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מחפש בחורים ובסדקים
הרב בצלאל שוץ¨ היהודי השני בעולם שיודע את סוד ההכנה
והרכיבים של ßקוקה קולה ¨ßמסכם עשרות שנות עבודה
ככימאי ראשי בשירות מערכת הכשרות של הגרמי¢ל לנדא
וחושף סיפורים וחוויות סביב הגלובוס

צילום :יעקב נחומי

ויקהל

פקודי

החודש

בפרק שני במסעו המרתק
לסיביר¨ נתקל הרב יעקב בÆ
פרידמן בקרב מסעיר ומצמרר של
שלושה בנים על גופת אביהם

האדמו¢ר רבי יחיאל אבוחצירא
חושף סיפורים מסמרי שיער על
אביו הגדול¨ בבא חאקי זצוק¢ל¨
במלאות ∞ ¥שנה להסתלקותו

צבי סגל מכפר סבא¨ לשעבר
אלוף עולם בריצה¨ ראה בעירו את
חילול השבת הגדול בשבת
האחרונה ונזכר במהפך שחולל

¢הבטחתי לו∫ בסוף הסיור¨ תחכים¢

השגחה
פרטית

∏±
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היהודי הש

די השני בעולם שיודע את הסוד של ßקוקה קולהß
הפועל שקלט את פשר
ההשגחה ההדוקה על
מילוי אריזות של מלח
כשר לפסח¨ הערבים
שתקעו באדמה
החקלאית גידולים
תלושים דיילת האוויר
שמילאה בכתב יד על
פתק מזדמן את מקום
המושב של הנוסע
שהופיע בפתח המטוס
והמפעל שהתעורר
לחיים דקות אחדות
לאחר שהמשגיח נטש
אותו ˇ הרב בצלאל שוץ¨
עד לאחרונה כימאי ראשי
בשירות מערכת הכשרות
של הגרמי¢ל לנדא
וכיום עומד בראש מאגר
הכשרות האינפורמטיבי¨
חושף טפח ממסכת
מרתקת של מעקב
קפדני אחר שורשי חומרי
הגלם בכל רחבי הגלובוס
ˇ ויעש בצלאל
אהרון רובין

צילום :יעקב נחומי

ש

נים ארוכות ,ליתר דיוק  23שנים,
עשה הרב בצלאל שוץ את עבודתו
ככימאי ראשי בשירות מערכת הכ–
שרות של הגרמי"ל לנדא ,רבה של
בני ברק" .התחלתי לעבוד במחיצת הרב ,כחצי
שנה לאחר עלותו על כס הרבנות ,כממלא מקום
אביו הגדול ,הגר"י זצ"ל" ,הא מעיד .במרוצת
השנים הללו היה עד ושותף לשורה של מהלכים
ומהפכים שהפכו אבני יסוד בעולם הכשרות.
זו הפעם הראשונה בה ניאות ר' בצלאל לחשוף
טפח מהעשייה הרבה והרגישה לה היה אחראי.
בשיחה מאלפת ורוויית חשיפות ,מגולל ר' בצלאל
לראשונה את הדרך הארוכה והנפתלת ,שבה פסע
צעד אחר צעד בתחום חומרי הגלם עליו היה מופ–
קד ,עשה חיל בפעולותיו וטיפס אל הפסגה בתחום
זה שאותו חולקים מתי מספר בעולם כולו.
את השיחה פותח ר' בצלאל בסיפור אקראי
ÔÂÚ„‚ ¯ÙÎ· Â˙È·· ÌÈ˜‰˘ ¯‚‡Ó‰ ÌÚ ıÂ˘ Ï‡Ïˆ· ·¯‰ ÆÔÙÏËÓ‰ ÏÚ ‰ÓÚÊ ˙ÈÏÂÒÂ˜‰
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לכאורה המעיד על הפער האדיר בין הידע הבסיסי שהוא
נחלת הכלל לבין הבקיאות של העוסקים במלאכת הכשרות.
"היה זה לפני שנים רבות .הגעתי לפקח על מילוי אריזות
מלח לפסח במפעלי המלח שבעתלית .גבישי המלח מגיעים
ממפעלים הממוקמים באזור ים המלח ,באריזות ענק.
"התייצבתי השכם בבוקר ,התחלתי לבדוק ולפקח כי
המפעל נקי מכל חשש חמץ .אחד הפועלים ,חובש כיפה
שהבחין בי עם בואי ,הפנה אליי שאלה ברצינות תהומית:
'כבוד הרב ,למה צריך השגחה על מלח לפסח ,מה יש כאן
בסך הכול?' .במקום לפתוח בהרצאה מקיפה ,הארתי לו פנים
והזמנתי אותו לעקוב אחר אופן ההשגחה שלנו .במשך היום,
תחכים ,אמרתי לו מראש.
"בטרם רוקנו הפועלים את המלח אל מכלי הקיבול הע–
נקיים ,עמדתי עם מברשת ומפוח וניקיתי היטב כל מקום
שעולה החשש כי עלול להתגנב אליו לכלוך .מאוחר יותר,
עמדתי על המשמר .עקבתי באורח קפדני אחר המכונות ,כל
אריזה שעלה חשש לגביה ,נשלפה מיד החוצה והוסבה לשי–
מוש לימות השנה.
בסוף היום ,לאחר שהפועל המשתאה התחקה מקרוב אחר
אופי ההשגחה הדקדקנית ,הוא ניגש אליי בעיניים בורקות
ואמר' :כבוד הרב ,מעולם לא הקפדתי לקנות מלח כשר
לפסח .השנה אני משתמש רק במלח הזה שאתם אחראים
להשגחתו' .על כך נאמר ,טוב מראה עיניים".

