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קונטרס

 מכתבי התעוררות
בענין השחיטה

חלק א' - שנת תשל"ג - תשל"ט לפ"ק, עם הוספות חדשות,
 כל מה שכתוב כאן נוגע לכל הבתי שחיטה בכל העולם כולו

 ]ראה באריכות בחלק ב'[

חלק י

מטשאקאווע שהרב זאת ביקש(שליט"א)למרות 
לפרס זאת בכל נאלצנו מכתבו את יפרסמו שלא

:טעמי שני בגלל זאת
את לטשטש מנסי מסויימי חוגי (א
נכונות. אינ שלנו שהדוחו"ת ואומרי העובדות

הרבני ע דיברנו לא מדוע השואלי ישנ (ב
השאלה את בפניה העלינו 20ולא 'מס מדרי ראה)

(כ"ט .עמוד
בקיצור, שלנו הטענות כל את העלה זה במכתב
המקפת העסק שורש את מזכיר הוא שורות בכמה

אחרות. נקודות
כשחבר ,הרבני פניית מספיק לא הא :שנית
הרה"ג ,הרבני התאחדות של הפועל הוועד
טענותיו, את העלה [ז"ל] שליט"א מטשאקאווע
את ולתק ברצינות בהעני לדו ביקש ובכ

.בעני דבר אז עשו ולא ,מיד תיקו הטעו
,בחוצות המהומה כשפרצה תשל"ג בשנת עתה

ארק מבארא ידוע הוראה מורה אז (שגדרש 
(להל שיוזכר באסיפה מדרשוהשתת בביתותבע

גר דבר של בסופו שבעצ מה וזה ,תיקוני
אותו של פסקיו את המקבלי הישיבות שבני
אז רק ,התיקוני את ותבעו לחצו הוראה מורה
לאנשי כח שיש מזה ורואי בנושא, לדו החלו

לטובה. להשפיע שברחוב



כו מכתב
את פרסמו בציבור שפר הסערה בשל
פרייטיג ,"איד "דער עת בכתבי דלהל המודעה

.1974 25 יאנואר שישי] יו]
איד" מ"דער צילו בא כא

כז מכתב
בטעיפ הנתפרס האסיפה כעי היה הלזו דו"ח

(כלשונ תשמ"ג(ובדפוס בראשית ד' החלב מניקור

וכזב שקר היא רינו שהקול כ ג נתפרס שאז
ששמע מי כל ובאמת וישבעו, ענוי ויאכלו
כ כל לשקר אפשר אי מהכלי יצא הטעיפ
פרסמו באמת וכאשר לגלויי, דעבידא במילתא
נוכחי שהיו זקני רבני איזה הכחשה

אז שמ החתימו לא מפחד רק בהאסיפהעיי)

הבכא) עמק בספר.

לי ויש ,מסאמבאטהעלי הגאב"ד ע דיברתי
מלא ובפה בפירוש לי ואמר ,זה על עדות
לכשרות הנוגע בכל אחריות שו מקבל שאינו
להכשיר בשמו שנדפס מה וכל וויינלאנד, בשר
הסכמתו נת ולא היא, רצונו נגד הבשר

במודעה. שמו בהדפסת

ש ששרת המשגיחי אחד ע דיברתי ג
בבית הרבני שביקור לי וסיפר ההיא, בעת
המודעה נדפס ההיא סמ על אשר  השחיטה

ממש. ואיטלולא חוכא היה  הנ"ל

לביאת הנועד ביו היה: כ שהיה ומעשה
בבית והמשגיחי השוחטי כל ידעו הרבני
עליה ,הגדול די יו היו כי השחיטה
הגדול כוח את ולהוכיח שאת ביתר להתאמ
נשתהה והתאספות הרבני קיבו  בשחיטה
גמרו כמעט השוחטי .היו מחצי יותר הרבה
לא השוחטי .הגיעו לא הרבני ועדיי השחיטה
נמצא השחיטה יגמרו א כי להתנהג, אי ידעו
להשאיר בבהלה הוחלט .לחינ יגיעו שהרבני
כאשר לשחוט לשחט מנת על עופות מאות 'כב

המשלחת. תגיע

התחילו הרבני הגיעו כאשר מיד הווה, וכ
השוחטי כל ועמדו מחדש השחיטה במעשה
התעסקו והשוחטי העופות, מאות בב' וטיפלו
שהרבני כמוב המדה, על יתירה במתינות בה

השחיטה. ממתינות מאוד התפעלו
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,הרבני ביקור בשעת ש עשו זאת עוד
בשעת ונוסע ההול נא] [סרט "שהטשעי

עליו התלויי העופות ע הבקיהשחיטה כל אשר)

או במהירות ,שרוצי כפי המהירות את לסדר שאפשר יודע בו

(אתבמתינות סידרו ש היו שהרבני ובשעה
,מיוחדת במתינות שינוע "הטשעיאפשר שאי עד

לשעה מאות משש יותר לשחוט כזו במהירות
שהמתכונת בחוש להרבני והראו .אופ בשו

(סיסטע)יותר לשחוט מאפשרת אינה שראו כפי
שוחט. לכל לשעה מאות משש

הרבני את לרמות הוא מכאיב צחוק אבל
במתכונת ומביני בקיאי שאינ(סיסטע)

