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- יד -
- הסכינים את מקלקל קשה צוואר - לשעה 60 - בפעטערזאן כבשים שחיטת
את שיבדוק שני ואין שוחט אחד שוחט רק - ר"ל פגומים סכינים עם שוחטים

הסכינים

שלינסעתי הקרוב עם ביחד כבשים בפעטערזון,לשחוט ... 'ר השוחט
היו לשעה, 60 בסביבות נעה המהירות ,... בשביל שם שוחטים
ידעתי שראיתי אחת ומפעם מתלמד, בבחינת אז הייתי ,סכינים 5-4 לו
שנים, או כבש שוחט היה ... 'ר עוד. לשם לחזור זקוק הייתי ולא ,טוב
מיד פוגם והיה שנקרח בבוץ מלאים היו הצוארים נפגם, היה והסכין
אני נפגמו. וכולם ושלי שלו בסכינים שם השתמשנו הסכינים. את
אך ,ולשחוט להמשיך יוכל שהוא בכדי סכינים ולהכין לעמוד נאלצתי
שאלתי ואז הסכין, את לתקן רבה במהירות ניתן לא שמפגימה כידוע
אינם שוחטים 2 אפילו הרי לבד? תמיד שוחט שאתה זה איך א"כ ,אותו
כאן הנהיג ש... אעשה מה לי השיב הוא ואז כזו, לשחיטה מספיקים
היה אם יודע אינני יסופר, כי יאומן לא רח"ל, אחד שוחט רק שמספיק
שצריך כפי היה לא זה טובים, היו לא הסכינים כשרה, אחד כבשה שם
שהם איך כבר ידעתי ,הסכינים על להסתכל יותר רציתי לא אני ,להיות

נראים.

- טו -
רק יושב הוא - השחיטה בעת הסכינים את פעם אף בודק אינו המכשיר הרב

פגומים חלפים עם שוחטים מצא הוא - פחד מרוב במשרד

לשחוטנסענו ... 'ור ... 'ר מפורסמים שוחטים שני עם ביחד ג'רסי לניו
... הרב המכשיר והבעל כבשים גם יום באותו שחטו שם עגלים,
אף הוא השחיטה בעת כי השחיטה, סכיני את לבדוק למשרד עלה
השוחט של הסכינים את בדק הוא ,הסכינים את לבדוק ירד לא פעם
אינו שהוא לו השיב השוחט טובים, היו לא והסכינים ... 'ר הראשון
בעוד שלו הסכינים את פוסלים כולם לרבנים, מזל לו אין מדוע מבין
מסתכל וכשרב יפים, הכי הסכינים את לו שיש אומרים השוחטים שכל
שהוא ידעו שהרבנים אף ועל טוב, לא שזה קובע הוא תמיד הסכין על
אף אותו העבירו לא זאת בכל שצריך, כפי סכינים להכין יודע אינו

מעבודתו. פעם

- טז -
2 - כזו שבשחיטה הרבות הבעיות בשל כבשים לשחוט רוצה אינו חרדי שוחט

אחרי ושחטושוחטים נסעו ם

היההייתי והוא מאוד יפים סכינים לו היו אחר, שוחט עם מקום באותו
פעם ,השחיטה בעת שלו הסכינים את בדקתי ,שמים ירא שוחט
העגלים, את הטריף הוא ואז טוב, אינו שלו שהסכין לו אמרתי אחת
ובשל הרבים החששות בשל כבשים לשחוט רצה לא שוחט אותו
שוחטים לשלוח נאלצו ברירה בדלית הקצבים ואז ,השחיטה מהירות

שהקצבים מה את לעשות מוכנים שהיו כאלו פעם בכל אחרים,
רח"ל. מבקשים

- יז -
שוחט - בשנה פעם רק למקום מגיע המכשיר הרב - ג'רסי בניו חרדית שחיטה
שהוא משוחט מפחדים - השחיטה מקום בודק אינו המשגיח - הגרמות עושה

החדר מן סודות יגלה הוא שמא "חרד" מדי יותר

שםהייתי הייתי קצב. אותו בשביל שחטו ששם קא. ... ב ג'רזי בניו
הרב את ראיתי שם עבודתי תקופת בכל שנה. או שנה חצי בערך
'ר השוחט .שם הנעשה את לבדוק בכדי אחת פעם רק המכשיר בעל

תויות שם והיה פנים בודק היה ...(בלומבעס)קרא הוא .הריאות על
כעת הולך שהוא הלשונות שלשת שאת לו וראה ... המכשיר לבעל
נשאר שלא הקנה על רואים הגרמות, שלושתם הם בתוית, לסמן
שיזהר הזהירו שוחט אותו ואז וויי", "אוי צעקה נותן ... הרב ואז ,טבעת

"פרומאק" במקום לנו ויש מאחר מאוד)בעתיד, חרד שהוא שוחט)עוד הוא
הענין כל את השתיקו לכן ,כאן קורה מה לאנשים ולספר ללכת מסוגל
ההגרמות את שהשאיר השוחט שהיה. כפי הקיים הסדר את והשאירו
וירא חרד יהודי דוקא היה הוא תמיד, לומד שהיה כחסיד מקובל היה
את לבדוק מוסגל היה לא שהוא לו גרמה המהירה השחיטה אך שמים,
להאכיל בשוגג נאלץ והוא שצריך, כפי שחטו האם השחיטה מקום
ידעו המכשיר ובעל האחרים השוחטים אך וטריפות, נבילות יהודים

.דבר עשו לא זאת ובכל האמת את

- יח -
מכחיש השני ,מקובל שהיה האחר לשוחט זאת מראה והוא פגימה רואה שוחט

סכין באותו לשחוט וממשיך

אתהיה לי הראה הוא .בפעטערזון ... 'ר השוחט עם גם סיפור לי
שמים, ירא שוחט שהוא האמנתי אני השחיטה, באמצע הסכין
שזה ואמר עינים זוג פתח הוא ואז במשהו, חש שאני לו אמרתי ואז
תלמיד, רק שאני לו השבתי אותי, ירדוף לא שהוא פחדתי אני ,טוב
ומאז ,מומחה אינני אני השומן, את לנקות רק וצריך שומן רק וזה יתכן

ממנו. גם נזהרתי

- יט -
אין לשוחטים - בודקים מה יודעים לא - חוץ הבדיקת בעת מתערבבות הריאות

סירכות לקחת צפרניים

מתחלפותבשחיטה חוץ שבבדיקות ... 'ר לשוחט הראתי ... ג'רסי בניו
ואז - הריאות בין שיבדיל בסימן לראות ניתן ולא הריאות
בכלל לו אין הרי סירכה? להוריד יודע הוא האם הבודק, על צעק הוא
שוחט ואותו ,בהמות שוחטים שחמורים בצעקות והמשיך צפרניים,
להוריד מהם טוב יותר יודע שאני הבודק של מדבריו מרוצה היה

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

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה
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כמוהם ואעשה טוב שוחט להיות אוכל שאני קיוו הם נהנו, הם סירכה.
רח"ל.

