
קול השחיטה  אור הזוהר 323 ◇ 1אלול תשע"ג

חלק ב

מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

קול השחיטה

 אור הזוהר 323 * אלול תשע"ג

-- א
נע הסרט בשיטת נשחטות (טוירקיס) הודו תרנגולי 400 - בבוסטון השחיטה

בשנתעד במכונית נסענו משם לבוסטון, לשחוט נסעתי ,ט"תשכ
היתה שם נ"י ... 'ר השוחט עם במטוס המשכנו ומשם ללבנון,

הודו תרנגולי של גדולה שולחן(טוירקי)משחטה על נעו כשהתרנגולים ,
ידעתי לא אני רח"ל, לשעה 400 לפחות לשחוט להספיק ונאלצו נע
... ר' השוחטים ראש אבל הרבה, כ"כ בשעה להספיק אפשרי זה איך

אפשרי. שזה איך תבין ואז תתרגל אתה לי ואמר אותי הרגיע

העופותהשחיטה של וחלקן ,רבה במהירות הלך הנע השולחן החלה,
ולכן מדי, גבוהה היתה והמהירות מאחר לשחוט הספקתי לא
ואז ,הנע מהשולחן נשחטו לא שעדיין התנגולות את להוריד הוכרחו
הזו הקבוצה ואילו להספיק יכולים השוחטים שכל היתכן צעקות החלו
המקום בעלי הזו, הכמות את להספיק יכולה אינה עמה שהגעתי

השחיטה. מהירות קצב את להאט נאלצו

המשאיותהדבר עם שהגיעו התרנגולות וכמות מאחר ,לבעיה גרם
ולהספיק שעות 12 לעבוד נאלצנו לכן להישחט, היו חייבות
התחלקנו אנחנו שעות. 4 בתוך לגמור רגילים היו שאחרים כמות
את לשני בדק מאתנו אחד כל בינתיים, נח והשני שחט אחד בעבודה,
מקום לאותו שנסעתי והאחרונה הראשונה הפעם היתה וזו ,החלפים
להם הודעתי ואז לשחוט, אותי הזמינו מכן שלאחר בשבוע לשחוט.

שם. לשחוט מוכן איני שבעולם כסף שבשום

אניבקיצור, מכן לאחר ימים ומספר לשם, נסעתי לא ואני עבר השבוע
לו שהיתה לי מספר והוא ... 'ר האברך השוחט את פוגש
מתפיסת הנפוחות ידיו את לי מראה הוא ,השבוע קשה מאוד שחיטה

הודו הספקת(אינדיקעס)תרנגולי כמה לשאלתי ידיו, את חתך שבהם
שיורידו בקשת לא למה לשאלתי לשעה. טוירקיס 400 השיב, לשעה

הםקצת אך ,ביקשתי אמנם אני השיב, הנע השולחן מהירות קצב את
צריך אתה שגם הרי יכולים האחרים השוחטים שאם בטענה התנגדו
מיועדת היתה זו ששחיטה יצויין כך. לעבוד נאלץ והוא זאת לעשות

.ביותר חרדי לצבור המשווקים מטבחיים בתי עבור

- ב -
תוית עליהם ושמים (טוירקיס) הודו תרנגולוי הורגים -(בלומבע)הגוים כשר

אחרים שוחטים גבול משיגים שוחטים - רוצח ישראלי בעה"ב

...עם 'ור ... 'ר ותיקים)השוחטים שוחטים פעמים(2 הרבה נוהג הייתי
אבל מאוד, מהירה היתה השחיטה שם גם ,וויינלאנד ליד לשחוט
בינתיים יוכלו שהותיקים בכדי לשוחט, כעוזר רק משמש הייתי שם
מהירה. היתה היא אך המדוייקת, השחיטה כמות את זוכר אינני לנוח,
,גדולות פגימות עם רח"ל היו הותיקים השוחטים אותם של החלפים
"יודעלע אלי צועקים היו והם למפרקת, עד לשחוט חייבים היו הם כי

אני כי יותר עמוק לשחוט יכול שאיני להם עניתי ,"יותר עמוק שחוט
במפרקת נגיעה ולאחר הסכין, את לפגום העלולה מהמפרקת מפחד
תדאג אל ותיק שוחט לי ענה בדיקות, 6 הסכין את לבדוק חייבים
לא פעם אף אני שלי, הסכין על תסתכל פוגמת אינה המפרקת לסכין,
כאלו פגימות עם חלפים להראות מתביישים אינם שהם איך הבנתי

...רח"ל

אמרחתנו אחד שיום לי סיפר הוא המשגיח, שם היה נ"י ... הרב של
ההודו ותרנגולי גדול שלג ויש היות ... הבית הבעל (טוירקיס)לו

אז היה ... 'ר המשגיח שיבוא. צורך ואין היום שוחטים לא הגיעו, לא
קילומטרים מספר במרחק שהיה מלון השחיטה,(מיילים)בבית ממקום

לו ואין מאחר כזה, ביום יגיע לא שהמשגיח הבית הבעל הבין ואז
בשלג רגיל היה והוא ,מאוד שמן שהיה ... 'ר משגיח אותו ,מכונית
ואף ומאחר ,קר לו היה לא פעם אף בלבד, חולצה ללבוש ביותר הקשה
החליט הוא ולכן משועמם, מלהסתובב השתגע הוא אז למד, לא פעם

המשחטה בית לכיון קצת למראה("פלענט")לטייל נדהם הוא כשהגיע ,
תרנגולים שהורגים איך כשראה תוית(טורקיס)עיניו, עליהם ושמים

רח"ל!(בלומבע) שוחט ללא זאת וכל ,כשר !!של

בעלהבעל בו, יירה הוא למישהו זאת יספר הוא שאם עליו, איים הבית
הוא ישראל, פושע היה אקדח, עם להסתובב נוהג היה הבית
התחתון. עולם כאיש חשוד והיה ישראל, בארץ בצבא חייל היה
זמן הרבה וזאת לספר... החליט הוא לי אבל ,סיפר ולא שתק השוחט
מקום באותו שם. שחטתי לא כבר שאני ולאחר קרה שהדבר לאחר

...'ר לשוחט עוזר בתור שבועות 8-6-כ עבדתי

במקומי,פעם לשחוט ... 'ר השוחט את ושלחתי טוב, הרגשתי לא אחת
כמוהו בדיוק שוחט ... 'ר שהשוחט ראה ... 'ר המפקח השוחט
שם במקומי, לעבוד במקום שישאר ממנו ביקש הוא המפרקת בתוך
.בשבוע יומיים רק למעשה כשעבדו ליום, דולר 60 מקבלים היו
לשחוט נשאר שהוא מכן שלאחר בשבוע לי אמר ... 'ר השוחט ,בקיצור
,"גבול "השגת היתכן? אותו שאלתי ... 'ר השוחט ,המפקח בפקודת שם
בפני הדברים את הציג הוא אז ההלכה, את בספרים לו הראיתי
."גבול השגת" לו שקורים כזה דבר אין אצלי ,לו השיב והלה המפקח
שמספיק מי חן מוצא בעיני רוצה, שאני מי את ואוציא אכניס אני
פניו, על אותך מעדיף אני לכן ממנו יותר מספיק ואתה ומאחר הרבה,

ב"ה. שחיטה מאותה התפטרתי וכך

- ג -
המטונפים במקומות מסתובב מפורסם שוחט

ר'אצל השוחט עם לאוהיא ונסעתי עבדתי ... הקצב הבית בעל אותו
את אחרנו אחת פעם .נוסף במטוס לטוס נאלצנו ומשם ,...
התעופה חברת על לממונים ... הקצב אמר ואז באוהיא, המטוס