מרגישי ואי ,וכלל כלל [נא [הסרט "הטשעי
אפשר יהיה אשר אחר באופ ג לסדרו שאפשר
שוחט. לכל לשעה ויותר 1500 עד אפילו לשחוט

מד ,למעשה הלכה בשר אכילת מספר ע"כ
צ"ד ד עד פ"ד



כח מכתב
תשל"ו בשנת ש בעילו אחד גדול מרב י"ל

בעניני ר"ל הגדולה העזובה יבואר בו
הרבי שבעונותינו והאי ,וההשגחה ההכשרי
מה משגיחי ואינ ר"ל נכשלי תורה שומרי ג
בעניני מדקדקי ואינ פיה אל שנותני

.ירח 'ה ההשגחה

חורב מהר קול בת יוצאת יו בכל אמרז"ל
מעלבונה לבריות לה אוי ואומרת ומכרזת

תורה. של

בעניני העזובה היא רבה נדבר, ומה נאמר מה
מיני ובכל השחיטה, בעניני וההשגחה ההכשרי
הקהלות מלבד ,חרושת בבתי הנעשי מאכלי
יש שש הדור צדיקי תחת העומדות הקדושות
אחרי במקומות אבל ,וקפדנית מועילה השגחה
בימינו, עלתה שכ לנו אוי העזובה, היא רבה
,כס בצע בעד הכשרי נותני דעת קלי שרבני
מפע רק ידו, תחת השגחה שו כמעט ואי
ש זעיר ש זעיר מביט יתירה בחטיפה לפע
בחקירה הנעשה כל לראות היטב מדקדק ואינו
,וטריפות נבילות ש אי א לברר יסודית ובדיקה

.המאכלי בתו שנותני ומה

שכמעט עד מאוד העזובה היא גדולה ובשחיטה
הרב לצערינו כי ,ש הנעשה לפרס אפשר אי
קוני הפרנסה טירדת מפני תורה משומרי רבי
שנעשה מה יודעי ואינ כאלה משחיטות בשר
וא כדבעי, הסכיני בדיקת יש הא ,בפני
שומרי אפילו ,הע המו כי כדבעי, ה הבדיקות
בלאמבע זה על יש א בזה רק סומכי תורה,
כי ידוע ודבר בימינו. עלתה שכ לנו אוי כשר.
כמו ,הקדושה ויסודי מעיקרי ה המאכלות
בשדה ובשר לי תהיו קודש ואנשי" שנאמר

תאכלו" לא ל')טריפה כ"ב שמות).

,מאכלי קופסאות של חרושת בבתי וכרבני
נותני כס בצע בעד לה יגיד מקל אשר
טמאי ודברי וטריפות נבילות על הכשרי,
וכשרואי הקופסא, על רק מביטי תורה ושומרי
ואי בכל לה די הקופסא, על "כשר" של חותמת
ויש ,הרבני ה ומי המשגיחי ה מי לב שמי
ונכשלי אלה מאכלי שקוני תורה שומרי הרבה

רח"ל. אסורות במאכלות

אי שא וידועמוצאי ,ויסודית גדולה השגחה 
גבול בספר שמובא כמו ,וטריפות נבילות כ אחר
שאירע מה אלה, מעניני מעשיות כמה ראשוני
כמה יתברר זה ידי ועל ,אלו בעניני ישראל באר

בקידושי ז"ל חכמינו שאמרו מה ונכו טובאמת
עמלק. של שותפו שבטבחי

תימני קצב היה לחיפה סמו הכפרי באחת
באיטליזו, ומוכרו הבשר בעצמו מנקר היה אשר
מקוד החתיכות פירוק עבודת יש הניקור ובעניני
ידע לא והוא הניקור, עבודת מתחלת כ ואחר
הניקור, עבודת ג החתיכות פירוק אחר שיש
שני כ והתנהג יותר, ולא החתיכות מפרק והיה
מנקר בפני בעצמו השתבח אחת שפע עד ,רבות
כרבע הוא אצלו הניקור עבודת שזמ מומחה
הניקור הלא ההוא, המנקר ויתפלא בלבד, שעה
הוא ואי ,שעות חמש או ארבע להשתהות צרי
כדי לש והל בלבד? שעה רבע במש מנקר
וחרדה הניקור, עושה האי עיניו במו לראות
מפרק שרק עושה הוא אי אחזתו וחלחלה
ואז טעותו, על אותו והעמיד יותר, ולא החתיכות
ישראל את האכיל שני שהרבה הקצב הודה

ר"ל. אסורות במאכלות

אשה קנתה פע ,מעשה עוד ש מביא וכ
לו שהיה בירושלי אחד מקצב מצויבשר הכשר

עד שקנתה מהבשר זה בבשר שינוי איזה וראתה
חקירה ואחר הדבר, את לחקור והחליטה עכשיו,
,גמל בשר היה זה שבשר לה נתברר ודרישה
ע השגחה שתחת הכשר בשר החלי שהקצב

