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קונטרס

 מכתבי התעוררות
בענין השחיטה

חלק א' - שנת תשל"ג - תשל"ט לפ"ק, עם הוספות חדשות,
 כל מה שכתוב כאן נוגע לכל הבתי שחיטה בכל העולם כולו

 ]ראה באריכות בחלק ב'[

חלק ה

'ט מכתב
ב"ה

סלה. טוב וכל והשלו החיי

הבוטשער והנהלת קהלתינו ומנהיגי ידידינו אל
סאטמאר... דקהילת סטאהר

חיבה של בקריאה אליכ קוראי הננו
להסיר דחופה להתעוררות נמרצה בקריאה
בשחיטות קהלתינו ומבתי מבתינו הזה המכשול

וכו' האלו הגדולות

בזה: ונתחיל

לא הוא כי לנו אמר שליט"א מבאטור הרב (א
והוא ,שני שלש כבר העופות שחיטת אצל היה
"המאור" 'בקו שנדפס מה שכל אמר בעצמו
השחיטה בבית היה וכאשר ,וצדק אמת
והיו האלו החששות כל ש ראה ,בהארטפארד

הכל. על משגיחי לו

שחיטות שבענייני מבאטור, הרב העיד עוד
פרט כל להבי יכול היה לא כי ,"לשובי האמי
ובפרט בעצמו, שוחט שאינו מי שחיטה של ופרט
בכל לה והאמי כזו, במהירות ששוחטי
היתה שטעות רואה הוא שכעת ,והוסי .דבריה
והוליכוהו ,לדבריה להאמי לו היה ולא בידו,

,שוללבעצמו מבאטור הרב העיד כ.

שנשחט, במה רק היתה בעיניו שראה מה כל
ולא שמתו, ממש נבילות ש היו מזו, יתירה אמנ
מאות ויו יו בכל ראה ג וכלל. כלל נשחטו
ושאר מעיי הבני שנטרפו מחמת טריפות
פעמי כמה לו אמר וויינשטאק וכו'. טריפות
,ומשגיחי "שובי עוד צריכי כי לו כשאמר
נישט קע אי "הלשו בזה מבאטור להרב השיב

אזוי! אויסהאלטע
שלשי לער ההוצאות לו שעולי ראה כאשר
,ושנה שנה בכל יותר דאלאר אל ארבעי או

יודע אינו באמת והוא סיגעט, אב"ד את לו לקח
"השובי כאשר וכו', לשמאלו" ימינו בי"

היטב. מזה יודעי והמשגיחי
ושמו..., שו"ב ש היה אשר ,כ ג לנו וסיפר
ופחד ,גדולה פגימה לו היתה השחיטה אחר אשר
יטריפו שלא כדי האחרי "לשובי להראות מאוד
וראה אחת שעה שעברה עד ,האחרונה השחיטה
כי יאומ לא ממש גדולה פגימה שהוא כ אחר
שהוא לו ואמר אחר לשו"ב לשאול הל יסופר,
אירע מתי ושאלו מאוד ונבהל ,ל"רח פגימה ממש

בהפגימ שהרגיש והשיב ,הפגימהיותר לפני ה
אודות תיכ סיפר לא למה אותו ושאלו משעה,
אפשר שיהא בדעתו שחשב ענה זה על ,הפגימה
הפגימה. ותסתלק ידו על הסכי את לשפש
כזו, פגימה לסלק אפשר וכי השו"ב, לו ואמר
ומדוע הפגימה, את לסלק מאוד קשה באב אפילו

?הפגימה אודות ומיד תיכ סיפר לא

כי פרנסתו, אודות התיירא שבודאי הוא האמת
הכל להטרי ויצטרכו "שובי ששה עוד ש היו
ולא ,העופות כל נתערבו שכבר הספק מחמת
שיצטרכו מעשה בשעת כלל דעתו על עלתה
כל ידי על שנשחטו עופות אלפי כמה להטרי
שמספיקא שידע מטע ואולי זו, בשעה השוחטי

העופות. כל יטריפו לא

מבאטור הרב חשב הנ"ל השוחט על והנה
ומה נאמר מה כ וא ,שבטבחי הטוב שהוא
השוחטי אצל כאלה קלקולי יש א נדבר,
ובודק] [ששוחט ששו"ב חידוש הוא וכי ,הותיקי