- כ -
נבילות כולה שלו השחיטה - ממנו וצוחקים קלקולים על מעורר השוחט

13בשחיטה בסביבות הבהמות של הנע הגלגל מהירות נעה המהודרת
את שונא היה אחד ידועים, שוחטים 2 שחטו שם לשעה,

ולשונות כבדים בחינם מקבלים היו הם כשהיה(צונגען)השני, וכו'.
אני רחב., וביד טובה בעין הרבה להם נותנים היו כשרים מספיק
לו אמרתי אז בפגימה, וחשתי לבדוק סכין השוחטים מאחד קבלתי
יודע אינך אתה ,ואמר אלי צעק הוא ואז ,בסכין פגימה שיש לי שנדמה
אני כי ברירה באין השבתי פחד מתוך טוב. הסכין מדבר, שאתה מה
טוב מבין לא עדיין אני בשומן, רק מדובר הסתם ומן תלמיד בס"ה
איום היה שם שהמצב היה האמת אך ידידו, נשארתי וכך בסכינים,

ונורא.

- כא -
קטנה כמות לשחוט המבקש רב - ביומו יום מדי שאלה כל ללא עופות אלפי
המטבחיים בבית הנשחטות העופות האלפי לכל מאשר שאלות יותר לו יש

היההייתי [זצ"ל] שליט"א ... הרב הגה"צ ,בשבוע אחת פעם ב... שוחט
וטוריקיס. עופות 200 שוחט והיה שבועיים, קיץ בכל במקום
יאכל שהוא בכדי עופות 5 כל לאחר הסכין את שיבדוק לו נותן הייתי
סכין, בודקים איך ילמד שהוא רציתי כך כדי בתוך ,בשקט העופות את
לו היו השאלות. את ולבדוק העופות את לפתוח לו עוזר הייתי בלילה
אלפי מאות ששוחטים העופות משחטת לכל מאשר שאלות יותר
הספר על אז עבדתי שעות, 6 במשך פעמיים עמו שוחחתי עופות,
אצל מוצא שאני לו ספרתי לבי, מר את בפניו ושפכתי ישעי', נפש
פעמים כמה כבר ?לעשות מה יודע ואינני רבות פגימות השוחטים
שלא אמר הוא ואז קשה, היתה שלהם הריאקציה אך ,להם אמרתי
מה לי יקרה אז ,הנעשה את אגלה אני אם כי מכך, עסק לעשות כדאי
אחריות בשום נושא ואינני הרבנים, מהתאחדות אותו זרקו לו, שקרה
לעשות איך יודע ואינני בטלן שאני יצעקו רק ,דבר לתקן אוכל לא כי

הוה. וכך בזיונות, רק ואסבול זאת

- כב -
לתקן מבקשים חשובים רבנים שתי - אברים) ריסוק (שאלת העופות את זורקים

דבר עושים ואינם

המטבחייםהייתי שבבית לו וסיפרתי ז"ל ... הרב המפו' הגה"צ אצל
הארגזים את שם זורקים ... ידוע כשרות מארגון הכשר לו שיש
נגד זועק ואני אברים, ריסוק של שאלה וקיימת מגבוה העופות עם
אחר שוחט אף כי משוגע שאני אומרים בתים והבעלי זה, מעשה
משהו יעשה שהוא לי הבטיח ז"ל ... הרב כך. על צעק לא מעולם
כפי נשאר הכל ,כדאתמול ומפטירין מכך דבר יצא לא אך בנידון,

שהיה.

- כג -
הרבנים גדולי את מעוררים רועשת העיר כל - (בהארטפורד) במכונה שוחטים
הכל - דבר עושים אינם אך לעשות מבטיחים הרבנים - גדולות בעיות על

לפרנ מחשש הקלקולים את לגלות חושש השוחט - שהיה כפי סתומתנהל

המכונותמעשה על לשחוט התחילו בהארטפורד הי', כך 'שהי
שבכל עד וכו', יצ"ו ... מק"ק הדתיים את חיממתי ואז העגולות
הרעש ,חכמות יודעים אינם גולם עולם ,שוחטת שמכונה דיברו העיר
גם לו שהיתה זי"ע ... שהרב עד ,השמים לב עד זעקה וההמולה
המקום. של לשוחט לקרוא שלח והוא כך על לו נודע שם אחריות
רוצה שהרב ידע כן שהוא מה ממנו, רוצה הרב מה ידע לא ההוא
לאטליז לי קורא ... 'ר שוחט אותו ,בקיצור השחיטה. בעיות על לשאול
את לפתור בכדי עושים מה לשוחח כדי שם, היה לא אחד כשאף
כי שקר לומר רוצה אינו והוא במבחן לעמוד צריך היה הוא הבעיה,

,זי"ע ... לרב משהו יגיד הוא אם כי נוספת בעיה לו והיתה אותו. יתפסו
בשמו, זאת ימסור הרי הוא אחר למישהו דבריו את יעביר אח"כ והרב
ולשתוק, להעדיף או האמת את להגיד האם להתיעץ מבקש הוא ולכן
אתם הרי כאן שוחטים שאתם זה ביזנס, נדבר בא זו, בשפה לו אמרתי
למען ולכן לפרנסה, זקוקים אתם ,ברירה לכם אין כי זאת עושים
אבל הפרנסה. למען עושים לא מה כי שתסבול, כדאי הדבר עצמך
כל את עצמך על לוקח אתה אז לרב תשקר שאם בחשבון לקחת עליך
השוחטים יתר שעושים מה כל ואז במקום, השחיטה של האחריות
שתקח למה אז ,דבר מקבל אינך עבודתם על והרי ,שלך הגב על יהיה
כשקיימת עכשיו ועוד, זאת .דבר מכך לך שאין מה את עצמך על
ואם במקום, תיקונים לעשות ייאלצו האמת, את תאמר אם ,הזדמנות
,הדורות כל סוף עד באחריות תשא כך שבשל הרי ,אמת תאמר לא
לו ציינתי וכו' לחוד ינתחו אבר שכל חיים, החפץ דברי את לו תיארתי
הוא לו, שאמרתי מה כל אף על אך וכו'. יושה"ע ,אוחה"ק הזוה"ק את
את יפסיד והוא בשמו הכל את יספר שהרב אחד מדבר חשש עדיין
ואם הכל, את יגיד ושהוא אתו אלך שאני עצה לו נתתי ואז פרנסתו,
ישאל המקומית השחיטה ומנהל הבית בעל שהיה ... 'ר הזקן השוחט
אמר הוא לא אך זאת, שאמרו נכון אכן לו תאמר שסיפרת? היתכן אותו
,זאת אמרת שאני נכון האם כ"אח אותי ישאל הוא ואם אני, אלא זאת

ממך מפחד ואינני אמרתי אני נכון לו הקב"האשיב רק נותן בשבילי כי ,
פרנסתי. את מהקצב ולא מהשוחט לא מקבל ואינני פרנסה

ביקשבקיצור, בשחיטה? קורה מה אותנו שאל והוא ז"ל לרב הגענו
ריסוק בעיית את העליתי ואז קודם, אדבר שאני שוחט אותו
קטן פתק היה לרב הארגזים, את שזורקים ,משחטה באותה האברים
,שוחט אותו את הרב שואל ואז ,שאמרתי מה כל את רשם הוא ושם
200 שוחט אני ,בקיצור יאמר שהוא השוחט השיב ,לומר לך יש ומה נו,
להטריף יכול לא אני ,פגימה מוצא אני ואם הסכין את ובודק עופות
להטריף ההלכה פי על צריכים הרי ?היתכן הרב שאל האחרון. את רק
זאת אעשה אם ... השיב האחרונה? הבדיקה מאז ששחטו מה כל את
יתן הרבי האם בטלן, שאני עלי ויצעקו אותי יזרקו פעמיים או פעם
של לצדו עומד הרב היה בעבר לצידי. יעמוד לא אחד אף פרנסה? לי
וזה בפתק דבריו את רשם הרב לצדי? יעמוד מי היום אבל השוחט,
תיקונים עשו לא ,דבר הדברים מאותם יצא לא למעשה בפתק, נשאר

