! וכל זה

 איננה שומרת תורה ומצוות כלל.

. והיא אחת מאנ"ש עם אחת העובדות של .. .. וכעת דיברנו

מאחת החסדויות המפורסמות, וכמעט לא הסכימה לדבר 

בקיצור "אין לך מושג איזה חילול ה' לנו  בעניין ורק אמרה
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שהוא היה מגיע פעם בשנה לנו  זה גרם", ואח"כ סיפרה

 ומסתכל כמה דקות על השער והולך לו לדרכו.

הקלטה מפיאניות שכאשר ראו את  נוויש עוד תחת ידי

והבינו שאין כאן שום השגחה,  –ות של ההשגחה הליצנ

, וכן גם החליטו לעזוב אותו כי למה להם לשלם בחינם

פיאניות שעדיין תחת ההכשר שואלות שאינם מבינות 

 ?בעצם על מה הם משלמים

מצוטט מילה  – וך דברי הפיאניותמתציטוטים קצת 

 במילה מתוך הקלטה

הרבה כסף  "הוא לא מגיע מספיק פעמים, אנחנו משלמים

ני קונה בכל מיני מקומות, . אבשביל שהוא יגיע פעם בשנה

אבל הוא רק מגיע לפה לברזיל. הוא מסתכל בשערות שאני 

קניתי בכל מיני מקורות פה בדרום אמריקה. הוא רק מגיע 

 . )י.ג( פעם בשנה אולי פעמיים לא יותר

"את צריכה לשאול אותו את השאלה הזאת. הסיבה 

אנשים לנו  למת להשגחה זה בגלל שישהיחידה שאני מש

שרק יקנו עם השגחה. ביני ובינך זה לא הגיוני, בשבילי, 

בגלל כמו שאת אומרת, אם הוא מגיע פעם בשנה, פעמיים 

בשנה, מאיפה הוא יודע מאיפה כל המקורות של השיער? 

אני ב"ה אישה נאמנה, אני רק קונה במקורות שהוא יודע 

ך, לשלם כסף כל חודש, ובשבילו שאני קונה, אבל ביני לבינ

 .)י.ג( לבוא פעמים בשנה זה בדיחה

"הוא בודק את המקורות שלנו, פעמיים שלוש פעמים 

בשנה. ואז הוא באמריקה, פעמיים שלוש פעמים בשנה, 

והוא מגיע רק לבדוק את השיער, לראות שזה נראה טוב. 

 (.. ק)א

"כשאתה בא לשלם על הכשר. אתה בעצם בא לשלם על 

גיח שעושה עבודה. אתה לא בא לשלם על מישהו שלא מש

. בודק, לא עושה עבודה, ונותן לך חותמת שלא שווה כלום

אני ראיתי שהמשגיח לא בודק כמעט כלום! הוא יכול 

שקים בפנים או  200להסתכל על איזה שק בחוץ ויש 

 . )נ.ד(.באמצע עבודה

"הוא אף פעם לא בא לבדוק את השיער, במילים אחרות, 

לשלם לו, אז הוא הוריד  נואז הפסקינו, וא מסתמך עלה

 י.ק(.את ההכשר, אבל זה לא שהוא פעם בא לבדוק את זה )

"אני החלטתי לפני איזה חצי שנה להפסיק לשלם להם, 

שהם פעם בשנה שהם מגיעים אלי בשבילי זה לא הכשר, זה 

עבודה בעיניים זה רק לקבל כסף. בן אדם שרוצה לתת 

ך להיות צמוד כל יום ולראות שלא נכנסת הכשר, הוא צרי

סחורה, ולראות איזה שיער נכנס, זה לא הכשר, וגם לא 

היה על מה. לא היה על מה. זה פשוט עניין של כסף אנשים 

הוא היה בא, תופס קוקו, איזה שיער יפה, את  הרוויחו.

באמת מבינה בשיער, והיו הולכים. שלום. מי רואה אותם 

יניים. אני באה מבית דתי, אני בכלל. הכל עבודה בע

להרגיש כמה שהדת זה כסף. לנו  תלמידת חב"ד. הם נתנו

הם פעם בשנה הם באו רק לבדוק שאני הייתי קוראת להם 

אם איזה ארגז הגיע, אבל צ'קים כל השנה הם היו לוקחים 

לי. את יודעת מה זה? זה מאפיה, זה בפירוש מאפיה 

כסף והם מרמים את שלהם. כל ההכשר הזה זה בלוף, וזה 

האנשים, שיתחילו לפחד מה', שיפסיקו להתעסק עם זה. 

 .ב(.)צ

 הסוחרים מבינים שיש להם שקט עד זמן התשלום הבא

אחת לכמה מגיע אליו  המשגיחש נוסוחר נוסף סיפר ל

שהוא חייב להגיע כדי לקחת את  נו, והסביר לחודשים

 גיחהמשהצ''ק, ובמילים אחרות הוא יודע מפורש שאחרי ש

 הצ'ק הבא...זמן הפירעון של מגיע כעת יש לו שקט עד 

גם הביקורים הנדירים לא נעשים תמיד מתוך ידיעת 

 הסוחרים עצמם

שהיא לא יודעת במדויק תמיד  אחת הפיאניות אמרה לנו

מגיע, כי הרבה פעמים היא נמצאת בחו"ל  המשגיחמתי 

ום וכי משנחנו עומדים ושואלים, ורק המזכירות יודעות, וא

בדיקות כאלו היא מירתתא, והרי איננה יודעת כלל 

מקיומם של הבדיקות, וכל תכלית הבדיקות הוא כדי 

 שתפחד.

 הסוחרים עצמם אומרים שאין להם שום פחד מהמשגיח

כתוב את אשר נשאין צורך להאריך יותר ממה ש וכמדומה

מפי הסוחרים כי אין להם שום פחד ושום חשש  נושמע

א מגיע לעיתים נדירות מאוד, וגם מהמשגיח, היות שהו

וכל  ,ואין ביקורי פתע ודםכאשר הוא מגיע הוא מודיע ק

אחד התנצל בפני התנצלות אחרת מדוע אפשר לסמוך עליו 

אע"פ שאין לו השגחה, האחד הסביר לו שהוא מקבל השער 

מסין מחבר גוי, והחבר הלז נאמן לו מאוד ובוודאי לא 

להבחין מהו  ר שהוא יודעיכשילנו בשער הודי, והשני מספ

הודי, השיב אם ראה פעם בחייו שער נו שער הודי, ]וכששאל

עליהם שום שאין בשלילה[, וא"כ נתברר מתוך דבריהם 

 .עורבא פרח, והכל השגחה
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 בדיקה מדגמיתהטענה התשיעית: לא מועיל בניד"ד 

גם הבדיקה הזעירה הנעשית על ידי המשגיח אחת לכמה 

קה על כל השער אלא היא בדיקה חודשים, איננה בדי

 מדגמית בלבד, באחוזים קטנים ביותר וכפי שיבואר.

תמוה מאוד מה מועיל בדיקה מדגמית, ובאמת הדבר 

שהלא כבר נתבאר לעיל שבדיקתו של המשגיח איננה 

נצרכת רק בשביל ה'מירתת', אלא גם כדי לוודא שלא הגיע 

 מאחר שהסוחרים –לכאן שער מהשוק שמקורו מהודו 

עצמם אינם יודעים להבחין שהוא מהודו, וכדי לבדוק חשש 

זה אנו מוכרחים לבדוק כל שער ושער, וא"כ איך נוכל 

להסתפק בבדיקת שער מועט, והרי אצל ספקי השער 

קיימים שערות הבאים מסוחרים רבים, ]וגם בתוך כל 

סוחר וסוחר ישנם עירבובי שער, וכידוע שהסוחרים 

בקוקו אחד[, ואיך נוכל לסמוך  מערבים גם כמה מיני שער

 על בדיקה חלקית.

ן הים, יוכל לסמוך על דגים מהשולה והגע עצמך, וכי 

בדיקה מדגמית לברר שלא נפלו בחלקו דגים טמאים, והרי 

אין שייכות בין דג לדג, וכ"ש הכא שרוב השער העולמי הוא 

היות  –מהודו וגם אין קשר ושייכות בין שער לשער 

קונים מהרבה מקומות, ולא מצאנו שהסוחרים עצמם 

'בדיקה מגמית' אלא במקומות שאין חשש לאיסור מעיקר 

המגדלים ש ,כגון עלים ירוקים הגדלים בחממותהדין, ו

 ,עושים את כל מה שצריך בכדי למנוע היכנסות של חרקים

 30או  20אך להרחיק כל חשש, עושים בדיקה מדגמית של 

נס חרק הוא היה שאילו היה נכמשום אחוז מהירקות, 

, אבל במקום שיש חשש אחוז נקי 20מתרבה, ולא היה 

איסור צריך לבדוק את הכל, וכן נוהגים בכשרויות בבדיקת 

הקטניות שבודקים אחד לאחד, ואינם מסתמכים על 

במפעל 'מיה' בגבעת זאת ניתן לראות בדיקה מדגמית. ]

שאול, שיושב משגיח העדה"ח ליד חבית גדולה, ועליה 

רחבה מאלומיניום, והוא בודק אחד אחד צלחת 

 [.מהקטניות

אם כך הוא  נו, שאלעל עניין זה עם המשגיח נווכאשר דיבר

שאף במקום שיש ריעותא מסתמכים על  –הדרך בכשרויות 

דהכא ליכא ריעותא כלל, כי יש  נובדיקה מדגמית, והשיב ל

רוב שערות שאינם מהודו, ואין זה אלא חששא בעלמא, 

 בדיקה מדגמית. ולזה מספיק 

תמ"ה תמ"ה אקר"א, איך ניתן  יםוצווח יםעומד חנוואנ

לפחות לומר שאין כאן ריעותא, והרי סין בלבד מקבלת 

, אתר האו"םמבואר בשלושת אלפים טון בשנה מהודו, וכ

וגם כל שאר העולם ניזון ברובו מהשער ההודי וכמבואר 

 !באתר האו"ם

 שיעור וגבול מסוים גם לבדיקה מדגמית יש -הטענה העשירית 

 ואנחנוובלא"ה גם לבדיקה מדגמית יש שיעור מסוים, 

מסוחר אחד שהבדיקה אצלו נעשית בפיאות  נושמע

מוכנות, והיא בדיקה של אחת או שנים למאה, וזהו אחוז 

 לפנינו סוחר אחדאו שנים מתוך הכל, ויתרה מזו העיד 

ה בודק אחד למאתיים שקים. )ציטוט לעיל(, וכמדומהוא ש

 שהעדה החרדית בודקים עשרים אחוז!

את המשגיח מה הם האחוזים של  אנחנו שאלנווכאשר 

, וכעת הבדיקה המדגמית הוא סירב להשיב על שאלה זו

עם רבנים  המשגיחבהקלטה של שיחה של  שמענו

באמריקה, שם הוא מספר שהוא מסתכל באופן כללי על 

קוקאים מתוך השק,  10שקי השער, ומוציא בערך 

שרואה שכל השקים דומים אחד לשני, הוא מכשיר את וכ

אשר  –שאר השקים עפ"י בדיקת השקים הדומים להם 

 נבדקו בחלק קטן מהם וכנ"ל, ודי בזה.

ועתה הגע עצמך כמה בעלי המפעל הגויים מירתתי לערב 

צא וחשוב כמה פעמים שער הודי בתוך שערותיהם, והרי 

וב עוד כמה הוא מגיע בכלל למפעל, ומתוך כך צא וחש

אחוזים מתוך השערות הוא בודק כשהוא מגיע, ונמצא 

בידך שפחות מאלפית אחוז מכלל השערות שבמפעל 

נבדקים, וא"כ היכן יש כאן מירתת? וכדי שהמשגיח יתפוס 

 את השער ההודי שנכנס לשם, צריך מופת ממש.

 הסתמכות על נאמנות הסוחרים: הטענה האחת עשרה

כמה וכמה סוחרים אילו היו במהלך הבירורים שאלנו 

רוצים להזמין שער מהודו, אם ההכשר היה מהווה מגן 

שההכשר פה אחד ומונע מהבאת שער מהודו, והם השיבו 

אינו מונע מהם כלום, אלא שהמשגיח סומך עליהם שלא 

 .תכשר חייב להתבסס על אמינות הדדיההויעשו כן, 

 אמנם הדבר ברור שעפ"י הלכה אין לסמוך על נאמנות
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ע"א נאמן באיסורים במקום שיש לו דאין הסוחרים, חדא, 

הוראת היתר גדולה יש כאן וריווח ממון, ועוד שהרי  נגיעה

 כל מקום הסבורים שאין כאן איסורמהרבה רבנים ב

א"כ בנקל יכולים וזהו רק חומרא דהגרי"ש, ולדבריהם 

הסוחרים ליפול בהצעה מפתה, ]ובפרט שהשער ההודי הוא 

לרמות בזה ולמכור שער בנקל יותר, ואפשר השער הזול ב

שהגריש"א זצ"ל לומר , ו[זה תחת שם רוסי או אירופאי

טעה במציאות ולא בהלכה, ותולים האשמה באנשיו ולא 

 .בו, וכידוע

ולפנינו ישנם הקלטות משני סוחרים מהמשפחות הטובות 

ביותר בעיר התורה בני ברק, מסלתה ומשמנה, שהוכח איך 

ח נחושה על מקור שערותיהם, והאחת הם משקרים במצ

הרי שגם פאות משער הודי ממש! ומחזיקה תחת ידה מהם 

אי  שמים ייראהמשפחות הטובות ביותר המוחזקות ל

 .אפשר לסמוך עליהם

 הכשר לאנשים רחוקים משמירת התורה: הטענה השנים עשר

ומה עוד שמבירור שערכנו, ישנם סוחרים הרחוקים מאוד 

ואעפ"כ הם מקבלים הכשר! ומאחר משמירת התורה, 

שצריכים לסמוך על נאמנות הסוחרים, איך נותנים הכשר 

 לאנשים הרחוקים משמירת התורה 

הפיאניות מוכרות גם פאות רובא דרובא דועוד, שהרי 

ארוכות, ]ולדברי המשגיח, תשעים אחוז מהנשים לובשות 

פאות האסורות עפ"י הלכה![ וא"כ רואים אנו עד כמה מגיע 

ידת האיכפתיות שלהם שלא להכשיל אחרים באיסור, מ

איסור עבודה זרה, לנו  איסור פריצות ומהלנו  ומה

כפת להם להכשיל אחרים באיסור הוכיחו שלא אולכאורה 

 בשביל ריווח ממון.

לפי מה שמופיע במסמכים רשמיים של וכעי"ז יש לתמוה 

ישנם חנויות שקיבלו הכשר רק על  בד"ץ חניכי הישיבות,

 ,מים מסוימים, או על פאות שנקנו מתאריך מסוייםדג

ותמוה איך יכול לסמוך על יראת שמים שלהם כאשר הם 

, ]ובפרט שכפי הידוע לי, מוכרות דגמים נוספים ללא הכשר

היו מקרים שמקבלי ההשגחה מכרו שער מהודו ממש, 

ומ"מ הם קיבלו הכשר על שאר הפיאות אשר אינם ידועים 

 שבאו מהודו[.

לא שייך לסמוך כאן על 'יראת שמים' של זאת ומלבד 

לא רק בשביל לדעת שהם  הסוחרים, כי הבדיקה הנצרכת

לא שיקרו במזיד, אלא גם בשביל לבדוק שלא טעו בשוגג,  

שהרי גם היראי שמים הגדולים ביותר אינם יכולים לזהות 

 בעצמם מהו מקור השערות. 

ם ובלא"ה לא שייך לתת 'הכשר' על סמך זה, הן משו

שלעולם לא נוכל לדעת מי הוא ירא שמים, ולא יימלט 

שמתוך כלל מקבלי הכשרות יהיו כמה שאינם גדושים 

ועוד שעכ"פ אין תואר 'הכשר' נופל על דבר  ,ביראת שמים

 כזה שאין להם שום מידע עליו.

ח"ב סי' שע"ז מה שכתב בעניין תשובות והנהגות וע' ב

נוגעים מאוד לסמוך על נאמנות הסוחרים, ודבריו שם 

בלחה"פ קי"ט ס"ק ב' מביא תקנה מפנקס לדידן, וז"ל: "

ועד ארבע ארצות, שלא לאכול מאכל או יין אפילו ממי 

שמוחזק בכשרות, אלא אם יש לו כתב הכשר מאיזה אב"ד, 

ולפ"ז אף אדם נאמן וישר וירא שמים, אין לאכול מתוצרת 

שלו אלא עם הכשר. וטעם הדבר נראה שאין אדם נאמן 

שלו, שאינו רואה חובה לעצמו, והרב המכשיר בודק ב

ביסודיות אם הוא ראוי לכך, ולכן תמיד צריך הכשר, 

ואפילו נמצא איש ישר ונאמן צריך הכשר, שאל"כ יבואו 

להקל גם במקרים אחרים, וראוי להחזיק התקנה שצריך 

הכשר דוקא. ובש"ע יו"ד ר"ס קי"ט בהגה"ה איתא דמי 

חזק ככשר מותר להתארח אצלו, שאינו חשוד רק אינו מו

ואסור לקנות ממנו יין או גבינה ע"ש בש"ך, הרי שאפילו 

שלעצמו נאמן, מ"מ לאכול לאחרים חיישינן טובא ואינו 

נאמן, וע"כ אין להתיר בזמננו למכור בלי הכשר מרב 

 ", עכ"ל.מפורסם שבדק ביסודיות עד שחתם על כך

 הסחורה או רק בשלבים מסוימים של הייצור: המשגיח בודק רק חלק מהטענה השלושה עשר

סיפרו לנו כמה סוחרים שהמשגיח לא בודק אצלם כלל 

אלא רק הולך לבדוק במפעלים שם מייצרים את הפיאות, 

ואינו יודע כלל מה מתרחש אצלם, ולעולם אינו יכול לדעת 

איזה עוד פיאות הם קונים חוץ מהפיאות שנעשים 

 במפעלים הנ"ל.