?ל"רח וטריפות נבילות שוחט חדש

ראוי אינו שהשוחט לו להסביר רציתי
שיוכל מישהו לי היה לא אבל עוד, לשחוט

יותר. טוב לשחוט
הרב שבא אחר אשר הנ"ל הרב לנו סיפר עוד
הרב יכול היה לא כי הפקר, הכל כבר היה מסיגוט
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כל על וויינשטאק. אצל כלו לפעול מבאטור
יודע כ ג מסיגוט שהרב השיב לו שאמר דבר
הוצאות לי ולמה כ שטוב אמר והוא ,הכל
אז ומני ח"ו. לאיבוד אל זה ידי על הרי ,בחינ
שמשגיח אמר הוא ,הבלאמבעס כל הפקר היו
במשרד ש שנמצאי אליו צילצל מהיוניא אחד
מי ואי סיגוט של בלאמבעס אלפי מאה עוד

זה. את שיבקש

טריפות על לשי שיכולי מזה חו
מאות כמה כ ג הדבר עולה הללו, הבלאמבעס
וצלצלתי .חשבו שו יודעי היו ולא דאלאר
והשיבו הבלאמבעס, מולי היה מי לשאול לש

הכל. מולי היה שוויינשטאק לי

סיפר והוא שעות, 20 לער כבר אצלו ישבנו
הקלטנו אתו השיחות כל ואת לכל, אשר הכל לנו
ואמר .אצלינו בנמצא ה שעדיי קאסעטעס על
וא ,הזה הדבר לתק אחת עצה רק שיש לנו
של "השובי לכל יקראו האמת את לדעת רוצי
שמי יראי "שובי עוד שיש יראו ואז ,עופות
יו שבכל האלו הגדולות השחיטות על שאומרי
רבני שלשה וצריכי ,מחברתה מרובה הקלקלה
כי ,כלו "להשובי יספרו שלא ושלימי יראי
באמרו, ,הבית לבעל חבירו על מספר שו"ב כל
צרי אני ולמה כמוני, שוחט אינו הוא נא, ראה
יותר כס לו לית צריכי וממילא יותר, לעבוד
מה "להשובי יספרו א וג השני, מלשו"ב
השו"ב פרנסת תמצא המצא ,אחד שו"ב שסיפר
הבית לבעל יספר השו"ב כי עצומה, בסכנה ההוא

חידוש שו ואי לאבדו, רוצה שלו בזהשהשוחט
בית מבעל לשבוע דאלאר מאות ד' מקבל ששוחט

?פרנסה בשביל יעשה לא ומה השחיטה,

הרב לפנינו שהציע התיקוני לכ והא
שליט"א: מבאטור

שו"ב שא די בית יד כתב יוציאו שהרבני (א
יאסרו לשעה עופות מאות 'מד יותר ישחוט אחד
הגלאטע במקו יותר יעבוד ולא ,שחיטתו
אי כי ,ליו שעות מד' יותר יעבוד לא ג ."שובי
מד' יותר עובד א הרגשה לו שתהיה אפשר
שוחטי אי א האמת את ולברר .ביו שעות

:עצות שני יש לשעה, מאות 'מד יותר

שלא דאורייתא בשבועה ישבע שהשו"ב (א
א מסופקי אנו אז שג גב על וא יותר, ישחוט
הרבה הרואות עינינו דהלא אמת, דובר הוא
אשר "שובי שכ וכל ,די בבית שנשבעי אנשי
יכול אולי אבל שו"ב, אומנות רק הוא פרנסת כל

יותר. יעבדו שלא ישבעו א להיות

על שישגיח תמידי משגיח תעמיד שהקהילה (ב
רק משכורתו את יקבל והוא ,ש הנעשה כל
לכל ויל ברויער, קהלת אצל כמו מהקהלה,
,מתנהלת השחיטה אי לראות המקומות
,ומשגיח שו"ב לכל וישאל והחסרונות, המעלות
ברצונו ,חבירו על לשה"ר קצת לו יספר אחד וכל
קצת לו יתגלה ואז המשגיח, בעיני ח למצוא

לדעת הנסיו לו יהיה הזמ ובמש שנעשה ממה
,השחיטה של נא] [סרט "ה"ליי של המהירות את
כמה לראות שעות המורה על יסתכל דקה ובכל

טשעקעלסתולי שעליה ברזל, של שרשראות)

שנשחטו) עלהתרנגולי החשבו ידע ומזה ,עוברי
,למשל השעה, במש נשחטו עופות כמה שעה כל
,דקה לכל טשעקעלס 30 של במהירות הול א
כמה ידע וכ וכו'. לשעה 1800 המהירות אז

ארגז בכל יש יש(באקס)עופות באקסעס כמה 
14 ויש ,באקסעס 40 יש שורה בכל למשל ,בטראק
טראקס כמה הכל, הס ידע זה ובאופ ,שורות
לדעת יוכל וכ ,יו בכל המטבחיי מבית יוצאי

.בדיוק החשבו כל

כלו לומר יכולי אי שהרבני הוא האמת
...אצל כמו טשעקס לה נותני אי א "להשובי
ולא שנה עשרי כבר "שובי לה שיש קהלה
לנו שסיפר כמו ,כלו לה לומר אחד א יכול
הגלאטע כמו יותר לשחוט צריכי שה ר'...