שהקמנו. הזעקה לכל ערך כל היה ולא

- כד -
שקבע על שוחט הכה ישראל פושע קצב הבית בעל - שורו על השור בעל

נבילות אפילו השוחטים מן הרבה מכשירים הפחד בגלל - טריפה

והרבההקרוב אחר שוחט להחליף פעמים הרבה הלך ... 'ר השוחט שלי
כמה עשה הוא אחת פעם ... בשביל או ... בשביל שחטו פעמים
שהיה הבית הבעל אליו ניגש הבדיקה, בעת או השחיטה בעת נבילות
ולא הריצפה על נפל הוא ,בפרצוף סטירה לו והחטיף ישראל פושע
מליון לו שישלם המשפט לבית אותו שיזמין לו אמרתי ואז ,לזוז יכל
יכול והוא אקדח לו יש כי ממנו מפחד הוא כי לי השיב וע"ז ,דולר
מפחדים פשוט שהשוחטים להווכח ניתן מכאן .רח"ל אותו להרוג

נבילה. גם ומכשירים הקצבים בתים מהבעלי

- כה -
ומשאיר הגרמות הרבה עושה שוחט - טריפות מאכיל חסיד למדן ... בשחיטת

כשר בתור הכל

חשובבמשחטת שוחט עם ביחד שחטתי שם ... קהילת למען שחטו ...
ה בשביל נ"י ... 'שוחטר אותו שליט"א, ... הרב של שחיטה

עם שוחט היה הוא שחיטה, סכיני לו מכין הייתי אני חרדי, שוחט היה
לי שהיה כך שלו, הסכינים את להכין עצל היה הוא כי שלי הסכינים
מרצוני זאת עשיתי אני סכינים. להכין עבודה שעות כמה יום בכל
בהמות 13 של במהירות היתה השחיטה .תשלום כל ללא הפרטי
ואני חוץ, ובדיקת פנים בדיקת בודק שהיה נוסף שוחט היה לשעה,
גם לבדוק לבדו יכול היה לא הוא כי חוץ, בדיקת לעשות לו עזרתי
שלי העבודה .אחת בשעה בהמות 13 אצל חוץ בדיקת וגם פנים בדיקת

התוית את ולשים לבדוק (בלומבע)היתההורדתי פעמים הרבה ,כשר
עשה הוא ולפעמים קטנות, סירכות ששמם הקטנים הרירים את

.ותבין)זאת זה בענין צדק זבחי זבחו שו"ת בספרי באריכות בזה שכתבתי מה (ועיין

הי' הוא ג'רסי, מניו הרבנים עבור שוחט היה הוא ... חסיד היה שם
היותר לכל או מ-2% יותר להטריף יכול היה לא הוא ,טריפות מאכיל
... בקהילת תוקע בעל וגם ,מופלג ולמדן יושב ... זקן היה הוא ,3%-
דיעה ובעל (עסקן ... לר' סיפרתי אני כי ,תוקע הבעל לא יותר כבר שהוא לי (נדמה

(קהילה שיעורבאותה מלמד גם היה אדם אותו ברנש, אותו של טיבו מה
הגרמות 5-4 עשה ... 'ר שהשוחט לי ומספר אלי ניגש הוא אז (... שם
כל לאחר חרדה, אותי תפסה רגע באותו רח"ל, כשר בתור אותם והניח
לך לו אמרתי נבלות, הרבה כך כל לנו יש לי שעולה מאמץ הרבה כך

הראשי לשוחט זאת שמים)תאמר ירא שוחט(שהיה אותו ... 'ר הוה וכך
הממונה למנהל שקורה מה את סיפרו ,בקיצור בראשו. עצמו את תפס
הגרמה, שם אין אם לשון כל לבדוק חדש תפקיד כבר'הי ולשנינו ... 'ר
שאלה זו כי לרב, זאת לספר מחוייב שהוא ... 'ר שוחט לאותו אמרתי
הגרמות העביר הוא כי לשחוט להמשיך לו מותר שוחט אותו האם
שילבש לו מציע אני אז ,לראות לו קשה שאם לו אמרתי כשר, בתור
אין דבר הבעל של הכח ,טוב רואה הוא כי השיב הוא ואז משקפיים,

.לשער

- כו -
בטענ כשר גלאט בתור אחוז 50 שישאר מכריח הבית שבשחיטההבעל ה

כזה הוא האחוז אחרת מהודרת

אחדשחטנו שוחט לשעה, 50-60 עגלים ב... הממונה)גם המנהל שהיה)'ר
שם ,וחוץ פנים הבודק היה ... 'ר האחר והשוחט שוחט היה ...
היתכן? שוחט אותו על צעק הבית הבעל בערך, 7% גלאט מצא הוא
מוציאים אתם ואילו ראש, כאבי כל ללא כשר גלאט 5% להם יש ב... הרי
חשש הוא מאתנו, נסיון יותר להם יש אולי השיב הוא אז ,גלאט 7% רק
הוא אז כי וטריפות, נבילות מאכילים האחרים השוחטים שאכן לומר
במקרה - נגדו מפעילים שהיו הטרור בשל וכן ,פרנסתו את מאבד היה
ניתן ולא בסירכות, מלאים והיו גדולים היו שהעגלים הבעיה היתה זה

.הסירכות את להתיר זה במקרה

- כז -
תקופה אותה במשך ושוחט חדשים שלשה במשך למקוה הולך אינו השוחט

בידו כשאינפקציה

למקוההשו"ב ללכת לו אסור היה בידו, קשה אינפקציה לו היתה ... ר'
הוראת עפ"י לו מותר היה לשחוט אך חדשים, שלשה במשך

הרע-בנים. ...מ רב איזה

- כח -
בא לא פעם אף - גוי כמו נראה המכשיר בעל - ג'רסי בניו עופות משחטת
נעשה מה כלל יודע אינו - משחטות להרבה הכשר נותן - השחיטה את לבדוק

במשחטה

נערכהשחטתי במקום ,עופות במשחטת ג'רסי בניו ארוכה תקופה
שנה. 15 במשך שם שחט שו"ב ... ר' גם וטובה, איטית שחיטה
עם נמוך יהודי איזה רואה אני העופות, הכשרת באמצע אני היום ויהי
אלי, התקרב הוא איטליאני, גוי איזה כמו נראה היה הוא שחור כובע

מארנינג" "גוט לו טוב)אמרתי הרב(בוקר הראביי שהוא לי אומר והוא
לראות רציתי אבל הנשמה, על רע לי נהיה .המשחטה של המכשיר
מאוד, יפה אומר והוא לו, והראתי סכין הוצאתי הוא, אדם סוג איזה
בא שהוא לי עונה והוא כאן? אותך ראיתי לא בעבר מדוע אותו שאלתי
כי לי והסביר למה? אותו שאלתי השגחתו, את להסיר בכדי למשחטה
שוחטים בלבד אחד במקום ,גדולות משחטות לכמה השגחה נותן הוא
לו ויש כבשים, למשחטת השגחה לו יש וכן ,ליום עגלים 2000-ל קרוב