שאם סוחר ו חוזר ואומר כן כמה פעמים, עצמהמשגיח וגם 

שאין למשגיח אפשרות  רוצה לקנות שער ממדינה רחוקה

, הוא מאשר לו לקנות אך דורש ממנו שכאשר לנסוע לשם

השער מגיע לסין הוא יודיע לו כדי שיבוא לבדוק שם את 

, וזה כמובן אע"פ שאין למשגיח שום אפשרות לוודא השער

להעלים אין לסוחר בעיה  ולבדוק את כל השערות, שהרי

 .חלק מהשער, ולשלוח רק חלק לבדיקה
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 : המשגיח מעניק כשרות לכל החנות מכאן ולהבא מכוח קנייה חד פעמית בהכשרהטענה הארבע עשרה

סוחר אחד אשר קיבל כשרות לפני כעשר שנים,  סיפר לנו

שהמשגיח נתן לו תוויות כשרות על כל סחורתו שבחנות, 

קניית שער במפעל אחד, וזאת בלא  מכח מה שפיקח על

ום בדיקה על כל שאר הפאות שבחנות, ומה גם שנתן לו ש

הכשר מכאן ולהבא על כל השנה הבאה, ולא בא לבקר יותר 

אפילו פעם אחת במשך כל השנה הזאת, ורק לאחר תום 

השנה הגיע כדי לערוך הסכם חידוש מתן הכשרות 

 והתחייבות לתשלום נוסף לשנה הבאה.

: חנות מסויימת שתחת ההשגחה נתפסה בעליל כמוכרת שער הודי, ועד היום לא הוסר מהם ה החמש עשרההטענ

 ההשגחה!

 חנות... ... ..הקלטות והוכחות ברורות כי יש אצלינו 

שמקבלים השגחה, מוכרים פיאות יורו קסטם, שהמשגיח 

, והדבר וחייבים שריפה שהם פאות הודיים נועצמו אמר ל

  אים לסלק מהם ההכשר!הראשון מוכרח

בנוסף יש תחת ידינו הקלטות משיחות שנערכו עם בעלי 

החנות הנ"ל, שם נשמעים בעלי החנות מזלזלים בתוקף 

באיסור השימוש בשער ההודי, והם טוענים בתוקף כי 

הטעו את מרן הגריש"א זצ"ל והשער ההודי מותר בהנאה, 

ם וא"כ פשוט גם מדוע הם מוכרים שער הודי, ופשוט ג

שאין מקום להעניק להם כשרות כשידוע שהם מזלזלים 

באיסור. ]ובוודאי אין מקום להעניק להם כשרות כזאת של 

 ביקורים פעם בכמה חודשים על סמך נאמנות[.

וכעת שמענו את גירסתם שכיום השער של יורו קסטם אינו 

                                                           
אגב, ת"ח מופלג אחד דיבר אתנו בצער גדול על החנות הנ"ל, וסיפר שבתו  א

הלכה לקנות שם פאה, ורצתה לקנות פאה כשרה לפי האורך העומד בכללי 

ה ארוכה ביותר שלא ההלכה, אך מנהלי החנות הפצירו מאוד מבתו שתקנה פא
לפי גדרי ההלכה לדעת שום פוסק, ותמה אותו תלמיד חכם איך שייך לתת 

אבל הדברים נראים רחוקים מן מהודו אלא מאירופה, 

מפני ששאלנו את המשגיח  – האמת מכמה סיבות, האחד

מה דינם של פיאות מדגם יורו קסטם, ואמר שכל הפיאות 

הללו חייבים שריפה מיידית, ולא חילק שהפיאות יורו 

מבדיקה פשוטה קסטם דהיום הם מאירופה, ומה עוד ש

שערכנו עולה בבירור שזהו שער הודי, שהרי המחיר של 

שקל.  2500 -הפיאות הנ"ל יורו קסטם עומד היום כמו פעם 

זה לא יתכן כלל משער אירופאי, שרק החומר גלם של ו

, והיינו רק 833$גרם שיער אירופאי, עולה בערך  300אה מפ

 , ובהכרח שזהו שער הודי.שקל חומר גלם ועבודה 4000

שוב ערכנו בירור נוסף אצל השותפים של החנות הנ"ל, והם 

ממש הודו לנו בפה מלא כי עכ"פ עד השבועות האחרונים 

והיו פיאות יורו קסטם משער הודי, היה קיים במחסניהם 

דיעה גמורה כן בי יםכותב מוכרים אותו כפי הצורך, ואנחנו

וברורה, ועד כאן יש לנו רשות לכתוב היות שהוזהרנו 

 מהשותפים הנ"ל לא להרחיב הדיבור בזה.

                                                                            
 הכשר למקום כזה המוכר פיאות אסורות.

 : אופן נתינת הכשרות לפני י"ד שנההטענה השש עשרה

הגריש"א זצ"ל אסר את הפיאות לפני ידוע לנו שלאחר ש

כי"ד שנה, לא היה שום דרישה מצד נותני הכשרות לוודא 

שהחנויות ישליכו או ישרפו את הפיאות האסורים שהיו 

מוחזקים ברשותם עד אז, אלא כל הפיאות האסורים 

ולא נשארו תחת ידם, וקיבלו הכשר על כל הסחורה, 

א על מה כהנהגת כל הכשר שנותנים הכשר מכאן ולהב

 .שמיוצר מכאן ולהבא ולא על כל הסחורה

בעלי נתנו  ,יםשנ י"דהסערה לעולם לפני  הכשיצאבנוסף, 

ימים לאחר הוצאת האיסור,  6הכשר הכשרות הנוכחית, 

לא היה להם שום מידע על חוש גם לדבריהם וזאת בשעה ש

אשר לדברי  פאות מוגמרות והריח והמישוש, וגם הי

נתנו הכשר יתרה מכך גם , ובודקםהמשגיח כבר לא ניתן ל

, והכל על סמך נאמנות לשש שנים אחורנית למפרע

חנויות בתוך ימים  150ובאופן זה הכשירו סוחרים, ה

 בודדים!

וידוע גודל הליצנות שעשו אז מכל האיסור, שהודיעו כבר 

בתחילה שכל הפיאות האירופאיות הכל מותר, ואין זה 

הסוחרים משווקים  אלא או טפשות או רשעות, שהלא כל

את פיאותיהם וטוענים שהפיאות שלהם מאירופה, ולעולם 

לא נוכל לדעת מה הוא מקור השער האמיתי, ]וגם 

כי המוכרים שמכרו להם  –הסוחרים עצמם אינם יודעים 
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 במשקרים גם עליהם[

                                                           
עצם הדבר שהשער המשווק בעולם נמכר תחת שמות בדויים כאשר מקורו  ב

 הוא מהודו, שמענו כן ממקורות רבים ללא ספור.
ו שהוא שולח את שערותיו למדינות ראשית, דיברנו עם מפעל בהודו שאמר לנ

רבות בעולם, וכשביקשנו שיאמר את שם הלקוחות, הוא סירב ואמר שהם לא 
מסכימים שיגלו, ושאלנו מדוע, הוא השיב כי הם מוכרים את השער תחת שמות 

 בדויים של מדינות אחרות כדי להרוויח כסף.
, הרי הם שהרי להיכן הולך כל השער מהודובנוסף, זהו מוכרח ממקומו, 

אלף טון, ולא מצאנו כמויות של שער הנמכר תחת  מחמשמייצאים מהודו יותר 
תחת שמות בדויים,  ובברזיל הוא נמכר תחת שם  ותושם זה, וע"כ שמוכרים א

וכן סיפר של שער ברזילאי, וכן בשאר מדינות הוא נמכר תחת שמות אחרים, 

את הסוחרים קובעים לנו אחד הסוחרים שהוא היה פעם בהודו, ושמע בעצמו 
  את שמות השערות המקומיות לפי מדינות שונות.

בדקנו וחקרנו הדבר היטב במסמכים רבים ואצל כמה מומחים, והוברר לנו כי ו
 בהודו ישנם סוגים רבים של שער, 

מעניקים שמות נפרדים לכל סוג איכות וטיב של שער, וכפי שסיפר לנו  והם
ם אמיתיים אלא כינויים של רמת דרגת סוחר אחד שהשמות ברזיל וכו' אינ

איכות שער. וכמו שקפה טורקי איננו מגע מטורקיה אלא זהו צורת שיווק של 

]וכן 'מכירה סינית' איננה בהכרח מסין, וגם 'מבחן אמריקאי' אינו בהכרח קפה, 
 זה אלא צורה של שיווק של השיער. אין כך גם שיער ברזילאימאמריקה[, 

שכל המדינות שסביבות ברזיל קוראים לשערותיהם שער סוחר אחד  נווסיפר ל
כי שם זה משווק היטב ועושה רושם טוב על  –למען השיווק  –ברזילאי 

וכן אמר לנו המשגיח בשיחתו איתי, ששער רוסי עפ"י רוב זה לא הלקוחות, 
 שער שמקורו באמת מרוסיה אלא זה שם שיווקי בעלמא, ואידך זיל גמור.

ים כה טיפשים לקנות מברזיל כשאפשר לקנות ישיר ונשאלנו מדוע הסוחר

מהודו, הנה ראשית כל לפני שנותנים את הביאור וטעם הדבר, צריך להעמיד 
את המציאות. המציאות היא ברורה שאכן השער מהודו נמכר במחיר זול 

                                                                            
בהרבה ממה שהוא נמכר אח"כ במדינות אחרות תחת שמות בדויים וכמו שכבר 

ם לדעת מהו טעם הדבר, תשובתכם מפני שאם יידעו הוכח, ואם יש את נפשכ
את המקור יתפרסם שהוא שער זול, כי השער ההודי הוא זול, )ויעוי' מש"כ 
להלן בטעם הדבר(, וכדי למוכרו במחיר יקר הוא צריך להיות משווק תחת שמות 

אחרים, ועוד טעם הוא מפני היהודים ולהבדיל הכושים שזהו ציבור ענק 
בסרטים שלמים של סכימים לקנות סחורה הודית וכמובא מהצרכנים שלא מ

, ועוד טעם ברור בזה, מפני שחלק כמרים המטיפים לא לקנות שיער מהודו
מהשער מיוחד להארכות שער, ולכן צריך השער להתאים לשער האישי שלה, 

לכן לרוב השער הנמצא שם,  –ולכן היות שבטמפלים יש הרבה מיני שער 
בהודו לפי איכויות ותכונות, הם מתייגים כל תכונה לפי כשממיינים את השיער 
, וגם יתכן טעם נוסף בזה, שהיות שהודו הוא מדינה עניה הארץ שזה מתאים לה

ומדינת שחורים, ישנם אנשים שאינם רוצים לשים לראשם שער מלוכלך ממקום 
מרגישים יותר טוב עם עצמם שלובשים שיער של אנשים מושפל כי האי, ו

ועכ"פ הטעם אינו נפק"מ  ...ערביים ולא של הודים שחורים והזוייםנאורים מ
 לדידן.

והטעם שהשער ההודי זול כ"כ אפילו שהשער איכותי, הוא מפני שבתוך הודו 
עצמה יש להם תחרות, כי לא רק הטירופאטי הגדול שלהם מוכר שער, אלא גם 

הבא לידי הטמפלים הקטנים, וכן יש את הסחר הענק בשער של גזיזת הילדים 

הכמרים, והיות שיש שם כמויות אדירות של שער ויש גם תחרות, והם לא 
צריכים לשלם על הגוזזים על השער כמו בשאר מדינות אלא הכל בחינם, לכן 
מחיר השער שם יורד פלאים, כי ההוצאות מועטות, וההיצע רב, והתחרות 

 מרובה, וכאמור.  

הלקוחות שקונים את השער ומי שטיפש כאן, זה לא הסוחרים עצמם אלא 
המשווק תחת שמות בדויים וקונים את הלוקש שלהם, אבל הסוחרים עצמם 
במדינות רבות יודעים את האמת שהכל או הרוב שער הודי, וכן יש תח"י עדויות 

של סוחרים גויים רבים המעידים כי לפי הידוע להם רובא דרובא של השער 
ר אחד שנודע לו כי בשוק של הגוזזים העולמי הוא מהודו, וכן גם אמר לנו סוח

הפרטיים המוכרים שערותיהם שגזרו, נכנס אצלם חזק המושג לקנות שער הודי 
 ולמוכרו תחת שם בדוי של המדינה המקומית.

 שרוב עיסוקו הוא בעניינים אחרים – : ההכשר מיוסד על משגיח אחד בלבדהטענה השבע עשרה

על הכל יש לתמוה איך כל ההכשר מיוסד בעיקרו על פי 

אדם אחד בלבד, הלא ישנם הרבה מפעלים שהפיאות 

שתחת ההכשר מיוצרים שם, וצריך פיקוח בכל התחנות 

מפעלי שער, יצרני ]ושלבי הייצור במקומות השונים, 

וכן גם  פיאות, יצרני ה'סקין', חנויות המוכרות פאות[, 

לפי דברי הסוחרים[ פזורים  ]עכ"פ –מקורות השער 

במדינות לרוב על פני האדמה, וכגון: ברזיל, כפרים שונים 

בדרום אמריקה, בוליזיה, אורגוואי, פורגואי, ארגנטינה, 

מדריד, בורמה, רוסיה, אוקראינה, סין,  וויטנאם, מלזיה,

קמבודיה, מונגוליה, שער במפעל בספרד, אירופה במספר 

וא"כ היכן ההשגחה בכל כו', ומדינות, מדינות הקווקז, 

המפעלים הנ"ל, ומי פתי יאמין שהמשגיח היחיד נמצא שם 

כל שבוע או שמשגיח אחד מסוגל לפקח על הכל??? והלא 

, והיה צריך לזה צוות ענק כפשוטו ס'יוצא ונכנכאן 'צריך 

של לפחות חמישים או שישים משגיחים, שישגיחו על אלפי 

נות הרבים שהשער כל רחבי העולם בכל התחהפיאות מ

הגע עצמך עובר מעת מוצאו עד מקום הגיעו ליד הלקוח, ו

בבשר שייך לומר שאדם אחד יפקח על כל מערכת אם 

 הכשרות של הבשר בכל העולם.

וזאת ועוד, המשגיח הזה משמש כמשגיח גם בתנובה, ועל 

עלי ירקות ועוד מוצרים, וגם על הפיאות הוא המשגיח 

פעלים והספקים, וגם אצל ד, ]עכ"פ בחלק של המהיחי

, ואיך ניתן לסמוך על אדם הפיאניות הוא המשגיח העיקרי[

 יחיד ומיוחד העסוק כל כך?

יתרה מזו, אמרה לנו המזכירה של המשגיח, שהפיאות זה 

העיסוק הקטן שלו, ועיקר עיסוקו הוא בשאר עניינים, 

וא"כ איך יתכן שמשגיח אחד עסוק יהיה אחראי על 

אות העולם בעוד שזהו העיסוק הקטן כשרותם של כל פי

 !שלו? אהה

 : ייצור הסקין ללא השגחההטענה השמונה עשרה

במשך תהליך עשיית הפאה, ישנו חלק מסוים של תפירת 

השערות הקדמיות של הפאה, שלב זה נקרא בשפת 

הסוחרים בשם "סקין". הסוחרים שולחים את השער שהם 

דומה למפעל רוכשים מהודו או מברזיל או מאירופה וכ

בסין, והמפעל שולח את השער יחד עם רשת לבתיהם של 

סיניות מקומיות, כדי שיתפרו את ה'סקין' במכונות תפירה 

 בבתיהם.

לתמוה איך ניתנת השגחה על המפעלים בסין שעושים יש ו
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עלים הללו נשלחים פאות את ה'סקין' בעבודת יד, והרי למפ

ים במפעלים מכל העולם, והמשגיח אמר לנו במפורש שקי

וא"כ מאחר שקיים שם במפעלים שער שם גם שער מעובד, 

אשר גם לדברי המשגיח אי אפשר לזהותו מהו  –מעובד 

בו שער הודי "כ איך נוכל לסמוך עליהם שלא עירמקורו, א

מעובד בפאות שתחת הכשרות, והרי יודעים הם ש'המשגיח 

 בעל חוש הריח' לא יוכל לתפסם.  

ה'סקין' שולח את העבודת יד של ועוד, הלא המפעל של 

הסקין לבתיהם של הסיניות המקומיות, וא"כ מי הוא זה 

 אשר בדק בבתיהם של מאות ואלפי העובדות הנ"ל?

שהפיאנית תתפוס  נו זאת מהמשגיח, והשיב לנושאל ואנחנו

ישרה את את הפיאנית ואנו מיד אם יחליפו לה, ושאל

שער לא אם יחליפו לה בהדברים וטענה שממה נפשך, 

אם יחליפו לה בשער איכותי היא אכן תתפוס מיד, אבל 

אלא שאין מקום  איכותי היא לא תוכל לתפוס זאת לעולם,

 לחשוש שהגויים שם יעשו זאת.

שהלא אפשר להם להכניס שער מעובד באופן שוב שאלנו ו

שע"י העיבוד ייראה איכותי ודומה מאוד לשער הראשון 

ם יתקלקל השער ואז הלא מעובד, אלא שלאחר כמה שני

בר עברו כמה שהרי כ –לא יהיה הוכחות שהם אשמים בכך 

הפיאנית שלכאורה אם הם רוצים  שנים וכו', והשיבה לנו

הם יכולים לעשות זאת, אלא שהיא עדיין לא נתקלה 

 בכזאת תופעה במשך שנות עבודתה.

