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הבעיות הגדולות בארץ 
 :בקלף הוא כדלהלן

נגלה לכם קצת על קצה  ,מה שהסופרים והרבנים לא מגלים
 !!!המזלג

 'אם  אתה  רוצה  לכתוב  ספר  תורה  לנשמה  של  ההורים  וכו
אתה  צריך  לדעת  איך  לקנות  ספר  תורה  שיוכלו  להגיד  ברכה 

 .עליה ושזה יהיה לתיקון להנשמות שאתה כותב אותה

אפילו   ,הכשר  להקלףדבר  ראשון  עליך  לדעת  שאם  אין  
 70%  -אתה  יכול  להיות  בטוח  ש  ,שתקנה  מהסופר  הכי  הכשר
כמו   ,ועוד  ,מעזה  או  מסין  או  מיפן  ,שהקלף  הזה  בא  מהערבים

היום  :הבעיה הוא ,שנתפרסם כבר מזמן בהרבה עיתונות בארץ
 ,לקנות קלף כשר מעוניןהסופר לא  ,עם  הסופרים ועם הקונים

והוא   ,כי  הקלף  הכשר  עולה  לו  כל  מזוזה  חצי  דולר  יותר
כי  הוא  חושב  שלא   ,מתבייש  לבקש  יותר  כסף  על  המזוזה

ועם החצי דולר הוא יכול לקנות בקבוק חלב  ,ישלמו לו את זה
 -.ואם  מדובר  מפרשיות  החילוק  כבר  בכמה  דולרים  ,לילדים

הקונה  לא  יודע  כי  בשביל  חצי  דולר  שמדובר  כאן  הוא  קונה 
 ,והמזוזה  פסולה  לגמרי  ,מזוזות  שנכתבו  על  קלף  של  ערבים

המחיר  כבר  יכול  להיות  עם  כמה   ,ואם  מדובר  מספר  תורה
כי   ,ומה  שקורא  אחר  כך  השם  ישמור  ,מאות  דולרים  החילוק

מה  שיכול  לקרא  לבן  אדם  שאין  לו  את  השמירה  ממזוזה 
 .ותפילין כשרות כל אחד יודע

 ,או  תפילין  ומזוזות  ,אם  אתה  הולך  לכתוב  ספר  תורה  :העצה  
שאפילו  עם   ,לפני  שאתה  קונה  אתה  צריך  לדעת  עוד  דבר

והסופר   ,הכשר  ישנם  כמה  פרטים  נחוצים  שאתה  צריך  לדעת
אתה  צריך  לבקש  מהסופר  קלף  רק   ,ראשית  דבר  .לא  יגלה  לך

ושהסופר  צריך  להראות  לך  על  כל  קלף   ,עבודת  יד  עם  הכשר
כגון   !שזה  הקלף  הכשר  ממפעל  הזה  ,פלומבעשיהיה  על  זה  
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 נפורסטאקהחילוק בין  .וקניגסברג ,בבית שמש ובק נפורסטאק
יש  לו  הכשר  על  כל   נפורסטאקכי    :ושאר  השנים  הוא  כך

של  העדה  החרדית  וכל  המפעל  יש  לו  רק   ץ"מהבדהמפעל  
 בקושאר  השניים    ,והקלף  הזה  הוא  קלף  מאוד  טוב  ,עבודת  יד
הם  מוכרים  כל  המינים  עבודת  יד  ומכונה  וגם  כן   ,וקניגסברג
וזה בדיוק כמו חנות של בשר שמוכר לך כשר וטרף  ,בלי  הכשר

 ,פלומבאועל  הטרף  אין    ,פלומבאועל  בשר  הכשר  יש    ,ביחד
ואם המוכר מוכר לך  ?אבל  איך  המוכר  נאמן מה שהוא נותן לך

ומה   ,דע  לך  שזה  בא  מערבים  ,פלומבאקלף  שאין  על  זה  
אל  תאמין  וזכור  כי   ,שאומרים  לך  כי  המוכר  הזה  הוא  נאמן

 הינחתואם  אמונה  כזאת  יוצא  לך  שלא    ,פתי  יאמין  לכל  דבר
 ההשכר  ,אדרבה  תחשוב  אתה  לבד  .תפילין  כל  ימי  חייך

רק   ,שהרבנים  לוקחים  עליו  זה  רק  פרוטות  ממש  כפי  שביררנו
שצריך  להיות  בחנות  יהודי  ירא  שמים  משגיח  שהוא  עובד 

זה   ,ואם  בעל  החנות  לא  רוצה  לקחת  יהודי  שיעבוד  שם  ,שמה
וכך  תפסו  שומרי  הגבול  מעזה   ,כבר  סימן  שהוא  קונה  מערבים