ר"ל. גמל בשר לו שהיה אחר קצב

בשנת בירושלי שהיה ש מביא מעשה ועוד
מיוחד בשר חנות לה עשו שהחרדי תרפ"ז
אצלו ורק היו כל ש שעמד משגיח והעמידו
לו עשה שהקצב כ אחר ונתברר ,המפתחות היה
בלילה לישו הל שהמשגיח ובעת אחר מפתח
,וטריפות נבילות חתיכות והכניס החנות את פתח
שערות תסמר המשגיח. לעיני ביו מוכר והיה
לא שח"ו להיות צריכה השגחה איזה הראש
ההשגחה על נאמר ומה ר"ל. בנבילות יוכשלו
שבוודאי הקצבי ואצל החרושת בבתי כהיו
החרדי כל ואל ונבילות. טמאי בדברי נכשלי
ועל נפשכ על חוסו בזעקה פוני אנו ה' לדבר
מיני שאר או קופסאות תקנו ואל ,ילדיכ נפש
תחת השגחה שיש יודעי את א אלא אוכל
את תפגלו אל ,שמי ביראת המפורסמי הרבני
מפני ר"ל וטריפות נבילות של פיגול במזו נפשכ
מלאה הקופסא להיות יכול כי כשר הש שכתוב

דבריכשר כתוב כ פי על וא ונבילות טמאי 
א הכשר נות כס שבעד דעת קל הכשר ידי על
שאת אוכל דבר וכל ,השגחה שו כמעט שאי
על ,באמת כשר זה א תחקרו פיכ אל נותני
ובזה ,מפורסמי ה' יראי תחת מעולה השגחה ידי
בני ותגדלו ילדיכ ועל עליכ קדושה תמשיכו
תחזירו ובזה קדוש, ונפש גו ע 'ה יראי קדושי
שהיתה כמו לקדמותה, לישראל הקדושה תפארת

גאולתינו. לקרב ותזכו הקדושי אבותינו אצל



כט מכתב
הכשרות וועד ידי על נשלח הזה המכתב

הרבני להתאחדות הקהילות דהתאחדות

וכו' מפארי שמ המפוארי הרבני כבוד
בראש היושבי דארה"בוכו' הרבני התאחדות

.וקאנאדא

ויאה כראוי רב, בכבוד ,חיבה של בקריאה הנני
ה' ע כל בפי מפורס ,תורתכ כבוד למעלת
כשרות עניני ולברר ללב ותפקידנו שרצונינו
על עומדי שכבודכ היות ביותר, הסבוכי
תהלוכת אופ לידע תקוותינו ,הכשרות משמרת
אמיתת על ולעמוד ,השגחתכ שתחת הכשרות
על מפיכ מענה לשמוע מצפי אנו .דבריכ
שכבר הידיעות על ובמיוחד ודרישותנו, שאלותינו

חקירתינו. ידי על לנו נתבררו

שהשמא. רבי בת בשער להודיע מאוד נחו
אלעשלעלנאט וסומכי ,תמידית בהשגחה אינו 

של פיקוח תחת אינו שכשרות שמני שאר
ובמיוחד ,ההתאחדות(שפעמי)על שנדפס

משעת בהשגחה שנעשה שמ ופחי הקופסאות
יוצאת ובכ ,במציאות אפשר אי זהו והלא כתישה,
לרבי תודיעו לא ולמה ,חותמכ מתחת מרמה
הדפיסו החרושת בית שבעל או טעות, שזהו
דייקנות בהודעת זה, באופ רק ואדרבה מדעתו.

.אמיתכ ויתברר כבודכ יגדיל ,השגחתכ

ביקרנוב. ,השגחתכ שתחת המשקאות בעני
הפלעיווערס לוקחי כ ג שמש החרושת בבתי

משקאות בעדחיי מיעדות ולפי לפי, כמסיחי)

(בעתתומ הרבני התאחדות של משגיח ש אי
לכ ידוע ובטח הפלעיווערס, שנעשי

מעולה. השגחה צריכי שפלעיווערס
ביתג. על ההשגחה כל על פלא וביותר

שועד בכ את מודי בודאי "ווילמארק".
בווילמארק שההשגחה להערעור אחראי הכשרות
ובכ זה. בעד בפרסו בתוק ויצאנו ,כהוג אינו
תקנה שיעשו היתה ששאיפתינו מאליו מוב

שמחנ ומאוד ,הכשרות בשטח כאשרכדבעי ו
כשרות על בקפדנות ישגיח שארגונכ שמענו

בסדר. יהיה והכל בווילמארק, אנוהמאכלי אי) 
הנ"ל) והשגחותיה המזו בתי את בודקי רק השגחה, נותני.