מאידך יש תחת ידינו עדויות מכמה סוחרים ולם א

בסקין שהם מחליפים ל המפעלים שקיימים הרבה תלונות ע

שנה  18וכן יש תחת ידי עדות בכתב מפיאנית גדולה  שער,

יש שקר גס בתחום שכתבה ]בתרגום לעברית[ בזה"ל "

שמגיע עם הפאות ואני רוצה לידע את הנשים על כך. הייתי 

שנה. למדתי מאחד המומחים הגדולים  18פאנית כמעט 

דנית שער לפאה, בתעשיה איך לזהות שיער. איך לקשור י

איך לבנות פאה מהיסוד כולל שיטות של חיתוך, צביעה 

טכניקות שידועה רק למקצוענים הגדולים. לפני  -וכיבוס 

שנים התחלתי תהליך קשה של ייצור קו פאות אישי  8-כ

משלי. יצירת קשר עם סוחרים ובאי כח בסין וכו' זה לא 

שער משימה קלה. למדתי מהר שאין יושר בעסקים בסין. 

שנבחר ידנית מסוחרים שהגיע ישר מאוקראינה נשלח לסין 

וחזר מעורבב ומעובד עם שער שלא שלחתי ולא בקשתי. 

שער  100%המפעלים תמיד הציעו תוויות לפאות עם כיתוב 

אירופאי. אפילו אם דברנו על שימוש של שער ברזילאי, 

מונגולי או אוזבקי הם תמיד הציעו גם תוית כשרות עם 

מהראביי' שהם אמרו בעצמם שהראביי לא קים. 'ברכות 

בשלב הזה קלטתי שלא שיך ליצר מוצר שהאמנתי בו 

 .", ע"כויכלתי לקחת אחריות עליו

ומלבד זה גם אי נימא שאין להם ריווח להחליף שער, מ"מ 

דלפי המבואר צ"ע אם ניתן לסמוך על זה עפ"י הלכה, 

של במקום שהחשוד המתעסק בדבר בשו"ע קי"ט ג' הרי 

היהודי חפץ בטובתו של היהודי, חשדינן ליה שיחליף גם 

אם הוא לא גזלן, והכא הרי הם חפצים בטובתו של היהודי 

להוציא תוצרת טובה ומוגמרת, ואולי אם יהיה חסר  –

ישלימו מדידהו לייפות את המלאכה,  להם מעט שער הם

 וצ"ע בזה.

 ידי בעלי המפעליםבדיקה על פי חשבוניות הנמצאות ב: הטענה התשע עשרה

שהוא לא סומך , הוא הבהיר המשגיחבשיחה שערכנו עם 

על חשבוניות שהסוחרים מציגים לו, אלא אך ורק על 

טענת מציג לפניו כאישור על המפעל שחשבוניות מקוריות 

ל עסיפר הוסיף והסוחרים שהם קנו מהמפעל הזה. ובדבריו 

הניירת מקרה שהשער העלה חשד בעיניו, אך הכשירו על פי 

 בלבד.

חשבוניות בשביל  הגע עצמך כמה זיופים יש בענייןועתה 

ואין חילוק בין חשבונית הנמצאת ביד  מס הכנסה,

הסוחרים לחשבונית הנמצאת ביד המפעל, היות 

שהסוחרים יכולים בנקל לעשות קנוניא עם בעלי המפעל 

וכן שמענו ולתאם ביניהם על המצאת חשבונית, וכמובן, 

להתיר  ההוראה שאין לסמוך על חשבוניותמגדולי בעלי 

, ואין חילוק איסור תורה היות שקיים בזה זיופים וקנוניות

בין חשבונית הנמצאת ביד הסוחרים לחשבונית הנמצאת 

ביד המפעל, היות שהסוחרים יכולים בנקל לעשות קנוניא 

עם בעלי המפעל ולתאם ביניהם על המצאת חשבונית, 

 וכמובן.

ית הסחר בשיער הינו בשחור )ובפרט אמנם במציאות מרב

לטענת המשגיח שהשיער מגיע מהכפרים מנשים עניות 

וממאפיות מקומיות(, ולא שייך כלל מושג של חשבוניות על 

דרך הכלל, ולא כתבנו כן אלא על מקומות נדירים בהם יש 

 חשבוניות, והמשגיח מתיר על סמך הנ"ל.
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 ת המתאמים עמדות בין הפיאניות לספקי השערהסתמכות על שיחות טלפוניוהטענה העשרים: 

המשגיח מסתמך בבדיקתו על פי בירורים טלפוניים לתאם 

 ת הפיאניותואל אעמדות בין הפיאניות לספקים, והיינו שש

מהיכן הם קנו שער, והם משיבים לו מסוחר פלוני, ואז הוא 

הוא בודק אצל סוחר פלוני, ואם הסוחר מאשר את דבריה, 

 יה ומכשיר את השער.... מקבל את דבר

כל הרואה ישתומם הלזאת ייקרא 'הכשר'? אין זה אלא ו

ותן לחתול לשמור על החלב ואינו חושש ליצנות, והרי זה כנ

 .לקנוניה ביניהם

ועוד שגם אם הם קנו שיער ממפעל זה, אולם הם קנו גם 

 מעוד מקומות רבים...

 בע הגומיותהסתמכות על הוכחה מפוקפקת מצהטענה העשרים ואחת: 

היא הייתה פעם שאחת הפיאניות בירושלים סיפרה לנו 

נבדקת עפ"י צבע הגומיות, כי הצבע מוכיח על מקור השער 

באשר בכל מדינה השער מגיע בצבע גומיות של אותה  –

 מדינה או אותו מפעל. 

ששמענו במפורש מפי אחד מגדולי המבינים אמנם דע 

די פים הגומיות כבתחום, שנודע שהסוחרים בברזיל מחלי

של "הלי" מתועד גם בווידיאו לטשטש את מקור השער, וכן 

ומיות ארופאיות לטשטש שרואים שם שבהודו כבר שמים ג

 .עקבות אח"כ

, הוא השיב שאכן אמת הדבר המשגיחעל זה עם  וכשדיברנו

ומהתקופה האחרונה הוא הפסיק שהם מחליפים גומיות, 

 לסמוך על גומיות... 

עד עתה על גומיות להתיר לסמוך  דעתות איזו קלאהה, 

לא חשבו על ה'רעיון הגאוני' להחליף כי איסורי תורה, ו

מיות, וכי מישהו היה סומך בבשר על היכר על פי גומיות, גו

והרי צריך דווקא חותם בתוך חותם וכמבואר בשו"ע, 

והיכר גומיות אין לו מקום כלל על פי הלכה, ולא על פי 

 .גכיום על החלפת הגומיות מציאות וכפי שהוברר

                                                           
אגב, סיפרה לנו אשה אחת שהביאה למשגיח פאה מוגמרת כדי שיבדוק על פי  ג

כללי הוא לא יכול  הפאה אם היא מהודו או לא, והמשגיח אמר שאע"פ שבאופן

לבדוק פאה מוגמרת, אבל הפאה הזאת הוא מכשיר על פי עובי השער, באומרו 
ששער דק כזה אינו מתאים לשער ההודי, ודע שאין זה אלא ליצנות, כי כפי 
ששמענו מהסוחרים עצמם, בהודו יש שער מכל המינים, גם דק מן הדק, וגם 

אדם, ויש כמה סוגים, ממזרח יותר עבה, שהרי ישנם שם יותר ממיליארד בני 

 הודו, מדרום הודו, ומצפון הודו וכדומה.

 שערוריית המפעל בספרד המקבל הכשר 'עם כאבי בטן'הטענה העשרים ושתים: 

ישנו מפעל בספרד, שם נמכר שער הודי בתוך המפעל, אלא 

שבעלי המפעל מציגים ליהודים חדר פנימי הנעול במשך 

היום, ואומרים להם שהשער שם הוא נקי מכל חשש שער 

המשגיח, מותר לקנות שם כל שער  הודו, ועל פי הוראת

מתוך הנחה שהשער ההודי הוא ס"מ,  40כהה באורך עד 

 .אארוך דווק

וכי שער קצר לא יכול לבוא חנו עומדים ושואלים, ואנ

מהודו, ]ובפרט שאם הם יידעו מההוראה הנ"ל הם מיד 

ואדרבה שער קצר מתאים משנים וגוזרים חלק מהשערות[, 

דים הנעשית שם בערך בכמות של לגזיזת היל –מאוד להודו 

וכן עפ"י המופיע במסמכים  שבעים אלף ילדים ליום!!!

 מהטמפלים בהודו, הם מוכרים גם שער קצר.

שהוא מתיר את זה "עם כאבי בטן", כי  נווהמשגיח אמר ל

זה מקור שער אדיר וחשוב, ואי אפשר לוותר עליו, אך יחד 

כשר שאפשר לסמוך על הה נועם זאת לא בוש לומר ל

בדרגה של לכתחילה ממש, וזהו כמו עדה החרדית, כי גם 

ברים עדה החרדית עושים דברים עם כאבי בטן, ע"כ ד

 התמוהים.

 היתר מפוקפק של שער בהירהטענה העשרים ושלש: 

בנוסף, המשגיח מאשר לקנות מהמפעל הנ"ל בספרד כל 

שער בהיר מתוך הנחה שהשער הבהיר אינו מגיע מהודו. 

רוריה גדולה שהרי מאן יימר שאינו צבוע, זה שעוגם 

שיצא לאחרונה כתשובה המשגיח במכתב רשמי של ו

היר ללא להתיר שער בלטענות נגדו, כותב המשגיח כי אין 

גם המומחים הגדולים נכשלים ואינם הכשר, היות ש

 ,מצליחים לזהות אותו שהוא צבוע, וז"ל המכתב: "אכן

 ונכון ,מהודו מגיע לפאות המתאים מהשיער מאד הרבה

 וצבעו אירופאי שהוא עליו שיער שאומרים שגם הדבר

מהודו  מקורו ,אמריקה מדרום שיער או ,בהיר

 .רבות פעמים ברבים פרסמנו זה ואת ,ומהמקדשים

 מפוקח לא שיער ממקור לקנות אין כן שעל ,והודענו
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 ברזיל ממדינת המביאים שיער סוחרי שגם בגלל .כשרותי

 טובי וגם ,השיער במקור להבדיל םיודעי אינם ,וכדומה

 הוא האם שיער שיודעים לזהות שבטוחים הפאות יצרני

 טועים ,צבוע והוא עיבוד עבר השיער והאם ,וטבעי מקורי

בזה", ע"כ, ובנוסף המשגיח אף סיפר לנו בשיחה שערכנו 

אתו, כי הוא עצמו נתקל בשער צבוע ברמה כה גבוהה, שגם 

 ו להבחין בצביעתו. בעלי המפעלים בסין לא הצליח

אוסר את ומעתה ראה זה פלא, בעוד שמצד אחד המשגיח 

לחייב את הלקוחות לא לקנות  השימוש בשער בהיר בכדי

שער בהיר ללא הכשר, הרי שביד השניה הוא עצמו מתיר 

לקנות שער בהיר ממקומות הגרועים ביותר בהם נמכר 

לא ל, ואין זה אכמו המפעל בספרד הנ" –להדיא שער הודי 

 שערוריה גדולה.

 –ניתן להכשיר שער בהיר אכן האם  -ולגופו של עניין 

משום שהשער הבהיר אינו מגיע מהודו, הנה דבר זה תלוי 

שבכוחם לצבוע את האם ישנם שיטות צביעה מתחדשות 

השער כלל על השער ברמה כה גבוהה עד שלא יהיה ניכר 

ע, רור שערכנו אצל בעלי מקצוולמעשה, מבישהוא צבוע, 

שהם , שכן מצד אחד כמה פיאניות טענו לה דבר מענייןע

יודעות להבחין על השער אם הוא צבוע או לא, וזהו עפ"י 

גווני הצביעה, כי השער הטבעי יש בו שינויים מתחילתו 

לסופו בגוון השער, ואילו בשער הצבוע כולו אחיד, וכן יש 

בו שינויים קלים בתוך הקוקו שבשער בין שערה לשערה, 

מה גם שעין מומחית תוכל להבחין שקיים בשער הצבוע ו

 .פיגמנט ג'ינגי המשווה לשער גוון אדמדמםאיזה 

ולם כשהצענו הדבר לפני גדולי בעלי ההוראה ושאלנו א

להתיר על והאם ניתן להסתמך על קביעה זו של הפיאניות, 

בחנה שלהם שהשער כל שער בהיר מתוך הקביעה זו  פי

ם אינו מהודו, השיבו לנו בעלי וממילא ג –ינו צבוע א

ההוראה כי בדור המתקדם של ימינו אי אפשר לנו לדעת 

בדיוק מה הם דרכי הצביעה השונות, ואולי ישנם מקומות 

שיטות צביעה  ולפתחבהם הצליחו לשטות בפיאניות 

מתקדמות המצליחות לטשטש גם את הפיאניות 

"ל, על כן אין דרך להתיר את השער הבהיר הנהמומחיות, ו

יכתבו [ כימאים או מומחי שעראלא אם המומחים לעניין ]

כי ידוע להם שאין שום שיטה כיום לצבוע שער מכתב ברור 

 ברמה כה גבוהה הנראית כטבעית ממש.

קמנו ועשינו מעשה והחלנו לברר הדבר אצל כמה מומחים, 

כדבר פשוט שהוא  והנה סוחר אחד מאוקראינה השיב לנו

את השער שישתנה תחילתו מסופו מכיר צביעות שצובעים 

 טבעי.בדיוק כמו שער  –

ולאחר מכן דיברנו עם כימאית מומחית גדולה, שסיפרה 

לנו כי היא עצמה צובעת את השער בשיטות מתקדמות 

את השער עד  מבהירהומתחדשות, ובמומחיות רבה היא 

הסבירה כי ישנם שני שיטות שהוא נראה טבעי ממש, ו

ו על ידי צביעה או על ידי חומרים להבהיר את צבע השער, א

מיוחדים השואבים את הפיגמנטים ומבהירים את השער 

ללא צביעה, ובשיטות המתקדמות שהיא משתמשת בהם 

להבהרת צבע השער, היא מצליחה לקחת שער חום ]לא 

גם שחור[, ולהבהיר אותו לצבע בלונד, עד כדי כך ש

על  הפיאניות המומחיות הגדולות ביותר אינם מכירות

ישנם שיטות הוסיפה כי שהוא צבוע! ]ו -הצבוע שלה השער 

שונות היום לצבוע שער באופן שלא יזהו עליו שהוא צבוע, 

וכגון ערבוב בין כמה גווני שער, או אומברי שזה גורם 

ויש בו  –תחושה שהשיער עבר קצת גווני שמש טבעיים 

 גוון השער בין תחילת השער לסופו[.שינוי ב

חברת גרייט אקסטנשון עם ערכנו של שיחה שולהלן תמליל 

הציגה עצמה השואלת כאשר ממקדשי הודו, רק קונים ש

ודיברה עם המומחה הגדול של  חנות פאות תכמי שפותח

שאלה: האם השיער נראה צבוע, האם אפשר . החברה

ת: הוא נראה מאוד טבעי, כל השיער בהתחלה . להבחין

רק להוציא  מהודו שהוא שחור, ועושים העיבוד שלהם

הגוון, נשאר השיער עם הקשקשים והוא רמי, הכי איכותי, 

שאלה: מי שיש לו עסק בשערות, מי  נראה מאוד טבעי.

ת: נראה מאוד  שמומחה לדבר יכולים להבחין שזה צבוע?

טבעי, כיון שהדרך לעשות את זה מאוד טבעי, שרק מסיר 

 ". השחרות

 מדינת וויטנאם הטענה העשרים וארבע: היתר מפוקפק בשער מ

ישנם כמה מדינות שהם המשגיח יוצא מתוך נקודת הנחה ש

לייבא משם שער אפילו ללא  והוא מאשרבסדר גמור, 

 הנקי וויטנהםת נשמדי ,המשגיח בדיקה. לדוגמא אמר לנו

]ואמנם הוא טוען שהוא בודק גם שער  משער הודי. לגמרי

חר וויטנהמי, אלא שהוא מאשר למוכרו מיד, והוא בא לא

זמן לבדיקה לרווחא דמילתא ואינו מקפיד לדבריו לעכב 

 את השער שלא ימכרוהו טרם הבדיקה[.

בו  אשר - אתר הרשמי של האו"םבדקנו הדבר ב אך אנחנו

 2016ומצאנו שבשנת נתוני הייצוא מהודו לוויטנהם, מופיע 
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 שער הראוי לפיאותטון  76כישירות לוויטנהם  ייצאההודו 

בנתוני הייבוא מוויטנהם להודו לא  , ]ואמנם6703בקוד 

מופיע כמעט כלום, אבל להפך באותו הכיוון בייצוא של 

טון, ובהכרח שכניסה לוויטנהם  76הודו לוויטנהם מופיע 

הכניסו בדרך הברחות ולכן הנתונים הנ"ל אינם מופיעים 

לפחות עשר  ייצוא שלגם ש בייבוא של וויטנהם[,.ובנוסף י

שער שני טון לוויטנהם, וכן לפחות טון פאות מוכנות מסין 

]וסין היא הרי המקור האדיר של  !!לוויטנהם מסיןישיר 

 שער שמקורו מהודו וכידוע[.

ואדרבה, מכאן ראיה שהמשגיח אינו יודע להבחין על שער 

המשגיח קבע את הקביעה הנ"ל על פי מה מקורו, שהרי 

בדיקת ריח ומישוש של השער הנמצא בוויטנהם, ומאחר 

על הוברר לנו שקיים שם שער הודי אלא שהמשגיח שבפו

שתחת ידו עוברים הרבה אינו מבחין בו, אם כן הרי לפנינו 

 שער הודי ואינו מבחין בזה כלל.