ה על מדי יותרלשאלתי השגחתו. את להסיר החליט הוא ולכן ראש
משור עם חלילה אולי ,סכין עם שחטתי שאני בעבר ידע הוא מהיכן
הוא מדוע הסיבה טוב. אברך שאני עלי שמע הוא כי השיב חשמלי?
,כסף יותר לו לתת החליטו אחר במקום כי הבנתי ההשגחה את מסיר
אתה אם שלו המתחמקת התשובה פי על אותו לשאול המשכתי אך

משחטות ועוד ליום עגלים 2000 של משחטה כתפיך על לשאת יכול
כמעט שם לך שאין ליום עופות 200 על האם כבשים, של ענקיות

?מפחד אתה מזו ,מאוד איטית שהיא שחיטה שאלות,

- כט -
ראה שהוא אחרי גם לשחוט ממשיך שהוא מודה השוחט - הנוצות על שוחטים

גדולה פגימה

מסאטמארלדאבוני אדמו"ר כ"ק פקודת עפ"י לתלמיד שחיטה לימדתי
ההלכות ללמדו שהצלחתי עד גדול, בטלן היה התלמיד ,ע"זי
קבלה קיבל הוא שלמזלי עד הסכין, מאשר יותר מאוד קשה היה הדבר
לקח ... 'ר הזקן השוחט במקום והממונה חסר היה ב... .לשחוט והתחיל
שהאחרים כפי לשחוט יכל ולא בטלן היה הוא שם. שישחט אותו
הנוצות על שוחט שהוא איך וראיתי הסתכלתי אחת פעם שוחטים.
נתן הדבר .הידוע וטריפות הנבילות מאכיל אותו ... השו"ב כמו בדיוק
נורא לי כאב הדבר כך, כל התדרדר הוא ימים 3-2 בתוך בלב דקירה לי
בפעם היום ויהי .זי"ע מרן בפקודת ועוד שלי תלמיד היה הוא כי

הסכין את הראה הוא שם שחט שהוא החמישית או (חלף)הרביעית

פגימה בסכין מצא והוא ... וטריפות נבילות מאכיל זקן שו"ב אותו בפני
אותו השיב ,פגימה אותה לסכין קרה מתי אותו שואל הוא גדולה,
למה עליו לצעוק החל הזקן ואז וחצי, כשעה לפני קרה שזה שוחט
עליך היה שתקת מדוע ספק לך היה אם ,אז אמרת ולא שתקת
- שחיטה אותה כל - הכל אך יותר. מבוגרים לשוחטים זאת להראות

רח"ל. כשרה נשארה

-  -
הם - השוחטים על סומך המכשיר הרב - הרגשה בענין השוחטים ל

(או ללא מספיקיםשוחטים שהם ומתגאים מתיימרים שוחטים - הרגשה ספק)
לשעה 1200 לשחוט

חזרהפעם בדרכו במכונית אז הגיע המכשיר בעל ... כשהרב אחת
השוחטים את שאל והוא אסיפה, ערך השוחטים עם ביחד
עד בבוקר 6:30 משעה תמיד שוחטים היינו כזה, הוא הענין .כזו שאלה
אחרי ,דקות 15 של הפסקה לנו היתה כשבאמצע הצהריים, לפני 11:00
עובדים היו חלק מתחלקים, השוחטים היו ,שעות 4.5 בערך של עבודה
שוחטים היו 12 בשעה הצהריים ארוחת שעת לאחר נחים. היו וחלק
.שוחט לכל ליום 60$ שם משלמים היו יו, הא של השוחטים שם
בערך. 2:30 לשעה עד נערכת היתה הצהריים אחר של השחיטה
הוא הצהריים לפני עופות. הבית לבעל חסרו העבודה בסיום ,בקיצור
שעה לשחוט כשנאלצו לעוד זקוק היה והוא עופות אלף 12-13 הספיק
אחר האם השוחטים את המכשיר הרב אז שאל ,לפחות נוספת אחת
והוא ,בבוקר להם שיש כפי הרגשה אותה את לשוחטים יש הצהריים
כי קודם אותי לשאול העדיף שהוא יתכן ?אומר אני מה אותי שואל
אברך בס"ה אני לו השבתי וכו', דתי שאני ידע הוא ממני חשש הוא
ממני. רב נסיון להם שיש הותיקים השוחטים את קודם תשאל ,צעיר
,נוספת שעה שנשחוט התכנית את בעבר לי הציע כבר ... 'ר השו"ב
מה אחר שוחט שאל הרב קשה. מעמסה זו שלדעתי לו אמרתי ואני
הרגשה אותה את לו אין כבר השניה שבשעה השוחט ענה ואז דעתך,
השחיטה את כלל לדמות שאין ובוודאי הבוקר בשעות לו שהיה כפי
כמובן, אך רגועים. כשקמים הבוקר לשחיטת הצהריים אחר של
אותה את אין הצהריים אחר שאמנם וסוכם נצחו, הקלים השוחטים
הוחלט ולכן הרגשה, קיימת זאת בכל אך בבוקר שיש כפי הרגשה
שעות לעבוד שהסכימו שאלו כמובן נוספת, שעה ולעבוד להמשיך

שמנה. תוספת גם קיבלו נוספות

- א -
1200 שוחטים - קשה עבודה יום לאחר עייפים כשהם שוחטים לא

במפרקת העופות בכל נוגע (חלף) הסכין - הסכין)לשעה לפגימת (הגורם

כלום שזה וטוענים

בעיהעל נוצרה ואז נוספת, עבודה שעת הוסיפו שקיבלו הסיכום פי
יגמרו יו הא ששוחטי עד נוספת וחצי שעה להמתין שנאלצו
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כמוהם ואעשה טוב שוחט להיות אוכל שאני קיוו הם נהנו, הם סירכה.
רח"ל.

- כ -
נבילות כולה שלו השחיטה - ממנו וצוחקים קלקולים על מעורר השוחט

13בשחיטה בסביבות הבהמות של הנע הגלגל מהירות נעה המהודרת
את שונא היה אחד ידועים, שוחטים 2 שחטו שם לשעה,

ולשונות כבדים בחינם מקבלים היו הם כשהיה(צונגען)השני, וכו'.
אני רחב., וביד טובה בעין הרבה להם נותנים היו כשרים מספיק
לו אמרתי אז בפגימה, וחשתי לבדוק סכין השוחטים מאחד קבלתי
יודע אינך אתה ,ואמר אלי צעק הוא ואז ,בסכין פגימה שיש לי שנדמה
אני כי ברירה באין השבתי פחד מתוך טוב. הסכין מדבר, שאתה מה
טוב מבין לא עדיין אני בשומן, רק מדובר הסתם ומן תלמיד בס"ה
איום היה שם שהמצב היה האמת אך ידידו, נשארתי וכך בסכינים,

ונורא.