לדעת כשנוכחנו נכזבנו מאוד מה
מטע אישי פיקוח בלי ניתנה שהשגחותיכ
האי ראית לא שהלא ,תוצרתה על ההתאחדות

זרי רבני על וסמכת הפלעיווארס, כל נעשו
,השגחתיה תחת נעשו לפישהפלעיווארס ,מעני)

עליו) לסמו אי הרב השגחת תחת שה המשקאות דעתכ

אנו ובאמת ,נפש למפח לנו היה זאת כל
זה. על מצטערי

עי.בי.סי.ד. של ההכשר על קשה כ ג וכ
סיטי, יטעלקע של משמ שנעשה ,טשאקאלאד
כלל שתבקרו בלי חותמכ טבעת עליו ומופיע
אופ בדייקנות לברר ובלי ,השמ של הזיקוק בבית

.המזו תמצית עשיית
הסברה,ה. ונדרוש נזכיר פסח של הצוקער ג

חרושת בבית שביקרנו נפרס א הרעש כל מהו
בטח .חשש ובלי בסדר שהכל ונוכחנו צוקער של
בכשרות מהודרי ה קני שצוקער תודו

סלק של משתמשי(לפת)מצוקער אי בקני .
שהכל ובפסח עדזשענט, פאימינג באנטי
תערובות בו שאי בדבר להדר יש ביותר מדקדקי

תמידית השגחה בלי שוני(מארגארי ,שומ ,שמ). 
שישנו. תודיעו לא הא ,מתמיה ובעיקר

,חותמיכ תחת שאינ פי על א כשרי מאכלי
ישראל בני לב את תניאו למה ובכ.

לתק שבכוחכ היות הרמה, כבודכ מעלת
שבני שתפעלו בבקשה אליכ אנו פוני הדבר,

עולה יעשו לא ישראלעל המחירי את יעלו ולא
השגחתיה חשבובלי כספי תוספת רק דהוי ,

של חשבו על נעשה זאת וכל והיתר, בסיס שו
מאכלי ורק א לאכול שמדקדקי ודלי עניי

.למהדרי כשרי
וחשובה הנחוצה בנקודה נבוא אחרו אחרו

לסדרביותר, ונא נא השחיטה. על ההשגחה ה"ה
זה ובאופ עת, בכל מצוי הוראה מורה ש שיהיה

העני לטובת תקנות כמה יתוקנו .בודאי
דברינו שהוא, מי בכבוד לפגוע ח"ו באנו לא
הצעה מבחינת הדבר רצינות מתו נאמרו

.תיקו לצור
רב, בכבוד הננו ,תשובתכ על תודה ברוב

הטוב שלומכ האמת.דורשי בדר והצלחתכ
הקהילות דהתאחדות הכשרות ועד הנהלת

וקאנאדא הברית דארצות


ל מכתב
מהוניאד ג"הרה באסיפת(שליט"א)דרשת

טהרה לסדר א' ביו הרבני התאחדות
,בברוקלי האלל" ב"קאנטינענטאל שנתקיימה

."הכשרות ב"מדרי שנתפרס כפי
ידידינו של לבקשתו נעתרנו :המערכת הערת
ש שדרש דבריו לפרס שליט"א מהוניאד הרה"ג
מאחר האסיפה, משתתפי ועדה קהל בפני
על נכונות לא שמועות פירסמו ידועות שקהילות
סרוקי בוקי בו ותלו דבריו, את וסילפו ,זה נאומו
מודעה שפרס "ה"איד וג ,מעול אמר שלא
עבר ש שנשמעו הדרשות על ומוגזמת ארוכה
פה פתחו נתנו ובזה ,מוחלטת בדממה דבריו על
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,הרבני ביקור בשעת ש עשו זאת עוד
בשעת ונוסע ההול נא] [סרט "שהטשעי

עליו התלויי העופות ע הבקיהשחיטה כל אשר)

או במהירות ,שרוצי כפי המהירות את לסדר שאפשר יודע בו

(אתבמתינות סידרו ש היו שהרבני ובשעה
,מיוחדת במתינות שינוע "הטשעיאפשר שאי עד

לשעה מאות משש יותר לשחוט כזו במהירות
שהמתכונת בחוש להרבני והראו .אופ בשו

(סיסטע)יותר לשחוט מאפשרת אינה שראו כפי
שוחט. לכל לשעה מאות משש

הרבני את לרמות הוא מכאיב צחוק אבל
במתכונת ומביני בקיאי שאינ(סיסטע)

מרגישי ואי ,וכלל כלל [נא [הסרט "הטשעי
אפשר יהיה אשר אחר באופ ג לסדרו שאפשר
שוחט. לכל לשעה ויותר 1500 עד אפילו לשחוט

מד ,למעשה הלכה בשר אכילת מספר ע"כ
צ"ד ד עד פ"ד



כח מכתב
תשל"ו בשנת ש בעילו אחד גדול מרב י"ל

בעניני ר"ל הגדולה העזובה יבואר בו
הרבי שבעונותינו והאי ,וההשגחה ההכשרי
מה משגיחי ואינ ר"ל נכשלי תורה שומרי ג
בעניני מדקדקי ואינ פיה אל שנותני

