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בית דין נגד מחפוד ברבנות על האכלת נבלות וטרפות 

 

 'בחמישי בשבת תשעה עשר יום לסיון התשס, בסיעתא דשמיא

 

 בבנין הרבנות הראשית לישראל

 ; הרבנים הגאונים:נוכחים

 הרב גליקסברג 

 שלמה משה עמאר

הרב שמואל אליהו
1 

 

 א'אב התשס' כג, ד"בס

ועל כן , כי לא נדרשה לכך, שהועדה לא המשיכה בעבודתה, הנני להודיע]

, ואמרתי שלא הוסקו מסקנות, ומשני הצדדים פנו, גם לא הסיקה מסקנות

ועל כן אני מוסר צילום נאמן , ומשני הצדדים נדרשתי למסור הפרוטוקול

ולראיה , למקור לכל אחד מהצדדים בלי שינוי או תוספת כלל ועיקר

 [שלמה משה עמאר, ל"באתי על החתום ביום הנ: מהימנא

 

 א"הרב שלמה מחפוד שליט' הופיע כב

אני בודק חוץ אצל הרב מחפוד במקומות , ו" היאפרים מדמוניוכן הופיע הרב 

 .אני כבר מסרתי מה שיש לי לרב רפול, שונים
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 {!הרב עמאר מציין שהרב שמואל אליהו יצא באמצע מחמת הלחץ. א.ר} 
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הרב מחפוד ' הייתי עובד שם וראיתי שסירכות קלות היה עושה אותם חלק כב

אני מכבד את הרב מחפוד ועושה מעשי , אני כתבתי דברי לרב רפול, א"שליט

 . קשות בגלל התוכחה הזאת2ואני סובל, לשם שמים

. שם כשר רגיל,  שחטתי במקומות אחרים אירלנד והולנד:לשאלת בית הדין

' לפחות יב, יצאתי עם הרב מחפוד קרוב לשלש שנים, חלק רק עם הרב מחפוד

בהתחלה הייתי שוחט ובודק פנים ואחר כך לפני כשנתיים מינו . פעמים שיצאנו

 .אותי בודק חוץ

 ? אם רק סירכות קלות או גם גדולות:לשאלת בית הדין

 . כבר כתבתי:תשובה

ואמר כבר רשמתי את הדברים , ל"ש העד הנ" קרא לפני הנוכחים ממבית הדין

 .ואיני רוצה להוסיף

עופות והתמחות ,  משיב למדתי שוחט ובודק אצל הרב בן ציון חוכימה:לשאלה

 .ובקר אצל הרב גריידי. סכינים

 .אצל הרב מחפוד? איפה ראית חלק

 זה לא מה שראית באורגוואי,  האם מה שראית אצלו כשלמדת אצלו:לשאלה

ולא יודע אם גם במקומות אחרים עשו חלק בכגון ,  להוסיףלא רוצה :תשובה

כשכל כוונתי . נהפכתי לשונא שלו משום מה, מאז שהערתי לרב מחפוד, אלו

 .אך פחדתי להציע עצמי, יצאת מהרבנות, ש וסילק אותי מהצוות שלו"היתה לש

במכתב כתבת שאתה כותב התלונה על פי בקשת הרב שלום : לשאלת בית הדין

 ?מתי דיברת עם הרבנים, א"ד שליט"כהן והראשון לציון הראב

ואם לא . אם לא היו מפטרים אותי הייתי ממשיך לעבוד ולהעיר. מזמן כתבתי

 .היו מתקנים הייתי מפטר את עצמי אם לא היו מתקנים את המצב

 . היינו משתדלים עוד ועוד ואם לא היה עוזר הייתי מתפטר:לשאלה אומר
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 {בנוסף לפיטורים רדיפות ואיומים. א.ר} 
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 . הייתי בודק חוץ והרב מחפוד היה מחליף אותי:לשאלה

 באתי להחליף את הרב מחפוד וראיתי שהחתים חלק כשהיה על :לשאלה משיב

ויתכן שהרב מחפוד מרוב חכמתו יודע . אותה הבהמה הערה מהבודק פנים

 .שאלתי ואמר לי על פי הדין מותר. להבחין

, הרי הוא המומחה וקובע מה חלק? אם כן מה היא תלונתך: לשאלת בית הדין

 'ואתה אומר שמא ברוב חכמתו וכו

 . שעובדא שבגלל תוכחת פיטר אותי:העד השיב

 ? אם כן היה לך להתלונן על הפיטורין ולא על הכשרות:בית הדין

. מנוע מלומר מי אלו.  שאלתי לאחרים אם זה נקרא חלק ואמרו לי שלא:העד

 .איימו עלי, אני מנוע מלדבר

 .כל מיני אנשים? מי איים עליך

 ?איך איימו

 .זה בגדר חמירא סכנתא מאיסורא,  לא כדאי להוסיף:תשובה

 