 האדמו"ר מהאלמין הכשרות בישראל
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה
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ישראל של הראשיים הרבנים 2 להגיע עומדים יחד שעמו במקום,
דרכונים גם שלהם המדינה, נשיא עם ומיוחדת חשובה לישיבה

יכתבו(פספורטים) בלילה, 12 עד למקום יגיעו לא ואם דיפלומטים, של
עוול להם גרם אינטערנשיונאל התעופה שחברת העיתונים בכל
התעופה חברת על לממונים שסיפרו הבדוי הסיפור ,בקיצור .שכזה

מ מטוס לנו לסדר ניסו והם ,הדברהצליח אך לשם אותנו שיקח יוחד
לרשותם העמידו התעופה חברת על הממונים ואז ,הפועל אל יצא לא
בו שמתאכסנים מאוד יקר למלון אותם שהעביר לימוזין השוחטים של
אמבסדור היה המלון שם טועה אינני אם - מכובדים ואישים נשיאים
,זאת הסביר הוא לבד, חדר לעצמו ביקש ... 'ר והשוחט למלון, הגענו -

ניגונים להכין לרבי)שעליו בנפרד,(מיוחדים לישון צריך הוא ולכן ,
בלילה. 12 אז היתה השעה

בערךרציתי ... 'ר ,שוחט אותו של לחדרו נגשתי בלילה 12:03 בשעה
לדסק פניתי אז ואיננו!!! משהו, אותו היכן(למשרד)לשאול לשאול

על מצביעים כשהם ... שם אותו לחפש שעלי לי ענו הם אז הראביי,
כך כל למלון זקוקים היינו מדוע הבנתי אז ר"ל. המטונפים המקומות
במיוחד יקר חדר לכל כשהמחיר בנפרד, חדר לקח הוא ומדוע ,יקר
ואצל ... 'ר השוחט אבל לעצמם, להרשות יכולים גדולים עשירים שרק
יקר כך כל מחיר לבזבז עליהם מדוע ברור היה ... הקצב הבית הבעל

.אחת לילה ללינת שכזה מלון לבית

ישנם.כרגע אותם זוכר אינני אך ,רבות שחיטה של בעיות גם שם

- ד -
חמים במים הנוצות את מורטים - בקונטוקי השחיטה

אדםאצל והיה מטבחיים, בתי בכמה הבית בעל שהיה ... קצב אותו
חסיד היה שם המשגיח אחרים. במקומות גם שחטתי שפל,
הודו תרנגולי שוחט אני ,בקיצור אוהיא. קונטוקי היה המקום ,קראסנע

(טוירקיס)עד שם לעבוד תענוג היה איטית היתה ב"ה שם השחיטה
בכמויות הריצפה על שכבו התרנגולות ?קרה מה להפסיק. לי שאמרו
אני .הנוצות את מהן למרוט נתנו לא הן ,בנוצות מלאות כשהן גדולות
רואה ואני ,השחיטה לאחר מגיעות שהתרנגולות היכן לחדר נכנס
,הבל עולה ,השחיטה לאחר התרנגלות עוברות שבו המים שמחבית
ההלכה ע"פ חמים. שהמים ומרגיש החבית לתוך ידי את מכניס אני
אפשר אי חמים מים בתוך התרנגולות את טובלים אם המליחה, לפני
לא ובמיוחד המהדרין", מן למהדרין כשר"כ תרנגולת אותה לקבוע

הידור שתבעו שחטנו שעבורם מטבחיים בתי אותן נגשתיבשביל רב.
מוכר הוא פ"בע "אלימלך ה"נועם את יודע הלה ... 'ר למשגיח אז

...)אתרוגים ורחוב עוועניו ... ב),כשר שוחט אני היתכן? אותו שואל ואני
עם לעשות יכול אני מה השיב המשגיח לטריפה? הופך זה כאן ואילו
ואז ,ממנו מפחד אני אחרת, לעשות מסכים אינו הוא ... קצב אותו
מים לתוך העופות את יכניסו אם יותר אשחט לא שאני לו הודעתי
המשגיח לי אמר ואז אחר, שוחט לו שיחפש השחיטה, אחרי חמים

שהתרנגולות(טוירקיס)הוא כי ,הבית הבעל עם להתחיל סכנה וזו ימותו
!חכמות עמו לעשות ואסור אקדח לידו לקחת יכול

גדולה,בקיצור, מהומה הפכה ובמקום ,לשחוט להמשיך שלא החלטתי
... לקצב במהירות קראו ?לשחוט מוכן אינו שהשוחט היתכן
אם ימותו התרנגולות ,עומדת כולה העבודה עלי, לצעוק מתחיל והוא
והעסק בינתיים, עובדים אינם הנכריים הפועלים ,מיד אותן ישחטו לא
שוחט אני שאם לו השבתי ואז עומד? שאני זה ואיך רב הון לו עולה
אוכל לא ולעולם פסולה להיות הופכת השחיטה כל אז חמים מים עם
יאפשרו אם רק אופן בשום זאת אעשה לא ולכן ולשחוט, לשוב עוד
לפחות שאסכים עמי להתמקח התחיל הוא ואז קרים. מים עם לשחוט
החום, מעלות 90 עד 80 בסביבובת פושרים במים תיערך שהשחיטה
מריטת עם בעיה לו תהיה מכן שלאחר בפניו ציינתי אך ,הסכמתי
למים או מאוד, קרים למים או זקוקים הנוצות למריטת כי ,הנוצות

בעצמו ראה שהוא עד מאוד, שניסה)חמים והוא(לאחר צודק שאני
רואה, אתה לו: אמרתי ואז מאוד, לקרים המים את להחליף החליט
האחרים, הענינים בכל וכן בקלות! נמרטות הנוצות אז כשר כשעושים

שצוה ככל עשו והשוחטים רוחו, על שעלה ככל עשה הבית בעל
.הבית מבעל פחד מתוך טריפות השוחטים הכשירו וכך ,עליהם

- ה -
בשביל שוחטת נזירה - פגומים חלפים עם (טוירקיס) הודו תרנגולי שוחטים

הכשרה!!! השחיטה

הודובמקום תרנגולי שחטתי בקונטוקי השחיטה(טוירקי)אחר שם לבד,
או השניה בתרנגולת לשחוט שהתחלתי איך אך איטית, היתה
נפגם, השחיטה וסכין בוושט שהיה ברזל רשת בתוך חתכתי שלישית
,אחר סכין מיד ולקחתי ,כטריפה האחרונה התרנגולת את מיד קבעתי
מסמר היה שבוושט תרנגולת שוב שחטתי תרנגולות מספר ולאחר
6-5 קלקלתי תרנגולות 10-15 ששחטתי עד ,בקיצור נפגם. שוב והסכין
הגיע הבית בעל ,השחיטה באמצע תקוע ונשארתי שחיטה סכיני
מאשר טריפה יותר עושה הזה שהשוחט ,בצעקות ופתח למקום
שהוצאתי למקום שהגיע והרשת הציפורן את לו הראיתי אני .כשרה
הפעם וזו רבות שנים שוחט כבר שהוא השיב הוא ואז ,הוושט מן
לא מעולם אחד אף שחיטה, סכין בלי תקוע נשאר ששוחט הראשונה
להמשיך לי מותר ולדעתו ,פגומים סכינים על סיפורים לו סיפר