.ירח 'ה ההשגחה

חורב מהר קול בת יוצאת יו בכל אמרז"ל
מעלבונה לבריות לה אוי ואומרת ומכרזת

תורה. של

בעניני העזובה היא רבה נדבר, ומה נאמר מה
מיני ובכל השחיטה, בעניני וההשגחה ההכשרי
הקהלות מלבד ,חרושת בבתי הנעשי מאכלי
יש שש הדור צדיקי תחת העומדות הקדושות
אחרי במקומות אבל ,וקפדנית מועילה השגחה
בימינו, עלתה שכ לנו אוי העזובה, היא רבה
,כס בצע בעד הכשרי נותני דעת קלי שרבני
מפע רק ידו, תחת השגחה שו כמעט ואי
ש זעיר ש זעיר מביט יתירה בחטיפה לפע
בחקירה הנעשה כל לראות היטב מדקדק ואינו
,וטריפות נבילות ש אי א לברר יסודית ובדיקה

.המאכלי בתו שנותני ומה

שכמעט עד מאוד העזובה היא גדולה ובשחיטה
הרב לצערינו כי ,ש הנעשה לפרס אפשר אי
קוני הפרנסה טירדת מפני תורה משומרי רבי
שנעשה מה יודעי ואינ כאלה משחיטות בשר
וא כדבעי, הסכיני בדיקת יש הא ,בפני
שומרי אפילו ,הע המו כי כדבעי, ה הבדיקות
בלאמבע זה על יש א בזה רק סומכי תורה,
כי ידוע ודבר בימינו. עלתה שכ לנו אוי כשר.
כמו ,הקדושה ויסודי מעיקרי ה המאכלות
בשדה ובשר לי תהיו קודש ואנשי" שנאמר

תאכלו" לא ל')טריפה כ"ב שמות).

,מאכלי קופסאות של חרושת בבתי וכרבני
נותני כס בצע בעד לה יגיד מקל אשר
טמאי ודברי וטריפות נבילות על הכשרי,
וכשרואי הקופסא, על רק מביטי תורה ושומרי
ואי בכל לה די הקופסא, על "כשר" של חותמת
ויש ,הרבני ה ומי המשגיחי ה מי לב שמי
ונכשלי אלה מאכלי שקוני תורה שומרי הרבה

רח"ל. אסורות במאכלות

אי שא וידועמוצאי ,ויסודית גדולה השגחה 
גבול בספר שמובא כמו ,וטריפות נבילות כ אחר
שאירע מה אלה, מעניני מעשיות כמה ראשוני
כמה יתברר זה ידי ועל ,אלו בעניני ישראל באר

בקידושי ז"ל חכמינו שאמרו מה ונכו טובאמת
עמלק. של שותפו שבטבחי

תימני קצב היה לחיפה סמו הכפרי באחת
באיטליזו, ומוכרו הבשר בעצמו מנקר היה אשר
מקוד החתיכות פירוק עבודת יש הניקור ובעניני
ידע לא והוא הניקור, עבודת מתחלת כ ואחר
הניקור, עבודת ג החתיכות פירוק אחר שיש
שני כ והתנהג יותר, ולא החתיכות מפרק והיה
מנקר בפני בעצמו השתבח אחת שפע עד ,רבות
כרבע הוא אצלו הניקור עבודת שזמ מומחה
הניקור הלא ההוא, המנקר ויתפלא בלבד, שעה
הוא ואי ,שעות חמש או ארבע להשתהות צרי
כדי לש והל בלבד? שעה רבע במש מנקר
וחרדה הניקור, עושה האי עיניו במו לראות
מפרק שרק עושה הוא אי אחזתו וחלחלה
ואז טעותו, על אותו והעמיד יותר, ולא החתיכות
ישראל את האכיל שני שהרבה הקצב הודה

ר"ל. אסורות במאכלות

אשה קנתה פע ,מעשה עוד ש מביא וכ
לו שהיה בירושלי אחד מקצב מצויבשר הכשר

עד שקנתה מהבשר זה בבשר שינוי איזה וראתה
חקירה ואחר הדבר, את לחקור והחליטה עכשיו,
,גמל בשר היה זה שבשר לה נתברר ודרישה
ע השגחה שתחת הכשר בשר החלי שהקצב

ר"ל. גמל בשר לו שהיה אחר קצב

בשנת בירושלי שהיה ש מביא מעשה ועוד
מיוחד בשר חנות לה עשו שהחרדי תרפ"ז
אצלו ורק היו כל ש שעמד משגיח והעמידו
לו עשה שהקצב כ אחר ונתברר ,המפתחות היה
בלילה לישו הל שהמשגיח ובעת אחר מפתח
,וטריפות נבילות חתיכות והכניס החנות את פתח
שערות תסמר המשגיח. לעיני ביו מוכר והיה
לא שח"ו להיות צריכה השגחה איזה הראש
ההשגחה על נאמר ומה ר"ל. בנבילות יוכשלו
שבוודאי הקצבי ואצל החרושת בבתי כהיו
החרדי כל ואל ונבילות. טמאי בדברי נכשלי
ועל נפשכ על חוסו בזעקה פוני אנו ה' לדבר
מיני שאר או קופסאות תקנו ואל ,ילדיכ נפש
תחת השגחה שיש יודעי את א אלא אוכל
את תפגלו אל ,שמי ביראת המפורסמי הרבני
מפני ר"ל וטריפות נבילות של פיגול במזו נפשכ
מלאה הקופסא להיות יכול כי כשר הש שכתוב