 לפני כשנה כשהתחלתי להלחם עם יצחק עובדיה על המונופול :הרב מחפוד' כב

ואז אפרים , להוריד אותי מהעץ, אז נתן הוראה, בכשרות במצות ואתרוגים

, ופתאום שלח מכתב להרב שלום כהן, ואלון היו מסתודדים ומדברים ביניהם

ויש צוות של ',   כבשים לשעה בלי בדיקת סכינים כדבעי וכו400שאנו שוחטים 

 איש ויש עדויות מראשי צוותות שהשחיטה לא עלתה על מאתים וחמישים 18

 .כבשים לשעה

 .זה היה במפעל סאן חסינטו

 . שכתב המכתב הזה לרב שלום כהןהעד מאשר

 . כבשים לשעה400 אני טוען עדיין שהיו :העד
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 .י פחה" מציב מכתב של הרהרב מחפוד

 .היה אתנו יגאל עמרני. י פחה לא היה עמנו" הר:העד

עמרני שלא שחטו יותר ממאתים וכן מכתב של '  מכתב מהרהרב מחפוד מציג

 .ל"שמעון לוי כהנ' ר

 שבאשר לטענתו שעשינו חלק גם מה שהיה הערה מהבודק : מוסיףהרב מחפוד

ואני , יש דברים שהבודק פנים מסמן ואינו כלום ואני המחליט, 3זה אמת, פנים

 בשחיטה 4 שנים7 שנה במקצוע ויודע לפסוק ואי אפשר להביא אחד שהוא 40

 .ולא ענה כלום, ואת הדברים האלו אמרתי לו שם. כנגד רב פוסק

, ואי אפשר לטעון שעשיתי כשר לחלק, והרי אני לימדתי אותו בדיקת חוץ

וגם מעולם לא עמד איתי , ותקראו דברי ראשי הצוותות שעבדו יחד איתי יד ביד

וציויתי לראש , רק בהתחלה לימדתי אותו כך לבדוק וכך לבדוק, בשולחן ביחד

 5.הצוות שישים עליו לב

 .הריאה חלקה ויש לפעמים בעיות אחרות של ריאות

 איך מינית אותו בודק חוץ רק על סמך פעם אחת שהראית :לשאלת בית הדין

 ?לו בלא שימוש כראוי

 ראש צוות כמו הרב ענתבי 6 כי יש על ידו:א"תשובת הרב מחפוד שליט

 .'ועמרני וכדו

על פי רוב אני עמדתי על , משחיטה בארץ זה עוד לא ראיה לעבודה בחוץ לארץ

 .השולחן עם הבודק חוץ של הרבנות

,  רירים לא העברנו לחלק7ומה שסימן הבודק פנים בדקנו על השולחן ואפילו

, 8ולפעמים הייתי בודק גם כשר ומסמנים כשר כשהיה לחץ הייתי עוזר להם

 .אני לא יודע, אולי, ואולי טעו כשבדקתי כשר וחשבו שאני עושה את זה חלק

                                                           
3

 !?הודאה במקצת: א"הערת הרב שליט 
4

 .. שנים להבין7זה לא מספיק  
5

 ? כבש לשעה200-זה מתלמדים תוך כדי עבודה במהירות של כ 
6

 ?האם כל הזמן לידו בלי הפסק 
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יצחק עובדיה בעל , הנקודה שקשרו קשר עם אשפר כדי להפיל אותי בכשרות