הפגומים. הסכינים באותן ולשחוט

ומידלהם שוב, הסכינים את שאכין עד להמתין סבלנות היתה לא
איך רואה אני במקום, הנעשה את לראות שהסתובבתי לאחר
את העורף אלקטרוני סכין עם ושוחטת במקומי עומדת שנזירה
קורה ומה מיד שתפסיק צעקה מיד נתתי רח"ל. ,אוטומטית הגרונות
טוב יודעת היא גם וכי לבינה ביני חילוק שאין לי עונה היא ואז ,כאן
שהכל לו ואמרתי ... חסיד אותו למשגיח במהירות רצתי לשחוט. איך
כעס הבית הבעל .שקורה מה הבית לבעל להגיד הלך הוא טריפה,
"שקר" שזה השיבה ואשתו ,שחטה הנזירה האם אשתו את ושאל מאוד

לה שחטה. לא כלל הנזירה הבית)וכי הבעל של בחיים(לאשתו הלך
שחטה. שהנזירה התרנגולות באותן דווקא להשתמש

מסוגלהמשגיח שאינו וכמי מאוד מופחד נראה הוא לפחד, המשיך
פיו את יפתח אם פרנסתו את לאבד עלול הוא ,דבר לעשות
שחטה, שהנזירה איך שראיתי התרנגולות באותן להשתמש יתן ולא
את יחתום שהוא לי הבטיח והמשגיח "ויצעקו", במקום עשיתי אני
- לטענתו - זהו בקרטונים, יהיו כבר כשהעופות כטריפה התרנגולות
כך אכן אם יודע מי התרנגולות. את שהטרפנו יכעס לא שהגוי פטנט
מלא היה המקום ,כטריפה נחתמו העופות באמת ואם הדברים, פני היו
שבנושאי המקומי המשגיח היה שלו המרכזית כשהבעיה רח"ל, בעיות

פרנסתו. את שיאבד החשש בשל גדול וותרן היה הוא הכשרות

זכרוני.יותר פי על - מקום לאותו נסעתי לא

- ו -
- להכעיס טריפות מערבב הבית הבעל - רבות בעיות עם אווזים שחיטת

הטריפה את מכשירים - פגימות עם החלפים

הייתיהלכתי איילנד, בלאנג ... 'ר הזקן השוחט עם אווזים לשחוט
נחמד היה המקום השחיטה, תהליך על ושמרתי המשגיח

מאוד)מאוד, לי קסם 2(המקום היו .אחת בפעם אווזים 21 רק שחטו ,
צריכים היו הסדר פי על האווזים. את מכניסים ששם פחים עם טורים
לוקח זה כי ,הסכינים את לבדוק מכן ולאחר האווזים 21 כל את לשחוט
לאחר נוספים. אווזים 21 ומכניסים מהאווזים הדם כל שנשפך עד זמן
- קטנים. נוצות עם ומלא מדומם מאוד הסכין נהיה אווזים 21 שחיטת

.אחת בעיה זו

שלהםהבעיה הקנה את לשחוט מאוד שקשה שבהם, והגדולה השניה
1000 לשחוט יותר קל מיד, מתקלקל הסכין מאוד, קשה שהוא
חייבים אווזים 24 או 12 כל לאחר אווזים, 100 או 50 מלשחוט עופות
כשהשוחט הראשונה בפעם .חלקה אבן על הסכין את מחדש לשפשף
לא ואני לי להראות רצה שהוא להיות יכול סכין, ראיתי לא שחט ... 'ר
בידי היה לא במקום שם ,בחנם הזאת ולצרה לי מה כי לראות רציתי

.דבר לתקן

חציהיתה להם לחתוך נאלצו שנטרפו האווזים שכל נוספת בעיה שם
אותה ויערבב אותה יגנוב לא שהגוי ולהזהר לצד, להשליכו רגל
רפת לו היתה להכעיס. תמיד זאת עושה היה הוא ,הכשרות עם ביחד
לתפוס מציאה עבורו זאת היתה זאת ובכל ,אווזים אלפי עשרות עם
מיועד שזה הוא כשהתירוץ הכשרות, עם יחד ולערבבה טריפה אווז

וכו'. גוי למען

...,ויהי קהילת של השחיטה עבור לשחוט והוזמנתי הזמן הגיע היום
וסכי לשחוט פחדהתחלתי ממש היה נורא, במצב היה השחיטה ן

את איבד הוא אך ממש של פגימות היו לא אמנם הסכין, על להסתכל
אם לדעת בכדי היד על לשפשף הרבה היו וצריכים שלו החלקלקות
זמן, הרבה לוקח הדבר האבן, על לשפשף מכן לאחר ורק פגום, הסכין
שלא הנוכחית השחיטה מהירות את להספיק אופן בשום יכולתי ולא
כמה ומתכת, עץ, חתיכות בוושט גם מצאתי במיוחד. מהירה היתה

פעמים. וכמה

אתכשנאלצתי ולאסוף לסדר נהגתי ,עופות של כמות להטריף
במקום הגדולים העשבים בין ביער אותן וזרקתי ,הטריפה
.אחרות בעיות לי היו אך לעולם, אותן ימצא לא הבית שהבעל
אווזים 10 שחיטת ולאחר אווזים 21 שחיטת לאחר נפגמו כשהסכינים
חתיכות ל-50 קרוב לי היו כשביחד עיניו, במו ראה הבית והבעל
את ראיתי מאוד. יקר אווז שבשר כשטען ,וזעם רתח הוא טריפה.
שיהיו אצלו קרה לא עוד פעם אף סהרורי. מתהלך כשהוא הבית הבעל
את יערבב הבית שבעל מאוד חששתי טריפה. אווזים הרבה כך כל
את ממנו קונה שאני הבית לבעל הודעתי אז ,הכשר עם ביחד הטריפה
הרב עם גם התקשרתי שוה. שזה כמה לו ומשלם הטריפה העופות כל
וביקשתי להם מיועדת היתה שהשחיטה ... מקהילת ... ר' המכשיר
היה הוא שעתיים תוך בעיות. וישנן מאחר למקום מיד שיגיע ממנו
בשר את לשלם נאלצתי ואני הבית, הבעל את הרגיע הוא במקום,
כי ,טריפה הרבה כ"כ שיקרה מתאים היה לא ... ולרב מאחר הטריפה
שאלה. בסימן עומדת השחיטה כל הרי ,הדברים פני הם כך אם
,וטרור לחץ תחת שם שחטו טובה. היתה לא ממילא זו משחטה

.להטריף חששו והשוחטים

שוחטיםהרב שאצל זה איך מבין אינו שהוא לי אמר ... 'ר המכשיר
שכ"כ קרה לא פעם אף ,בעיות ואין קלה הזו השחיטה אחרים
חייבים לו השבתי "שלימזל"? כזה אני למה ,טריפה יהיו אווזים הרבה
לי הציע הוא ואז לשחוט. אסור אחרת וכי שוחטים 2 במקום שיהיו
ואז ,שוחטים ... ור' ... 'ר והותיקים הזקנים שהשוחטים איך שאסתכל
איך לראות פעם חיכיתי ,בקיצור ילדים. משחק ממש זה כי אבין
ממש...., משחק שזה איך לראות שוחטים ... 'ור ... ר' השוחטים שאותם
הם ,רח"ל בפגימות מלאים היו הסכינים המשחק... את למדתי ואז
שתיים או אחד בס"ה היו ומתוכם אווזים 1200 שעות 4 בתוך שחטו
בפעם במיוחד. קלה שחיטה הרי זו ,כלל בעיות היו לא אצלם טריפה,

הלכתי ואחדהשניה שחט אחד ע"ה ... ר' השוחט להבל"ח עם ביחד
שחיטה סכיני לו(חלפים)הכין אסור אחד ששוחט הודה הוא הזמן, כל

תקופה במשך ... קהילה באותה שוחטים 2 שוחטים היו ומאז לשחוט,
ארוכה.