דבריכשר כתוב כ פי על וא ונבילות טמאי 
א הכשר נות כס שבעד דעת קל הכשר ידי על
שאת אוכל דבר וכל ,השגחה שו כמעט שאי
על ,באמת כשר זה א תחקרו פיכ אל נותני
ובזה ,מפורסמי ה' יראי תחת מעולה השגחה ידי
בני ותגדלו ילדיכ ועל עליכ קדושה תמשיכו
תחזירו ובזה קדוש, ונפש גו ע 'ה יראי קדושי
שהיתה כמו לקדמותה, לישראל הקדושה תפארת

גאולתינו. לקרב ותזכו הקדושי אבותינו אצל



כט מכתב
הכשרות וועד ידי על נשלח הזה המכתב

הרבני להתאחדות הקהילות דהתאחדות

וכו' מפארי שמ המפוארי הרבני כבוד
בראש היושבי דארה"בוכו' הרבני התאחדות

.וקאנאדא

ויאה כראוי רב, בכבוד ,חיבה של בקריאה הנני
ה' ע כל בפי מפורס ,תורתכ כבוד למעלת
כשרות עניני ולברר ללב ותפקידנו שרצונינו
על עומדי שכבודכ היות ביותר, הסבוכי
תהלוכת אופ לידע תקוותינו ,הכשרות משמרת
אמיתת על ולעמוד ,השגחתכ שתחת הכשרות
על מפיכ מענה לשמוע מצפי אנו .דבריכ
שכבר הידיעות על ובמיוחד ודרישותנו, שאלותינו

חקירתינו. ידי על לנו נתבררו

שהשמא. רבי בת בשער להודיע מאוד נחו
אלעשלעלנאט וסומכי ,תמידית בהשגחה אינו 

של פיקוח תחת אינו שכשרות שמני שאר
ובמיוחד ,ההתאחדות(שפעמי)על שנדפס

משעת בהשגחה שנעשה שמ ופחי הקופסאות
יוצאת ובכ ,במציאות אפשר אי זהו והלא כתישה,
לרבי תודיעו לא ולמה ,חותמכ מתחת מרמה
הדפיסו החרושת בית שבעל או טעות, שזהו
דייקנות בהודעת זה, באופ רק ואדרבה מדעתו.

.אמיתכ ויתברר כבודכ יגדיל ,השגחתכ

ביקרנוב. ,השגחתכ שתחת המשקאות בעני
הפלעיווערס לוקחי כ ג שמש החרושת בבתי

משקאות בעדחיי מיעדות ולפי לפי, כמסיחי)

(בעתתומ הרבני התאחדות של משגיח ש אי
לכ ידוע ובטח הפלעיווערס, שנעשי

מעולה. השגחה צריכי שפלעיווערס
ביתג. על ההשגחה כל על פלא וביותר

שועד בכ את מודי בודאי "ווילמארק".
בווילמארק שההשגחה להערעור אחראי הכשרות
ובכ זה. בעד בפרסו בתוק ויצאנו ,כהוג אינו
תקנה שיעשו היתה ששאיפתינו מאליו מוב

שמחנ ומאוד ,הכשרות בשטח כאשרכדבעי ו
כשרות על בקפדנות ישגיח שארגונכ שמענו

בסדר. יהיה והכל בווילמארק, אנוהמאכלי אי) 
הנ"ל) והשגחותיה המזו בתי את בודקי רק השגחה, נותני.

לדעת כשנוכחנו נכזבנו מאוד מה
מטע אישי פיקוח בלי ניתנה שהשגחותיכ
האי ראית לא שהלא ,תוצרתה על ההתאחדות

זרי רבני על וסמכת הפלעיווארס, כל נעשו
,השגחתיה תחת נעשו לפישהפלעיווארס ,מעני)

עליו) לסמו אי הרב השגחת תחת שה המשקאות דעתכ

אנו ובאמת ,נפש למפח לנו היה זאת כל
זה. על מצטערי

עי.בי.סי.ד. של ההכשר על קשה כ ג וכ
סיטי, יטעלקע של משמ שנעשה ,טשאקאלאד
כלל שתבקרו בלי חותמכ טבעת עליו ומופיע
אופ בדייקנות לברר ובלי ,השמ של הזיקוק בבית

.המזו תמצית עשיית
הסברה,ה. ונדרוש נזכיר פסח של הצוקער ג

חרושת בבית שביקרנו נפרס א הרעש כל מהו
בטח .חשש ובלי בסדר שהכל ונוכחנו צוקער של
בכשרות מהודרי ה קני שצוקער תודו

סלק של משתמשי(לפת)מצוקער אי בקני .
שהכל ובפסח עדזשענט, פאימינג באנטי
תערובות בו שאי בדבר להדר יש ביותר מדקדקי

תמידית השגחה בלי שוני(מארגארי ,שומ ,שמ). 
שישנו. תודיעו לא הא ,מתמיה ובעיקר

,חותמיכ תחת שאינ פי על א כשרי מאכלי
ישראל בני לב את תניאו למה ובכ.