 .ויצחק אלון גיסו והעד הזה קשרו קשר כנגדי, המפעל אשפר

מציג מכתב
9

. ואין שם תאריך,  של יצחק אלון שמכחיש עדותו של מדמוני

 .חשבו שישיגו המטרה,  וכל זה הוא שם רע בלבד

 ?!אטו ברשיעי עסקינן, ח של ראשי הצוותות"יש כאן דו10ולגבי סדרי עבודה 

העד מדמוני , בצוות יש כאלה שלא מסתדרים, שלמה מחפוד'  משיב הר:לשאלה

 . ועל כן הוצאנו אותו מהצוות ולא בגלל התוכחה11לא היה מסתדר עם סנואני

 ;בית הדין הפסקה

 .מתיעצים פנימית על ענין האלימות ואיומים

הרב מחפוד  (אני והרב סבאג) לפני מספר ימים דיבר איתנו ,הרב עזרא רפול

שלא יפגעו , למעשים חמורים [לשפיכות]ואמר שמקוה שהסכסוך הזה לא יגיע 

 .והוא לא רוצה את זה ולא החילול  השם שיצא מזה,  ברב שלום כהן12אלימים

הוחלט לקרוא שוב למדמוני שידבר עם הוועדה לבדו שלא בנוכחות הרב 

 .מחפוד

וחמירא סכנתא ?  מי ערב לי שלא יעברו הדברים שאומר כאן לבדי:העד

 !מאיסורא

עומד על זה שבבירורים בינו ובין בודק פנים ברור להם ששם  [מתעקש] העד

והתווכחו אתו על , שלמה מחפוד חותמת חלק על בהמות שהיו בהם סרכות' הר

הוא ראה את הפתקאות ושאל לבודק פנים ואמר לו . זה קשות הרבה פעמים

 .וזה קרה הרבה פעמים. שהיתה סירכא חזקה

                                                                                                                                                                                                                 
7

? מה זה ואפילו 
8

 ולמה כי ברור שיותר קשה לומר שאפשר גם כן איך ולא זמן לעזור 250יש עדין זמן בכמויות כאלה גם לעזור לאחרים הרי מתעקש שרק  

 !עוד לאחרים
9

 ?כגון קידום והמלצה? נתקבל מחמת טובת הנאה (1 

 ?האם לדיינים שדנים הדין יש כל כך הרבה המלצות, בסדר למה צריך כל כך הרבה המלצות כמכתבים שמסבירים את עבודתו' ואם כב (2
10

 .הוצא בלחץ כבד שלא ברצונו 
11

 !כאן אמר לסינואני דברים שלא ניתן לכתבם 
12

 !!! בכל מקום בכל ענין מאיים 
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 ;שלמה מחפוד' בפני כבוד הר, הופיע הרב אברהם הגר עד

נתבקשתי על ידי היבואן , אני עבדתי כראש צוות במפעל קרסקו באורגוואי

 .למעשה המפעל עבד רק על כשר, בורדוויץ ליצר סינטה פילי מבהמות חלק

והבהמות שהיו חלק שמרנו על המספרים שלהם ואחר כך על פי המספרים 

ואת , ונתנו למשלוח על הסינטה פילי חתום כשר, לקחנו מהם סינטה פילי

וזה , החתמתי בכתב ידי ובחותמת אישית" החלק"הקרטונים של הסיטנה פילי 

אבל לא . והבשר נוקר על ידי מומחה קוסטליץ, סימן שהם מבהמות חלק

 .ואת זה נשלח לארץ, הוכשר

משום שהיבואן אמר , שלמה מחפוד רוצה לשים לי רגל' למעשה חששתי שהר

, ו מסעדה ברמת גן בכשרות של הרב מחפוד'לי שהבשר הזה מיועד לאלגאוצ

וכל זה מתוך , ומצד שני פחדתי לא לייצר ולא ידעתי מה לעשות, ועל כן חששתי

ופתאום , ולא חתם על האישור שלי, ידיעה שהרב מחפוד התנגד לי כראש צוות

 .זה הדאיג אותי, רוצים חלק שלי

שאם , אלא רק יידעתי אותו, והתקשרתי לרב רפול עזרא ולא שאלתי אותו

 .יתלוננו עלי ידע שעשיתי על פי הוראות

 .ח ייצור של הסינטה פילי"העד מציג דו

 .מבאר שהכונה בלי סירכות דקות, הבהמות הללו היו חלק בלא רירים

והם שאלו ,  אלא ברבנות רמת גן13 המסעדה היא לא בהשגחתי,הרב מחפוד

אמרתי להם תקחו חלק ברבנות , ומאיפה, אותי אם אפשר לקחת סינטה פילי

 .ולא קבעתי להם מאיפה להביא במקרה התגלגל שם, הראשית

ו ברמת גן הוא ירא 'האמנם אני נתתי המלצה בכתב שבעל המסעדה אלגאוצ

אלא כתבתי שזה , בהמלצה לא כתוב שזה חלק, שמים ושומר תורה ומצוות

 14.מבהמות חלק

                                                           
13

 .בהשגחתו בהמלצתו יש לי מסמך 
14

 מה הקשקוש הזה 



7 
 

 .15למעשה במסעדה הזאת רק צולים ועל כן אין בעיה שזה לא מוכשר

רק כתבתי מבהמות חלק בהשגחת הרבנות , לא כתבתי חלק כי זה חלק מאחורי

 .הראשית

 .  לא ידעתי שהבשר הזה מהשחיטה של הרב הגר16 אני בכלל:הרב מחפוד

 .ל" מציב את ההמלצה שנתן למסעדה הנהרב מחפוד

מבשר חלק מהשחיטות המהודרת אשר השוחטים נבדקו על : "17בהמלצה כתוב 

והוא תמיד בקשר ,  בזמן השחיטה ששחטו18וכן נוכחתי באופן אישי, ידי

 .ל"עכ" ' והתיעצות איתי ויאכלו ענוים וכו

 .'חשון התשס' ההמלצה נכתבה בז

שלמה מחפוד אמר שאינו יודע מאין לקחו בשר זה ' הר'  כב:לשאלת בית הדין

ואילו בתעודה כתוב שנשחט על ידי שוחטים שנבדקו על ידי וכן , ולא ראה אותם

 ?בנוכחותו באופן אישי

, 19 חסינטו בזמן שאני שחטתי שם– הם אמרו לי שלוקחים מסאן :תשובה

 .וההמלצה ניתנה להם בזמן שהיו קונים מאשפר

 ? לכאורה המסעדה עברה על תנאי ההשגחה שקנו במקום אחר,לשאלה

 . אין לי השגחה שם:הרב מחפוד

 