- ז -
את תופסים אינם השוחטים - רח"ל בטריפות מלאה הארטפורד שחיטת

הסימנים את בודקים אינם - העופות

הודובהארטפורד תרנגולי השוחט(טוירקיס)שחטו לשעה. 150 בערך
את מינה השחיטה בית של המנהל שהיה ... 'ר הותיק
את לתפוס איך ידע לא אפילו שוחט אותו שם, לשחוט ... 'ר השוחט
הוא טריפה, הכל ממש היו שראיתי הראשונות מאות בכמה העופות,
מתוחים היו לא הסימנים וממילא ,ההלכה פי על העופות את תפס לא
אחד ביום להיות הפך הוא אך ,השחיטה סימני את בדק ולא כנדרש,
העופות אצל קרה דבר אותו מאוד. הרבה שמספיק מיוחד שוחט
... השוחט אז ,כשרות אינן שהעופות לעורר ניסה ... 'ר כשהשוחט

.המקצוע את לומדים שככה השיב המטבחיים בית על הממונה

- ח -
,מולחות נכריות - כלום רואה אינו המליחה בעת למדן משגיח - הארטפורד

'כו הדחק ובשעת בדיעבד של בסמך השחיטה את ומתירים

בש"ס,פגשתי בקי שהיה ... חסיד ... 'ר הרב גדול ת"ח משגיח שם
שנכריות איך ראיתי הטוירקיס, את שהמליחו בעת שעמד
טוב, מולחות הם האם אותו שאלתי .גולם כמו שם עומד והוא מולחות
שכל טוירקיס עם קשה להתמודד נאלצות הן איך. ועוד השיב הוא ואז

,פאונט 50 בן מהן ק"ג)אחד 25)ניגשתי .מעולות מולחות הן אך
ואז אחד, מצד מלחו שבקושי וראיתי עבודתן, על טוב והסתכלתי
לי השיב הוא אז מלח, היה לא כלל הטוירקיס שבתוך למשגיח הראיתי
בדיעבד, רק שזה לו השבתי !כשר אחד מצד נמלח הרי הרעש כל מה

או בשום אךובמיוחד ,בקביעות אלפים עשרות של בכמות לא פן
הוא ואז ,רב בהידור יהיה שזה המבקשים ליהודים מיועד כשטוירקיס
עליו באמריקה, משגיח להיות עצמו על מקבל כשמישהו לי, השיב
בטוח להיות בכדי הדחק, ושעת בדיעבד לפעול חייב הוא כי לדעת
שם, לחפש מה לו שאין הרי ,לכך מוכן לא הוא ואם טובה, בפרנסה
שבשמים לדעת ועליך ,צעיר אברך עדיין אתה :ואמר הוסיף הוא ועוד
יתנו לא אחד לאף ,ורבנים שוחטים, למשגיחים, מיוחד גהינום ייעדו

עכ"ל. ,גהינום לאותו להיכנס

- ט -
את לבדוק זמן אין - רח"ל בשעה טוירקיס 400 שוחט שחט המטבחיים... בבית

(חלף) הסכין

שחיטהכששחטתי גם שם היה לעופות ... וידוע ענק מסחר בבית
ממש זה היה לשעה, 400 שחטו שם ,לטוירקיס מיוחדת

הסכינים את לבדוק כלל אפשרי שבלתי איך לראות .(חלפים)פחד
ביקש השוחט לצד, מצד נזרקו הן ,הנע הגלגל על נסעו הטוירקיס
קצב את שיאיטו ביקשתי .דקות כמה לו ושאעזור לשירותים לצאת
קשה, היתה והשחיטה ,דקות 10-5 בערך ושחטתי ,הנע הגלגל מהירות
מאוד עייף היה הוא נוספות, דקות לכמה עבודה לי ונתן חזר השוחט
מכנף מכה חטפתי פתאום להחליפו. הסכמתי ולכן ,לנוח ביקש והוא
להמשיך יכולתי ולא ונשברו, הרצפה על נפלו ומשקפיי טוירקי של
... הרב של שחיטה אותה למען שנותרה השעה את אפילו לשחוט

שליט"א.

- י -
עם (חלפים) שחיטה סכיני - המפרקת בתוך שוחטים - בעיות עם זקנות עופות

הסימנים רוב שוחטים לא - פגימות

קטנהשחטו במשחטה שימורים, בקופסאות למילוי ביצים עופות
קשה נשחטות העופות אותן ... 'ר להרב שייכת שהיתה ידועה
בהרבה איטי היה הנע הגלגל מהירות 'וכו מאוד רך שלהן הקנה מאוד,
עשיתי לשעה. 300-ל 200 בין שחט שוחט כל ,הנורמלית מהמהירות
פשוט אני ,טריפות מאוד קצת היו ולאחרים טריפות מאוד הרבה
לכן הכשרות, מאשר יותר יהיו הטריפות שאצלי יצא התביישתי,
הודעתי ואני ... 'ר הפיקוח על הממונה המקומי לשו"ב לקרוא שלחתי

הוא אז ,העופות את לשחוט מסוגל שאינני אחריםלו למה אותי שואל
,יותר גדול נסיון יש להם ממני מבוגרים הלא הם נו! לו השבתי יכולים,
השחיטה יום של 75$ את להחזיר מוכן שאני ואמרתי הוספתי עוד
סימן זה הרי טוב, הרי כך ואם במקומי. שיעבדו אלו בשביל לי המגיע
הסוד במקומי. עבדו האחרים אז כספי, על מוותר אני כי עצל שאינני
שמגיעים עד השחיטה את מרגישים שאין הקשישות, העופות של
יהיה עוף כל לאחר כי זאת, להראות יכולתי לא שאני מובן ,למפרקת
עם העופות אותן של המפרקת כולם ועל בדיקות, בשש לעבור עלי
לחדר נכנסתי לשחוט. הפסקתי ,בקיצור לסכין. פגימות הגורם שפיץ
האחרים, של השחיטות נראים איך ורואה מסתכל ואני הנוצות מריטת
הסימנים, רוב נשחטו לא השחיטות מחצית שלפחות רואה אני ואז
שקורה, ממה נבהלתי אני ,רח"ל חתוכים היו המפרקות כל מזה וחוץ
,העופות את לו והראיתי שליט"א, ... 'ר הרב המכשיר לרב קראתי מיד
כמו לבן הפכו פניו ,שחוטות שאינן העופות את מיד לקחת ציוה הוא
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ישראל של הראשיים הרבנים 2 להגיע עומדים יחד שעמו במקום,
דרכונים גם שלהם המדינה, נשיא עם ומיוחדת חשובה לישיבה

יכתבו(פספורטים) בלילה, 12 עד למקום יגיעו לא ואם דיפלומטים, של
עוול להם גרם אינטערנשיונאל התעופה שחברת העיתונים בכל
התעופה חברת על לממונים שסיפרו הבדוי הסיפור ,בקיצור .שכזה

מ מטוס לנו לסדר ניסו והם ,הדברהצליח אך לשם אותנו שיקח יוחד
לרשותם העמידו התעופה חברת על הממונים ואז ,הפועל אל יצא לא
בו שמתאכסנים מאוד יקר למלון אותם שהעביר לימוזין השוחטים של
אמבסדור היה המלון שם טועה אינני אם - מכובדים ואישים נשיאים
,זאת הסביר הוא לבד, חדר לעצמו ביקש ... 'ר והשוחט למלון, הגענו -