התרמית של הערבים
ר' בצלאל עלה ארצה מארצות הברית בשנת תשל"ד וני–
שא כאן .לאחר שהתגורר שנתיים ביישוב מבוא מודיעין,
עקר ליישוב החרדי כפר גדעון בצפון הארץ ,שבו הוא מת–
גורר עד היום .שם החל לעסוק כרבים מהתושבים בתחום
החקלאות.
בהגיע שנת השמיטה ,היו חלקם שובתים לחלוטין ומקדי–
שים את עיתותיהם לתורה ,אך חלק מהם התקשו לשבת בחיבוק
ידיים .הם חיפשו תעסוקות שונות שיניבו הכנסה גם אם מדובר
בתקופה קצרה .בשנת השמיטה נוהג הגרמי"ל לנדא לספק תע–
סוקה בוועדת הכשרות שבאחריותו לחקלאים שומרי שביעית.
"הגרמי"ל נימק את צעדו בשתי סיבות" ,מטעים ר' בצ–
לאל" .ראשית ,מי שרואה בעיניים כלות את שדהו כשהוא
מוביר ומקיים בזאת רצון ה' יתברך למרות ההפסד ,ראוי
לתמוך בו ולהמציא לו פרנסה חלופית .שנית ,הם המומ–
חים הגדולים בנושאי חקלאות ומדוע לא נשלח אותם על
פני השדות כדי שיפקחו על הנעשה בהם .במידת האפשר
עדיפים הם על פני משגיחים מזדמנים".
לשם המחשת דבריו ,מספר ר' בצלאל על אחד מידידיו
החקלאים שהתאקלם בשנת השמיטה במערכת הכשרות של
הגרמי"ל לנדא ונשלח לפקח על גידולי סלרי אצל פלחים
ערבים.
השמש שהפציעה על הארץ ,שלחה את קרניה החמימות
על פני השדה והפיצה עליהם את זהרה .המשגיח התייצב
בשעה מוקדמת במקום כדי להשגיח על לקיטת הירקות בידי
הפועלים .בעינו החדה הבחין כי שורשי הסלרי נטועים בא–
דמה באורח פרוביזורי ואינם מחוברים לקרקע .הוא ניגש אל
הירקות ושלף אותם לנגד עיניהם הנדהמות של בעלי השדה.
"מה זה?" ,נזף בהם" ,מהיכן הבאתם אותם?" .התברר ,כי
הערבים ניסו להערים על המשגיח והביאו ירקות אותם רכשו
בתנובה ופיזרו אותם כדומן על פני האדמה .בטוחים היו כי
המשגיח לא יבחין בין גידולים מקוריים ל'תלושים' .אלמלא
היה המשגיח אגרונום במקצועו ספק אם היה עולה על התר–
מית הבלתי שקופה.
גם ר' בצלאל התאקלם אצל הגרמי"ל בשנת השמיטה
במשימות פיקוח בענף החקלאות ,חצי שנה לאחר שהחל
לכהן בתפקיד כממלא מקום אביו .לאחר תקופת מה ,הוצעו
לו תחומי השגחה נוספים במפעלים אחרים .ר' בצלאל נענה
לאתגר ונטש את עיסוקו כחקלאי.
באותה עת ,לא היה לו שמץ של הבנה בתחום חומרי הגלם,
אך הדרכה יסודית שקיבל מאת מפעיליו הכשירה אותו לצאת
למשימה .המפעל הראשון עליו פיקח היה 'פרוטרום תעשיות
בע"מ' .זהו מפעל לייצור תמציות בחיפה ,שבשעתו היה הג–
דול ביותר בארץ וכיום הוא העשירי בגודלו בעולם .אט אט,
חרש את הנושא לעומקו ולרוחבו ומפעלים נוספים המייצרים
חומרי גלם עבור תעשיית המזון סופחו לתחומי אחריותו.
בהיותו עתיר ידע וניסיון שהצטברו במהלך עבודתו ,ולנוכח
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השגחה פרטית
¢מיהו ראש הממשלה כאן¨¢ø
שאל את שכנו לספסל Æזה
הביט בו בעיניים זועפות כאילו
נשתבשה עליו דעתו¢ Æאתה טס
למדינה שאינך יודע אפילו כיצד
נראה העומד בראשה ¨¢סנט בו
והסב פניו הצידה
האנגלית השגורה בפיו כשפת אם ,נשלח גם למפעלים רבים
בחו"ל להכשרת חומרי הגלם.
ר' בצלאל התמנה ברבות השנים לראש אגף חומרי הגלם.
הוא ליווה את הגרמי"ל לנדא בעת מתן ההשגחה לחברת
קוקה קולה .ניסיונו המקיף וידיעותיו הרבות בענף זה החי–
שו את המהלך ,שבזכותו לוגמים רבבות יהודים את המשקה
הפופולרי בעולם כולו בכשרות למהדרין.
הגרמי"ל לנדא הוא מהאנשים הבודדים בעולם בפניו
נחשף סודה הכמוס של קוקה קולה .ר' בצלאל ליווהו בתה–
ליך ובקי בכל פרטיו ואף הוא נמנה עם יחידי סגולה אלו ,אך
הוא מתעקש שלא לדבר על כך דבר וחצי דבר.