לתק שבכוחכ היות הרמה, כבודכ מעלת
שבני שתפעלו בבקשה אליכ אנו פוני הדבר,

עולה יעשו לא ישראלעל המחירי את יעלו ולא
השגחתיה חשבובלי כספי תוספת רק דהוי ,

של חשבו על נעשה זאת וכל והיתר, בסיס שו
מאכלי ורק א לאכול שמדקדקי ודלי עניי

.למהדרי כשרי
וחשובה הנחוצה בנקודה נבוא אחרו אחרו

לסדרביותר, ונא נא השחיטה. על ההשגחה ה"ה
זה ובאופ עת, בכל מצוי הוראה מורה ש שיהיה

העני לטובת תקנות כמה יתוקנו .בודאי
דברינו שהוא, מי בכבוד לפגוע ח"ו באנו לא
הצעה מבחינת הדבר רצינות מתו נאמרו

.תיקו לצור
רב, בכבוד הננו ,תשובתכ על תודה ברוב

הטוב שלומכ האמת.דורשי בדר והצלחתכ
הקהילות דהתאחדות הכשרות ועד הנהלת

וקאנאדא הברית דארצות


ל מכתב
מהוניאד ג"הרה באסיפת(שליט"א)דרשת

טהרה לסדר א' ביו הרבני התאחדות
,בברוקלי האלל" ב"קאנטינענטאל שנתקיימה

."הכשרות ב"מדרי שנתפרס כפי
ידידינו של לבקשתו נעתרנו :המערכת הערת
ש שדרש דבריו לפרס שליט"א מהוניאד הרה"ג
מאחר האסיפה, משתתפי ועדה קהל בפני
על נכונות לא שמועות פירסמו ידועות שקהילות
סרוקי בוקי בו ותלו דבריו, את וסילפו ,זה נאומו
מודעה שפרס "ה"איד וג ,מעול אמר שלא
עבר ש שנשמעו הדרשות על ומוגזמת ארוכה
פה פתחו נתנו ובזה ,מוחלטת בדממה דבריו על
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רצונ כפי ולגרוע דבריו על להוסי למערערי
זו דרשתו את לפרס החליט כ ועל ,ורוח
על דבריו להעמיד כדי "הכשרות מדרי"ב הקצרה
המשטיני של פיה ולסתו ,אמיתיות
לפני ש שהשמיע דרשתו ועל עליו והמקטרגי
חשובי בעה"ב וכמאתי שליט"א רבני כמה
וראשי נציגי באמונה, ציבור בצרכי עוסקי הי"ו,

זו. באסיפה שהשתתפו הקהילות

,חשובי בעה"ב ,נכבדי רבני נכבד, מאד יו"ר
ורבותי! מורי ,הקהילות ראשי

הדורשי של החתימה מעי אפתח כל ראשית
אדוני כ"ק של הבהירה שיטתו דבר על ,הקודמי
,[ז"ל] שליט"א מסאטמאר הגאוה"ק ורבי מורי
השמי מ רפו"ש לו וישלח בעזרו יהיה המקו
שמעודי לעצמי וכשאני ,אמ נעוריו, כנשר לחדש
והרבה קראלי, עיר כיליד ,קדשו בצל נתגדלתי
הקדושי ידיו על מי ליצק זכיתי שני
צרי איני בסאטמאר, כ ואחר בקראלי בישיבה"ק
– באו מקרוב חדשי מאות לקח לקחת

(צוגעקומענע)רבינו של הק' שיטתו דבר על –
נר מבשרי, ובשר מעצמי עצ שהיא שליט"א,
אנחנו ונל נסע ולאורה לנתיבתי, ואור לרגלי

בב"א. המשיח עד זרעינו וזרע וזרעינו

נחיצות דבר על ללקח צרי אינני כ וכמו
לעמוד שזכיתי "הרבני התאחדות" של קיומה
בה שנשתתפתי התיסדותה בעת ערסה, אצל
אסיפתינו של הראשי והדורש ואוני, כוחי בכל

וואוידיסלאוו הגאבד"ק להעיד(שליט"א)פה, יוכל
של ה"פרוטוקול" מנהל הייתי שני שכמה
התייסדותה אסיפת לרבות השנתיות, האסיפות
ה"התאחדות של תפארת ויקר תשט"ו, בשנת
אינה להבא, קיומה על ודאגתה בעיני, "הרבני
של קיומה על מדאגת במאומה נופלת

שקדמוני. הדורשי

נורא טעות על באצבע להראות עלי ,אמנ
של וראשי' ממנהלי כמה אצל ונתאמ שנתפשט
המוחלטת ההשתקה והיא, ,"הרבני התאחדות"