ניגונים להכין לרבי)שעליו בנפרד,(מיוחדים לישון צריך הוא ולכן ,
בלילה. 12 אז היתה השעה

בערךרציתי ... 'ר ,שוחט אותו של לחדרו נגשתי בלילה 12:03 בשעה
לדסק פניתי אז ואיננו!!! משהו, אותו היכן(למשרד)לשאול לשאול

על מצביעים כשהם ... שם אותו לחפש שעלי לי ענו הם אז הראביי,
כך כל למלון זקוקים היינו מדוע הבנתי אז ר"ל. המטונפים המקומות
במיוחד יקר חדר לכל כשהמחיר בנפרד, חדר לקח הוא ומדוע ,יקר
ואצל ... 'ר השוחט אבל לעצמם, להרשות יכולים גדולים עשירים שרק
יקר כך כל מחיר לבזבז עליהם מדוע ברור היה ... הקצב הבית הבעל

.אחת לילה ללינת שכזה מלון לבית

ישנם.כרגע אותם זוכר אינני אך ,רבות שחיטה של בעיות גם שם

- ד -
חמים במים הנוצות את מורטים - בקונטוקי השחיטה

אדםאצל והיה מטבחיים, בתי בכמה הבית בעל שהיה ... קצב אותו
חסיד היה שם המשגיח אחרים. במקומות גם שחטתי שפל,
הודו תרנגולי שוחט אני ,בקיצור אוהיא. קונטוקי היה המקום ,קראסנע

(טוירקיס)עד שם לעבוד תענוג היה איטית היתה ב"ה שם השחיטה
בכמויות הריצפה על שכבו התרנגולות ?קרה מה להפסיק. לי שאמרו
אני .הנוצות את מהן למרוט נתנו לא הן ,בנוצות מלאות כשהן גדולות
רואה ואני ,השחיטה לאחר מגיעות שהתרנגולות היכן לחדר נכנס
,הבל עולה ,השחיטה לאחר התרנגלות עוברות שבו המים שמחבית
ההלכה ע"פ חמים. שהמים ומרגיש החבית לתוך ידי את מכניס אני
אפשר אי חמים מים בתוך התרנגולות את טובלים אם המליחה, לפני
לא ובמיוחד המהדרין", מן למהדרין כשר"כ תרנגולת אותה לקבוע

הידור שתבעו שחטנו שעבורם מטבחיים בתי אותן נגשתיבשביל רב.
מוכר הוא פ"בע "אלימלך ה"נועם את יודע הלה ... 'ר למשגיח אז

...)אתרוגים ורחוב עוועניו ... ב),כשר שוחט אני היתכן? אותו שואל ואני
עם לעשות יכול אני מה השיב המשגיח לטריפה? הופך זה כאן ואילו
ואז ,ממנו מפחד אני אחרת, לעשות מסכים אינו הוא ... קצב אותו
מים לתוך העופות את יכניסו אם יותר אשחט לא שאני לו הודעתי
המשגיח לי אמר ואז אחר, שוחט לו שיחפש השחיטה, אחרי חמים

שהתרנגולות(טוירקיס)הוא כי ,הבית הבעל עם להתחיל סכנה וזו ימותו
!חכמות עמו לעשות ואסור אקדח לידו לקחת יכול

גדולה,בקיצור, מהומה הפכה ובמקום ,לשחוט להמשיך שלא החלטתי
... לקצב במהירות קראו ?לשחוט מוכן אינו שהשוחט היתכן
אם ימותו התרנגולות ,עומדת כולה העבודה עלי, לצעוק מתחיל והוא
והעסק בינתיים, עובדים אינם הנכריים הפועלים ,מיד אותן ישחטו לא
שוחט אני שאם לו השבתי ואז עומד? שאני זה ואיך רב הון לו עולה
אוכל לא ולעולם פסולה להיות הופכת השחיטה כל אז חמים מים עם
יאפשרו אם רק אופן בשום זאת אעשה לא ולכן ולשחוט, לשוב עוד
לפחות שאסכים עמי להתמקח התחיל הוא ואז קרים. מים עם לשחוט
החום, מעלות 90 עד 80 בסביבובת פושרים במים תיערך שהשחיטה
מריטת עם בעיה לו תהיה מכן שלאחר בפניו ציינתי אך ,הסכמתי
למים או מאוד, קרים למים או זקוקים הנוצות למריטת כי ,הנוצות

בעצמו ראה שהוא עד מאוד, שניסה)חמים והוא(לאחר צודק שאני
רואה, אתה לו: אמרתי ואז מאוד, לקרים המים את להחליף החליט
האחרים, הענינים בכל וכן בקלות! נמרטות הנוצות אז כשר כשעושים

שצוה ככל עשו והשוחטים רוחו, על שעלה ככל עשה הבית בעל
.הבית מבעל פחד מתוך טריפות השוחטים הכשירו וכך ,עליהם

- ה -
בשביל שוחטת נזירה - פגומים חלפים עם (טוירקיס) הודו תרנגולי שוחטים

הכשרה!!! השחיטה

הודובמקום תרנגולי שחטתי בקונטוקי השחיטה(טוירקי)אחר שם לבד,
או השניה בתרנגולת לשחוט שהתחלתי איך אך איטית, היתה
נפגם, השחיטה וסכין בוושט שהיה ברזל רשת בתוך חתכתי שלישית
,אחר סכין מיד ולקחתי ,כטריפה האחרונה התרנגולת את מיד קבעתי
מסמר היה שבוושט תרנגולת שוב שחטתי תרנגולות מספר ולאחר
6-5 קלקלתי תרנגולות 10-15 ששחטתי עד ,בקיצור נפגם. שוב והסכין
הגיע הבית בעל ,השחיטה באמצע תקוע ונשארתי שחיטה סכיני
מאשר טריפה יותר עושה הזה שהשוחט ,בצעקות ופתח למקום
שהוצאתי למקום שהגיע והרשת הציפורן את לו הראיתי אני .כשרה
הפעם וזו רבות שנים שוחט כבר שהוא השיב הוא ואז ,הוושט מן
לא מעולם אחד אף שחיטה, סכין בלי תקוע נשאר ששוחט הראשונה
להמשיך לי מותר ולדעתו ,פגומים סכינים על סיפורים לו סיפר

הפגומים. הסכינים באותן ולשחוט

ומידלהם שוב, הסכינים את שאכין עד להמתין סבלנות היתה לא
איך רואה אני במקום, הנעשה את לראות שהסתובבתי לאחר
את העורף אלקטרוני סכין עם ושוחטת במקומי עומדת שנזירה
קורה ומה מיד שתפסיק צעקה מיד נתתי רח"ל. ,אוטומטית הגרונות
טוב יודעת היא גם וכי לבינה ביני חילוק שאין לי עונה היא ואז ,כאן
שהכל לו ואמרתי ... חסיד אותו למשגיח במהירות רצתי לשחוט. איך
כעס הבית הבעל .שקורה מה הבית לבעל להגיד הלך הוא טריפה,
"שקר" שזה השיבה ואשתו ,שחטה הנזירה האם אשתו את ושאל מאוד

לה שחטה. לא כלל הנזירה הבית)וכי הבעל של בחיים(לאשתו הלך
שחטה. שהנזירה התרנגולות באותן דווקא להשתמש