בפמליית ראש הממשלה
לבקשתנו מעלה ר' בצלאל סיפור ייחודי אותו חווה במס–
גרת נדודיו על פני הגלובוס ,הוא שולף מזיכרונותיו את אחת
ההתרחשויות המדהימות שחווה במרוצת שנות פעילותו.
היה זה כאשר התבקש לצאת לפפואה גינאה החדשה,
מדינת איים השוכנת מצפון לאוסטרליה לצורך פיקוח על
ייצור שמן דקלים .כדי להגיע למחוז חפצו היה עליו לטוס
בארבע טיסות שהתפרשו על פני שלושה ימים .היעד הרא–
שון היה לונדון ,אליה הייתה מגמת פניו ביום ראשון בבוקר.
"ביום שישי בבוקר ,לפני הנסיעה הצפויה" ,פותח ר'
בצלאל את העלילה רבת הרבדים ומציגה שלב אחרי שלב,
"נודע לי כי למרות היותי בעל אזרחות אמריקנית ,לא אוכל
להיכנס למדינה המיועדת ללא אשרת כניסה .הייתה זו טעות
של סוכן הנסיעות שהתווה את תכניתי לפרטיה ,אך דילג

משום מה על פרט זה .מדובר היה בבעיה אקוטית ,שבלעדיה
כל המסע יורד לטמיון.
"התחלתי לפעול במרוץ נגד השעון .יצרתי קשר עם
משרד החוץ הישראלי כדי לוודא היכן נמצאת הקונסוליה
הפפואית ,אך בימי שישי פועל במקום רק חדר מצב' .ככל
הידוע לי ,אין לישראל קשרים דיפלומטיים עם המדינה הזו,
תזדקק לפנות לשגרירות שלה בלונדון' ,השיב לי איש משרד
החוץ אליו פניתי .לא התמהמהתי.
"טלפנתי לשגרירות המיוחלת ,ולמרבה האירוניה זעמה
עליי הנציגה שענתה לשיחתי' .יש לנו קונסוליה בירושלים,
מדוע אתה טורח לבצע שיחה מיותרת?' .היא נתנה לי את
המספר ומשחייגתי לקונסוליה ,השיב לי פקיד נעים סבר כי
אוכל להגיע אליו מיידית והוא ינפיק את האשרה המבוקשת.
אך אליה וקוץ בה .השעה הייתה שתים עשרה בצהריים ואני
נמצא בכפר גדעון .הקונסוליה סוגרת שעריה בשעה אחת
וחצי ועליי לשוב לביתי טרם כניסת השבת.
"הבנתי כי אין סיכוי להספיק .כשהתעיינתי באלטרנטי–
בה ,הבהיר לי כי אפשר להנפיק אשרה כזו גם בעת כניסתי
לפפואה ,אך מדובר בסיכון ,שכן לא בטוח כי בעת הגעתי,
תהיה נוכחות כלשהי במחלקה המנפיקה אשרות בטרמינל
המקומי .החלטתי כי קדושת השבת חשובה ונעלית על פני
כל מטלה אחרת ואמרתי בלבי כי ה' יעמוד לימיני".
מלונדון טס ר' בצלאל למנילה בירת הפיליפינים שם נחת
בצהרי יום שני .לקראת חצות הלילה ,הייתה אמורה לצאת
הטיסה לפורט מורסבי בירת פפואה .ר' בצלאל התרווח על
מושבו .את עיניו צדה המולה בקרבת מקום מושבו .מלח–
שושים שעלו באוזניו הבין כי ראש ממשלת פפואה בכבודו
ובעצמו ,יחד עם פמלייתו ,שוהה עמו במחלקה הראשונה.
"מיהו ראש הממשלה כאן?" ,שאל את שכנו למושב .זה
הביט בו בעיניים זועפות כאילו נשתבשה עליו דעתו" .אתה
טס למדינה שאינך יודע אפילו כיצד נראה העומד בראשה",
סנט בו והסב פניו הצידה .ר' בצלאל נטל לידיו את אחד
העיתונים שהונחו לצד מושבו בניסיון למצוא את דיוקנו,
אך למרות ששלל ידיעות שיוחסו לו הופיעו בין בתריו ,הן
נעדרו כל תמונה.
הוא סקר שוב את הפמליה ולבסוף ניחש על פי ההת–
גודדות סביבו ,מי האיש המבוקש .ר' בצלאל היה היהודי
היחידי במטוס וסביר להניח כי גם היחיד שהועיד פניו
למדינה הנידחת הזו .הוא גם בלט במיוחד במראהו היהודי
המובהק ,לרבות מגבעת וחליפה.
לנוכח היותו חריג בנוף הנוסעים ,ניגש אליו בשלב כל–
שהו ראש הממשלה עצמו ולחץ את ידו בחמימות .ר' בצלאל
הציג את עצמו ומטרות נסיעתו בפניו ,והבהיר לו את המינוח
'גלאט כשר' .ראש הממשלה לא הסתיר את התלהבותו למ–