כל שלירהיב אשר ,שיהיה מי יהיה ,ואחד אחד
בקורת קול להשמיע בנפשו איזה(קריטיק)עוז על

או ההנהלה, ידי על שנעשה מעשה או שיהיה עני
יכריזו ומיד ותיכ שהוא, פקיד איזה ידי על אפילו
ח"ו, פיה על הקערה את להפו שרוצה עליו
דבריו. ע להתחשב שאסור ושונא לאויב ונחשב

ורבותי! מורי

טהרת על שנתגדלנו ,אונגאר אר יוצאי אנחנו
ורבותינו אבותינו של מיסוד ,הארטה קהלות
אבותינו ואבות זצ"ל, ס"החת הגאו מר תלמידי
לפניה קודש בחרדת ועמדו עליה נפש מסרו
פעמי הרבה נשמעו זה כל ע מייסדיה, ולפני
ומצוקי גאוני ,רבני מפי שונות בקורת דברי
בבודאעסט, הגדולות האסיפות על ,עול
שלא הכלל עניני כמה על וכו', ביסטרי אונגוואר,
שכמה לנו, ספרו ואבותינו ,בעיניה הוטבו

הפירוד גבולי עד דעות החילוקי הגיעו פעמי
מי של דעתו על מעול עלה לא זה כל ע ח"ו,
של שיטותיה על חולקי שבדבריה שהוא,
בחורבנה ורוצי הארטאדאקסיע מייסדי רבותינו
לראות ועיני לדעת לב לו שהיה מי וכל ח"ו,
של שמגמתו להבי השכיל לשמוע, ואזני
ולא יסודותיה, את ולבצר לחזק היא המבקר
דעה נגנבה אי נדע לא ואנחנו ח"ו, להרסה
עלה מקול לפחד מאתנו, כמה של בלב זו נפסדה
עליו יתריעו שתיכ שהוא, כל בקורת של נד
לו" תאבו ולא תשמעו "לא לאמור: תרועה הקול
...לשיזב רחמנא ,שלשו מתמול לנו הוא שונא כי
ואחד אחד כל על מוטלת גדולה חובה כ ועל
ולהסיר רעהו, את איש להבי להשתדל מאתנו,
את ולהכי אזנינו את להרגיל מאתנו, אחי שנאת
להביט ולא זולתינו, דעת את ג לשמוע לבבינו
ע מסכי שאינו מי כל על חשד מלאות בעיני
אפילו או אלמוני, פקיד או פלוני מנהל של דעתו
לפני שקרה וכמו ,אלמונית הנהלה של דעתה ע
ולומדי 'ה יראי אברכי איזה שיצאו זמ איזה
כל ה' ויראת תורה של בבזיונה מזוייני תוה"ק
של פיקוחו תחת "הכשרות ב"ועד ונתארגנו ,היו
מוכר ,מובהק הוראה לבעל ומפורס גדול רב
להלכה היקרי בספריו ישראל גדולי מקומות בכל
מנת על שלא באמונה מלאכת ועושי ,ולמעשה
ויצאו מעט ועוד ,ממש נפש במסירות פרס לקבל
שטח על ,ומאוד נפש מסירת על ,חיי לבלע
במדינתינו, הכשרות שטח ממש, ומופקר מוזנח
מהרסי כעל עליה התריעו מאתנו רבני ואיזה

לר נגד ויצאו ר"ל, זההדת וכל חרמה, עד דפ
להרס ח"ו שרוצי ,בה שאי במה שחשדו על
על בהתחרות "הרבני ה"התאחדות יסודי את
,לעול לב על עלה שלא דבר הכשרות, שדה
את למסור המה מוכני שעה ובכל עת ובכל
,קיומה על סכנה ח"ו ירגישו א עליה ג נפש
היא וזה ,בראשה שעומדי מאות פחות לא
זולתינו, של דעתו להבי הרצו חוסר מחמת
ח"ו מוביל זה ודר אנו, דעתינו ע מסכי שאינו

...ונחקורה דרכינו ונחפשה לעליה ולא לירידה
עליו להצביע רוצה שאני נוס עני ועוד
שנות מעשרי יותר שזה זו, חשובה באסיפה
נתארג לא "הרבני ה"התאחדות של קיומה
,וחליצה גיטי לסידור "אישות לעניני ועד" אצלה
רק זה בעני עסקו לא עתה ועד חדר"ג, היתר או
אחד כל זה, שטח על מומחי יחידי רבני
ועד של חסרונו אצלינו מורגש זה וכיו בשלו,
בהשתתפות לתקנו גדול נחיצות רואה ואני ,כזה

אלו. בעניני ובקיאי מובהקי רבני של
ה' שיפרוש וברכה, שלו' בדברי מסיי והנני
זה לש וזכאי ראויי שנהיה עלינו שלומו
"התפרדות" ח"ו תהיה ולא "הרבני התאחדות"
השלו' גדול חז"ל אמרו וכבר "התאחדות" במקו

בב"א. לגאולה נזכה זה ובזכות וכו',