מסוגלהמשגיח שאינו וכמי מאוד מופחד נראה הוא לפחד, המשיך
פיו את יפתח אם פרנסתו את לאבד עלול הוא ,דבר לעשות
שחטה, שהנזירה איך שראיתי התרנגולות באותן להשתמש יתן ולא
את יחתום שהוא לי הבטיח והמשגיח "ויצעקו", במקום עשיתי אני
- לטענתו - זהו בקרטונים, יהיו כבר כשהעופות כטריפה התרנגולות
כך אכן אם יודע מי התרנגולות. את שהטרפנו יכעס לא שהגוי פטנט
מלא היה המקום ,כטריפה נחתמו העופות באמת ואם הדברים, פני היו
שבנושאי המקומי המשגיח היה שלו המרכזית כשהבעיה רח"ל, בעיות

פרנסתו. את שיאבד החשש בשל גדול וותרן היה הוא הכשרות

זכרוני.יותר פי על - מקום לאותו נסעתי לא

- ו -
- להכעיס טריפות מערבב הבית הבעל - רבות בעיות עם אווזים שחיטת

הטריפה את מכשירים - פגימות עם החלפים

הייתיהלכתי איילנד, בלאנג ... 'ר הזקן השוחט עם אווזים לשחוט
נחמד היה המקום השחיטה, תהליך על ושמרתי המשגיח

מאוד)מאוד, לי קסם 2(המקום היו .אחת בפעם אווזים 21 רק שחטו ,
צריכים היו הסדר פי על האווזים. את מכניסים ששם פחים עם טורים
לוקח זה כי ,הסכינים את לבדוק מכן ולאחר האווזים 21 כל את לשחוט
לאחר נוספים. אווזים 21 ומכניסים מהאווזים הדם כל שנשפך עד זמן
- קטנים. נוצות עם ומלא מדומם מאוד הסכין נהיה אווזים 21 שחיטת

.אחת בעיה זו

שלהםהבעיה הקנה את לשחוט מאוד שקשה שבהם, והגדולה השניה
1000 לשחוט יותר קל מיד, מתקלקל הסכין מאוד, קשה שהוא
חייבים אווזים 24 או 12 כל לאחר אווזים, 100 או 50 מלשחוט עופות
כשהשוחט הראשונה בפעם .חלקה אבן על הסכין את מחדש לשפשף
לא ואני לי להראות רצה שהוא להיות יכול סכין, ראיתי לא שחט ... 'ר
בידי היה לא במקום שם ,בחנם הזאת ולצרה לי מה כי לראות רציתי

.דבר לתקן

חציהיתה להם לחתוך נאלצו שנטרפו האווזים שכל נוספת בעיה שם
אותה ויערבב אותה יגנוב לא שהגוי ולהזהר לצד, להשליכו רגל
רפת לו היתה להכעיס. תמיד זאת עושה היה הוא ,הכשרות עם ביחד
לתפוס מציאה עבורו זאת היתה זאת ובכל ,אווזים אלפי עשרות עם
מיועד שזה הוא כשהתירוץ הכשרות, עם יחד ולערבבה טריפה אווז

וכו'. גוי למען

...,ויהי קהילת של השחיטה עבור לשחוט והוזמנתי הזמן הגיע היום
וסכי לשחוט פחדהתחלתי ממש היה נורא, במצב היה השחיטה ן

את איבד הוא אך ממש של פגימות היו לא אמנם הסכין, על להסתכל
אם לדעת בכדי היד על לשפשף הרבה היו וצריכים שלו החלקלקות
זמן, הרבה לוקח הדבר האבן, על לשפשף מכן לאחר ורק פגום, הסכין
שלא הנוכחית השחיטה מהירות את להספיק אופן בשום יכולתי ולא
כמה ומתכת, עץ, חתיכות בוושט גם מצאתי במיוחד. מהירה היתה

פעמים. וכמה

אתכשנאלצתי ולאסוף לסדר נהגתי ,עופות של כמות להטריף
במקום הגדולים העשבים בין ביער אותן וזרקתי ,הטריפה
.אחרות בעיות לי היו אך לעולם, אותן ימצא לא הבית שהבעל
אווזים 10 שחיטת ולאחר אווזים 21 שחיטת לאחר נפגמו כשהסכינים
חתיכות ל-50 קרוב לי היו כשביחד עיניו, במו ראה הבית והבעל
את ראיתי מאוד. יקר אווז שבשר כשטען ,וזעם רתח הוא טריפה.
שיהיו אצלו קרה לא עוד פעם אף סהרורי. מתהלך כשהוא הבית הבעל
את יערבב הבית שבעל מאוד חששתי טריפה. אווזים הרבה כך כל
את ממנו קונה שאני הבית לבעל הודעתי אז ,הכשר עם ביחד הטריפה
הרב עם גם התקשרתי שוה. שזה כמה לו ומשלם הטריפה העופות כל
וביקשתי להם מיועדת היתה שהשחיטה ... מקהילת ... ר' המכשיר
היה הוא שעתיים תוך בעיות. וישנן מאחר למקום מיד שיגיע ממנו
בשר את לשלם נאלצתי ואני הבית, הבעל את הרגיע הוא במקום,
כי ,טריפה הרבה כ"כ שיקרה מתאים היה לא ... ולרב מאחר הטריפה
שאלה. בסימן עומדת השחיטה כל הרי ,הדברים פני הם כך אם
,וטרור לחץ תחת שם שחטו טובה. היתה לא ממילא זו משחטה

.להטריף חששו והשוחטים

שוחטיםהרב שאצל זה איך מבין אינו שהוא לי אמר ... 'ר המכשיר
שכ"כ קרה לא פעם אף ,בעיות ואין קלה הזו השחיטה אחרים
חייבים לו השבתי "שלימזל"? כזה אני למה ,טריפה יהיו אווזים הרבה
לי הציע הוא ואז לשחוט. אסור אחרת וכי שוחטים 2 במקום שיהיו
ואז ,שוחטים ... ור' ... 'ר והותיקים הזקנים שהשוחטים איך שאסתכל
איך לראות פעם חיכיתי ,בקיצור ילדים. משחק ממש זה כי אבין
ממש...., משחק שזה איך לראות שוחטים ... 'ור ... ר' השוחטים שאותם
הם ,רח"ל בפגימות מלאים היו הסכינים המשחק... את למדתי ואז
שתיים או אחד בס"ה היו ומתוכם אווזים 1200 שעות 4 בתוך שחטו
בפעם במיוחד. קלה שחיטה הרי זו ,כלל בעיות היו לא אצלם טריפה,

הלכתי ואחדהשניה שחט אחד ע"ה ... ר' השוחט להבל"ח עם ביחד
שחיטה סכיני לו(חלפים)הכין אסור אחד ששוחט הודה הוא הזמן, כל

תקופה במשך ... קהילה באותה שוחטים 2 שוחטים היו ומאז לשחוט,
ארוכה.