שמע אוזניו ,ואף הביע תקוותו כי היקף הסחר בין ישראל
למדינתו לא יצטמצם רק בתחום זה וכי ילך ויתרחב לענפי
מזון נוספים .הענפים העיקריים של פפואה ,הם ,זהב ,כסף,
נחושת ,קפה ,שמן אגוזים ,שמן דקלים מעובד וכריתת עצים.
"במה אוכל לסייע לך?" ,הפגין ראש הממשלה רצון טוב,
נוכח האיש שבא להזרים כסף לקופת המדינה .ר' בצלאל
שיתף אותו בבעיית הוויזה אותה לא הספיק להסדיר טרם
נסיעתו .ראש הממשלה הניד ידיו בביטול כאומר שזו בעיה
פעוטה ובמקום הורה לאחד מאנשיו לארגן ,מיד לאחר הנ–
חיתה ,את הוויזה המיוחלת לרב היהודי ולעמוד לימינו בכל
דבר נחוץ.
כאשר אך נשקו גלגלי המטוס על מסלול הנחיתה ,נפת–
חו הדלתות ופמליית רה"מ נפלטה מהמטוס .ר' בצלאל פסע
בעקבות הפמליה ,אבל שוטר שעמד בסמיכות צפה בו ושאל
למראהו המוזר האם הוא נמנה עם קבוצת ראש הממשלה.
ר' בצלאל ,שהאמת נר לרגליו ,לא חשב להערים על השואל
והשיב בשלילה" .אם כך ,עליך לצעוד במסלול ההוא" ,הח–
ווה איש הביטחון בידו לעבר אולם הנוסעים .רוחו של ר'
בצלאל נפלה .מה יעשה כעת? האם יאפשרו לו כניסה למדי–
נה ללא אשרה הולמת?
עודו פוסע לעבר עמדת החתמת הדרכונים והנה הוא
שומע מישהו צועק לעברו" .ראביי שוץ ,זרוק לי את הפס–
פורט שלך" .הוא הסב פניו לאחור והבחין בעוזרו של ראש
הממשלה הניצב מעברה השני של העמדה בטרמינל בצמוד
לפמלייה .ר' בצלאל מיהר לבצע את הבקשה .דקות ספורות
לאחר מכן שב האיש ,ג'וג'ו שמו ,ובידו האשרה הנכספת.
"בוא עמי ,ונעביר את מזוודותיך במכס" ,הציע העוזר.
"עליי להקדים ולציין" ,מוסיף ר' בצלאל" ,כי בפפואה חל
איסור חמור להכניס לתחומי המדינה מוצרי מזון .שלטים
רבים מתנוססים במתחם הטרמינל המזהירים את המבריחים,
גם אם אינם מתכוונים להיות כאלו ,מפני עונש כבד הצפוי
להם .יש שלט בצמוד למסוע המוביל את המזוודות מבטן
המטוס לאולם הנוסעים ,המורה לאלו שלא היו מודעים
לאיסור האמור כי זוהי ההזדמנות האחרונה שלהם להטיל
לאשפה כל מוצר מזון בטרם ייכנסו למדינה .ואילו אני הצ–
טיידתי להוותי במוצרי מזון כשרים ,שכן זולת פירות וירקות
ולגימת מים ,אין לי אפשרות להביא לפי שום דבר והרי הת–
כוננתי לשהות בה מספר ימים עד לסיום הייצור ,וכיצד אוכל
להסתפק בפריטים הדלים האמורים".
אך יד ההשגחה ליוותה את איש ההשגחה .התייר הישרא–
לי ניגש יחד עם בן לווייתו אל איש המכס" .בדוק בבקשה את