 ;מעיד שלא בנוכחות הרב מחפוד, הופיע הרב יצחק אלון

                                                           
15

 "רק זה לא בושל"מודה שזה לא מוכשר  
16

 אמר לך הראש לך הרגלים 
17

 .לי אמר מפורש שזה משלו רק שהוא אישר לו לצאת ואחר כך הודה שזה רק בשביל חילונים! שקר 
18

 !שקר גלוי אין מה להוסיף 
19

 !שורהאין זה נכון היה בהשגחתו  
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אני עבדתי כבודק פנים בצוות של נווה ציון בראשותו של הרב מחפוד יצאתי 

ולפעמים הייתי גם בודק , איתו בכל השחיטות של נוה ציון ללא יוצא מן הכלל

 .חוץ לפי בקשתו של הרב מחפוד

הוא אמר לי , אני רוצה להקדים אני עובד עם הרב מחפוד עוד לפני נוה ציון

והתחלנו לשחוט ביחד לפני נוה ציון בארץ , שרוצה לעשות חלק לפי בית יוסף

אחרי שעזב , שם עבדתי כשוחט, עגל אחד לשבוע או לשבועים זה היה בשפרעם

ומאז אנחנו יוצאים יחד , וכשנפתח נוה ציון הכניס אותי למערכת, את הרב לנדא

 .למדתי ממנו הרבה

ל כבודק פנים הייתי מסמן על הנייר "לא הייתי מעונין להגיע לפורום גבוה בחו20

ובשולחן לא , ופעמים קורה שבבדיקת פנים מסמנים, מה שמרגיש בפנים

כשמחוברת לשומן או , בפרט בסירכות הקטנות זה קורה, מוצאים את הבעיה

הרבה . לדופן עדיף לנתק אותה עם חתיכת שומן שבו דבוקה והבודק חוץ מחליט

במקרים כאלו כשמגיע . אבל זה לא מסומן על הנייר, פעמים זה מתנתק ונעלם

כי תולים את הנייר על , לשולחן שמתי לב כמה פעמים שעושים את זה חלק

כדי שהמשגיח יעקוב על , הלוח ויש מקום לכשר לבד ולחלק לבד וכן לטרף

 .הענינים

 העיר את תשומת ליבי לזה ,סימון בנייר והלך לחלקהיו הרבה מקרים שהיה 

 .בזמן שאנחנו מהדרים שיהיה נקי לחלוטין, אפרים מדמוני שיש הרבה כאלה

 !אין דבר כזה- וכשדיברתי עם הרב שלמה מחפוד על זה אמר לי 

ופעמים רבות העירני אפרים והתחלתי לבדוק את הפיתקאות שעל הלוח 

 .עבר לחלק שזה מראה על סירכות ולמעשה זה ומצאתי פתקאות מסומנות

למעשה אי אפשר להחליט על פי בדיקת פנים אלא בבדיקת חוץ כך זה היה 

שכשמרימים את אני יודע שיש סעיף בשלחן ערוך שמרן פסק . למעשה אצלינו

 .שעברו לחלקואני ראיתי , הסירכא ומושכת את האונא זה לא חלק

                                                           
20

 חמור יותר 
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כשהתחלתי לבדוק אחר הדברים האלה למשל פעם אחת עקבתי אחר בהמה עם 

