
קו הישכם אוהבים 
לחקר תקרובת ע"ז בפאות בשליחותם של גדולי ישראל

1. רשימת הנציגים ברחבי הארץ, לרכישת הספר הישכם אוהבים.
2. דברי רבנים ושיעורים בנושא. 

3. שלוחת מאזינים. 
4. מידע אודות הספר וחומר נוסף בנושא.

5. חשיפת ראיונות והקלטות עם סוחרי שיער ופאניות, עדות השליחים, ודעת גדו"י.
1. עידכונים
2. ראיונות

3. בענין הכשרות
4. הקלטות סוחרי השיער והיצרנים

5. בענין שיער מברזיל
6. בענין שיער מהודו

7. בענין סודות עיבוד השיער
8. הקלטות הרבנים
9. עדויות השליחים
10. רבנים המתירים

6. בירור המציאות במעשה התגלחת בהודו.
7. השארת הודעה למערכת.

8. הוספה או הסרה מרשימת התפוצה.
9. לתרומות והפצה ראשית.

0.  לחזרה למקום בו האזנתם בפעם האחרונה.
*  להוראות הפעלה.

למעבר בין שלוחה לשלוחה יש להמתין שניה בין הקשה להקשה.

[ שלוחה זו מתעדכנת בתכיפות

 [ שלוחה זו מתעדכנת בתכיפות 

 [ שלוחה זו מתעדכנת בתכיפות 
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החשיפה השבועית בקו

לפניכם תמליל של אחת ההקלטות בקו, ניתן לשמוע בשלוחה ___

האיך עובדת השגחת חניכי הישיבות על הפאות, לוודא שאין מקורן מתקורבת ע"ז?

משנתו של הרב שלזינגר המשגיח היחיד, בנוגע לסחר בברזיל.

המשגיח היחיד הרב שלזינגר בראיון פומבי שערך באחד מקווי התוכן:

Z "סוחרי השיער יודעים בדיוק מאיפה הם יכולים להביא ומה מותר להם להביא, למשל אחד מהטענות שמעלים 
זה הנושא של ברזיל, אתם יכולים לבדוק אצל כל הפאניות אצלינו שאנחנו כבר כמה שנים מתריעים שאסור 
לקנות שיער מברזיל, אנחנו לא מרשים בשום אופן לקנות שיער בברזיל שנכון להיום ברזיל זה היום מרכז גדול 

של שיער הודי, אז לכן סגרנו את ברזיל!"

וכציוויו עשו חברי מכון הישכם אוהבים, וביררו אצל כל הפאניות שיש להם הכשר.
Z "השיער חלק בא ממדריד חלק בא מברזיל."

Z "אני אישית נוסעת לברזיל."

Z "עד כמה שאני יודעת זה שיער ברזילאי."

Z "באיזור איפה דאני נמצא בברזיל רוב השיער הוא מפה"

Z "כבר 11 שנים אני מביאה את השיער מברזיל."

ובשיחה פרטית עם המשגיח הרב אברהם שלזינגר שאל השואל האיך כל סוחרי השיער שתחת 
ההכשר סוחרים בשיער ברזילאי נגד כללי הכשרות, וזהו תמליל השיחה:

Z "ש. בקשר למה שאמר המשגיח בראיון )אנחנו לא מרשים בשום אופן לקנות שיער בברזיל(... 

ת. לא היה ולא נברא!!!

ש. אז המשגיח )הרב שלזינגר( לא אמר את הדברים האלה, "אז לכן סגרנו את ברזיל"?

ת. עניתי לך תשובה ברורה - לא היה ולא נברא!"

בראיון עם אחד ממייסדי הכשרות הרב חיים כץ, הוא אמר כך:

Z "אין דבר כזה בכלל שיער ברזילאי, כל השיער הברזילאי הוא כולו הודי, גם מפרגוואי זה אותו דבר כל דרום 
אמריקה."
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