תכולת המזוודה" ,ביקשהורה .זה פתח אותה ,סרק אותה
קלות וסגרה על אתר" .אוקיי ,אתה משוחרר" ,המזוודה למו–
תר לציין ,הייתה גדושה מצרכי מזון ,ואיש לא עמד בדרכו.
השניים נפרדו לשלום ור' בצלאל פנה כעת לטיסה הרבי–
עית ,הפנימית והאחרונה להובילו אל האי שבו מצוי המפעל.
הוא נעמד בתור לדלפק .אך התור הארוך לא הגיע לקצו.
נציגי חברת התעופה לא מיהרו לשום מקום ,השעה נוקפת,
מועד הטיסה קרב ובא ואין כל תזוזה.
קשיש שהבחין בר' בצלאל ,ניגש אליו ואמר לו" :שמע
לעצתי ,אל תמתין כאן לשווא .טול מיטלטליך ולך לשער
המוביל לטיסה" .זה תלה בו עיניים תמהות" .איך ניתן לה–
תקדם ללא ביצוע הפרוצדורה הקבועה בטרם העלייה למ–
טוס?" ,אך הזקן דחק ושב על המלצתו .השעון המתקתק ,לא
הותיר בפני ר' בצלאל ברירה ,הוא גרר אחריו את מזוודתו
בחשש כבד פן יעצרוהו .אך שוב נתקל במחזה מופלא .הוא
עבר את מכונות השיקוף ללא הפרעה ,הבדיקות ביטחוניות
היו ממנו והלאה והוא מצא עצמו תוך זמן קצר בפתח המ–
טוס .הוא פנה לדיילת שניצבה במקום וקיבלה את פני הנו–
סעים ,הצביע על כרטיס הטיסה שברשותו והתנצל כי לא
הספיק לארגן את כרטיס העלייה לטיסה.
"נֹו פרובלם" ,הסבירה לו פנים ללא תלונה ,כאילו מדו–
בר בפעולה לגיטימית מושלמת .היא הוציאה עפרון מכיסה,
רשמה עליו  A2וקבעה" :זהו מקום מושבך".
"היה זה המקום היחיד הפנוי באותה טיסה פנימית" ,מת–
פעם ר' בצלאל מהשתלשלות הדברים" .הפיקוח על המפעל
לייצור שמן הדקלים ,שלא הכיר מעולם את המושג 'כש–
רות' ,נעשה כדת וכדין ,הבהרנו להם מראש את דרישותינו
והם שיתפו פעולה באורח מעולה .במקומות אחרים בעולם,
נתקלתי בדיווחים מפי מנהלי המפעל כי 'היה לנו כאן איזה
רב בעבר' ,אך לא כן בפפואה .הם אינם יודעים מה זה יהודי,
מהו רב ומהי כשרות .לאחר מספר ימים בהם השלמנו את
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השגחה פרטית
שוטר שעמד על המסלול¨
שאל למראהו המוזר האם הוא
נמנה עם הפמליה Æמשהשיב
בשלילה¨ הורה לו איש הביטחון
לצעוד לעבר אולם הנוסעים
ולהיפרד מהפמליה Æרוחו של רß
בצלאל נפלה
המשימה ,שבנו לישראל" ,מסכם ר' בצלאל.
אם חשבנו שבכך תם הספור ,מתברר שיש לו נופך מעניין" .יום
למחרת בואי לפפואה ,התפטר ראש הממשלה .אותו ראש ממשלה
שמיהר להגיש לי את עזרתו" .השגחה פרטית ,כבר אמרנו?