,  ולא ניתקתסירכא ממש שזה תפוס ממשמספר מסוים שמצאתי בבדיקת פנים 

 .עבר לחלקובסוף זה 

 ראש ליום ויש מספיק 400 או 500 אנחנו שוחטים ביום אמרתי לרב מחפוד

 ? 50% עד 25, 20חלק ממש 

 ?צ ואוכלים אברכים שרוצים חלק ממש"ושלחו אותנו הבד

 ! שנה במקצוע40אני ? אתה מלמד אותי :ואמר לי פעם

 ?למה להסתבך, פה עושים כשרות מהודרת? אבל למה לנו: אמרתי לו

חסינטו וראיתי שגם היה ואסנר -ח ואסנר בסאן"פעם אחת היה ראש צוות הר

שיש הרבה סימונים של הפנים שלא עומד על השולחן כבודק חוץ וטען לפני 

 ? מוצא אותם על השולחן

אני מבקש שמה שמסומן לא ,  אנחנו רוצים חלק בלא שאלות:ואמרתי לו

 .וסבר וקיבל, להעביר לחלק

והיו פעמים שביקשתי ממדמוני שיעביר ואמר שיש . הדברים המשיכו הלאה

, שהרב מוריד את הפתקיםובאחד הפעמים ראה , סימונים העוברים לחלק

 .הוריד פתק כטשטוש עובדותהרב מחפוד , וראה שכל פעם שהוא בא

 , לא רואים כלום על הריאה: אמר לי ,וכששאלתי הרב מחפוד

וכך הסתיימה ! הרי זה מיותר? למה צריך בודק פנים אם כן :ואמרתי לו

 .השיחה

ירדתי .  נמשכת החלטתי שאיני יכול להמשיך לעבודשהשיטהוכשראיתי 

 .והלכתי לחדר על דעת שלא לחזור, מהליין בהפסקה

 יש מכתב האומר שכל מה שטען אפרים מדמוני זה שקר: בית הדין לעד

 .'זה נכתב לפני פסח תשס: העד יצחק מאשר שזה מכתב שלו
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הפסקתי את העבודה שלא לשתף פעולה נשארתי בחדר ואמרתי כואב לי : העד

ולסדר כרטיס , אחר כך בערב החלטתי עם מדמוני שאני לא יוצא למחר, הראש

 .ולחזור ארצה

תמיד הייתי באהבה ורעות עם הרב מחפוד  

בסוף אפרים ירד , ושנינו לא קמנו למחר, אמרתי לאפרים ואמר שגם הוא איתי

הרב , ואמר אי אפשר לעבוד כך ועלה בחזרה, לרכב וראה שוחט ושאל על אלון

 .שלח אלי את ישי ולא הסכמתי

שאני לא מוכן לתת ובסוף אמרתי לו , והרב עלה אלי ואמרתי לו שאני לא יוצא

. אלא אם כן הבית דין יאשרו לי את זהיד לתהליך זה שזה חלק 

והסכים אפילו ! ונעבוד איך שאתה רוצה! אתה מחליט!  ואמר לי אתה פוסק

 .21 ואז המשכנושהוא לא יעבוד בשולחן

צ ובינתיים נקבעה שחיטה אחר פסח "ובחזרה לארץ דיברתי עם הרבנים של בד

ואמרתי , ואמר שהרב מחפוד לא מעונין באפרים, ורציתי שאפרים יעבוד איתנו

 .לישי שהוא עצמו יודע את המצב

ובשחיטה ההיא . והרב מסעוד בן שמעון הציע שאצא ואם תהיה בעיה אגיד לו

 באיזהאולי רק בסוף כשאמרתי לו נחליט , הרב מחפוד לא עמד ליד השולחן

.  ותעמודשיטה עובדים

 ובינתים אפרים ראה שבגלל שעמד על הכשרות לא מוציאים אותו והתחיל 

יום אחד הגיע מכתב מהארץ , ל עם הרב מחפוד"ואני הייתי בחו, לכתוב מכתבים

ובא אלי . לידי הרב מחפוד [ג שמואל אליהו מפני הלחץ" הרה22כאן יוצא]בפקס 

אפרים ותכננתם לזרוק את המכתב אחר ' וטען שאני משתף פעולה עם הר

 .ועניתי לו שאני לא הייתי שותף לזה, ל"שנבוא לחו

                                                           
21

 ?"פתאום"שוב ??? מה הקשר אתה?  שנה40מדוע הסכים אם הוא קובע ומבין  
22

 מכתב נספח 
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אם אתה רוצה שאני אאמין לך תכחיש את זה לרבנים ותכחיש :ואמר לי
23 ,

להגיד שהכל  [עכשיו] שלפחות על :ואמר לי,  שזה היה בעבר:אמרתי לו

 .ודברתי אתם והודעתי שעכשיו בסדר, בסדר

 ובאחד הימים הרב ישב בצד, ובשחיטה שאחרי זה שוב יצאנו בלי אפרים24

ומה שכתב 25, שם כתב שהשחיטה  בסדר, ואמר לי תחתום על זה וכתב מכתב

ואני מתוך .  שאעתיק את זה ואחתום:ואמר לי, מדמוני לא היה ולא נברא

והיה מראה לי , שראיתי שחזר לקבל הדרך הטובה ורציתי לחיות עמו בשלום

אמרתי בדעתי שעל ידי מכתב זה אחסל את , את הפתקים שהכל נעשה כדת

 .וטעיתי בזה מתוך הלחץ, הבעיות

 ? הרי זה הוצאת שם רע על אפרים:לשאלת בית הדין

ואמרו לי שעשיתי , וכשחזרתי לארץ אמרתי לרבנים,  עשיתי טעות בזה:תשובה

אבל אני מצטער , חשבתי שהענין סודר ורציתי להחזיר את אפרים, טעות

 .שחתמתי על זה

 