- כא -
קטנה כמות לשחוט המבקש רב - ביומו יום מדי שאלה כל ללא עופות אלפי
המטבחיים בבית הנשחטות העופות האלפי לכל מאשר שאלות יותר לו יש

היההייתי [זצ"ל] שליט"א ... הרב הגה"צ ,בשבוע אחת פעם ב... שוחט
וטוריקיס. עופות 200 שוחט והיה שבועיים, קיץ בכל במקום
יאכל שהוא בכדי עופות 5 כל לאחר הסכין את שיבדוק לו נותן הייתי
סכין, בודקים איך ילמד שהוא רציתי כך כדי בתוך ,בשקט העופות את
לו היו השאלות. את ולבדוק העופות את לפתוח לו עוזר הייתי בלילה
אלפי מאות ששוחטים העופות משחטת לכל מאשר שאלות יותר
הספר על אז עבדתי שעות, 6 במשך פעמיים עמו שוחחתי עופות,
אצל מוצא שאני לו ספרתי לבי, מר את בפניו ושפכתי ישעי', נפש
פעמים כמה כבר ?לעשות מה יודע ואינני רבות פגימות השוחטים
שלא אמר הוא ואז קשה, היתה שלהם הריאקציה אך ,להם אמרתי
מה לי יקרה אז ,הנעשה את אגלה אני אם כי מכך, עסק לעשות כדאי
אחריות בשום נושא ואינני הרבנים, מהתאחדות אותו זרקו לו, שקרה
לעשות איך יודע ואינני בטלן שאני יצעקו רק ,דבר לתקן אוכל לא כי

הוה. וכך בזיונות, רק ואסבול זאת

- כב -
לתקן מבקשים חשובים רבנים שתי - אברים) ריסוק (שאלת העופות את זורקים

דבר עושים ואינם

המטבחייםהייתי שבבית לו וסיפרתי ז"ל ... הרב המפו' הגה"צ אצל
הארגזים את שם זורקים ... ידוע כשרות מארגון הכשר לו שיש
נגד זועק ואני אברים, ריסוק של שאלה וקיימת מגבוה העופות עם
אחר שוחט אף כי משוגע שאני אומרים בתים והבעלי זה, מעשה
משהו יעשה שהוא לי הבטיח ז"ל ... הרב כך. על צעק לא מעולם
כפי נשאר הכל ,כדאתמול ומפטירין מכך דבר יצא לא אך בנידון,

שהיה.

- כג -
הרבנים גדולי את מעוררים רועשת העיר כל - (בהארטפורד) במכונה שוחטים
הכל - דבר עושים אינם אך לעשות מבטיחים הרבנים - גדולות בעיות על

לפרנ מחשש הקלקולים את לגלות חושש השוחט - שהיה כפי סתומתנהל

המכונותמעשה על לשחוט התחילו בהארטפורד הי', כך 'שהי
שבכל עד וכו', יצ"ו ... מק"ק הדתיים את חיממתי ואז העגולות
הרעש ,חכמות יודעים אינם גולם עולם ,שוחטת שמכונה דיברו העיר
גם לו שהיתה זי"ע ... שהרב עד ,השמים לב עד זעקה וההמולה
המקום. של לשוחט לקרוא שלח והוא כך על לו נודע שם אחריות
רוצה שהרב ידע כן שהוא מה ממנו, רוצה הרב מה ידע לא ההוא
לאטליז לי קורא ... 'ר שוחט אותו ,בקיצור השחיטה. בעיות על לשאול
את לפתור בכדי עושים מה לשוחח כדי שם, היה לא אחד כשאף
כי שקר לומר רוצה אינו והוא במבחן לעמוד צריך היה הוא הבעיה,

,זי"ע ... לרב משהו יגיד הוא אם כי נוספת בעיה לו והיתה אותו. יתפסו
בשמו, זאת ימסור הרי הוא אחר למישהו דבריו את יעביר אח"כ והרב
ולשתוק, להעדיף או האמת את להגיד האם להתיעץ מבקש הוא ולכן
אתם הרי כאן שוחטים שאתם זה ביזנס, נדבר בא זו, בשפה לו אמרתי
למען ולכן לפרנסה, זקוקים אתם ,ברירה לכם אין כי זאת עושים
אבל הפרנסה. למען עושים לא מה כי שתסבול, כדאי הדבר עצמך
כל את עצמך על לוקח אתה אז לרב תשקר שאם בחשבון לקחת עליך
השוחטים יתר שעושים מה כל ואז במקום, השחיטה של האחריות
שתקח למה אז ,דבר מקבל אינך עבודתם על והרי ,שלך הגב על יהיה
כשקיימת עכשיו ועוד, זאת .דבר מכך לך שאין מה את עצמך על
ואם במקום, תיקונים לעשות ייאלצו האמת, את תאמר אם ,הזדמנות
,הדורות כל סוף עד באחריות תשא כך שבשל הרי ,אמת תאמר לא
לו ציינתי וכו' לחוד ינתחו אבר שכל חיים, החפץ דברי את לו תיארתי
הוא לו, שאמרתי מה כל אף על אך וכו'. יושה"ע ,אוחה"ק הזוה"ק את
את יפסיד והוא בשמו הכל את יספר שהרב אחד מדבר חשש עדיין
ואם הכל, את יגיד ושהוא אתו אלך שאני עצה לו נתתי ואז פרנסתו,
ישאל המקומית השחיטה ומנהל הבית בעל שהיה ... 'ר הזקן השוחט
אמר הוא לא אך זאת, שאמרו נכון אכן לו תאמר שסיפרת? היתכן אותו
,זאת אמרת שאני נכון האם כ"אח אותי ישאל הוא ואם אני, אלא זאת

ממך מפחד ואינני אמרתי אני נכון לו הקב"האשיב רק נותן בשבילי כי ,
פרנסתי. את מהקצב ולא מהשוחט לא מקבל ואינני פרנסה

ביקשבקיצור, בשחיטה? קורה מה אותנו שאל והוא ז"ל לרב הגענו
ריסוק בעיית את העליתי ואז קודם, אדבר שאני שוחט אותו
קטן פתק היה לרב הארגזים, את שזורקים ,משחטה באותה האברים
,שוחט אותו את הרב שואל ואז ,שאמרתי מה כל את רשם הוא ושם
200 שוחט אני ,בקיצור יאמר שהוא השוחט השיב ,לומר לך יש ומה נו,
להטריף יכול לא אני ,פגימה מוצא אני ואם הסכין את ובודק עופות
להטריף ההלכה פי על צריכים הרי ?היתכן הרב שאל האחרון. את רק
זאת אעשה אם ... השיב האחרונה? הבדיקה מאז ששחטו מה כל את
יתן הרבי האם בטלן, שאני עלי ויצעקו אותי יזרקו פעמיים או פעם
של לצדו עומד הרב היה בעבר לצידי. יעמוד לא אחד אף פרנסה? לי
וזה בפתק דבריו את רשם הרב לצדי? יעמוד מי היום אבל השוחט,
תיקונים עשו לא ,דבר הדברים מאותם יצא לא למעשה בפתק, נשאר

שהקמנו. הזעקה לכל ערך כל היה ולא

- כד -
שקבע על שוחט הכה ישראל פושע קצב הבית בעל - שורו על השור בעל

נבילות אפילו השוחטים מן הרבה מכשירים הפחד בגלל - טריפה

והרבההקרוב אחר שוחט להחליף פעמים הרבה הלך ... 'ר השוחט שלי
כמה עשה הוא אחת פעם ... בשביל או ... בשביל שחטו פעמים
שהיה הבית הבעל אליו ניגש הבדיקה, בעת או השחיטה בעת נבילות
ולא הריצפה על נפל הוא ,בפרצוף סטירה לו והחטיף ישראל פושע
מליון לו שישלם המשפט לבית אותו שיזמין לו אמרתי ואז ,לזוז יכל
יכול והוא אקדח לו יש כי ממנו מפחד הוא כי לי השיב וע"ז ,דולר
מפחדים פשוט שהשוחטים להווכח ניתן מכאן .רח"ל אותו להרוג

נבילה. גם ומכשירים הקצבים בתים מהבעלי

- כה -
ומשאיר הגרמות הרבה עושה שוחט - טריפות מאכיל חסיד למדן ... בשחיטת

כשר בתור הכל

חשובבמשחטת שוחט עם ביחד שחטתי שם ... קהילת למען שחטו ...
ה בשביל נ"י ... 'שוחטר אותו שליט"א, ... הרב של שחיטה