כשהמכסה העקשן הוסר
ואם בכשרות עסקינן ,מבהיר ר' בצלאל כי לא רק הצר–
כנים החרדים נהנים מהתוצרת הכשרה ,כי אם לעתים בעלי
המפעל עצמם חבים תודתם למערכת הכשרות על עמידתה
העיקשת על הכשרת המפעל והפיקוח הקפדני ללא פשרות.
היה זה באחד המפעלים המייצר אבקות שונות ,כמו אבקת
חלב ,אבקת ביצים וכדומה ,שביקש להפעיל קו ייצור תחת
השגחת הגרמי"ל לנדא אחת לשנה .תהליך הייצור מורכב,
ואיש שיחנו מסבר את אוזננו בהסבר בסיסי" .בכל נוזל יש גם
חומרים מוצקים .המימיות שבו גורמת לנו לא להבחין בהם.
במפעלי הייצור לאבקות יש מכלים ענקיים .צינורות מתי–
זים את הנוזלים בקילוח דקיק היוצא בצורת ערפל .הנוזלים
מתאדים בתוך החלל הלוהט והחלקיקים המוצקים נותרים
ומצטברים במיכל .כך ,למשל ,גם מייצרים אבקת קפה נמס".
ר' בצלאל הגיע אל המפעל על מנת לפקח אחר הכשרת
הדוודים ,המכונות ומהלך הייצור .מדובר בהליך מורכב שנ–
משך מספר ימים .הוא מספר כי המשימה לא עלתה לו בנקל
וכי בעלי המפעל לא ממש הבינו מדוע יש לפרק את כל הח–
לקים האפשריים כדי להכשירו .אך ר' בצלאל במתק שפתיו
הבהיר בפניהם את הכורח ההלכתי בטרם מתן ההשגחה והם
נאלצו להסכים גם אם לא ממש הבינו.
עד כאן הכול טוב ויפה ,אולם את חלקו העליון של המכל