שהמשאית  מלא  עם  שקים  של  קלף  שבא  משם  היה  לערבי 
והרבנים   ,הזה  כל  הטלפונים  והכתובות  מבני  ברק  וירושלים

ורק  כדי  לא  לבייש  אותם   ,יודעים  בדיוק  מי  ומי  הם  הסוחרים
כי  הם  באמת  בעיר  אנשים  חשובים   ,לא  פרסמו  שמותיהם

 .מבחוץ

אבל  הקונה  שהולך  לקנות  לא  צריך  להיות  טיפש  שיאמין 
רק  מה  שאתה  רואה   ,אל  תאמין  לאף  אחד  ,או  לחנות  להסופר
אם  אתה  רוצה   .או  לא  פלומבעאם  יש  על  זה    ,שלך  בעינים

סוג  :לקנות  מזוזה  או  ספר  תורה  עם  קלף  עם  הכשר  עבודת  יד
 30בבית  שמש  חזון  איש    נפורסטאקתקנה  אצל    -  1מספר  

ששם  יש  להם  הכשר  על  כל  המפעל  ושם  אתה  קונה  רק 
ואם  אתה  רוצה  לקנות  עבודת  יד   .עבודת  יד  מאה  אחוז  כשר

אתה  גם  כן  יכול  לקחת   וקניגסברג  בקאצל    ץ"הבדעם  הכשר  
אבל  אתה  צריך  הרבה  השגחה  להבין  שאתה  מקבל  מה 

כדי  לדעת  למי  החותמת  ולמי   ,שביקשת  ורק  עם  החותמת
  .הפתולין

 !פרשיות  או  מזוזות  או  ספר  תורה  להקונהעוד  עצה  טובה  
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אתה  עושה  כל  או  הרבה   ,תחשוב  כשאתה  הולך  לאפות  מצות
אתה  הולך  לבד  לאפות  המצות  או  לעמוד  שמה   ,השתדליות

רק  שאתה   ,הגם  שהכול  הולך  על  אותה  סגנון  ,האפיהבעת  
אבל  כאן  אתה  יכול   ,שומר  על  זה  ואתה  רואה  מה  נותנים  לך

הכסף   להסופרואתה  תשלם    ,ביחד  עם  הסופר  להסוחרללכת  
וכך  לא  יעלה   ,'שעולה  הקלף  לכתוב  כל  הספר  תורה  וכו

יותר  מדאי  ויוכל  לכתוב  לך  פרשיות  וספרי  תורה   להסופר
  ,שיוכלו להגיד עליהם ברכה

זה   ,מבני  ברק  וואזנרגם  יש  עבודת  מכונה  עם  הכשר  של  הרב  
אבל זה גם  ,יותר נמוך ואולי יותר 60%כבר מדרגה חלשה עם 

לא  נותנים  על  זה  הכשר  כי  הרבה  גדולי   ץ"שהבדרק    ,כן  כשר
ומי  רוצה  תפילין   .בדעיבדישראל  אומרים  שזה  רק  כשר  

 ?בדעיבד

לכתוב  ספר  תורה  לעילוי   וזכיתהואם  יש  לך  כבר  מסירת  נפש  
בטוח  שבשביל  כמה  מאות  דולר  שאתה  יכול  לקנות   ,נשמה

שאתה  יודע  שהמפעל  הוא  כשר   נפורסטאקיריעות  קלף  אצל  
ואין  לא  רק  עובדים  ירא  שמים   ,מאה  אחוז  בלי  שום  פניות
נעשה  על  תכלית  ההידור   והכל  ,'יהודים  חרדים  עובדי  ה

למקום  אחר  שמוכרים  לך  מכל   להכנסבוודאי  שלא  כדאי  
כמו  חנות  שמוכר  חזיר  ובשר  כשר  ביחד  היית  נכנס   ,הסוגים

 ?לשם לקנות

תודה  רבה  למזכי  הרבים  ששלחו  לנו  את  כל  הידיעות  על 
נא לשלוח  ,ומי  שיש  לו  עוד  הערות  וסיפורים על הקלף  ,הקלף
 .לנו

וכל  אחד  מתבקש  לזכות  הרבים  ולפרסם  כל  הידיעות  שאתם 
כי התפילין   ,וכך  הערבים  לא  יוכלו  לזרוק  עלינו  טילים  ,רואים

והמזוזות  הם  ההגנות  הכי  הטובות  שיש  לנו  כמבואר  בשולחן 
 .ראה להלן .ערוך
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