 .הופיע שוב הרב הגר

 ?ל הם מהשחיטה שלו"האם הרב מחפוד ידע שהסינטה פילי הנ: נשאל

 20אבל בורדוויץ אמר לי היתה בקשה להוסיף ,  איני יודע אם ידע:תשובה

, אני לא רוצה להסתבך עם הרב מחפוד26 :ואמרתי לו, מעבר לכמות, ראש ליום

,  שזה השוחט ובודק וזה המנקר:ואמר לי,  שהוא ביקש ממני סחורה:ואמר לי

 .והסוחר הביא לי תשובה בשם הרב מחפוד שזה בסדר

                                                           
23

 .גם ממני ביקש לכתוב שהוטעתי! לחץ 
24

 לחץ??? שוב 
25

 כפי שביקש ממני 
26

 ! צים שידע??? ז משקרו"לי הודה לפני 
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, ואומר שמפחד מהרב מחפוד, קסקור-רוצה להעיד על שחיטה אחרת בפני27

 .שלוש שנים לא היה לי אוכל

 

 :והרב הגר מעיד בפניו, מחפודנכנס הרב 

צ נוה "בדקסקור ושחטו שם -לפני שלוש וחצי שנים הייתי ראש צוות בפני

ציון
דבר , היבואן התרגז עלי, ובזמן השחיטה הערתי כמה דברים על כשרות, 28

, הרב עזרא רפול אמר לי ששם שוחטים כמאה עשרים לשעה, ראשון השחיטה

על פי הנחיות הרבנות , ואמרו לי להוריד לתשעים לפי הוראת הרב רפול

וגם לא היה סדר בפירוק ואף פעם לא יכולתי לדעת . היבואן התרגז, הראשית

ולפי הוראת הרבנות , היה אי סדר ממשאיזה רבעים מפרקים היום ואיזה מחר 

, ועמדתי על כל זה להוריד השחיטה ולסדר הפירוק, אסור לשטוף פעמיים

ח שכתבתי בחזרה ארצה אמרתי "וגם בדו, והרבה סחורה נפסלה בגלל זה

וזה המפעל היחיד שאפילו הראש צוות לא , שהמשגיח הוא איש של היבואן

 . יכול להכנס בסיום השחיטה אלא בליווי המשגיח פחם

 .(. כשנודע לנו זרקנו אותו:עזרא' ר)

 .היבואן התרגז מכל זה

ועמדתי , המשגיח בפירוק לא עקב על הרשימות, גם על נוה ציון היו לי ביקורת

 :ואמר לי, ואמרתי לרב מחפוד את הענין, על זה והבאתי המשגיח והסברתי לו

 !. המשגיח המחתים לא טועה

!  אני אומר :אמרתי לו

 שתעשה עבודתך: אמר לי

טועה וטריפות והתברר שהמחתים 
 .הוחתמו ככשרות בטעות 29

                                                           
27

 !ממנוכולם פוחדים  
28

 !בהשגחת הרב מחפוד 
29

 !חמור ביותר 
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? ושאלתי את עצמי ומה קרה עד שאני עמדתי על כך

 

 בודקי 2והיו ,  לשעה115 שוחטים בתא השחיטה ושחטו 6 היו :הרב מחפוד

 .30פנים ושני בודקי חוץ

 .שהיה רק אחד: הרב הגר אומר

 .32 בכל חלק31כרגיל,  היו שנים שמתחלפים זה עם זה:הרב מחפוד

 .וזה לא גיבובי דברים,  מעיר על דברי הרב מחפוד שהעיר כבר אז,הרב הגר

 היה לך 33 וחצי שנים3אתה מדבר על לפני ,  לי אין נגדך כלום:הרב מחפוד

 .34לדרוש אותי אז

 אני לא רוצה להוסיף על דבריו כי אני לא רוצה להכנס לפרשה :הרב מחפוד

 .35לא לחפור, זה ישן ועבר, שלו

 

 ;על פי בקשת הרב מחפוד מקבלים עדים מצדו של הרב מחפוד

 עבדתי עם הרב מחפוד בסאן ;בודק חוץ, שאול ואעקנין מירושלים' נכנסים ר

 ,חסינטו אורגוואי

 , אלון ומדמוני טענו שאני העברתי בהמות עם סירכות דקות לחלק:הרב מחפוד

לגופו , אוי לי שהגעתי לזה,  לא נעים לי שאני מעיד על אדם גדול:הרב ועקנין

 שעות 5- קרוב ל6:15א בתור בודק חוץ משעה "עבדתי עם הרב שליט, של ענין

 . 36 שבועות שהרב היה שם היה גם הולך לבקר שאר דברים3ביום במשך 

                                                           
30

 !לשון??? מה לא 
31

 !בכל הליין אין זה רגיל כלל 
32

 .שינוי גירסא מרגע לרגע 
33

 ?אז מה 
34

 ?!ואם לא אי אפשר יותר לברר 
35

 !התחמקות מהענין 
36

 ?וגם לבקר אחרים, "לעזור"גם , גם להשגיח 
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גם כשהרב היה פנוי , ואני בכשרות של הרבנות הראשית, הרב היה מטפל בחלק