התעקשו המנהלים שלא להסיר" .את זה אי אפשר לפרק,
החלק הזה מחובר כמקשה אחת למכל" ,הטעימו .כמיומן
וכאמון על התזה שלעולם אין לסמוך על דברי פועל או
מנהל כזה או אחר ,שאל ר' בצלאל" ,במה הוא מחובר?
בברגים?" ,הללו השיבו בחיוב" .מקובלני" ,השיב ר' בצלאל
בלגלוג וברצינות מהולים" ,כי כל חלק המחובר בברגים ,גם
אם מדובר במשימה קשה ,ניתן לפרקו".
הללו נאלצו להיכנע לתכתיב ,בהיותם מודעים לכך כי
תהליך הייצור לא יחל בטרם הענקת אישורו של המשגיח.
הם ביצעו את המשימה המפרכת .בסוף הפירוק הרימו הללו
את עיניהם וצווחה נמלטה מפיהם .היה זה החלק שממנו ניתז
הקיטור אל פנים המיכל וכולו היה אפוף בזוהמה" .כעת אנו
מבינים" ,קראו המנהלים" ,מדוע התוצרת שלנו לאחרונה
מלאה נקודות שחורות למרות מערכות הסינון ההדוקות
שהאבקות עוברות דרכן" .פיהם לא פסק להודות למסכת
ההכשרה שכפה עליהם ר' בצלאל.
מקרה דומה נרשם במפעל אחר שבו ביקשו להכשיר את
המכלים שבהם הוכנסו תערובות של חומרי גלם שונים .לשם
כך ביקש ר' בצלאל להדיח אותם היטב כדי שיהיו נקיים
וללא זיק של פסולת ,לאחר מכן להרתיחם במים ,ורק אז לה–
תחיל בהליך הייצור .המנהלים לא הבינו מדוע אין להסתפק
בשטיפה שהם מבצעים באופן 'שוטף' .אבל הוא התעקש והם
נאלצו להסכים ,למרות שהתהליך נמשך מספר שבועות.
בתום הייצור ,טעמו המנהלים את המוצר לאחר הסינון
הראשון והביעו את התלהבותם .התברר שהייתה להכשרה
השפעה מכרעת על איכות הייצור .עד כה ,נאלצו להעביר
את המוצר כמה סינונים כדי לקבל את התוצאה הרצויה,
ואילו עקשנותו של הרב המכשיר ,הסבה תועלת רבה וחיס–
כון משמעותי למפעל.

המפעל התעורר לחיים
אין כמעט משגיח שלא נתקל בניסיונות הונאה ורמייה
מצד בעלי מפעל ,חקלאים וכדומה .גם לר' בצלאל ,כצפוי,
יש סיפורים רבים מן הזן האמור .אולם זוהי כוחה של השג–
חה קפדנית שאיננה נרתעת לפסול תוצרת שבה ניסו להונות
את המשגיח וגם אם מדובר בהפסד גדול.
פעם ,הוא נזכר ,ביקר במפעל לשימורים בסין לצורך בדיקה,
האם ניתן להכשירו לייצור פטריות .מכיוון שעל הבישול להיות
'בישול ישראל' גם בהתאם לשיטת מרן ה'בית יוסף' ,הסבור כי
אין די בהדלקת האש על ידי יהודי ,אלא שעליו ליטול חלק
פעיל בכל מהלך הבישול ,הוא התחבט ,האם די בשיגור משגיח
אחד או שיש צורך בשניים ,אולם לאחר שהתחוור לו על ידי
ראשי המפעל כי שעות פעילותם מסתכמת ב 12שעות לכל
היותר ,הוחלט להסתפק במשגיח אחד.
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מאגר עולמי
לפני כמחצית השנה פרש הרב בצלאל שוץ
ממערכת הכשרות של הגרמי"ל לנדא והחליט לע–
שות לביתו .הוא הקים את מאגר הכשרות האינפור–
מטיבי ,KOSHER MASTER ,שבו נאסף מידע עצום
אודות כל יצרני המזון וחומרי הגלם בעולם .במהלך
שהותנו במשרדו העמוס לעייפה במאות ספרים העו–
סקים בתחום עליו היה מופקד עד זה לא מכבר ,הוא
פותח בפנינו את המאגר המקוון ,שבשלב זה הוא רק
באנגלית ,ומציג בפנינו את יתרונותיו.
את מאגר המידע הראשוני החל ר' בצלאל לפתח
עוד במהלך עבודתו במסגרת מערכת הכשרות של
הגרמי"ל לנדא ,שממשיכה להיעזר בו גם היום.
בעל מפעל המבקש ,לדוגמה ,לרכוש גליצרין כשר
ומעוניין לדעת איזה מפעל ברחבי העולם מייצר זאת,
והאם הוא נמצא תחת השגחה כלשהי ,נכנס למאגר
ויכול לשלוף תוך שניות מידע מקיף ורב שימושי על
תחומי התעניינותו .מאות מפעלים מבקשים להשתבץ
במאגרו והוא מזין את הנתונים לתועלת המחפשים.
כיצד מביא הדבר פרנסה? מתברר שהפרסום בו
לבעלי המפעלים הנו חינם ,אולם מי שמבקש להיעזר
בנתונים הרבים ,מתבקש לשלם דמי משתמש בתמו–
רה למידע המקצועי והמדויק שהוא מקבל.
"גם בעלי מפעלים המפרסמים אצלנו מתבקשים
לשלם כשהם משתמשים במידע .משיבוץ שמותיהם
אצלנו ,הם מרוויחים" ,מסביר ר' בצלאל.
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"לאחר תיאום והכנה מראש ,יצא לדרך משגיח מטע–
מנו .כאשר אך דרכו רגליו על אדמת סין ,קידמוהו אנשי
המפעל שהמתינו לו בשדה התעופה ובישרו לו כי 'הפעם'