- ז -
את תופסים אינם השוחטים - רח"ל בטריפות מלאה הארטפורד שחיטת

הסימנים את בודקים אינם - העופות

הודובהארטפורד תרנגולי השוחט(טוירקיס)שחטו לשעה. 150 בערך
את מינה השחיטה בית של המנהל שהיה ... 'ר הותיק
את לתפוס איך ידע לא אפילו שוחט אותו שם, לשחוט ... 'ר השוחט
הוא טריפה, הכל ממש היו שראיתי הראשונות מאות בכמה העופות,
מתוחים היו לא הסימנים וממילא ,ההלכה פי על העופות את תפס לא
אחד ביום להיות הפך הוא אך ,השחיטה סימני את בדק ולא כנדרש,
העופות אצל קרה דבר אותו מאוד. הרבה שמספיק מיוחד שוחט
... השוחט אז ,כשרות אינן שהעופות לעורר ניסה ... 'ר כשהשוחט

.המקצוע את לומדים שככה השיב המטבחיים בית על הממונה

- ח -
,מולחות נכריות - כלום רואה אינו המליחה בעת למדן משגיח - הארטפורד

'כו הדחק ובשעת בדיעבד של בסמך השחיטה את ומתירים

בש"ס,פגשתי בקי שהיה ... חסיד ... 'ר הרב גדול ת"ח משגיח שם
שנכריות איך ראיתי הטוירקיס, את שהמליחו בעת שעמד
טוב, מולחות הם האם אותו שאלתי .גולם כמו שם עומד והוא מולחות
שכל טוירקיס עם קשה להתמודד נאלצות הן איך. ועוד השיב הוא ואז

,פאונט 50 בן מהן ק"ג)אחד 25)ניגשתי .מעולות מולחות הן אך
ואז אחד, מצד מלחו שבקושי וראיתי עבודתן, על טוב והסתכלתי
לי השיב הוא אז מלח, היה לא כלל הטוירקיס שבתוך למשגיח הראיתי
בדיעבד, רק שזה לו השבתי !כשר אחד מצד נמלח הרי הרעש כל מה

או בשום אךובמיוחד ,בקביעות אלפים עשרות של בכמות לא פן
הוא ואז ,רב בהידור יהיה שזה המבקשים ליהודים מיועד כשטוירקיס
עליו באמריקה, משגיח להיות עצמו על מקבל כשמישהו לי, השיב
בטוח להיות בכדי הדחק, ושעת בדיעבד לפעול חייב הוא כי לדעת
שם, לחפש מה לו שאין הרי ,לכך מוכן לא הוא ואם טובה, בפרנסה
שבשמים לדעת ועליך ,צעיר אברך עדיין אתה :ואמר הוסיף הוא ועוד
יתנו לא אחד לאף ,ורבנים שוחטים, למשגיחים, מיוחד גהינום ייעדו

עכ"ל. ,גהינום לאותו להיכנס

- ט -
את לבדוק זמן אין - רח"ל בשעה טוירקיס 400 שוחט שחט המטבחיים... בבית

(חלף) הסכין

שחיטהכששחטתי גם שם היה לעופות ... וידוע ענק מסחר בבית
ממש זה היה לשעה, 400 שחטו שם ,לטוירקיס מיוחדת

הסכינים את לבדוק כלל אפשרי שבלתי איך לראות .(חלפים)פחד
ביקש השוחט לצד, מצד נזרקו הן ,הנע הגלגל על נסעו הטוירקיס
קצב את שיאיטו ביקשתי .דקות כמה לו ושאעזור לשירותים לצאת
קשה, היתה והשחיטה ,דקות 10-5 בערך ושחטתי ,הנע הגלגל מהירות
מאוד עייף היה הוא נוספות, דקות לכמה עבודה לי ונתן חזר השוחט
מכנף מכה חטפתי פתאום להחליפו. הסכמתי ולכן ,לנוח ביקש והוא
להמשיך יכולתי ולא ונשברו, הרצפה על נפלו ומשקפיי טוירקי של
... הרב של שחיטה אותה למען שנותרה השעה את אפילו לשחוט

שליט"א.

- י -
עם (חלפים) שחיטה סכיני - המפרקת בתוך שוחטים - בעיות עם זקנות עופות

הסימנים רוב שוחטים לא - פגימות

קטנהשחטו במשחטה שימורים, בקופסאות למילוי ביצים עופות
קשה נשחטות העופות אותן ... 'ר להרב שייכת שהיתה ידועה
בהרבה איטי היה הנע הגלגל מהירות 'וכו מאוד רך שלהן הקנה מאוד,
עשיתי לשעה. 300-ל 200 בין שחט שוחט כל ,הנורמלית מהמהירות
פשוט אני ,טריפות מאוד קצת היו ולאחרים טריפות מאוד הרבה
לכן הכשרות, מאשר יותר יהיו הטריפות שאצלי יצא התביישתי,
הודעתי ואני ... 'ר הפיקוח על הממונה המקומי לשו"ב לקרוא שלחתי

הוא אז ,העופות את לשחוט מסוגל שאינני אחריםלו למה אותי שואל
,יותר גדול נסיון יש להם ממני מבוגרים הלא הם נו! לו השבתי יכולים,
השחיטה יום של 75$ את להחזיר מוכן שאני ואמרתי הוספתי עוד
סימן זה הרי טוב, הרי כך ואם במקומי. שיעבדו אלו בשביל לי המגיע
הסוד במקומי. עבדו האחרים אז כספי, על מוותר אני כי עצל שאינני
שמגיעים עד השחיטה את מרגישים שאין הקשישות, העופות של
יהיה עוף כל לאחר כי זאת, להראות יכולתי לא שאני מובן ,למפרקת
עם העופות אותן של המפרקת כולם ועל בדיקות, בשש לעבור עלי
לחדר נכנסתי לשחוט. הפסקתי ,בקיצור לסכין. פגימות הגורם שפיץ
האחרים, של השחיטות נראים איך ורואה מסתכל ואני הנוצות מריטת
הסימנים, רוב נשחטו לא השחיטות מחצית שלפחות רואה אני ואז
שקורה, ממה נבהלתי אני ,רח"ל חתוכים היו המפרקות כל מזה וחוץ
,העופות את לו והראיתי שליט"א, ... 'ר הרב המכשיר לרב קראתי מיד
כמו לבן הפכו פניו ,שחוטות שאינן העופות את מיד לקחת ציוה הוא
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כל התפילות מתקבלות רק על ידי לימוד זוהר הקדוש, הזוהר הקדוש היא טבעת מלך מלכי המלכים, ומי שילמד ינצל.

עוף ידו מתחת יעביר ששוחט להיות יכול זה איך אותי ושאל סיד,
עליהם וציוה מצא שהוא מה לשוחטים סיפר הוא ?שחוט שאינו
איך ו... ... המכשיר הרב את לימדתי כך נקי', בלשון יותר שישגיחו
שכשהוא הסכינים, את שרואים מבלי פגומים הסכינים אם בודקים
המפרקות אם השחיטה, במקום ומסתכל הנוצות מריטת לחדר נכנס

שהסכין סימן שזה הרי במהירות(חלף)חתוכות לראות אפשר פגום.
השוחט אם לראות אפשר כן ,למשנהו אחד שוחט בין ההבדל את רבה
קטנה, או גדולה שחיטה זו והאם השחיטה, לפני הנוצות את מרט

וכדומה. הגרמה

שאלותבבדיקות ישנן הקשישות העופות של מעיים הבני של החוץ
היו יום באותו שאלה. עם היו 10% שלפחות סבור אני ,רבות
ביצים עופות הן העופות כי ,במעיים טריפה עופות מאות כמה
סנט 6 אז היה המחיר ,למרק זמן הרבה אותם לבשל צריכין ,קשישות
אמרתי אז שאלות, לפסוק היום בכל נאלץ המכשיר הרב פאונט. לכל
לשחוט מסוגל איני ושאני טוב יותר יודעים שהם שיידע המכשיר לרב
לנו. מורה שהתורה כפי עשיתי אך בעיניו, חן מצא לא הדבר טריפה,

- יא -
החלף - כשר) בתור אופן בשום יתכן שלא) לשעה "עגלים 400" ב... שוחטים

לפגום(הסכין) מהר הופך

רבים)...בעיר חרדים יהודים שגרים נעים(היכן ,עגלים שוחטים ששם
היום ויהי הגזמה. כל ללא לשעה 400 של במהירות העגלים
שם. לשחיטה עמו אותי שיקח המקומי השוחט את לשכנע הצלחתי
שאי דבר אין מאוד, מוכשר ואני הכל, לדעת צריך שאני טענתי אני