ולהלן כמה ציטוטים מדברי כמה סוחרים הטוענים להפך, 

 שדווקא השער הוויטנהמי הוא בעייתי ביותר:

אינדו,  גם השיער מקמבודיה או ווייטנאם מגיע מאנשי"

וגם מסביב הודו יש טמפלים... גם השיער מקמבודיה או 

 .אם מגיע מאנשי אינדוווייטנ

אני לא מביאה שיער, לא מווייטנאם ולא בורמה ששמה "

 ".שמה זה בעיה, שמה זה מתערבב, יש חשש

פעם , את השיער ההודי בכינויים שונים הסינים מכנים"

ולי, ופעם ונגההודי הוא ברזילאי, ופעם קמבודי, ופעם מ

 ".ווייטנאמי

  הטענה העשרים וחמש: שערוריית ברזיל

כנודע, ברזיל היא מקור אדיר של שער מהודו, והמשגיח 

עצמו מצהיר על כך שברזיל הוא מקום בעייתי, ולאחרונה 

וכן כתב במסמך רשמי של "סגרנו את ברזיל", אמר בזה"ל 

 שחלק ברזילאי הנקרא תגובת בד"ץ חניכי הישיבות "שיער

 להביא אישור שמקורו מהודו, אין שיער הוא ממנו גדול

 .דכזה" שיער

                                                           
עצם הדבר שהשער הברזילאי הוא בעייתי ביותר, שמענו כן מכמה וכמה  ד

סוחרים, ויתרה מזו שמענו מבעלת מפעל גדול בסין שהשער ההודי האיכותי 
 רזיל,ביותר הולך לברזיל, וכן אמרו לנו בעלי מפעל הודי שהם שולחים שער לב

ויש תחת ידינו הקלטה מסוחר ברזילאי שמספר שהוא קונה את השער בהודו 

קיבלנו מסמך מאתר מהמחיר שלו בהודו! גם  5ומוכר אותו אח"כ בברזיל בפי 
של מכירות בברזיל, המצהיר באופן רשמי שרוב השער הנמכר בברזיל הוא שער 

פר שלם מסוחרת שער וכן המציאו לנו סרט מגויה אחת בשם היילי, ועוד סהודי, 
גדולה ]במטרה של תחקיר לפרנסתם[ שבדקו וחקרו הדבר היטב וכל השער 

הברזילאי מקורו מהודו, וכן סיפר לנו השליח אמיר דרומי שיצא לאחרונה להודו 
לבדיקת עניין השער ההודי, וכשדיבר עם הסוחרים שם, הם הראו לו סוג איכותי 

אצלם "שער ברזילאי" ושולחים אותו של שער הודי, ואמרו לו שסוג זה נקרא 

 לברזיל ומוכרים אותו תחת שם שער ברזילאי.
מסוחרת שער ותושבת ברזיל, שאמרה לנו שאין בכלל גזיזה בנוסף גם שמענו כן 

כלל, וכן נמצא תח"י צילום אתר של חברה  בברזיל, והשער שם אינו מקומי
ה דבר שער מברזיל בהודו שמתחייב לתת שער בחינם לכל מי שמוכיח שקיים כז

 מקומי.
וחקרנו ובדקנו הדבר באו"ם ונתגלה לנו דבר מזעזע ומחריד, שלפני י"ד שנה 
עוד לא הופיע כלל סחר של ייצוא וייבוא שער מברזיל ולברזיל, וכל הסחר 

במקום הנ"ל התחיל רק משנת תשס"ד אשר בשנה זו יצא האיסור להשתמש 
הברזילאי הוא שער  השערולה מזו שבפיאות מהודו, וכמדומה שאין לך ראיה גד

הודי, אלא שמעבירים אותו דרך דלת אחורית של ברזיל כדי לטהר את שמו 
 ליהודים.

אולם למרבה הפלא, שמענו מסוחר אחד מקומי בברזיל, שהחילוק בין השער 
הברזילאי לשער ההודי הוא כרחוק מזרח ממערב וכל סוחר מתחיל יודע להבחין 

וד גמור לכל דברי סוחרים רבים לאין ספור שטוענים אחרת, ביניהם.... וזהו בניג

אך כמדומה שאין שום סתירה ביניהם, כי אמת נכון הדבר שיש חילוק בין השער 
הנקרא בשפת הסוחרים בשם "שער הודי" לשער הנקרא בשם "שער ברזילאי", 
אך זה אינו מעיד כלום שהשער הברזילאי איננו מהודו, אלא השער הברזילאי 

עצמו מהודו, אלא שהוא סוג אחר של שער ואינו דומה לשער הנמכר  הוא

הרבה סוחרים שתחת כיום ידוע לנו על אולם למעשה, 

, וכן יש תח"י פרסומים המביאים שער בריזלאיההכשר 

ר המפרסמים על מכירת שונים על חנויות שתחת ההכש

 שער ברזילאי.

המשגיח איך אנו רואים פרסומים של חנויות נו זאת מושאל

שמדובר  חו שמוכרות שער ברזילאי, והשיב לנושתחת פיקו

יש להם אישור שלושה סוחרים יהודים ששתים או רק ב

 בכפרים ולא בעיר.  –לקנות רק ממקומות מסוימים 

אך דברי המשגיח מוכחשים מסוחרים אלו עצמם שחלקם 

רק בכפרים, וכפי שאמר  אמרו לנו שהם קונים גם בעיר ולא

לנו במפורש אחד מהסוחרים שתחת הכשרות, שהוא מביא 

מהעיר ומהכפרים, והוסיף שבין  –מברזיל מכל המקומות 

הסוחרים בכפרים  שכןכה וכה אין הבדל בין הכפרים לעיר, 

 מביאים את שערותיהם גם מהעיר, והכל מעורבב זה בזה.

על הודאת  לאחר איזה זמן, כאשר שמעו מנהלי הכשרות

בע"ד הקיימת בידינו מפי הסוחר הנ"ל המביא שער מתוך 

העיר בברזיל, החליפו מנהלי הכשרות את גירסתם וטענו 

שלסוחר הנ"ל ישנם שני קווי ייצור נפרדים, והשער המגיע 

מברזיל בתוך העיר מיועד לשיווק למקומות אחרים שאינם 

 תחת ההכשר.

מהנו והתקשרנו כששמענו על ה'תירוץ' המבריק, לא התמה

שוב לסוחר הנ"ל, ושאלנו בתמימות אם כל השער שלו 

                                                                            
 בברזיל תחת השם "שער הודי", אלא הוא דומה לשער אחר הנמצא בהודו.
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מיועד להכשר או שיש לו שער שאינו נמכר תחת ההכשר, 

והסוחר הנ"ל השיב בפשיטות כי לא קיים אצלו שני פסי 

ייצור נפרדים, וכי הוא מוכר את השער הברזילאי מהעיר 

 תחת ההכשר!

קה על סיפרה לנו הסוחרת צ.פ. שהיא פעם צעדע שו

המשגיח איך הוא מעיז לתת כשרות על השער  מברזיל 

ומדרום אמריקה, והרי כולו מוצף בשער הודי ואי אפשר 

לדעת על השער מה מקורו, ]דרום אמריקה וברזיל היינו הך 

בשפת הסוחרים[, והוא השיב לה בזה"ל "את צודקת, זה 

לא בסדר", והלך לדרכו, וכעין זה סיפר לנו סוחר גדול 

עצמו אמר לו פעם בדאגה, מה נעשה עם השער  יחשהמשג

הברזילאי, והתחבט אם לספר להגר"מ גרוס או לא, מכיון 

שאינו יכול לנעול את המסחר בשער הברזילאי שהוא 

 . מרכזי מאוד בשוק השער

 הטענה העשרים ושש: המשגיח אינו סבור שמדובר כאן באיסור מן הדין

כלל למה הגרי"ש שאינו מובן  במפורשאמר לנו  המשגיח

אסר, ורק מאחר שכך יצא מפיו לכן נוהגים כהוראתו אף 

]וכלשונו בערך: שלפי כללי השו"ע זה צריך להיות מותר, 

למה הגרי"ש  "תשאל את הרבנים שלך אולי הם מבינים

 לנוועוד אמר אסר, לפי השו"ע זה צריך להיות מותר"[, 

ש שאחוזי השער ההודי בעולם הם כעשר עד חמ ,המשגיח

עשרה אחוז ולכן אין ריעותא על סתם שער לחשוש שהוא 

ודבריו מוכחשים מאתרי האו"ם והאטלס ]מהודו, עכ"ד, 

שמוכח מהם להדיא שרוב השער בעולם הוא  –ואכמ"ל 

 [.הודי

ופשוט שא"כ אין לסמוך עליו שהרי אינו סבור שמדובר על 

, וכמפורש בביאור הגר"א יו"ד סי' מעיקר הדין איסור

הא דאיתא שם בשו"ע סעי' ז' דמי שהוא חשוד  קי"ט על

דלא משמע לאינשי שהוא עבירה אינו נאמן לאותו  –בדבר 

אינו  כיון שחושב אותו להיתרדבר, וכתב שם הגר"א ד

 .נאמן, עיי"ש

בשו"ת תשובות  הנוגעים לדידןומצאנו בעניין זה דברים 

ועובדא ידענא והנהגות ח"ב סי' שע"ז, מה שכתב וז"ל "

אתרוגים מפורסם שקיבל הזמנה מחו"ל לאתרוגים בסוחר 

בלתי מורכבים ורימה ושלח מורכבים, והודה לפני 

שמורכבים הם רק כיון שלדעתו זה רק חומרא ע"כ כשלא 

היה לו אחרים שלח מורכבים בלי פיטום, שלדעתו חומרות 

כאלו ראוי להחמיר רק לאנשי ירושלים וכדומה ולא 

שלהאמין לאדם צריך לאנשים פשוטים, ושפיר הבאנו 

ב מדינא ולא שקודם יהיה האדם משוכנע בעצמו שזהו חיו

 .", עכ"לראשנוהג כן בתורת חומ

 הטענה העשרים ושבע: מנהלי הכשרות טוענים שההכשר שלהם הוא לכתחילה שבלכתחילה

בקובץ תל תלפיות שזהו השגחה כתבו מנהלי הכשרות 

במפורש המשגיח  לנומהודרת בכל ההידורים, וכן אמר 

בעוד שהרה"ג ר' חיים כץ  שההכשר הוא לכתחילה ממש,

שהיה מעורב בעניין הכשרות בשעת הקמתה, טוען 

פנחס ברונפמן  ה"ג ר'והרשהכשרות היא ברמה של רבנות... 

בדרשה בחוה"מ פסח האחרון שזהו שליט"א פסק אף הוא 

וגם לגבי חמץ בפסח אפשר  –לכתחילה שבלכתחילה 

]וכל זאת עפ"י נתונים מעוותים  ת...לסמוך על כשרות כזא

שמסר המשגיח להרה"ג ר' פנחס ברופמן, שהוא מגיע 

למפעלים בכל שבוע או שבועיים, וזאת בניגוד גמור לשאר 

הצהרותיו הכתובים וחתומים על ידו ואף מוקלטים אצלינו 

שהוא מגיע רק כמה פעמים בשנה וכפי שנאמר לנו על ידי 

ה שמגדיל את העוולה כל הסוחרים שתחת ההכשר[, מ

 הזועקת כאן עד לב השמים.

 הטענה העשרים ושמונה: טבח שהוציא טריפה מתחת ידו

מספר עניינים בשיחה שערכנו עם המשגיח, הוא הודה על 

בתשס"ד שתחילת נתינת ההכשר  .א שעשה שלא כדין,

, כי לא היה לו עדיין לאחר שישה ימים היה שלא כדין

היה נותן הכשר לשני מקומות הודה לנו ש .ב מקצועיות.

ללא פיקוח כיון שהיה סומך על היראת שמים שלהם, 

הודה שמה  .גולאחרונה הוא התחרט על הפזיזות שלו... 

לבדוק )בתקופה שהיו משגיחות בודדות( שנתן למשגיחות 

תקופה האחרונה הוא בעל פי הריח, היה שלא כדין, ו

 פסיק לסמוך על משגיחות.ההתחרט ו

שגג או הזיד אם נתפס כאדם בלתי אחראי ש ,ועפ"י הלכה

נוכל  לאבעניינים סבוכים כאלו בחמורות שבחמורות, 

, והלא לסמוך עליו הלאה שלא יטעה בהכרעות נוספות

הלכה פסוקה היא ששוחט שהכשיל אחרים במאכלות 

אסורות אין לו תקנה עד שיוכח ששינה מעשיו, ולא שייך 

וכדומה אלא צריך  בזה תירוצים ונימוקים ש'לא ידעתי'
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  להעמיד עצמו מחדש על חזקת כשרות.

 הטענה העשרים ותשע: המשגיח עצמו סוחר שער

כן  !עצמו סוחר בשער ידוע לנו באופן ברור, שהמשגיח

וכן קיבלנו תיעוד לכך סוחרים, ארבעה סיפרו לנו 

מהאינטרנט שם לא בוש המשגיח לפרסם את עצמו באופן 

בלנו הודאת בעל דין מפורשת רשמי כסוחר שער, ואח"כ קי

מהרבנים הממונים עליו מטעם בי"ד חניכי הישיבות, אשר 

אמרו לנו בפה מלא כי ידוע להם הדבר שהמשגיח סוחר 

 שער, ואין הדבר מפריע להם כלל!!

אך כשדיברנו על העניין עם גדולי בעלי ההוראה בדורינו, 

הם הזדעזעו ואמרו שאם כן אין למשגיח זה שום נאמנות 

סוחרים, שהרי כבר דובר היות משגיח המפקח על גבי כל הל

רבות שישנם הרבה פרטים ושאלות ופרטי פרטים, אשר 

צריך לזה הכרעת חכם, אלא שסומכים עליו שיגיש את כל 

השאלות כדת וכדין ויכניע עצמו לדעת תורה. ומעתה 

כשמדובר בסוחר אי אפשר לסמוך עליו שיגיש את השאלות 

]ודרך משל, אם הוא עצמו סוחר בשער  שיפסיד מזה ממון,

בוויאטנהם, הוא יכשיר את השער ללא שאלת חכם, וכו' על 

זה הדרך[, והיות שכל מערכת הכשרות הרי בסופו של דבר 

תלויה בו, הוא עלול להקל ראש כדי שלא להערים על עצמו 

 קשיים בסחר האישי שלו.

 הטענה השלושים: קניית שער בהודו

שידוע לו  הגאון ר' צבי פרידמן שליט"אהגדיל לספר לנו 

וכן סיפרה  שהמשגיח עצמו קנה שער הודי ומכרו הלאה!!

לנו סוחרת אחת. גם  המזכירה של המשגיח סיפרה בשבחו 

והזכירה בדרך אגב שהוא טס הרבה גם להודו.. )כשנשאלה 

 מה עושה שם גמגמה בתירוץ דחוק(.

תורה בין ודע שבחיי חיותו של הגריש"א זצ"ל נערך דין 

מערכת הכשרות דהיום למערכת כשרות אחרת שהחלה אף 

היא לתת הכשר על מקור השערות, ותורף הנידון ביניהם 

היה שמנהלי הכשרות השניה טענו שרק שער שידוע בבירור 

שמקורו מבתי עבודה זרה אסור, אבל כל שאר השער 

גם השער שמגיע ממדינת הודו מותר, והעמידו על  –בעולם 

ה דיינים שיבדקו הטענות ולבסוף באה ההכרעה כך שלוש

אשר הייתה מוסכמת על דעת הגריש"א זצ"ל, שיש לאסור 

את כל השער שמגיע מהודו, כי מסתמא יש לדון כל שער 

הבא מהודו כשער הבא מבתי עבודה זרה משום שזהו רוב 

 השער שם.

ועתה אם כן נתבונן מהו גודל השערוריה כאן, שכל יסוד 

ר הנוכחי היה על כך שאין מתירים את התבססות ההכש

השער מהודו, ואילו בפועל בעלי הכשרות עצמם לוקחים 

 שער מהודו ומכשירים אותו.

 הטענה השלושים ואחת: נאמנות המשגיח

יש אצלינו רשימה רחבה של כמה וכמה שקרים בולטים 

שנתפסו אצל המשגיח, בגירסאות השונות שהוא מעביר 

קלקלתו כשקרן זה כמה וכמה מאחר שנתפס בלרבנים, ו

נוכל לסמוך על  לא פעמים, ומשנה דיבורו לפי הצורך,

 נאמנותו.

והאמת נאמר ולא נכחד, כי הוקשה עלינו מאוד לכתוב את 

סעיף זה, היות שמאוד מאוד נזהרנו בכל הדברים עד כאן 

לכתוב רק על גופם של דברים אך לא להיכנס לפגיעה 

רינו נמסרים לרבנים אישית במשגיח, אולם היות שלצע

גירסאות שונות, ורובם ככולם רחוקים מהמציאות, 

כמה וכמה הוכרחנו להעלות על הכתב את הידוע לנו ב

]מלבד השקרים  יכרון,שקרים אשר עומדים כעת בז

אשר כבר  הבהירהגלויים על השער הברזילאי והשער 

 נתבארו לעיל[.

עם סוחרים פללספקים ושהוא מגיע  א[ המשגיח אמר לנו

לרבנים באמריקה הוא אמר שהוא , ו)מוקלט תח"י( בחודש

וכל היודעים בעניין שדיברו עם מגיע פעם בחודשיים, 

[ בשיחה ב הסוחרים יודעים את השקר של שני הגירסאות.

לשמוע אותו מסביר שהחכמה שלו המוקלטת אצלינו, ניתן 

זה סיפור של שנים ללמוד את בריח זה חכמה בפנ"ע ו

דך בשיחה עם רבני אמריקה כששאלו אותו המקצוע, ומאי

אם זהו חכמה פשוטה ללמוד את הריח, אמר שזה דבר 

פשוט מאוד, לומדים את זה מהר מאוד, תוך עשר פעמים 

 נו[ אמר לג בערך, וכל אחד יכול ללמוד את זה בקלות.