עם שוחט היה הוא שחיטה, סכיני לו מכין הייתי אני חרדי, שוחט היה
לי שהיה כך שלו, הסכינים את להכין עצל היה הוא כי שלי הסכינים
מרצוני זאת עשיתי אני סכינים. להכין עבודה שעות כמה יום בכל
בהמות 13 של במהירות היתה השחיטה .תשלום כל ללא הפרטי
ואני חוץ, ובדיקת פנים בדיקת בודק שהיה נוסף שוחט היה לשעה,
גם לבדוק לבדו יכול היה לא הוא כי חוץ, בדיקת לעשות לו עזרתי
שלי העבודה .אחת בשעה בהמות 13 אצל חוץ בדיקת וגם פנים בדיקת

התוית את ולשים לבדוק (בלומבע)היתההורדתי פעמים הרבה ,כשר
עשה הוא ולפעמים קטנות, סירכות ששמם הקטנים הרירים את

.ותבין)זאת זה בענין צדק זבחי זבחו שו"ת בספרי באריכות בזה שכתבתי מה (ועיין

הי' הוא ג'רסי, מניו הרבנים עבור שוחט היה הוא ... חסיד היה שם
היותר לכל או מ-2% יותר להטריף יכול היה לא הוא ,טריפות מאכיל
... בקהילת תוקע בעל וגם ,מופלג ולמדן יושב ... זקן היה הוא ,3%-
דיעה ובעל (עסקן ... לר' סיפרתי אני כי ,תוקע הבעל לא יותר כבר שהוא לי (נדמה

(קהילה שיעורבאותה מלמד גם היה אדם אותו ברנש, אותו של טיבו מה
הגרמות 5-4 עשה ... 'ר שהשוחט לי ומספר אלי ניגש הוא אז (... שם
כל לאחר חרדה, אותי תפסה רגע באותו רח"ל, כשר בתור אותם והניח
לך לו אמרתי נבלות, הרבה כך כל לנו יש לי שעולה מאמץ הרבה כך

הראשי לשוחט זאת שמים)תאמר ירא שוחט(שהיה אותו ... 'ר הוה וכך
הממונה למנהל שקורה מה את סיפרו ,בקיצור בראשו. עצמו את תפס
הגרמה, שם אין אם לשון כל לבדוק חדש תפקיד כבר'הי ולשנינו ... 'ר
שאלה זו כי לרב, זאת לספר מחוייב שהוא ... 'ר שוחט לאותו אמרתי
הגרמות העביר הוא כי לשחוט להמשיך לו מותר שוחט אותו האם
שילבש לו מציע אני אז ,לראות לו קשה שאם לו אמרתי כשר, בתור
אין דבר הבעל של הכח ,טוב רואה הוא כי השיב הוא ואז משקפיים,

.לשער

- כו -
בטענ כשר גלאט בתור אחוז 50 שישאר מכריח הבית שבשחיטההבעל ה

כזה הוא האחוז אחרת מהודרת

אחדשחטנו שוחט לשעה, 50-60 עגלים ב... הממונה)גם המנהל שהיה)'ר
שם ,וחוץ פנים הבודק היה ... 'ר האחר והשוחט שוחט היה ...
היתכן? שוחט אותו על צעק הבית הבעל בערך, 7% גלאט מצא הוא
מוציאים אתם ואילו ראש, כאבי כל ללא כשר גלאט 5% להם יש ב... הרי
חשש הוא מאתנו, נסיון יותר להם יש אולי השיב הוא אז ,גלאט 7% רק
הוא אז כי וטריפות, נבילות מאכילים האחרים השוחטים שאכן לומר
במקרה - נגדו מפעילים שהיו הטרור בשל וכן ,פרנסתו את מאבד היה
ניתן ולא בסירכות, מלאים והיו גדולים היו שהעגלים הבעיה היתה זה

.הסירכות את להתיר זה במקרה

- כז -
תקופה אותה במשך ושוחט חדשים שלשה במשך למקוה הולך אינו השוחט

בידו כשאינפקציה

למקוההשו"ב ללכת לו אסור היה בידו, קשה אינפקציה לו היתה ... ר'
הוראת עפ"י לו מותר היה לשחוט אך חדשים, שלשה במשך

הרע-בנים. ...מ רב איזה

- כח -
בא לא פעם אף - גוי כמו נראה המכשיר בעל - ג'רסי בניו עופות משחטת
נעשה מה כלל יודע אינו - משחטות להרבה הכשר נותן - השחיטה את לבדוק

במשחטה

נערכהשחטתי במקום ,עופות במשחטת ג'רסי בניו ארוכה תקופה
שנה. 15 במשך שם שחט שו"ב ... ר' גם וטובה, איטית שחיטה
עם נמוך יהודי איזה רואה אני העופות, הכשרת באמצע אני היום ויהי
אלי, התקרב הוא איטליאני, גוי איזה כמו נראה היה הוא שחור כובע

מארנינג" "גוט לו טוב)אמרתי הרב(בוקר הראביי שהוא לי אומר והוא
לראות רציתי אבל הנשמה, על רע לי נהיה .המשחטה של המכשיר
מאוד, יפה אומר והוא לו, והראתי סכין הוצאתי הוא, אדם סוג איזה
בא שהוא לי עונה והוא כאן? אותך ראיתי לא בעבר מדוע אותו שאלתי
כי לי והסביר למה? אותו שאלתי השגחתו, את להסיר בכדי למשחטה
שוחטים בלבד אחד במקום ,גדולות משחטות לכמה השגחה נותן הוא
לו ויש כבשים, למשחטת השגחה לו יש וכן ,ליום עגלים 2000-ל קרוב

ה על מדי יותרלשאלתי השגחתו. את להסיר החליט הוא ולכן ראש
משור עם חלילה אולי ,סכין עם שחטתי שאני בעבר ידע הוא מהיכן
הוא מדוע הסיבה טוב. אברך שאני עלי שמע הוא כי השיב חשמלי?
,כסף יותר לו לתת החליטו אחר במקום כי הבנתי ההשגחה את מסיר
אתה אם שלו המתחמקת התשובה פי על אותו לשאול המשכתי אך

משחטות ועוד ליום עגלים 2000 של משחטה כתפיך על לשאת יכול
כמעט שם לך שאין ליום עופות 200 על האם כבשים, של ענקיות

?מפחד אתה מזו ,מאוד איטית שהיא שחיטה שאלות,

- כט -
ראה שהוא אחרי גם לשחוט ממשיך שהוא מודה השוחט - הנוצות על שוחטים

גדולה פגימה

מסאטמארלדאבוני אדמו"ר כ"ק פקודת עפ"י לתלמיד שחיטה לימדתי
ההלכות ללמדו שהצלחתי עד גדול, בטלן היה התלמיד ,ע"זי
קבלה קיבל הוא שלמזלי עד הסכין, מאשר יותר מאוד קשה היה הדבר
לקח ... 'ר הזקן השוחט במקום והממונה חסר היה ב... .לשחוט והתחיל
שהאחרים כפי לשחוט יכל ולא בטלן היה הוא שם. שישחט אותו
הנוצות על שוחט שהוא איך וראיתי הסתכלתי אחת פעם שוחטים.
נתן הדבר .הידוע וטריפות הנבילות מאכיל אותו ... השו"ב כמו בדיוק
נורא לי כאב הדבר כך, כל התדרדר הוא ימים 3-2 בתוך בלב דקירה לי
בפעם היום ויהי .זי"ע מרן בפקודת ועוד שלי תלמיד היה הוא כי