;  בודקי פנים3היו ).. כל מה שהגיע ל, היינו עובדים ביחד בין גדול ובין קטן

.  (ואלון, צומעי, אלול

כל מה שהגיע לשולחן גם אני ראיתי ואני מעיד באחריות מלאה שלא רק שהרב 

היה מקפיד על הכל אלא אפילו היה מחמיר כדי שגם אשכנזים יוכלו לאכול 

  37.הדבר הזה

עמדתי בפני גדולים ולא פחדתי . לא ראיתי בשום מקום38 –המקצועיות שראיתי 

כמו הרב שובקס והרב אייזנשטיין מכולם לא פחדתי 

משא ומתן בהלכה היה כל הזמן , אין שני למקצועיות שלו,  ועל יד הרב מחפוד

על השולחן 

וכל הסימונים שהיו מגיעים לרב הייתי ,  לא יעלה בדעת שהרב יקל בסירכא

ולא היתה סירכא שהרב היה מתיר , אפילו הסימונים שלפני, רואה אחת לאחת

אפילו רירין הוא לא העביר , אותה שלא היה כדעת מרן

 . תעזוב:ואמר לי?,  הרי זה כלום:לפעמים הייתי אומר לו 

"  כל שאין האבר נגבה עם הסירכא", א בדעת מרן"היסוד הוא בדברי חיד39

, אצל הרב מחפוד היה מגביה כל סירכא באצבעותיו לראות משקלה כלפי הריאה

ובהתאם לכך היה מחליט אם האבר הוגבה זה לא חלק  

ואם לא הוגבה אלא עומד במקומו כי היתה מתנתקת מאליה 

 . בענינים אלו קשה להסביר בדיבור צריך לראות בשטח

  

                                                           
37

איך אפשר להפוך בענין שמדברים על סירכות שהוא כשר , א שמקיל ונקרא כשר'השלחן ערוך מחמיר בסירכות שנקרא טרף ולרמ. א.ר} 

 {???לאשכנזים ולומר שהיה מחמיר שגם האשכנזים יוכלו לאכול
38

 !אך לא קל להעלות על הדעת??? עמדו לפניך או ברוח הקודש  
39

 הסוד 
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הוא , הוא לא היה מעולם בודק חוץ, אלון'  תגובה על דברי הר:הרב מחפוד

 40אולי עשר דקות החליף, ומה שאמר שבדק לא היו דברים מעולם, תלמיד שלי

 .או מדמוני, כי לא נתתי לעמוד על השלחן רק אני

וכל מה שאמר כאן זה מתוכנן להעיף אותי מנוה ציון כדי שימנו אותו במקומי 

 והוא נוגע 41וכיום הוא האחראי על כל השחיטה של נוה ציון גם עופות וגם בקר

 .43ונלחם לקחת מקומי, והוא גיסו של יצחק עובדיה. 42בדבר

 

. ל בודק חוץ"בחו.  שוחט ובודק במרבק וחולון ובאר שבענועם תם' הופיע הר

כבודק חוץ , אבל הוא היה מצד הרבנות הראשית. עבד בצוות של נוה ציון

 .ואחראי על הכשר

 :מעיד בפני הרב מחפוד

אנחנו מכירים את הרב מחפוד בארץ ,  ומשיב:משיב לשאלות הרב מחפוד

.  לא יעלה בדעת שהרב יעביר מכשר לחלק, 44ל"ובחו

ל יש מספיק בהמות ולא צריך להאבק על כל בהמה "בחו: 'א

 הרב נתן נשמתו על הכשרות 

לא פעם ולא שתים ,  היה מגיע לעבודה גם עם חום גבוה

הרב לא עזב את העמדה רק ממקום ,  בזמן שאלון ומדמוני יכלו לנוח בחדר

וכל חייו אמון על , עד שהייתי צריך לקחתו אותו בידים לאכול מה שהוא, למקום

 .45כשרות

ועל כן אני לא מבין כל , המציאות שאין צריך לזה, 46ועוד מה יצמח לו מכל זה

 .לא נשמע ולא מובן, הענין זה
                                                           

40
 ?!אם  לא היה מעולם?  דקות10איך נתן לו  
41

 {נשמע ששלמה מחמוד מקנא" … וגם…גם. "א.ר} 
42

 {וכן שלמה מחמוד נוגע בדבר. א.ר} 
43

 א" שנה ואיך לקחוהו הרב שלום כהן שליט18אם לא מבין כזה ואפס אפסים איך עובד עמו  
44

 ?פירכא??? האם יעלה על הדעת שזה 
45

 !לא עד לכלום??? הגור  
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.  ובריתות כל היום, ג בעומר נמצא כל שנה כמה ימים במירון'בל