השגחה פרטית
¢הוא צעד לעבר המחסן שבו
אופסנה הסחורה¨ ומישש את
קופסאות השימורים Æלהפתעתו
הרבה¨ גילה כי באחד הצדדים הן
עדיין חמות¨ כאילו זה עתה יצאו
מפס הייצורß Æמה זה ßøשאל את
מנהל העבודה¢
הם עובדים במשמרות רצופות של  24שעות .הוא מיהר
להתקשר אליי ושאל בעצתי .גם אם יתבקש לעבוד בצורה
מאומצת ,לא יוכל להיות נוכח במקום יותר מ 16שעות.
התקשרתי לבעלי המפעל ,והעליתי בתקיפות את טענתי,
כי אינם יכולים לאלץ אותו להיות מרותק מסביבי לש–
עון .הם התקפלו ונענו להוראתי .לאחר תום יום העבודה
המפרך ,שבו הכשיר ופיקח על הנעשה ,סגרו הפועלים את
מתגי ההפעלה של המכונות ,כיבו את התאורה בין כו–

תלי המפעל והסיעוהו לבית המלון שהיה במרחק דקות
ספורות.
"עם שחר ,המתינה לו ההסעה בפתח המלון .הנהג איחל
לו בוקר טוב במאור פנים ,והסיעו לבית החרושת .עם כניסתו
אל המפעל ,בדק את המכונות והנה הן מושבתות ,התאורה
אינה פועלת ,הפועלים מכונסים באחת הפינות ,ממתינים
לבואו של המשגיח .האות ניתן והעבודה החלה .כמיומן
וותיק ,חושיו היו דרוכים והוא ביקש לוודא כי לא בוצע
ייצור בהעדרו באישון לילה.
"הוא צעד לעבר המחסן שבו אופסנה הסחורה ,ומישש את
קופסאות השימורים .להפתעתו הרבה ,גילה כי באחד הצ–
דדים הן עדיין חמות ,כאילו זה עתה יצאו מפס הייצור' .מה
זה?' ,שאל את מנהל העבודה' .חום של קופסאות שימורים
המאוכסנות בצפיפות ,מתפוגג רק לאחר זמן רב' ,ניסה הלה
להבהיר ולהפיס דעתו .ההסבר לא התקבל על לבו אולם לא
היה בידו כלים להוכיח אחרת.
"בסייעתא דשמיא ,גילה לפתע על הקרקע דף מודפס בסי–
נית ,ובו נתונים על קופסאות השימורים שעברו במכשיר 'אוטו
קלאב' שנועד לפסטר את הפטריות .למרות שאיננו מבין סי–
נית ,הבחין כי השעה המופיעה בו היא שעת לילה מאוחרת,
שבה נעדר מהמפעל .פניו של המנהל האדימו בעת הציג המ–
שגיח בפניו את הנתונים .הוא גמגם תחילה ולבסוף הודה כי
זמן קצר לאחר נטישתו ,שבו המכונות לפעול במרץ ורבע שעה
בטרם בואו כיבו הפועלים את המכונות לבל יבחין בתרמית
שעוללו .לאחר התייעצות קצרה עם הגרמי"ל לנדא ,הוחלט
לפסול את כל התוצרת והוא התבקש לשוב ארצה לאלתר.
"כשעומדים על המשמר ,יש סייעתא דשמיא שלא להכ–
שיל חלילה יהודים" ,קובע ר' בצלאל בפשטות ,ויש לו הוכ–
חות למכביר.