הסכין את הראה הוא שם שחט שהוא החמישית או (חלף)הרביעית

פגימה בסכין מצא והוא ... וטריפות נבילות מאכיל זקן שו"ב אותו בפני
אותו השיב ,פגימה אותה לסכין קרה מתי אותו שואל הוא גדולה,
למה עליו לצעוק החל הזקן ואז וחצי, כשעה לפני קרה שזה שוחט
עליך היה שתקת מדוע ספק לך היה אם ,אז אמרת ולא שתקת
- שחיטה אותה כל - הכל אך יותר. מבוגרים לשוחטים זאת להראות

רח"ל. כשרה נשארה

-  -
הם - השוחטים על סומך המכשיר הרב - הרגשה בענין השוחטים ל

(או ללא מספיקיםשוחטים שהם ומתגאים מתיימרים שוחטים - הרגשה ספק)
לשעה 1200 לשחוט

חזרהפעם בדרכו במכונית אז הגיע המכשיר בעל ... כשהרב אחת
השוחטים את שאל והוא אסיפה, ערך השוחטים עם ביחד
עד בבוקר 6:30 משעה תמיד שוחטים היינו כזה, הוא הענין .כזו שאלה
אחרי ,דקות 15 של הפסקה לנו היתה כשבאמצע הצהריים, לפני 11:00
עובדים היו חלק מתחלקים, השוחטים היו ,שעות 4.5 בערך של עבודה
שוחטים היו 12 בשעה הצהריים ארוחת שעת לאחר נחים. היו וחלק
.שוחט לכל ליום 60$ שם משלמים היו יו, הא של השוחטים שם
בערך. 2:30 לשעה עד נערכת היתה הצהריים אחר של השחיטה
הוא הצהריים לפני עופות. הבית לבעל חסרו העבודה בסיום ,בקיצור
שעה לשחוט כשנאלצו לעוד זקוק היה והוא עופות אלף 12-13 הספיק
אחר האם השוחטים את המכשיר הרב אז שאל ,לפחות נוספת אחת
והוא ,בבוקר להם שיש כפי הרגשה אותה את לשוחטים יש הצהריים
כי קודם אותי לשאול העדיף שהוא יתכן ?אומר אני מה אותי שואל
אברך בס"ה אני לו השבתי וכו', דתי שאני ידע הוא ממני חשש הוא
ממני. רב נסיון להם שיש הותיקים השוחטים את קודם תשאל ,צעיר
,נוספת שעה שנשחוט התכנית את בעבר לי הציע כבר ... 'ר השו"ב
מה אחר שוחט שאל הרב קשה. מעמסה זו שלדעתי לו אמרתי ואני
הרגשה אותה את לו אין כבר השניה שבשעה השוחט ענה ואז דעתך,
השחיטה את כלל לדמות שאין ובוודאי הבוקר בשעות לו שהיה כפי
כמובן, אך רגועים. כשקמים הבוקר לשחיטת הצהריים אחר של
אותה את אין הצהריים אחר שאמנם וסוכם נצחו, הקלים השוחטים
הוחלט ולכן הרגשה, קיימת זאת בכל אך בבוקר שיש כפי הרגשה
שעות לעבוד שהסכימו שאלו כמובן נוספת, שעה ולעבוד להמשיך

שמנה. תוספת גם קיבלו נוספות

- א -
1200 שוחטים - קשה עבודה יום לאחר עייפים כשהם שוחטים לא

במפרקת העופות בכל נוגע (חלף) הסכין - הסכין)לשעה לפגימת (הגורם

כלום שזה וטוענים

בעיהעל נוצרה ואז נוספת, עבודה שעת הוסיפו שקיבלו הסיכום פי
יגמרו יו הא ששוחטי עד נוספת וחצי שעה להמתין שנאלצו
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והשוחט אותולשחוט, לנצל כדאי זמן, אותו על חבל כן שאם חשבו ים
כשנאלצו במיוחד נוספים, 60$ ולהשתכר יו הא בשביל ולשחוט
.מכונית באותה הביתה השוחטים את שלקחו עד שעות 3-2 להמתין
מי הרי !כסף כסף! אמן העם כל ויענו ההצעה את הציע ... 'ר השוחט
שהולך בזמן כשמדובר במיוחד ,60$ תמורת שעות 1.5 לעבוד רוצה אינו
וויתרתי לשחוט הסכמתי לא אני נוספות. שעות 1.5 שחטנו ואז לאיבוד,
להם אמרתי בעבודה, ביניהם התחלקו האחרים והשוחטים ,הכסף על
.זאת לעשות מסוגל ואיני מות עד עיף אני אך כסף אוהב מאוד שאני
עוד השוחטים שני אותם מהשחיטה, עלו כשהשוחטים הצהריים אחר
העבודה בעת לשכוח אין אך ונרדמו, נפלו לחדרם להגיע הספיקו לא
ומספר מתגאה תמיד היה ... 'ר השו"ב והקצב, הכח במלוא עבדו
1200 מאשר פחות לא לשחוט הספיק הוא הצהריים אחר שבשעות
פוגמת אינה שהמפרקת טען הוא .במפרקת נגע הוא עוף בכל לשעה,

רח"ל הסכין את(...שחיטה אותה על לספר מה הרבה יש (לדאבוני

- ב -
מגיעים הרבנים - לבדוק מגיע המכשיר כשהרב יפים חלפים מכינים השוחטים
הלכה פסק כותבים ומוכרים ידועים רבנים - מראש ומודיעים מוזמנים כשהם
נבילות להאכיל נאלץ יו אוי – שוחט לכל יותר או לשעה 1200 שחיטת המתיר

הכשר עם וטריפות נבילות אוכלים בעיר - וטריפות

השו"בפעם ואז במקוה, היינו בוקר לפנות 3:15 בשעה רביעי ביום אחת
עם שלום עשה המכשיר הבעל ... שהרב לשוחטים אומר ... 'ר

... שני)הרב מכשיר בעל הוא גם מסוכסכים(שהיה שהם ידוע היה כשבעבר
אותו ואז געוואלד", "אוי ואמרתי קראתי ואז ,קשות בשני אחד ופגעו
אמרתי ?מודאג כך כל אתה מדוע אותי שואל הסיפור את שסיפר שו"ב
לי מאשר שו"ב ואותו ההכשר, את יחד כעת יתנו שניהם הנראה ככל
השחיטה על ההכשר את יחד לתת בכדי היום מגיעים הם שאכן

.שנשחוט

הממונהבינתיים המנהל הרי ידעת, לא האם השוחטים אותי שאלו
סכינים שיכינו מהם וביקש אתמול אליהם טלפן ... 'ר השוחט

את(חלפים) בדק ... רב אותו ,בקיצור צלצל. לא בכלל הוא לי אך טובים,
מקום בכל כמעט נעו, כבר הגלגלים בעיניו, חן מצא והמקום הכל
מספר התעכב עצמה שחיטה באולם אך ,הרבה והסתכלו התעכבו
כמנהגו השחיטה בעת לבדוק רצה לא הוא הסכינים את בלבד, דקות

... הרב הראשון)של המכשיר הבעל).