שרוב עיסוקו בכשרות הוא בשאר עניינים ולא בפיאות, וכן 

 נוריקה, ומאידך סיפר לחזר על זה בשיחה עם רבני אמ

אחד מגדולי הרבנים בירושלים שטען פעם למשגיח איך 

הוא יכול לשלוט על הפיאות כשזה רק העסק הקטן שלו, 

יש [ ד .הקטן שלוהעסק זה בכלל לא והמשגיח השיב ש
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תח"י דבריו בהקלטה, כשהוא משיב לאחד שהציג עצמו 

 כסוחר שרוצה לקבל כשרות רק בתנאי שהכשרות מהודרת,

, ומאידך בכל הוא עצמו רואה גזיזהמשיב לו ש המשגיחו

כמו כן  [ה הזדמנות הוא אומר שאף אחד לא רואה גזיזה.

השיב לאחד ששאל אותו אם הוא רואה בדיקה לפני 

דבר "אני רואה את זה לפני שזה רחוץ", הרחיצה, ואמר 

 שהוא שקר גס.

 : משלוחי הסחורה ללא שום פלומבההשלושים ושתיםהטענה 

 עם נעשים הסחורה משלוחי בכל שאר כשרויות, כל

אבטחה, אבל כאן אף  אמצעי ושאר ,פלומבה, הולגרמה

שישנם הרבה תחנות של מעברי שער, דהיינו הן ממקורו 

פאות, שליחת  יצרן ,במפעל, והן אח"כ לספקי השיער

שליחה חוזרת מסין , סין לייצור ה'סקין'למהיצרן הפאה 

בתי או ל יות מוכרי הפיאותחנוליצרן, ושוב שליחה ל

הפיאניות, מ"מ אין שום השגחה שלא הוחלף ולא התערב 

שער הודי, שאין כאן לא חותם בתוך חותם, ולא הולגרמה 

  וכו'.

ואם באו לתת כשרות הגונה עפ"י הלכה, אין דרך אלא 

שמשגיחים בכל הכשרויות בפיקוח תמידי ולא כדרך 

ומות שהדבר אף במק -בביקורים של כמה פעמים בשנה 

כרוך בקושי רב, וכמו למשל ההשגחה הנעשית כיום על 

מחלבות החלב בגרמניה, כאשר עשרה משגיחים מטעם 

בכל הרפתות ונמצאים בכל יושבים בד"ץ העדה החרדית 

חליבה כפשוטו ואח"כ מניחים פלומבה וכו' וכו', ולא 

מגיעים רק אחת לחצי שנה...  וגם כאן היה צריך שמורה 

היות שאי אפשר להסתמך על נאמנות  –ה משעת גזיז

סוחרים, ואח"כ בכל מהלך הייצור צריך יוצא ונכנס 

כפשוטו, ובכל המעברים של השער צריך חותם בתוך חותם 

   וכמבואר ביו"ד קי"ח א'.

המשגיח עושה ליצנות מכל העניין ואומר "לא אמנם ו

מצאתי בשו"ע הלכה שצריך שעת גזיזה", אבל הלכה 

דבר הנמצא בידיים של גוי, צריך בו השגחה פסוקה היא ש

כדת וכדין, וכל שלא ראינו גזיזתו אין לנו דרך לוודא שאין 

מקורו מהודו אלא אם נסמוך על נאמנות של סוחרים גויים 

דבר שאינו שייך לא עפ"י הלכה ולא עפ"י מציאות  –

 פשוטה.

 במערכת הכשרות  חמורמידע : מחדל ושלשהטענה השלושים 

 : המשגיח'אריאלה מ המיוצרים בברזיל אצליאות פלגבי 

שהשער של מריאלה הוא אחד המקומות הבודדים  אמר לנו

שהוא יודע בדיוק את מקור השער ללא שום חשש, וזהו 

הוא סיפר שיחת טלפון לכתחילה שבלכתחילה, וב

שהיא קונה ישירות מהכפרים ולא ]ההקלטה נמצאת תח"י[ 

אצל מריאלה הנ"ל, ערכנו בירור שמאידך, במסוכני שער, ו

של שער משלוחים היא מקבלת לביתה היא מספרת ש

 מספקי שער ואיננה הולכת לכפרים. 

 הטענה השלושים וארבע: ההכשר היחיד כיום על פיאות

להאריך בכל זה בשעה שעינינו רואות שההכשר  נוומה ל

, ודלא הנוכחיכשר ההוא רק הלפיאות היחידי בכל העולם 

נו שבכל מוצר ישנם כשרויות ללא סוף, ואין כמקובל בזמני

לא ניתן לסמוך על חוש זה אלא מפני שכולם יודעים ש

הריח והמישוש, וכדי לבנות מערך כשרות אמיתית על שער, 

צריך בדיקה אמיתית משעת גזיזה ואח"כ לאורך כל תהליך 

הייצור, דבר הקשה מאוד לעשותו מחמת כמה סיבות, 

גופי כשרויות כמו הרב  יסו כמהנוידוע, שבזמנו ואכמ"ל, 

, להקים מערך כשרות על מקור השערות רובין והרב לנדא

ולבסוף ירדו מהעניין כי ראו שאין אפשרות לעשות השגחה 

 אמיתית.  

והגדיל לספר לנו הרב רובין שליט"א מרחובות, שלאחר 

שיצא האיסור מהגריש"א זצ"ל, הוא עשה הכשר צמוד על 

יח מטעם בד"ץ חניכי הישיבות תהליך הייצור, אך המשג

בא להזהירו שיפסיק מיד לתת הכשר, כי הכל שייך לו, 

 והוא הבלעדי המבין ואין עוד בלתו!

 המוכרות פאות האסורות בלבישה לדעת כל הפוסקים –נתינת הכשר לחנויות דהיום הטענה השלושים וחמש: 

הכשרות נותנת הכשר גם לחנויות שמוכרות פאות באורך 

גורמים בזה לסייע לחנויות למכור פאות האסורות, אסור, ו

 מבלעדי ההכשר לא היו יכולים לקנות, ונמצא זהשהלא 

טוענים מכשילם באיסור ועובר בלפני עיור, ]ומה ש

בשיחה המשגיח עצמו הכחיש שהגריש"א זצ"ל התיר להם, 

שמעולם לא התיר בזה הגרי"ש, וכן יש תחת לנו  ואמרעמי 
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שהגרי"ש זצ"ל הורה להדיא שאסור,  יהודי אחדידי עדות מ

ומלבד זאת אין ספק שזה איסור, שהרי אסור להם לסייע 

 . [בידי מוכרי עבירה

וכאשר נשאל המשגיח שאלה זו על ידי אחד העוסקים 

בעניין, השיב לו שיש מחלוקת בין בעלי ההוראה בעניין 

פאות ארוכות, דלדעת רבני חב"ד מותר ללכת פיאות 

 שפתיים אך למחסור. ארוכות.... ודבר

על  נויב להששאלה זאת את המשגיח,  נושאל אנחנווכאשר 

טענה זו שני תשובות, ראשית, אינו נותן הכשר על הפאה כי 

ורק על זה שמקור השער אינו מהודו,  –אם על השער בלבד 

במכתבו  שליט"אהגר"מ שטרנבוך מרן ]ונודע מה שכתב 

 פה[.שהרי זה כנותן הכשר על חזיר שאינו טרי

דרובא דהנשים  שרובא, שהיות המשגיח לנו עוד השיבו

פאות האסורות בלבישה משום גדרי הצניעות, בהולכות 

א"כ אם נימנע מנתינת כשרות מחמת צניעות, יימצא שרוב 

הפיאות לא יקבלו הכשר, וכדי להציל את רוב בנות ישראל 

הוא מוכרח לתת הכשר לרוב הפאות הפרוצות... ]ודבריו 

דאדרבה אם רוב הנשים הולכות פאות האסורות תמוהים 

 בלבישה כ"ש שאסור לסייע להם[.

ואך לאחרונה הודפס באחד ממאמרי מרן הגר"מ שטרנבוך 

כי  –שליט"א, שעל פי הלכה אסור לו להכשיר שער פרוץ 

בזה ממציא להם אפשרות ללבוש השער, ומשניות ערוכות 

בר הם בכל מקום שאסור להמציא מחרשה בשביעית לעו

עבירה וכדומה, ועובר בזה בלאו דאורייתא דלפני עיור, ומה 

להצילם לכל הפחות מאיסור עבודה שטוען שזה כדאי כדי 

זהו טענת המזרחי בהתגלמותה ובטהרתה, שכנודע  זרה, 

דרכם היה לסחור עם הקב"ה ולהעדיף לעשות עבירה 

 .ממקום אחד כדי להרוויח ממקום אחר

נות ישראל מופקרות אלא על ויודגש שלא מדובר כאן על ב

אנ"ש ועל בנות ונשות הרבנים החשובים ביותר שבעוה"ר 

א לפי נכשלים בעוון פריצות שלא לפי גדרי ההלכה ושל

תקנון הרבנים, והם משכנעים עצמם שכביכול מותר ללכת 

בל אין להם הוראת היתר על כך מצד הלכות צניעות, א

יא לידם עבודה זרה זולת ההכשר, ונמצא שההכשר ממצ

חפצא דאיסורא, והרי זה איסור לפני עיוור דאורייתא, וזהו 

גם ליצנות מתורתינו הקדושה, וכנותן הכשר על אייפון 

פרוץ שיש בו רק אלף אתרים פרוצים ולא אלפיים... וכל מי 

 שיש בידו למחות ולמנוע ואינו עושה כן, נתפס בעוונם.

בדם וידוע המכתב שכתב רה"י הגר"ש אויערבאך זצ"ל 

 גדולה ליבו נגד נתינת הכשרות לפיאות פרוצות, וז"ל "ומה

 ,הראש כיסוי במצוות חיזוק להוסיף שבמקום ,העוולה

 בצניעות מתקיימת הראש כיסוי שמצוות לכל שיהיה ניכר

 , ל"כנ נוכריות פאות להכשיר באים ,הערמה בלא ובהידור

 ,עבירה בזה לעוברי ומסייעים , גדול מכשול הגורמות

 .'עיוור לפני' איסור על ריםועוב

ואמנם יש מעידים בשם הגריש"א זצ"ל שהתיר הדבר, אבל 

כפי ששמענו מגדולי הרבנים שליט"א, כפי הנראה 

הגריש"א זצ"ל לא נשאל להדיא שאלה זו אם ליתן הכשר 

ה ממש, אלא נשאל על נתינת הכשר על שער על פאה פרוצ

הדעת  כאשר הוא עדיין שער גולמי, אך זה לא עלה על

מעולם להעניק הכשר ליצרניות הפיאות אשר מייצרים 

 פיאות פרוצות.

עדות חיפוש בתוכנת "אוצר החכמה"[ ]עפ"י  מצאנושוב 

בספר "דברי  תהמובא סותרת על דעת הגריש"א זצ"ל

שמענו ממרן הגרי"ש " בזה הלשון:כתב נשלום", שם 

אלישיב שליט"א שפסק כי אין שום היתר לתת הכשר 

נן עונות לדרישות ההלכתיות בצניעות ובמניעת לפאות שאי

 ", עכ"ל.הכשלת הרבים בהרהורי עבירה
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 הבדיקה עפ"י ריח ומישוש

 הסבר קצר על תהליך מכירת השער - בפתח דבר

כדי להבין את תהליך ה'השגחה' על השער המיועד לפיאות, ראוי להקדים תחילה ולבאר מהו תהליך המכירה של השער 

 לפי גירסת הסוחרים הטוענים שהשער הוא מקומי ולא מהודו[, וכדלהלן:המקומי, ]

קילו לחודש, ]כל קילו שער מגיע  5או  3או  2גזיזת השער נעשית על ידי הספרים )גויים( מקומיים שהם משיגים בערך 

השער בכמויות נשים[. הגוזזים הנ"ל מוכרים את שערותיהם לסוחרים המקומיים הגדולים שמשווקים את  10מראשם של 

גדולות, והסוחרים המקומיים הללו מוכרים את השער לספקים היהודים שתחת ההכשר, או למפעלים של גויים במדינות 

 שונות, שההכשר מאשר לקנות שער המגיע מהמפעלים הללו.

וקדמים תהליך ההכשר מתחיל מהשלב שהשער מגיע לידיים של הספקים היהודים המאושרים בלבד, אך בכל השלבים המ

לזה, ]דהיינו הגוזזים, הסוחרים, המפעלים[ שבכולם השער עובר תחת ידיים של גויים, אין שום השגחה ושום מידע על 

 הנעשה שם.

יודגש כי בכל השלבים הנ"ל, ]גוזזים, סוחרים, מפעלים[, יש סחר של מכירת וקניית שער. דהיינו הגוזזים עצמם מלבד 

פעמים רבות, והסוחרים והמפעלים הם בוודאי קונים ומוכרים שער. לכן אין לנו שום היותם גוזזים, הם גם קונים שער 

אפשרות לדעת אם הם קונים גם שער הודי, ויתרה מכך, קרוב לוודאי להניח שהם קונים גם שער הודי מאחר שזהו רוב 

 השער העולמי.

ין כך ובין כך אין שום השגחה על הנעשה שם, ועכ"פ אין זה נפק"מ לדון מה קורה אצל הגוזזים והסוחרים הנ"ל, מאחר שב

 כך שלא נוכל להכשיר את השער הנמצא בידיהם עפ"י אומדנות בעלמא כל זמן שאין אצלם "יוצא ונכנס" כדת וכדין.

 טענת המשגיח על צורת ההשגחה

מידע על הנעשה הנתונים הללו הם ברורים ומוסכמים אף על המשגיח עצמו. לדברי המשגיח, אכן אמת הדבר שאין שום 

בשלבים הראשוניים, ומקור השער אינו נבדק כלל, אך מ"מ ניתנת השגחה על כך שהשער אינו מהודו, וזהו על ידי בדיקה 

והוכרח על פי חוש הריח והמישוש,  –של חוש הריח והמישוש, ומהרגע שהשער נבדק אצל הספק היהודי שתחת ההכשר 

 ער לשיווק תחת ההכשר.שהשער שתחת ידו איננו שער הודי, הותר הש

וזה לשונו של המשגיח בתשובה שהשיב לשאלות שהוצגו לפניו לאחרונה: ש. רציתי לשאול, אני מחפשת פאה איכותית 

ומאוד כשרה. ת. אני יכול להגיד לך מבחינתנו, מה שיש הכשר יש הכשר, ויש פאות לא רק שאנחנו יודעים שזה לא מהודו, 

ר, את מבינה את ההבדל? ש. מה ההבדל? ת. זה שאנחנו נותנים הכשר, זה שאנחנו מודעים רק אנחנו יודעים את מקור השיע

ש. אני לא  שזה לא מהודו, אבל יש כאלה שלא רק שאנחנו יודעים שזה לא מהודו, אנחנו יודעים בדיוק מהיכן השיער מגיע.

דל. בקיצור את שואלת אם יש פאות יודעת איך עושים את הכשרות אבל אם יש הבדל בין השערות. ת. יש הבדל, יש הב

 הכן יש לנו כאלה דברים, כן. ידיעה יותר טובה,לנו  שלדעתי הן ברמה כשרותית יותר גבוהה, דהיינו יש

 גירסתו של המשגיח על חוש הריח

                                                           
מות ותר למקואגב, מה שהמשגיח טוען שלכל הפחות ישנם מקומות בודדים שהוא יודע בדיוק את מקור השער, דע שזה אינו, כי המשגיח מגיע לעיתים נדירות בי ה

יתן לדעת אצלו הנ"ל, פעם או פעמיים בשנה וכפי שנתבאר בפרק העוסק בעניין הפיקוח אצל ספקי השער, ויש תח"י הקלטה מאחד הסוחרים הנ"ל שלדברי המשגיח נ
שער המגיע אליו לביתו. באופן ברור מהו מקור השער, שהוא מצהיר במפורש שאיננו הולך לכפרים לקנות את השער כפי שהמשגיח מצהיר עליו אלא הוא קונה 

 והדברים יובאו בהמשך הדברים בהרחבה בס"ד.
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 ועתה נבוא לבאר את אופן דרכי ההשגחה לפי טענת המשגיח:

י שרגיל קצת בשער וראה כמה פעמים שער הודי ושאר שאינו לדברי המשגיח, לשער ההודי יש ריח מובהק, ולדבריו כל מ

הודי, יבחין מיד עפ"י חוש הריח, מהו שער ההודי ומה אינו שער הודי. ]לדבריו סיבת הריח באה ע"י המאכלים המסוימים 

ק בה של ההודים, והם מפרישים אח"כ זיעה עם ריח שנולד מהמאכלים הללו, והזיעה הנ"ל נדבקת על השער, ועי"ז נדב

ניתן לבדוק ולזהות עפ"י חוש הריח את השער אם הוא מהודו או לא, ואם אין לו ריח של שער  –הריח[. ולכן לפי דבריו 

 הודי, יש להתירו ולהכשירו.

כשנשאל ע"י הרבנים אם זהו סימן מובהק ואם זה דבר  שכןבשיחות שנערכו עם המשגיח, נמצאו סתירות במשנתו בעניין, 

השיב שזהו סימן מובהק, והחילוק בין הריחות ברור ומורגש ורק צריך ניסיון בזה, והוסיף שבערך לאחר  שאנו בקיאים בו,

עשרה פעמים של התעסקות בשער, כבר יוכל כל אחד להבחין על פי השער, ואין כאן 'תורה' שלמה, אולם מאידך כשנתבקש 

ורה' שלמה ולומדים אותה במשך שנים, וזה לא דבר פעם ללמד את ה'מקצוע' שלו להבחין עפ"י חוש הריח, השיב שזהו 'ת

 שאפשר ללמדו לאחרים.

 חוש המישוש מידת אמינות הבדיקה עפ"י

בנוסף, המשגיח בודק גם עפ"י חוש המישוש, באומרו שהשער ההודי ניתן להבחין בו עפ"י המישוש והמגע, כי סוג השער 

 ההודי הוא סוג אחר וניתן להבחין בזאת על פי המישוש.