ואני יודע שהרב , אני עובד עם הרב ליכטנשטין והרב עשור והם סומכים עלי

.  אמון על כשרות מעודו

ולא לערב אינטרס , ולא מכוח יראת שמים, ויש להם אינטרס בדבר הזה

 .בדברים

 .ל גם בעבודה וגם בבית מתי קם ואיך לומד"ואני זכיתי להיות עם הרב בחו

 . ל ועובד בעוף הנגב"ראש צוות בחו. הופיע הרב שמעון לוי

 ; לשאלת הרב מחפוד

 . (חמשה פעמים או ששה)עבדנו יחד בפני קסקור ומונטיס ועוד 

פעם אחת הייתי כאחד מהצוות של נוה ) לפני שהתחלנו לעבוד :רבי שמעון לוי

בפני . 47 בשום פנים לא לקוחים רירים:ואמר, ושאלתי את הרב מחפוד (ציון

 . ועוזר גם בכשר, הייתי בחלק,   שלחנות2קסקור יש 

ושיהיו , והקפיד לבדוק על כל כבש סכין, גם היינו בשחיטת בקר וכבשים

 בשעה 200שחטנו . מגולחים

 .  לא ילך יותר כי בודקים על כל אחד

.   רירים לא לקחנו, אלון היה בודק פנים ואברהם נאקע' הר

והיינו בודקים גם , הכל נעשה על פי השלחן ערוך,  מאן דכר שמייהו48סירכות

 . והיינו לומדים בחברותא כף החיים, בועות

 

                                                                                                                                                                                                                 
46

 {'שליח השטן להחטיא רחל- ו' מומחה'- ה' סוד; 'שם כמכשיר סירכות- תחרות ד- כבוד ג- כסף ב- א. א.ר } 
47

 ? "ואפילו הרירים"למה מספר פעמים קודם בעדויות כתוב  
48

 ?"סירכות שאין מגביה הריאה עמהם"לא עוד אלא  
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 את דבריו של הרב משה דנינו 49 מוסרים ששמעוהרב סבאג והרב עזרא רפול

ואמר שאין פרץ ואין , והוא עבד עם הרב מחפוד על השלחן', בקשר לענין הנל

 . יוצאת

 (אחד עשרה))כמו כן מגיש כבוד הרב מחפוד המלצות שונות מראשי צוותות 

 . המדברות בעד עצמם

 

 ; ה שלמה משה עמאר"בפני ה

 . הופיע הרב בצלאל חדד בודק פנים מהצוות של נוה ציון

ולא ראיתי ,   אני עמדתי על יד הרב ימים:א משיב"לשאלת הרב מחפוד שליט

 יש כנראה מטרות וסיבות 50וכל מה שמוציאים, שהעביר סירכות או רירים

 . אחרות

 . האחרים היה אצלם עצלות וחוסר יראת שמים

ואחרים ,  תקופה ארוכה וכל הזמן היה בא וחרד על הכשרות51כשהרב היה חולה

 . מתנהלים בעצלתים

 . אלון היה בודק פנים בלבד' ר

 , 52ועמדתי על יד הרב ולא ראיתי שהעביר

 . ולא ראיתי שהעביר ריאה שהיו עליה סימונים מהבודק פנים

 . 53העביר רק חלק בלבד

 

 . ל"הופיע הרב מרדכי שירום ראש צוות בחו54

                                                           
49

 !!שמועות 
50

 מוציא לעז וחושב מחשבות 
51

 ?ג מחפוד"מענין איך כל הבטלנים וחסרי היראה העמידו הכשרות המשיכות להחתים בפיקוחו של הרה, שהרב חלה 
52

  שנים איתו3כל הזמן כל החיים הוא רק  
53

 ?ואולי, מתי שראה 
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 . ל"עבדתי עם הרב מחפוד בארץ ולא בחו

 . והיה גם בקר קצת, ופעם אחת עבדנו יחד בכבשים בטרינטאטריס אורגוואי

 , לשאלת הרב מחפוד

 . בריאות,  הכלל היה להעברת חלק אך ורק חלק לכל הדעות;משיב

 . ובסכינים נבדקה הסכין על כל אחד ואחד

 ר.  את המהירות למאתים חמישים לשעה55הרב הוריד

 . לא עבדתי עם אלון ומדמוני

, אלון ומדמוני' היה פעם אחת שעבדתי איתם שלשה ימים בקולוניא והיה שם הר

 .56ועשינו הכל חלק לכל הדעות

 

                                                                                                                                                                                                                 
54

 !הריני מכירו, עדות אופי גורפת 
55

 !!והיה צריך להתחיל יותר גבוה לרדת??? לכשרות שלו??? גם ? מי הוריד! עדות שהיה יותר 
56

 !עדות על אלון ומדמוני שעושים חלק לכל הדעות 