ואזהבעל מאחר הרבנים, שני עם ישיבה במקום קיים המקומי הבית
והשוחט בעצמם יסעו שהעופות לשחיטה, חדישה מכונה תכננו
זקוקים היו הם העופות, עם יחד הגלגל על נע הוא כשגם ישחוט
על שוחטים, 5 היינו כשאנחנו כי לשעה, 1200 לשחוט שמותר לאישור
דבר של שפירושו שוחטים יו לאוי היה שחיטה של כמות אותה
לשעה, 600 רק שחטו יו והאוי לשעה 3500 בסביבות נע הגלגל שאצלנו
היו לשעה, 3500 להספיק בכדי שלנו השוחטים עשו מה להבין ניתן
את כשראה גדול תיאבון קיבל הבית הבעל אדיר, בקצב לשחוט חייבים
עליו ולמה הכמות כל את להספיק יכולים שוחטים 6-5 כשרק ההספק
של שפירושו כמות אותה על ליוניאן נוספים 400$ שוחטים ל-12 לשלם
הוא שלו הכל כשהסך ,שבוע בכל 2400$ לחסוך יכול שהוא דבר
לו שיתנו המכשירים בעלי שני מאותם ביקש הוא לכן לשנה, 120,000$
אותו ובשביל אחריותם, על ושיהיה בשעה לשחוט מותר כמה מכתב
במשרדו הסכימו. והרבנים גדול מחיר לשלם הבית הבעל הציע מכתב
אותו, הדפיסה הכתבנית למכתב, נוסח מיד ארגנו הבית הבעל של
לשחוט שמותר הקובע המכתב אותו על שמותיהם את חתמו והרבנים

וישבעו". ענוים "ויאכלו שוחט לכל לשעה 1200

שיש"הרצים והודיע ליוניאן מיד פנה הבית בעל הקצב דחופים" יצאו
גדולים רבנים 2-מ הכשר לו יש כי מיותרים שוחטים 6 לו
חינם לשלם חייב אינו והוא לשעה 1200 לשחוט שמותר שקבעו
במקום היו לא כבר מכתב אותו מאז שבועיים תוך בטלנים, לשוחטים
אותם של חסידים להיות שהפכו עד זמן לקח יו לאוי כי שוחטים, 5-4
של השוחטים לשעה. 1200 לשחיטת ושיסכימו המכשירים הרבנים

בתואר אותם כינו הם ולילה יומם הרבנים שני אותם את קיללו יו האוי
שח שהתירו מכתב"רע-בנים" לתת כשהסכימו ועוד שכזו, מהירה יטה

יו האוי שוחטי הפכו ברירה בדלית כזו. כמות שחיטת המאשר
אחד יום רק שחטה שלנו והשחיטה מאחר ,גדולות כמויות למספיקי
נבילות כמה לתאר ניתן ,בשבוע ימים חמשה עבדו הם ואילו ,בשבוע
חסידיים רבנים 2 סמך על והכל ,ל"ר זו משחיטה יצאו וטריפות

ידועים.

- ג -
שהשאירו על צוחקים - יותר מחמיר שהינו על חברו את רודף אחד שוחט
קל להיות אותו מלמד - ראויות חוץ בדיקות לעשות מאפשר אינו - הגרמות

האברךאצל השו"ב ליד עמדתי שוחט ... שהשו"ב היכן קא. ... שחיטת
חדש, שוחט אז היה עוד הוא שוחט שהוא איך לראות כדי ... 'ר
חשב תמיד הוא לשחיטה שחיטה בין הסכין על הרבה מסתכל היה הוא
מקלל היה שם שוחט הוא גם ... שלו הקרוב פגימה, הסכין על שיש
כך מכל משתגע הוא כי שחיטה, אותו לימד שהוא חבל ואמר אותו
בדעתך תחליט אליו צועק היה הוא הסכין, על להסתכל פעמים הרבה
השחיטה באמצע היה כשהוא השחיטה בעת אחת פעם לא. או כן
פעם עוד שאם לו ואומר לשון, כשבידו ... הבית הבעל במהירות הגיע
יותר הגוף לצד שוחט היה הוא ,אותך אהרוג אני לשחיטה תיגש אתה
ואם פאונט לכל 7$ של בסך מוכרים הלשון את .להגרמה יביא שלא כדי
הוא ואם ,לפחות בשר פאונט עוד ללשון מגיע הגוף לצד שוחט הוא
500 כל על פאונט 500 של הפסד הבית לבעל יש זאת, עושה אינו
שהוא חשבנו עליו התנפל הבית כשהבעל .גדול סכום וזהו בהמות
השחיטה מחדר יצא הקצב הבית שהבעל אחרי ואז אותו, להרוג עומד
שגם עד קשות אותו ומוכיח קולות בקולי עליו צעק ... 'ר שלו הקרוב
מנוחה, כבר לו שיתן ממנו מבקש והיה זאת לסבול יכל לא ... 'ר השו"ב
להוציא התכוון הוא בודאי סימפאטי, אדם הינו ... 'ר וקרובו מאחר אבל

הדתיות את הצעיר השוחט של .(פרומקייט)מראשו

הזמנים,מאז לקלהשתנו הפך הוא שמים ירא פעם שהיה שוחט אותו
כותב היה שהוא איך זוכר אני ,שלו הקרוב כמו בדיוק בשחיטה
עליו צועק היה שלו והקרוב דברים, 10 לפחות הבדיקות לפני הלוח על
שאתה מה כל את לעצמו שכותב אחד שוחט עוד ראית האם משוגע
הזמן כל אתה לכתוב, צריך ריר שכל חושב באמת אתה האם כותב,
ולתמיד אחת תכתוב ריר איזה ושם ריר איזה כאן גם יש אולי חושב
שוחט שאותו עד זה תהליך המשיך וכך ברירים, מלאה הבהמה שכל

ממש. טריפות להתיר והתחיל המלאכה את למד

- ד -
מה מכחיש שוחט - גלאט בתור סירכות פעמים הרבה משאירים שוחטים

מודה אחד שוחט - לו שמעוררים

כללהיה בדרך קא. ... של הגלאט בשחיטת בדיקות על שימוש לי
הבהמה לתוך נכנסתי לא חלק הלך פנים)כשהכל כשהיו(בדיקת אך ,

הייתי מודרני לצבור אלא לאנשינו מיועדת היתה לא והבהמה בעיות,
שהיו בבהמות גם זאת עושה הייתי לפעמים הבהמה, לתוך נכנס כן
... 'ר של השחיטה לאחר שבדקתי פעמים היו שלנו, לצבור מיועדות
את שימצאו בכדי השומן עם אותו השארתי ולכן סירכה, שם ומצאתי
על הסירכה את לי השארתם בודאי אתם לו אומר אני ,בחוץ הסירכה
,דבר השארתי לא אני שטויות תדבר אל לי השיב והוא המתפצלת,
השיב, והוא השומן, עם הבהמה את השארתי הרי לו ואמרתי המשכתי
אני טעות, עשיתי הסתם שמן לו אמרתי ,שח אתה מה יודע אינך אתה
עמו, ולהתווכח לעמוד לי אסור היה אבל מעשה, בשעת אותו תפסתי
מרחוק עמדתי ואז ,יודע ולא רואה לא שאני כאילו עצמי את עשיתי
לא יותר אני השארתי, שאני הסירכה את מוריד שהוא איך רואה ואני
גם סירכות פעמים הרבה תפסתי ... 'ר השוחט אצל גם אותו. שאלתי
בינתיים אותי, לבחון בכדי בכוונה זאת השאיר הוא שאולי חשבתי שם

הסירכה. את ראה לא פשוט שהוא לי הודה הוא