נשאל המשגיח אם חוש המישוש הוא דבר מוחלט וברור, השיב שאכן אין זה דבר ברור, ועיקר הסתמכותו היא על הריח כש

 שהוא דבר ברור, וכצירוף לזה משתמש אף בחוש המישוש כסייעתא.

 ואכן ביררנו את הדבר אצל מספר מעבדות גדולות בעולם, ובראשם עם מנהל משטרת ניו יורק שמתמחה בתחום השער,

ושאלנו אם ניתן לזהות על פי מישוש של שער מאיזה מדינה היא האשה שממנה נגזר הקוקו. התשובה שהשיבו לנו הייתה 

כדי לזהות שער כדבר וודאי ומוחלט, ואין זה אלא כהשערה ולא דברים ברורים  שאי אפשר לסמוך על חוש המישושברורה 

 ומוחלטים.

אמרה לנו בזעם, שהמשגיח עצמו בא להתלמד אצלה בתחילת דרכו את דרכי  ובנוסף, בשיחה שערכנו עם הסוחרת צ.ב היא

האיבחון בשער, והיא אמרה לו שעפ"י המישוש ישנם דרכים להכיר רק על שער קיצוני זה מזה, כמו הרוסי מהסיני, אבל 

 השער ההודי יש בו הרבה שנראה "אירופאי" לכל דבר, ואי אפשר להבחין בו על פי המישוש.

דינו, שלא נשאר אלא חוש הריח בלבד, כאשר לטענת המשגיח כל שער שאינו מעובד שאין לו ריח של שער הודי, ונמצא בי

 ניתן להכריע עליו שאין מקורו מהודו.

 בדיקת הריח והמישוש איננה מועילה כלפי השערות המעורבות הטענה הראשונה: 

אמנם תחילת דבר, קודם שנבוא לדון על נאמנות הבדיקה 

ריח והמישוש, נקדים לבאר שכל עיקר הבדיקה עפ"י ה

הזאת אין לה מקום כלל, שכן כפי ששמענו מהסוחרים וכן 

מבדיקות מעבדה, מצוי הדבר מאוד בבירור גם עלה בידינו 

עירוב שערות ממינים שונים בתוך קוקו אחד, ]שכן 

הסוחרים רוצים להרוויח ובתוך השער האיכותי מכניסים 

ו שער מעובד וכדומה[, וא"כ לא קצת שער פחות איכותי א

ניתן לבדוק על ידי ריח שלא התערב כאן בתוך הקוקו חלק 

משער הודי, שהרי גם אם הוא מריח ריח של שער אירופאי, 

 מ"מ אפשר שמעורב בו במיעוטו ריח של שער הודי.

 רותבדיקת הריח והמישוש איננה מועילה כלפי שער עבודה זרה המגיע ממדינות אחהטענה השניה: 

כשלושים וחמישה מיליון אנשים בשאר מדינות ישנם 

העולם שמאמינים בדת ההינדו, וגם הם עולים להודו לגזוז 

שער ההודי, הטבע של לעבודה זרה ואין להם שערותיהם 

בעניין זה[, ומדוע לא נחוש נו ידי ]יש מסמך תחת

 לשערותיהם.
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וכעת הגיע לידינו הקלטה משיחה שנערכה עם טמפל בדרום 

אמריקה! ולדבריהם הם עושים גזיזת ילדים במקום 

ושולחים את השער לטירופאטי, והרי לך שחלק משער 

עבודה זרה מגיע ממדינות אחרות שאין להם הטבע של שער 

 הודי.

לפי עדות הלא שעדיין הן מיעוט משאר העולם, שאין לומר ו

סוחרים רבים וגדולים מאוד, רוב המוחץ של השער בעולם 

מכלל השיער  5%, ]וכמה וכמה העידו שרק כהוא מהודו

בעולם הינו לא מהודו[, והשער שנגזז בכפרים הוא מיעוטא 

א"כ מעולם לא הוברר וההודי, דמיעוטא ביחס לשער 

 –שהשערות ממיליוני בני אדם מחזיקי שיטת ההינדו 

ששערותיהם אינו בעל אופי הודי, הוא מועט ביחס לשער 

 .שנגזז בעולם בכפרים מקומיים

 הטענה השלישית: המשגיח עצמו מודה שקשה לבדוק שער שטוף

הדבר פשוט שכל שער המיועד לשיווק ולמכירה, עובר 

כדי לייפות אותו, וכן סיפר לנו השיווק בלפני חזקה שטיפה 

השליח להודו אמיר דרומי הי"ו שהוא עצמו ראה בהודו 

כמה כפרים שכל העיסוק שלהם מהבוקר עד הלילה הוא 

 את השער ההודי בשטיפות שונות.לנקות 

המשווקים את  –שאלנו כמה בעלי מפעל בהודו כמו כן 

השער ההודי לעולם, והם השיבו שיש להם חומרים להסרת 

הריח, והם עושים שטיפות רבות עד שהריח יסור, ]מפעל 

פעמים, השני אמר  9אחד אמר שהם מנקים את השער 

אח"כ תחת  פעמים[, והם משווקים את זה 15שהוא מנקה 

שמות אחרים, כל זה אף מתועד אף באתרי החברות בהודו 

 המתעדים את כל אורך תהליך עשיית השער. 

המשגיח עצמו אמר לנו שלאחר השטיפה אפשר פחות והנה 

פה בחומרים שונים לבדוק על פי הריח, היות שהשטי

וכן בהקלטות הנמצא תח"י, מודה מקשה את הזיהוי, 

וז"ל פשר לבדוק כדבעי, המשגיח ששער שטוף אי א

המשגיח בשיחת טלפון המוקלטת אצלינו: "שיער כשהוא 

לפני שצובעים אותו, לפני  לפני שמנקים אותו,גולמי, 

, ע"כ", שמטפלים בו, אפשר לזהות אותו מה המקור שלו

וכן לשונו בשיחה נוספת שדיברו עמו כשנשאל בזה"ל "זה 

ת השיער?" לא רחוץ לפני שאתה בודק? אתה יכול לראות א

עכ"ל, אני רואה את זה לפני שזה רחוץ", והשיב בזה"ל "

וכן גם כתב המשגיח בהודעת מערכת הכשרות משנת 

מכיון שחלק מהשיער מגיע כשהוא תשע"ח בזה הלשון: 

וא"כ שער",  אנחנו לא מאשרים להביא משם  מסודר ונקי,

מאחר שהוברר בפנינו כי כל השער ההודי עובר שטיפות 

 אי אפשר לסמוך על בדיקה זו. רבות, שוב

 הטענה הרביעית: לא יצאנו מזה מ"גדר דבר שאין אנו בקיאים בו"

שהמפעלים בסין מניחים נפטלין בתוך  נוהמשגיח סיפר ל

השער כדי לטשטש את הריח, ]והמבין יבין שאם נתגלה לו 

 חומר הנפטלין, הם עושים אמצעים נוספים של טשטוש[, 

להתעלות מעל מצליח גדול, והוא מומחה אך לדבריו הוא 

לעולם את ריח השערות כל ניסיונות הטשטוש ולזהות 

 מהודו, כולל שער שמוכנס בו נפטלין. 

המשגיח עצמו אומר ]בהקלטה שתח"י[ בנוסף, בשיחה 

שהבדיקה עפ"י חוש הריח היא חכמה ומלאכה שלוקח זמן 

רב ללמוד אותה, וכן אמר לנו שהוא היחיד המומחה כל כך 

ולהתעלות מעל כל המכשולים  ודע באופן ברור לבדוקשי

. וא"כ גם לדבריו הרי עכ"פ לא יצאנו בזה מגדר שבדרך

"דבר שאין אנו בקיאים בו", אשר גם בדברים המוזכרים 

בגמ', כתבו הפוסקים שאין אנו סומכים על זה אם אין אנו 

 בקיאים בו היום.

ן בדיקה שזהו כעי נומהמשגיח, והשיב לואנחנו שאלנו זאת 

דסכין שחיטה ומי שבקי רואה מיד שזה עולם אחר לגמרי, 

כבר נתבאר שהמשגיח עצמו מודה ששער שטוף אין אמנם 

הקלטה  נושמעאף כעת הבדיקה בו גמורה לגמרי, ו

מהמשגיח אומר "גם לאחר כל הבדיקות אנחנו צריכים 

, וגם בלא זה, הרי עכ"פ הרבה תפילות שאנחנו לא טועים"

בר את כל השטיפות והטיפולים וכבר נכנס בו שער שטוף שע

נפטלין רובם אינם יודעים להבחין בו, וא"כ גם אם נסמוך 

על אפו של המשגיח שהוא אף מיוחד המריח הכל, מ"מ כבר 

 לא נוכל להגדירו כדבר ש"אנו בקיאים בו".

 הטענה החמישית: המציאות היא שישנם שיטות לנטרול ריח שער הודי

אין שום אפשרות בעולם לנטרל לגמרי לטענת המשגיח, 

כל זמן שהשער אינו מעובד, ]ואמנם  –ריח של שער הודי 

המשגיח מודה שהשטיפה מקשה את הזיהוי, אבל לדבריו 

עדיין יש אפשרות לזהות בקושי גם לאחר שטיפה[. לטענתו, 

שטיפה איננה מועילה לנטרל את ריח השער ההודי, משום 

ע"י שמפו ומרכך וכדומה, שגם אם הריח יסור לזמן מה 
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מ"מ הוא ישוב ויתעורר אח"כ לכשיפוג ריח השמפו 

 והמרכך.

אולם, באמת כל דבריו שאי אפשר לטשטש ריח על ידי 

מאוד מהדעת  ים ומשוניםורחוק יםזר , נראיםשטיפה

ומהשכל, ומי פתי יאמין לזה שקשה לסלק ריח, ולא שמענו 

ח מגיע הרי כזאת מעולם, ובפרט שלדברי המשגיח הרי

כתוצאה מהזיעה הנדבקת על השערות, ובוודאי שאפשר 

 לשטוף זיעה הדבוקה בשערות.

ובפרט לאחר שהוברר בידינו בבירור, שההודים משקיעים 

בכדי שיוכלו  –מאמצים לנטרל את הריח מהשער ההודי 

אח"כ למוכרו תחת שמות בדויים של של שער ברזילאי או 

ו, א"כ מי פתי אירופאי וכדומה, כדי להרבות במחיר

שיאמין שהמפעלים הגדולים בהודו שמשקיעים משאבים 

וכוחות עצומים לטשטש את השער, לא יצליחו לעשות כן, 

ואנחנו עדיין נוכל לעלות על עקבותיהם גם בשעה שהם 

 עושים כל טצדקי לטשטש הכל.

באמצעים המתקדמים של ימינו, ש וזהו גם סברא פשוטה

עלים איזה שיטה לטשטוש אין ספק שכבר פיתחו להם המפ

גונים שבכוחם ריח, ורחוק מן הדעת להניח שאין חומרים ה

כל עוד שלא ביקרנו בעצמינו עכ"פ להסיר ריחות חריפים, ו

במפעלים לייצור השער ההודי, לא נוכל לדעת איזה 

אמצעים הם מניחים כדי לטשטש את הריח, וא"כ לא נוכל 

על ידי שטיפה  ריח לסמוך על הנחת יסוד שאי אפשר לנטרל

 וחומרים שונים.

אמנם אנו לא אמרנו די בסברות בעלמא אלא יצאנו לשטח 

לבדוק במציאות אם אכן שייך לבדוק ריח, ולאחר בירור 

אצל הרבה סוחרים וכימאים ובעלי ניסיון בעניין, מקיף 

נאמר לנו בבירור, שאפשר לנטרל לגמרי ריח של שער הודי 

 בואר.וכפי שי על ידי חומרים שונים,

בתחילה שאלנו כמה פיאניות אם הם מכירים את הריח 

המקומי של השער שהם קונים אותו, והם השיבו שיש ריח 

מקומי, אך הם מצליחים להסיר את הריח של השער על ידי 

חפיפות, והוסיפו שאע"פ שהם מקבלים את השער 

והוא מגיע עם ריח,  –ממקומות מסוימים בלתי שטוף בכלל 

את הריח לגמרי על ידי שטיפות,  מ"מ הם מסירות

 . המשגיחוהתפלאו מאוד על צורת הבדיקה של 

, שתחת ההכשר ]והצד השווה בין כל הפיאניות והספקים

שכולם אמרו ש"המשגיח אומר שהוא  יודע להבחין", 

 והדגישו שהם לא יודעים, וכמדומה שזה לבד עושה חוכא

ח מבין מי פתי יאמין שהמשגיואיטלולא מכל הבדיקה, שכן 

 בזה יותר מכל הסוחרים הוותיקים[.

ואם יבוא הטוען לטעון שזהו רק בשאר שערות, אבל הריח 

של השער ההודי יותר חזק ואינו ניתן לשטיפה, הנה גם 

עבור המתעקשים הללו שאלנו את בעלי המפעל בסין 

]שתחת ההכשר![ ואמרו לנו שיש להם חומרים מיוחדים 

ושאלנו אם הריח חוזר  להסרת הריח של השער ההודי!!,

לאחר זמן, והם השיבו שהריח סר לגמרי ואינו חוזר 

 לעולם!!

בנוסף התחייב בפנינו סוחר גדול וותיק, שנוכל להביא לו 

כל שער הודי והוא ינטרל את הריח לגמרי, ולדבריו יש לו 

ניסיון חזק מאוד בעניין נטרול הריחות, וכששמע הסוחר 

ר לנטרל ריח של שער הנ"ל על טענת המשגיח שאי אפש

הודי, הוא לעג על כך בפה מלא, ואמר שהוא מסכים 

להתחייב על כל סכום להתמודד בוויכוח מול המשגיח, 

 ו שאפשר לנטרל ריח של שער הודי!ולהוכיח קבל עם ועדה 

מפעל בסין עם אחד מגדולי הסוחרים הקונה מ ושוב דיברנו

סין שהגויים בעלי המפעל בשתחת ההשגחה, וסיפר לנו 

ואומרים, "מה אתם כאלו טיפשים,  המשגיחלועגים על 

אתם חושבים שאיזה יהודי צעיר שמעולם לא התמחה 

על פי הריח  –בשער יבוא וילמד אותנו מה זה שער הודי 

שלו? מה הטירוף הזה, אנחנו וותיקים במקצוע ואנחנו 

יודעים היטב לטשטש את הריח, הוא לא יבוא וילמד אותנו 

 די", ע"כ, ואידך זיל גמור. מה זה שער הו

ועוד דיברנו בזה עם כימאי אחד, ואמר לנו שאינו מתמצא 

בשער, אך לפי חכמת הכימיה יש אפשרות להסיר ריח. 

]אלא שלדבריו היות שלא ניסה הדבר אף פעם בפועל, הרי 

הוא צריך לבדוק אח"כ אם התהליך שלו להסרת ריח לא 

 יפגע בשער[.

                                                           
ואם יש את נפשכם לדעת איך מנטרלים ריח משער הודי, אין זה ענייננו כ"כ,  ו

עם אחד  דיברנואך בתוך הבירור נודע לנו על כמה שיטות וכדלהלן, ואמנם כש

להוציא  המומחים נאמר לנו שזהו סוד מקצוע, אבל במהלך הדברים הצלחנו
 קצה מידע, ויודגש שזהו מידע חלקי, וכדלהלן:

השטיפה הראשונה היא במים רותחים יחד עם סודה לשתיה, ומכניסים בו 

כמויות גדולות של שמפו הוואי וכן ריכוז של בשמים ]וזהו התרכיז שממנו 
מייצרים את הבשמים[, וכך משרים את השער לילה שלם, ולמחר מייבשים אותו, 

ני שטיפה שניה מזיזים את הגומיה למקום אחר, כדי שמקום הגומיה ואחר כך לפ
ששם נמצא ריכוז הריח, יישטף עכשיו בשטיפה השניה, ואז שוטפים אותו כנ"ל, 

ועושים שטיפה אחר שטיפה, כאשר כל שטיפה היא השרייה של לילה שלם כולל 
כמו  הזזת הגומיות לאחריו, ובמשך השטיפות השונות מכניסים הרבה חומרים,

מרכך כביסה ועוד חומרים הידועים להם מסודות המקצוע שמנטרלים ריח, 

 לפי כמות הלכלוך, עד שהריח יוצא לגמרי לגמרי. –ושוטפים כך פעמים רבות 
ועוד נאמר לנו שאפשר לנטרל ריח על ידי חפיפה של שער אירופאי יחד עם 

, ואז אירופאישער הודי בשקים שהיו מלאים בשיער השער ההודי, או שיעבירו 
"אני יכול  נואמר לאחד השיער ההודי מקבל ריח של שיער סיני, וסוחר 

ולהעביר הריח  להשרות את השער בבשמים נפלאים שבעה ימים ושבעה לילות
 ."לגמרי
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פשר לטשטש את הריח וההוכחה הפשוטה ביותר שא

לגמרי, הוא השיער הברזילאי, שהרי הא כו"ע מודו ולא 

פליגי שהשער ההודי האיכותי מגיע לברזיל, ]וכפי שאמרו 

לנו מפעלים בהודו, וכן סיפרה לנו גם בעלת מפעל בסין 

הקונה שער מהודו, והכל מופיע בהקלטה תח"י[, והמשגיח 

מו ברור כיון וטע –עצמו אוסר לקנות את השער הברזילאי 

שאי אפשר לזהות את השער ההודי שם מאחר שהם משנים 

כו"ע, לנו  ברזיל ומהלנו  אותו בשינויים שונים, וא"כ מה

כשם שבברזיל שייך לטשטש הריח כך גם בכל העולם, ומי 

פתי יאמין שבשיטות המתוחכמות של ימינו, עדיין לא 

 נמצא החומר שיטשטש את הריח.