וכו'. מלמדי מכל להתלמד, ניתן הכל את ללמוד, אפשר

אתראיתי בודקים ושוחטים, הנע הגלגל על נעים שהעגלים בשחיטה
את כורתים פגום, הסכין ואם ,עגלים 10 או 5 כל לאחר הסכין
בכדי שלו הסכין את לי נתן הוא .טרף שזה הסימן וזה העגל של אוזנו
היה ניתן ולא חד היה לא הסכין ,הגרמות עשיתי 2 .עגלים 8 לשחוט
טוב, לא שזה אומרים דבר יודעי אבל הסכין, את בדקתי לא לשחוט.
כפי .שצריך כפי סכין להכין יכול הוא רוצה שוחט אותו אם וכי
של מהשחיטה עוד אכל זי"ע ...מ הרב שנה חמישים לפני ששמעתי
היה הוא אז שאולי ולומר טוב להמליץ אולי ניתן הש"י. שוחט אותו
אך קלה, שחיטה זו העגלים ששחיטת לי סיפר הוא עוד טוב. שוחט
שחטו לא שם הייתי כשאני רח"ל, קונץ זה לשעה 400 כבשים שחיטת

וחבל. ,כבשים

- יב -
עם שוחטים - הרגשה ללא שוחטים - לשעה 60 שוחטים ...ב בהמות שחיטת
מקילים השוחטים - הסירכות את חותכים חוץ בבדיקות - ר"ל פגום סכין

הכל את ומתירים

איךהייתי ידעתי כבר אני הבהמות, בשחיטת ... שלי קרוב אצל ב...
ושאני ,לשחוט לומד עדיין שאני אמרתי לכולם אך לשחוט
פחדו לא הכל, את ולראות לשמוע יכולתי וממילא כלום, יודע לא עדיין

שחיטה סכיני ...(חלפים)ממני. 'ר וגם ... 'ר ידידי במיוחד, יפים לי היו
,השוחט אצל המרכזית האומנות למעשה שזו שלי מהחלפים התפעלו
פגימות עליהם אמצא ואני חלפים לי יראו הם שאם ... לי אמרו הללו
מ... הרבי של חסיד אחד שוחטים שני היו שם כך. על אדבר שלא

... אחר הסכיןושוחט את לי מראה ... ר' החסיד השוחט ליטאי. שהיה
שמרתי אני אך איומה, פגימה היתה באמצע אך מאוד חלק שהיה שלו

.דבר לומר שלא הכפול התנאי על

הסכיןבקיצור, את ובדק לשעה 60 לבד שחט השוחט שלי הקרוב
הסכין, את לבדוק לי נתן מכן ולאחר בהמה שחיטת כל לאחר
הבהמות שחיטת באמצע .שומן נקרא מה ללמוד צריך שאני לו אמרתי
בדק הוא .בפגימה מדובר לא אם שומן, מרגישים לשחיטה שחיטה בין
פגימה, שם מצאתי אחת פעם אותו. לי הראה גם ואח"כ הסכין את
בדק הוא .בשומן רק ומדובר יתכן משהו, מרגיש שאני לו אומר ואני
6-5 לשחוט המשיך הוא טוב. שהסכין ואומר במהירות שוב הסכין את
לו אמרתי ושוב חזרתי אני ,לבדיקה הסכין את שוב לי ומוסר בהמות
בסכין קיימת שאכן והודה בדק שוב הוא ואז משהו, מרגיש שאני
גם הרגשתי מקום שבאותו לו ואמרתי הבהמה. את הטריף הוא ,פגימה
השבתי כ"ע לי, אמרת לא מדוע א"כ אותי שאל הוא הפגימה, את קודם
שבין בהבדלים מבין אינני אך במשהו, שחשתי לך אמרתי שהרי לו

.כעת לומד רק ואני לפגימה שומן

הרבהלמען כבר הייתי כי טוב הפגימה את הרגשתי אני האמת,
60 לבד כשאשחוט ארגיש אני איך לראות רציתי אך במשחטות,
המשיך השוחט למעשה היא. ואיך הרגשה, קיימת בכלל האם לשעה,

הסכין את תמיד ויבדוק לצדו יעמוד אחר ששוחט מבלי ועי'לשחוט)

טוטו"ד משו"ת א' אות לשער במעבר ח"א כהלכתה בשר ואכילת שחיטת בספרי בזה

א"ס בדף שם ע"וע עיי"ש, זצ"ל מהרש"ק התורה שר הגאון שכ' שערים בפתחי ח"א

משפט שמרו 'ובס מ"ז, סי' הלל בית ובשו"ת סק"ז, ל"ט 'סי בדרכ"ת וע"ע כ"ו, אות

דל) אל משכיל 'בס מובא העברי לב בעמח"ס .להגה"צ

לעצמובדיקות כותב בודק כל ,תלויות כשהבהמות נערכות הפנים
אותם חוץ". ל"בודק הפתק את ומוסר מצא הוא מה בפתק
.מתוכננת בצורה מנוהל העסק .לשחיטה כלל קשורים אינם הבודקים

כשה גם בפוסקים, מקור לו שהיה דבר כל התיר ... ר' רקהבודק לו יה
הכי הסירכות את מוריד היה הוא ,מתיר היה הוא לקולא אחד מקור
תלוי' סירכה להוריד מנסה שהוא איך ראיתי אחת פעם וכו'. חמורות
ואז ,אותה אוסרים הפוסקים שכל דם מלאה כפתור עם ובסופה
ממילא הזו הבהמה הרי אותה להוריד מתאמץ אתה למה אותו שאלתי
במקרה שגם דוד בבית שיטה קיימת לא, שבהחלט השיב והוא טריפה,
הזו שהבהמה קבע והוא שמתיר הספר את לי הראה הוא ,כשר זה כזה
בשיטה היה כמשדובר אפילו היתרים למצוא עבודתו היתה זו ,כשרה
למהדרין". כשר גלאט" קרא הוא ולזה אחרת שסברו רוב נגד יחיד של
איך למדתי בודק אותו אצל ,דקות 51 בערך לקחה הריאה על העבודה
בכיס החרדים השוחטים כל את מכניס היה הוא סירכה, מורידים
סירכה, להוריד איך יודעים אינם בכלל שלנו מהשוחטים חלק כי הקטן,
.זאת לעשות ציפורניים אפילו להם אין הסירכה, את קורעים רק הם
שיהודים הגורם אחד מקום פחת וב"ה ,נשרף כבר מטבחיים בית אותו

רח"ל. וטריפות נבלות יאכלו

- יג -
הבשר כי בתירוץ במקום שוחט חרדי שוחט - השחיטה את אוסר המכשיר הרב

ר"ל מודרנים ליהודים מיועד

אותוהשוחט(יב באות נהוג(המדובר שם ,אטעווע ליד במקום שוחט היה
מכניסים ,אפה דרך ראשה את ומרימים ישר עומדת שהבהמה
לי סיפר שוחט אותו ישר. לעמוד נאלצת והבהמה האף לתוך מזלג
אך כך, לשחוט שאסור לו אמר במקום המכשיר בעל שהיה ... שהרבי

מודרנים ליהודים מיועדת הזו שהשחיטה טען שומריהוא ג"כ (שהללו

ומצוות) מכבידהתורה שהבהמה איך וראיתי אחת פעם שם הייתי .ל"ר
את מטריף הוא זאת מרגיש שכשהוא אומר השוחט אך ,הסכין על

ואזהבהמה. מודרנים, ליהודים מיועד והבשר מאחר לשחוט גוי גם יכול (לשיטתו

רח"ל) נבילה זו אם משנה זה .אין