וביה, שהרי לכל אדם יש ריח שונה ובאמת כן מוכח מיניה 

בשערו, ומדוע כל השער יש לו ריח אחיד ואין כאן ריח שונה 

של כל אדם לפי ריחו הפרטי, וע"כ אתה אומר שהריח 

הפרטי של האדם יוצא על ידי שטיפות וחומרים שונים, 

וא"כ מדוע הריח של אופי המדינה לא יוכל לצאת באותה 

דם, ובהכרח שבוודאי השיטה שיוצא הריח הפרטי של הא

אפשר להוציא ריח של שער. ]ויתכן שהריח שקיים בשער 

ואשר ניתן לזהות על פיו את מקור השער, אינו  –כיום 

מחמת הריח המקורי אלא הוא ריח שהסוחרים מניחים בו 

בשעת התהליכים השונים שהשער עובר, וא"כ אם ירצו 

יס בעלי המפעל בהודו לטשטש את השער ולהיזהר לא להכנ

 בו ריח אחר, יוכלו לעשות כן בנקל[.  

 הטענה השישית: בעלי המפעל עצמם טוענים שאינם יודעים להבחין על פי חוש הריח 

בעלת מפעל בסין שתחת ההשגחה אמרה לנו בבירור, שהיא 

עצמה לא יודעת בכלל מה הריח של השער ההודי ורק 

י ה'רבאי' יודע... וזאת אע"פ שהיא מתעסקת עם שער הוד

עבור הגויים שאינם תחת ההכשר, והיא המשיכה להתנצל 

שהאף שלה לא רגיש כמו האף של ה'רבאי'... וא"כ מלבד 

מה שדבריה מעוררים שאלה גדולה על כל דברי המשגיח 

שאכן יש לשער ההודי ריח בולט, מלבד זאת, אין כאן שום 

'מירתת' כלל, שהרי אם המשגיח יראה אצלה שער הודי, 

מר כפשוטו שהיא קיבלה את השער היא תוכל לו

מהסוחרים תחת שם של שער אירופאי, והיא לא ידעה 

 להבחין בו.

 הטענה השביעית: היות שהבדיקה היא עניין של תחושה, הם לא מירתתי מיניה

וגם באופן כללי, היות שהבדיקה על פי הריח הוא עניין של 

תחושה ואינו דבר המוכרח, א"כ הם לא מירתתי כלל, 

שהוא טועה בכח  ענות לוהגויים יוכלו ל  י לעולםשהר

וכלו לטעון או גם יהמישוש והריח ואין זה שער הודי, 

להפך, שהם טעו בהבחנה בין השערות ובטעות הכניסו שער 

, ולא הודי, ולא יוכל להוריד להם ההשגחה עבור זה

 מירתתי ממנו כלל.

 שגם לדברי המשגיח אפשר לנטרל את הריחכך  –השער נפתח במשך תהליך הייבוש הטענה השמינית: 

מבירור שערכנו עולה, שהשער ההודי נפתח לגמרי במשך 

תהליך הייבוש. ואף במשך הרחיצות מזיזים את הגומיה 

הסוגרת של הקוקו ממקום למקום, כך שבמהלך כל 

השטיפות, נמצא שהשער נשטף כשהוא פתוח, ואנו שמענו 

א גומיה, אז שכאשר השער נפתח ללמהמשגיח במפורש 

. ]ולדבריו זהו הטעם שבפיאה מוגמרת אין הריח פג מאיליו

 היות שהשער פתוח[. –ריח 

 קלות דעת לסמוך על בדיקה של אדם על פי טענתו ללא שום בדיקה אחריוהטענה התשיעית: 

והנה רבים הם הסוחרים שאמרו לנו שהם אינם מבחינים 

 בל את דבריאיך נקבריח, ורק המשגיח יודע להריח, וא"כ 

בלא לחקור אחר  המשגיח הטוען על עצמו שהוא ה'מבין',

דבריו עד היכן מגעת מומחיותו, והרי מעולם לא נבדק בפני 

טועה בתוצאות או לא, הוא האם ולא בפני מומחים הבי"ד 

החל לשמש כמשגיח טרם שהיה לו כל ומה עוד שהוא 

י א"כ איך יסמכו כל בית ישראל על בדיקה של מו, ניסיון

 שמעולם לא הוכיח רמת מומחיותו.

וכן "ל "וזשכתב )כלל טו אות יא(  "חכמת אדםויעויין ב"

אם מקיף הראש לצואר של אחד מהכבשים ונמצא 

החתיכה דומה ומכוונת יפה יש לסמוך על זה להתיר 

ובלבד שיהיה מתון בדבר ויכנוף כל הבקיאים  האחרות

ראש כאן , ואיך הקילו שלא יבוא לידי טעות חס ושלום"

להכריע מדעת מומחה אחד על סמך פיו, בלא שיכנוף את 

 כל הבקיאים הסוחרים שיסכימו על ידו.

ויתרה מזו מצאנו על חכם אחד מזמן הב"ח, שקיבל את 
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חכמתו מפי החכמים איך לזהות על ראש בהמה מה מקורה 

ואם היא שייכת לבהמת טריפה, וכתב על זה הט"ז יו"ד  –

ו"ח ז"ל כתב וז"ל וקבלתי מחכם ומק"ט ס"ק ט"ו וז"ל "

אחד שקיבל מפי חכמים אם נמצא מים בראש כבש א' 

דמיטרפא ביה ולא נודע מאיזה כבש הוא יש לבדוק בחוט 

השדרה של הכבשים וכל כבש שנמצא בו מים במוח 

שבראש, יהיה מים בחוט הנמשך מהמוח לשדרה, ותולין 

 ולעד"נ שהראש הוא מאותו כבש להתיר האחרות עכ"ל.

שאין בדבר זה כדאי להתיר עליו ספק טריפות כיון שלא 

עכ"ל, ועתה אם זה שהב"ח  ",נמצא בתלמוד ובפוסקים

מעיד עליו שהוא חכם וקיבל חכמתו מהחכמים לא נסמוך 

עליו להכריע ולקבוע מהו מקור ראש הבהמה כיון שחכמתו 

איננה מפורשת בש"ס ובפוסקים, א"כ איך נוכל לקבוע 

כמה שלא נמצאת בתלמוד מהו מקור ולהכריע על פי ח

 השער.

 טעויות שנמצאו בשיטת הבדיקה הנ"להטענה העשירית: 

יש תחת ידינו עדות מסוחר אחד, שהביא לפני המשגיח שני 

חבילות של שער, האחד שתחת ההכשר והשני שאינו תחת 

ההכשר, והמשגיח פסל את השערות שתחת ההכשר עפ"י 

חוש הריח את השער חוש הריח, ומאידך הכשיר עפ"י 

 שאינו תחת ההכשר, הא לך ליצנותא דעבודה זרה במיטבה!

 שער מעובד במפעלים בסיןהטענה האחת עשרה: 

המשגיח עצמו מודה שבשער מעובד אינו יכול לבדוק כלום 

היות שהעיבוד מנטרל לגמרי את הריח, ולדבריו כל ההכשר 

י מושתת על כך שספקי השער מורשים להביא רק שער בלת

מעובד אשר ניתן לזהות עליו ]לפי דבריו[ אם הוא מהודו או 

הם אמרו לנו , בסין בירור שערכנו במפעליםלא, אולם מ

 משתמשים בשער מעובד גם ליהודים שתחת ההכשר. שהם

ואכן בהקלטות של המשגיח שומעים אנו איך המשגיח 

משתמש בנוסח מתוחכם, באומרו "אנחנו דורשים 

 והרי שאינו טועןה כגולמי", לראות את זמהמפעלים 

רישה היא לראות שהשער חייב להישאר גולמי אלא שהד

שהרי כמובן דבריו הבל הבלים, אותו בשלב הגולמי, אך 

לא יכול לדרוש לראות את השער בשלב הגולמי, כאשר  הוא

ואך הוא מגיע במצב הטוב ביותר פעם בשלושה חודשים, 

ם את השער ואינם מעבדילו  ממתיניםהם פתי יאמין ש

 לבנתיים.

 שיטות רבות בלתי אחראיות לקבוע על השער כי איננו מעובדהטענה השתים עשרה: 

היות שכל ההכשר מבוסס על הנחה מוקדמת שהשער איננו 

ברורים מה הם הדרכים מעובד, היה צורך להגדיר בזה 

לקבוע מה מעובד ומה לא מעובד, אך במהלך הבירור 

ור כלל, וכל פיאנית בודקת על פי הוברר לנו כי אין הדבר בר

שיטות אחרות, והוברר לנו שישנם כמה וכמה שיטות 

להחליט על שער כי הוא בלתי מעובד על פי בדיקות שאינם 

מוכרחות כלל, ובוודאי שאי אפשר לסמוך על בדיקות כאלו 

 בכדי להתיר איסור תורה חמור דתקרובת ע"ז.

 כונות בעליל:ולהלן כמה שיטות בדיקה שהובררו שהם לא נ

פיאנית אחת אמרה כי היא בודקת במישוש אם יש 

קשקשת על השער, ]והיינו שמעבירה את היד על השער 

מלמטה למעלה, ואם היד עוברת בצורה חלקה ללא 

להיתקל בפגימות, זהו סימן שאין קשקשת על השער[, ואם 

מאחר  -אין קשקשת על השער זהו סימן שהשער מעובד, 

הקשקשת, ואחרת אמרה שגם בשער שהעיבוד משיר את 

מעובד יש קשקשת אבל הקשקשת פתוחה, ולכן אם 

הקשקשת סגורה זהו הוכחה גמורה שהשער לא מעובד, 

]והדרך לבדוק אם הקשקשת פתוחה או סגורה זהו על ידי 

הברק של השער, שכן כאשר הקשקשת פתוחה מתקבלים 

ברק של קווי אורך לאורך הפאה, ואילו כאשר הקשקשת 

ורה יש ברק אחיד[, ואחרת אמרה שהיא מסתייעת בחוש סג

, והאחרת למעובד יש ריח מסוים משלובדרך כלל כי הריח, 

אמרה שכאשר האורך בלתי אחיד, זה בוודאי לא מעובד, כי 

ועוד אחרת כשהוא מעובד הוא תמיד יוצא שער אחיד, 

אמרה שבודקת על ידי חפיפה כי אם השער איננו משתנה 

 ע"כ.כרח שהוא לא עבר טיפולים, לאחר חפיפה בה

והנה מבירור שערכנו אצל גדולי המומחים נאמר לנו 

ורוב סוגי העיבוד סוגי עיבוד,  הרבהשכיום ישנם בבירור 

כלל, כך  את הקשקשת הנעשים כיום אינם משירים

שהבדיקה אם קיים קשקשת איננה מוכיחה כלל. ]ואמנם 

ול להיות אם אין קשקשת זהו הוכחה שהשער מעובד )ויכ

גם שהקשקשת ירדה עוד בעודה על הראש מחמת מיני 

שמפו חזקים(, אבל מאידך אם יש קשקשת אין מזה הוכחה 

אם  -שהשער לא מעובד[, והבדיקה  השניה עפ"י הקשקשת 

היא סגורה או פתוחה גם היא אינה ראיה, כי המציאו כבר 
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חומר מיוחד הנקרא "החלקה יפנית" הסוגרת את 

מגיע עם קשקשת פתוחה, וגם הבדיקה הקשקשת לשער ש

עפ"י ריח אינו ראיה כי ישנם חומרים לנטרול ריחות, וגם 

הבדיקה עפ"י אורך איננה הוכחה גמורה כי לפעמים גם 

, וכמו כן ישנם שיטות שער מעובד מגיע באורכים שונים

 עיבוד העמידות בפני שטיפות.

 ונמצא שבפועל אין ספק שהרבה מהשער הנקרא לא מעובד,

הוא בעצם מעובד ועבר טיפולים שונים אלא שאין הדבר 

 ניכר גם לא לפיאנית עצמה.

 מסויימיםעיבודים כמעט כל השער עובר הטענה השלש עשרה: 

אמת נכון הדבר שישנם שיטות מוסמכות להכריע על השער 

שהוא בוודאי לא מעובד, אך נתברר לנו בבירור גמור ]הן 

אצל סוחרים[, שגם השער ע"י בדיקות מעבדה והן מבירור 

ובלתי מעובד, עובר  –הנמכר תחת שם 'שער גולמי' 

טיפולים של דרגות קלות של עיבוד באופן שלא יהיה ניכר 

בו שהוא מעובד, שכן כדי להביא את השער לתוצאות שלו 

, ומאידך גם לא לפגוע עם כל הדרישות של הפיאניות

יכי בקשקשת והציפוי של השער, מעבירים את השער תהל

עיבוד קלים בשיטות הידועות לסוחרים באופן שאינו פוגע 

, אבל התוצאה בקשקשת והשער עדיין מוגדר כבלתי מעובד

ולשפרו בכמה מיני  –לשנות את השער  שהם מביאים זה

 .זשיפור

                                                           
השיטות הללו הם רבות מאוד, וחלקם הם סודות מקצוע, ונכתוב כאן מספר  ז

 שיטות:
, החלקה יפנית ונים נפט וכדו'הורדת נפח השיער ע"י השריה בחומרים ש

שסוגרת את הקשקשת, החלקה אורגנית, החלקה כימית, בחלק מהתהליכים 
וכן יש שמשמר את חיי השער,  "פורמולין" או -"קרטין"הנ"ל מורחים על השער 

יבוש השיער בשביל אנשים , תלתול השיער חלקו או כולותהליכים של 

היכן יש לך שער ואחד מגדולי המומחים בתחום אמר לנו: "

עם כזה יפה כמו השער של הפיאות? תראה לנו ילדה אחת 

, אין זה אלא על ידי שיטות טיפול שונות שהשער כזה שער

ובדומה לזה אמר לנו אחד הסוחרים "מדוע כל  עובר",

השערות של הפאה דומים אחת לשניה ומשתלבים יחד, הרי 

הם באים מכמה קוקאים שונים, אין זה אלא על ידי 

החלקות שונות", וסוחר אחד הגדיר לנו שבעצם מחמת 

ומרים נוספים, הרי בעצם כל השער של החומרים הנ"ל וח

 הפיאות הוא מעובד ברמה מסוימת.

כדי להבחין על פי חוש וא"כ נפל בבירא כל ההכשר שהרי 

ריח או מישוש, אנו צריכים קודם להגיע למסקנא שהשער 

 וזה אינו וכמו שנתבאר.איננו מעובד, 

                                                                            
ב, שעושים לשיער מראה טו שוניםשרייה בחומרים ה שאוהבים שיער קשה,

ובברזיל ישנם כאלו שמסלסלים את השער סביב מקל ועוטפים אותו בעטיפה 

מסוימת ומכניסים אותו לתנור בטמפרטורה מסוימת ועי"ז הוא נהיה גלי ומקבל 
 צורת סלסול.

 ובדאין דרך לפקח על הסוחרים שלא יקנו שער מעהטענה הארבע עשרה: 

אע"פ שלטענת המשגיח הוא אוסר על סוחרי השער לקנות 

שער מעובד, ]היות שהוא לא יכול לזהות כלום על שער 

מעובד[, מ"מ לדבריו הוא מאשר לסוחרי השער להחזיק 

ברשותם שער שהם עצמם מעבדים. וא"כ שוב אין דרך 

לוודא שהסוחר לא יקנה שער הודי מעובד ויטען שהוא קנה 

 א מעובד ועיבד אותו בעצמו. אותו כשהוא ל

ועל דרך זה גם יכול הספק לקנות שער הודי לא מעובד, 

דק' או רבע שעה ולא  5ולעבד אותו מיד, ]זה תהליך שלוקח 

יותר[, ולא מירתת לקנותו מאחר שבדעתו מראש היה 

]ובוודאי ביוצא ונכנס של פעם בחודשיים או יותר, לא לעבדו לאלתר, 

 . ח[עבדו לאלתר ולא יוכלו לתפסו לאחר כמה רגעיםמירתת כשיודע שעומד ל

                                                           
ואין להשיב שהבדיקה על זה נעשית על ידי חשבוניות, והיינו שהספק חייב  ח

                                                                            
הוא קונה כל שער, וכאשר יוכח על ידי החשבונית  להגיש חשבונית מהיכן

שמקור השער הוא ממפעל כשר אשר המשגיח נכנס ויוצא בו אז יוכשרו 
שערותיו, כי זה אינו מכמה וכמה טעמים, ראשית, הלא לא שייך חשבוניות אצל 

ומהרבה סוחרים וספרים  –ספקי השער שקונים שערותיהם ממקורות רבים 

לז הוא בשחור ללא חשבוניות, שנית, הלא המשגיח אמר מקומיים, ורוב הסחר ה
לנו במפורש שאינו מסתמך על חשבוניות בלבד, ואמר לנו כן שזהו הוראת 
הגרי"ש זצ"ל, ושלישית שהספקים אמרו לנו במפורש שאינם נדרשים להציג 

 חשבוניות.

וכמו כן מאותה הסיבה גם אין המשגיח יכול לבדוק על פי שיטה אחרת השגורה 
של 'הצלבת מידע', והיינו לשאול את הספק מהיכן הסחורה הזאת  –יו בפ

המעובדת, והוא מוכרח לענות שקנה ממקום פלוני המאושר, ואז הוא מצליב 

את המידע מול המפעלים ובודק האם הם אכן קנו את השער מהמקור הנ"ל, 
אולם זה אינו מכמה טעמי, כי מלבד מה ששיטה זו אין לה שום מקור עפ"י 

כה, ובוודאי יש לחוש לקנוניא ביניהם, הרי גם הסוחרים הם רבים מאוד הל
מאיזה ספר ומאיזה  –ולעולם לא נוכל לדעת על כל קוקו מהיכן הוא נקנה 

 סוחר מקומי.

 הקונות פאות מוכנות אניותפאין מקום לתת הכשר להטענה החמש עשרה: 
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בנוסף, המשגיח טען בפנינו שגם על פאה מוגמרת אין 

אפשרות לזהות על פי הריח מהו מקור השערות, היות 

שהשער כבר נפתח וריחו פג במשך הזמן. וא"כ יש לתמוה 

לפיאניות שקונות ך מערכת הכשרות מעניקה כשרות אי

אין אפשרות של והרי פיאות מוגמרות ישר מהמפעלים, 

היא יכולה לקנות ממקומות בדיקה על פי ריח ומישוש, ו

נוספים, ולעולם לא נוכל לדעת מה הוא מקור פיאותיה, 

פיאות מוגמרות בוודאי אי אפשר לזהות על פי הריח שהרי 

 והמישוש.

החליף גירסתו קצת, ו את המשגיח שאלה זו וכששאלנ

לנו שלאחר זמן שהוא יכול לבדוק את השער גם  והשיב

וגמגם מעובד וגם לאחר שהוא נעשה פאה,  לאחר שהוא

, ומ"מ הוא סומך על זה בדבריו שאין זו בדיקה הגונה כ"כ

 .מדברי כל הסוחריםו –ודבריו מוכחשים מהמציאות 

את השאלה הנ"ל,  שאלנו את הסוחריםאנחנו וכאשר 

השיבו תשובה אחרת לחלוטין, ואמרו שהמשגיח סומך 

עליהם שלא יעשו עוולה, ]ואמרו להדיא דלא מירתתי 

מהמשגיח כי יודעים שלא יוכל לעשות כלום ולא יוכל 

ויעוי' לעיל מה שכתבנו בעניין זה אם יש מקום לתופסם[, 

 להעניק כשרות על פי 'נאמנות' לסוחרים.
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 בעולם ן רוב השערותבעניינספח 

בשיחה שערכנו עם המשגיח, טען המשגיח כי השער ההודי 

אחוז מכלל  15או  10-הוא מיעוט בעולם, והוא בערך כ

השער העולמי. וכמדומה שזהו אחד העיקרים ליחס 

המזלזל והמחפיר של הכשרות לכל האיסור החמור של 

הנאה מאיסור תקרובת עבודה זרה, ולכן אמרנו לייחד כאן 

 פרק נפרד אודות נידון זה.  

הגריש"א זצ"ל במכתבו להרב ראשית כל כבר כתב הנה 

, דגם אם היה כאן רוב, מ"מ חשיב קבוע ולא אזלינן בלסקי

דגם לו כתב בתשובות והנהגות בתר רובא בזה, ובשו"ת 

יצוייר שהיה כאן רוב מ"מ לא אזלינן בתר רוב משום 

ר בר"ן בפ"ז ששערות דהודו נמכרות יותר בזול, ומבוא

דחולין דעיקר הדין כל דפריש מרובא פריש מיירי כשבשר 

כשר ונבילה מאותו סוג ומחיר בזה אמרינן כל דפריש 

מרובא פריש וכנראה לקח מהרוב, אבל אם בשר נבלה זול 

טפי ועכו"ם קונה נבילה שזול יותר, אף שהרוב כשר אמרינן 

 שקנה דנבילה דזול טפי, ולא שייך בזה דין רוב.

ך למעשה אין צריך לזה, וזה ברור שרוב השער בעולם א

באתרי האטלס  וכמבואר בפירוט למעיין היטבהוא מהודו, 

ים יעיין בספר והמבקש לדעת פרטים מדויקוהאו"ם, 

 "הישכם אוהבים ה'" שביררו שם הדבר היטב.

שטענת אך גם מלבד זאת, יש להוכיח באופן הפשוט 

כעשר עד א ולם הוהמשגיח הנ"ל שכמות השער ההודי בע

חמש עשרה אחוז, זהו טענה מוכחשת מתוכה, וכפי 

 שיבואר:

אחוז  14מחזיקי דת ההינדו שבהודו הם קצת יותר מ

מתושבי העולם, והא לכם ציטוט מאתר האוכלסין של 

 8ליום שלישי, האו"ם: "כמות האוכלוסיה העולמית נכון 

ית אוכלוסייה הנוכח, והנה ה7,632,819,325 -, 2018במאי 

, מה שאומר  1,351,782,001 הוא הודו של]מהתאריך הנ"ל[ 

אוכלוסיית מ  17.74% היא יחס של  ודושאוכלסיית ה

 .העולם

והנה שמונים אחוז מההודים הם ממחזיקי דת ההינדו 

תר ממיליארד וכמופיע ברשימות ובאינטרנט וכו', וא"כ יו

בני אדם הם עובדי הדת הנ"ל, מה שאומר שכל אדם שביעי 

 בעולם הוא ממחזיקי דת ההינדו הנ"ל.

שכמות השער ההודית  המשגיחומעתה בואו חשבון, לדברי 

]ובמילים אחרות זהו בערך כפי  –אחוז  15בעולם היא רק 

כמות אנשי דת ההינדו ביחס לעולם[, א"כ נמצא שצריכים 

את מקור השערות הנותר מעוד בערך שישה  אנו להשלים

]שהרי כל הודי מגלח לפחות פעם בחייו את אנשים נגד כל הודי אחד, 

השער עבור תעשיית השער שבטמפלים, והאמת היא כפי שסיפר לנו השליח 

אמיר דרומי שיצא להודו לבדוק את הדבר, שכל אחד מגלח כמה פעמים 

מגלח רק פעם אחת יש כאן חשבון  בחייו, אך עכ"פ אפילו אם נניח שכל אחד

ומאחר שבאמת כנגד כל הודי ממחזיקי דת ההינדו, פשוט[, 

יש עוד שש אנשים בעולם, א"כ נמצא שכל אדם בעולם 

חייב כבר להיות ממגלחי שערותיו עבור תעשיית השער, 

 וכמוש"נ וזה לא יתכן.

 10שכמות שער ההודי בעולם הוא ועכ"פ עצם הדבר לומר 

זהו מוכחש מתוכו, כי א"כ אין שום משמעות  אחוז, 15עד 

לטמפלים שלהם, ואינם גדלים באחוזים שלהם ביחס 

 , וכמוש"נ., וזה לא ניתן להיאמרלשאר אנשי העולם

ומאחר שבוודאי אין ספק שהכמות של הטמפלים מגדילה 

את כמות תעשיית השער של הודו בפי כמה וכמה, ]הרי 

מצאנו בדומה לזה מתגלחים שם כמות אדירה ביום, ולא 

 בשום מקום[, א"כ פשוט שיש כאן רוב, וצא וחשוב וכו'. 

ועוד, שזהו דבר פשוט, כי כפי בירור שערכנו עם סוחרים, כל גוזז בדרך 

קילו בחודש, והיינו שכל טון שער מגיע  5עד  3כלל מגיע לכמות של 

בערך מעשר אלף נשים!! ומצוות ענק של כמה מאות גוזזים, ולא יתכן 

לות שממדינת אוקראינה או וויטנהם וכדו' יוצא יותר מטון אחד לת

בחודש, והנה שוק השער בעולם הוא של אלפי טון, ומהיכן הוא כל 

השער אם לא מהודו, ]ואין ספק שהמפעלים רוכשים מהודו את 

 שערותיהם, דאל"ה מניין להם עשרות או מאות טונות לשנה[. 

אלף טון שער וביותר, הרי הודו בלבד מייצאת כחמש 

אחוז וכדברי  15לעולם כמבואר באתר האו"ם, ואם הם רק 

המשגיח הנ"ל, הוי אומר שצריך להכפיל את הכמות שלהם 

ביותר משש פעמים, והיינו שיש יותר משלושים אלף טון 

שער בעולם, ומי הוא זה שימצא כמויות כאלו של שער 

גיע בעולם, אין זה אלא הבל ורעות רוח, ]ובפרט שכל טון מ

מעשר אלף גוזזים, וכל אלף טון מגיע מעשרה מיליון איש, 

 300ואם נכפיל האלף טון הנ"ל בשלושים, אנו צריכים 

 מיליון איש שיגזזו שערותיהם בשנה, וזה בדותא[.

וכעת סיפר לנו סוחר גדול אחד ממדינה אחת בחרדה 

גדולה, שנודע לו מספקי השער הגויים שלו, שהרבה מהשער 

תו תחת שם שער מקומי, הוא בעצם שער הנמכר במדינ

  הודי שקונים אותו בזול ומוכרים אותו הלאה ביוקר. 

http://www.worldometers.info/world-population/
http://www.worldometers.info/world-population/
http://www.worldometers.info/world-population/
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 רוב השער במפעלים בסיןבעניין  נספח

רוב השער  בשיחה שערכנו עם המשגיח, טען המשגיח כי

בסין הוא שער סיני מקומי, והשער ההודי המסתובב בסין 

 חמישית מהשער הסיני המקומי. בערךהוא 

בנתוני המכס באו"ם ובאטלס מופיע שסין דע ש אולם

וכן גם יש תח"י מהודו בשנה! שער אלף טון כחמש מקבלת 

מפעל בהודו שמפרסם שהוא מוכר יותר מאלף טון שער 

בשנה לסין, ואם באנו לומר שזהו רק חמישית מהשער 

הסיני, א"כ צריכים אנו למצוא בשנה כעשרים אלף טון 

 וכו.שער סיני... דבר המופרך מת

לרווחא דמילתא הוספנו כאן בירור על השער הסיני, כדי ו

להודיע ולגלות שטענת המשגיח הנ"ל מופרכת מיסודה, וזה 

מידע שנבדק לפי האיכות של השער, ולפי הכמות של על פי 

 השער. 

השער הסיני הוא הכי עבה בשוק, הוא קוצני  איכות השער:

בעו, ועובדא וישר כמו קוץ, ולא מתאים כלל לפיאות מצד ט

היא לפנינו שמעולם לא ראינו אשה ההולכת עם פאה 

שעשויה משער סיני, ]וחזותו מוכיח עליו[, וגם עובדא היא 

שאין ביקוש לשער הסיני בעולם, וזה לא משווק בשום 

לנו  מקום כמותג מה שמוכיח שזה זיבורית, ]וכן סיפרו

סוחרים יהודים שבזמנו לאחר שיצא האיסור על השער 

י, התחילו לנסות לעשות פיאות משער סיני, אך מהר ההוד

 מאוד ראו שזה לא מתאים[.

לתוספות הצורה היחידה להתאים שער סיני לתעשייה, היא 

עבור הסינים עצמם כיון שהם להארכות שער או שער, 

צריכים שער הדומה לשער שלהם, אך במה שנוגע לתעשייה 

אם יעבור עבור כלל העולם, אין השער הסיני מתאים אלא 

עיבוד כבד שישנה אותו לגמרי ויקלף את כל הסיבים, ואז 

, ובאופן זה כדי לתת לו ברק ויופי מצפים אותו בסיליקון

לאחר זמן ואז שהסיליקון יורד כיון  הוא לא מחזיק זמן רב

הפאה מאבדת את הברק שלה. והיות שסין היא מקור 

יתכן עצום של תעשיית השער לעולם כולו ולא רק לסין, לא 

שרוב השער הנמצא בה הוא שער זיבורית שאינו מתאים 

 לפיאות העולמיות באיכות נורמלית.

לגבי הכמויות המדויקות של השער הסיני, כמות  השער: 

לא יכול לדעת  המשגיח הנ"ללעולם לא נוכל לדעת, ]וגם 

הוא רק זורק מספרים באויר, או בזדון או במשוגה[, 

ם גזיזה בסין רק משמועות, ואדרבה אנחנו לא מכירים כיו

והיחיד שטוען שרוב השער בעולם הוא מסין זהו הסוחר 

והמשגיח שפרנסתו תלויה בטענה זו, אך לא יימצא שום 

 סוחר שיעיז לומר כדבר הזה.

ואמנם בעבר כשהעניות בסין היתה גבוהה מאד והמסחר 

בשיער ההודי היה פחות נפוץ )והיה נשרף או נזרק לנהר( 

ש גזיזה בכמות מסוימת בסין, אך כיום אין לנו היה ידוע שי

אנחנו כן נוכל לתת את אולם מידע בכלל שקיים שם גזיזה. 

הגבול עד היכן אפשר לתלות בשער הסיני, מה שמחייב 

שמדובר על כמות מזערית ביחס לשוק השער העולמי, 

 וכדלהלן:

שבוויטנהם כל  נועם סוחר שער בוויטנהם ואמר ל נודיבר

רך עשר קוקוקאים, והנה השער הסיני הוא שער קילו זה בע

קצר ומדולל ביותר, ]ויתכן גם שהקילו שם הוא יותר 

מעשרה קוקאים מחמת שהוא קצר ודליל[, אך זה וודאי 

שעכ"פ כל קילו של שער סיני כולל בתוכו לפחות עשרה 

קוקאים אם לא יותר, ומעתה נמצינו למדים לפי חשבון זה, 

יני, אנו צריכים לפחות עשר אלף שכדי להגיע לטון שער ס

נשים סיניות שימכרו את שער ראשם. ]ואכן בהודו שער 

הנשים ארוך ודחוס, ושלושה קוקאים שוקל קילו כפי 

 ששמענו מהסוחרים ואכמ"ל[.

והנה השער בתעשיית השער למסחר מגיע מנשים עניות. 

ואחוז העוני בסין זה שש וחצי אחוזי עוני, והיות 

מיליון, א"כ  400ללת בסין זה מיליארד ושהאוכלסייה הכו

מיליון עניים, צא מהם חצי שהם  84שש וחצי אחוז זה 

גברים, ועוד חצי שהם נשים מבוגרות, לא נשאר בידינו 

מיליון נשים לכל היותר הראויות לתת שערותיהם  22אלא 

 למסחר הפיאות.

והנה כבר נתבאר שכל טון מיוצר מכל הפחות עשר אלף 

מיליון נשים יכולות לכלכל לשנה אחת יותר  22נשים, וא"כ 

ממאתים טון שער, וכמדומה שדי בזה לסגור את העניין, כי 

מאתיים טון הוא כמות מזערית ביותר ביחס לכמויות 

הענק של הסחר העולמי בשער וכמבואר באתר האו"ם, 

וסין היא הרי מקור אדיר של אלפי טון שער וכמבואר 

 באתר האו"ם. 

דמילתא נוסיף עוד, שכל המאתיים טון הם  אמנם לרווחא

ואין ללדת  –רק לשנה אחת, והיות שבסין יש איסור ילודה 

שם יותר מילד אחד למשפחה, א"כ אין לנו נשים חדשות 
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כמעט בכל שנה לגזיזת שערות, ]אלא רק חצי )תינוקות ולא 

תינוקים( מהתינוקות החדשות שהם אחד למשפחה שנולד 

[, ופחות או יותר אנו נשארים על להם תינוק פעם בחיים

מיליון נשים עניות שהם הפונטציאל לשער  22הכמות של 

הסיני, וכמובן שאין לתלות שכולם מתגלחות בכל שנה 

ושנה, ובפרט שהשער הסיני קצר ומדולל מאוד, ולוקח לו 

זמן רב לגדול עד שיעור כזה שתוכל לגזוז אותו פעם נוספת 

ם שכמובן כל זה מדובר רק לאחר הגזיזה הראשונה, ומה ג

על אותם הנשים שבפועל גוזזות את הראש, אבל לא כל 

הנשים בסין גוזזות אלא רק חלקם... ]סין היא מדינה 

ענקית המתפרסת על שטחים רחבים, וסוחרי השער אינם 

מגיעים לכל פינה ופינה[, וא"כ אין אנו יכולים לתת כמות 

שקיים בסין סחר מדויקת אלא רק להניח שאפילו לו יצוייר 

חזק של שערות בגזיזה מקומית, מדובר לא יותר בחמישים 

טון לשנה... זה כמות אפסית ביותר ביחס לשער העולמי 

 המסתובב בסין.

ובכלל, כשקיים מאגרי ענק של שער בלי סוף מהודו 

המתקבץ מיותר ממאה אלף מתגלחים ביום! והשער שם 

הו טיפש כזה איכותי ביותר במחיר זול, מי הוא זה ואיז

שיסתובב להשיג שער זיבורית של סין... ומסתבר 

שהכמויות של השער הסיני היום הוא כמות קטנה ומזערית 

 ביותר ובוודאי שהוא קטן ביחס לשער ההודי.

במזרח הודו קיים הרבה  חששות נוספות על השער הסיני:

שער הדומה לשער הסיני, וכמו כן גם השער הנפאלי דומה 

כך שמסתבר שהשער הסיני הקיים, חלקים לשער הסיני, 

 גדולים ממנו הוא מהמקורות של הגזיזה לעבודה זרה.

סיני השער היתרה מזו שמענו מאחד הסוחרים, שהיות ש

קשה לעיבוד ואינו ראוי לפיאות אלא ע"י עיבוד קשה 

שיזיק לו משמעותית, לכן הפסיקו את עיקר השימוש בשער 

ם של שער סיני, הוא סיני, והשער המשווק כיום תחת הש

באמת שיער הודי ממזרח הודו שהוא גרוע ודומה לסיני אך 

הוא קל לעיבוד ושורד היטב את העיבוד, וממנו עושים את 

 1500-4000כ  הפאות הזולות משיער מעובד במחירים של

הסיליקון   ש"ח וזה שיער מצופה סיליקון כשבמשך הזמן

 .שלה יורד ואז הפאה מאבדת את את הברק ה"טבעי"

עוד יש לדעת, שגם בתקופות שאכן היה שיער סיני בשוק, 

היו מערבים בו שיער הודי בשביל ליפות אותו ובשביל 

הנפח, וכן בגלל המחסור בשיער סיני ובפרט בשיער ארוך. 

  ח"ה סי' ר"ס בסוף התשובה.בתשובות והנהגות וכן כתב 

סיפר לו  בסיןשבעל המפעל סוחר אחד,  ]ואגב, וסיפר לנו

שהוא יודע הרבה אנשים שבאים לסין וקונים שער ואינם 

 [.חולמים שזהו שער הודי...
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