המודעה על נדבר ועכשיו ,"שובי(אדווערטייזמענט)
...הכשרות וועד בהכשר שכתבת

יהודי חרושת בית שבעל בזה התחלת (א
כל כשהיה עבאיירא מלפני ,ושלימי יראי

הש וקהלהבית ומשגיח רב השגחת תחת חיטה
לו והיה ,הבית הבעל כל ש היה והמשגיח שלו,
כמו מעלה קצת היה ,לכ כידוע מפתח כ ג
גדולה שחיטה לו היתה שאביו הרב... לנו שאמר
אייראע, ערי ער לפי הכל היה אבל "שובי של
היו של השחיטה לבתי עיקר כל דומה אינו וזה
אבל ,הכל לכ יספר והוא פיו את תשאלו וכו',
משגיח לנו שסיפר הכל כבר יודעי אנו עכשיו
שזהו "השובי בש ,ש שעובד מלעיקוואוד
לובש וא יהודי, הוא הבית בעל א גדול חסרו

לבנות וגרביי שטריימעל(זאקע ווייסע)הש אז 
עניני בכל עליו סומכי הרבני כי וכו', ירח
רוב אדרבה, ,כלו על נאמ אינו והוא הכשרות
יותר, לרמות שכל לה ויש נינהו, ישראל גנבי
לזה וראיה ,נאמ שהוא עליו שחושבי ובפרט
ואת "השובי את ישאלו שכאשר ,נאמ שאינו
מקבלי שה כיו ,נאמ שהוא יאמרו המשגיחי

.בתי מהבעלי משכרות

"השובי את מעודד הוא אז יהודי הוא א (ב
המשגיח לנו שסיפר כמו יותר, שישחטו

גדול בסוד אודותמלעיקוואוד מפחד שהוא כיו)

לו אמרנו אבל ,אד לשו לספר רוצה אינו ובאמת פרנסתו,

(שמות מפרסמי כ,שאיננו ג שו"ב להיות רוצה הוא ,
פרנסתו. יאבד שמו את יפרסמו וא

כל את שואל הבית שבעל לנו, שסיפר וזה ג)
חמש שוחט פלוני שו"ב מדוע מהשוחטי אחד
ומפחד ,יד מתחת שיוצא ממה יותר עופות מאות

השני ששחיטת הבית לבעל יותרלומר 500 (ששוחט

לוממנו) מבטיח הבית ובעל היא, כשירה לאו
,בכ מתרצה אינו וא משכורתו, את להגדיל
יכול אינני :לו ואומר חימה בעה"ב מתמלא

לא וזה פרנסת לאבד סופ יותר, כא להחזיק
באשמתי. יהיה

,הלו עד הגענו למה יסופר כי יאומ לא
יל שלא השחיטה בית על ליזהר צרי שהשו"ב
ששחיטתו זה על להשגיח צרי ואינו ,לאבדו
בימינו, עלתה שכ לנו אוי כשירה. תהיה
להוציא שיראה הזמ כל אותו שמפחידי
על יסתכל ולא עופות, ויותר יותר ידו מתחת

השחיטה. כשרות
800 רק שוחט הנ להשו"ב, לו אומרי הזמ כל
1400 או 1200 שוחט וחביר ,לשעה עופות
יותר, כא אות להחזיק יכול איני לכ לשעה...
,מחביר ממש בכפילות לי עולה עבודת כי
זאת בכל וא .$600 שבוע בכל מפסיד אני ובגלל
להמאיסו השני השו"ב פועל אז לבו, יחרד לא
על סרה ידבר שלא כדי השחיטה, בית בעל בעיני
הקט השו"ב צרי כמה יודע מי כי ,הגדול השו"ב
לשו"ב שנהיה עד וטריפות נבילות להאכיל הזה

כזה. גדול
רשע שהוא אחד לשו"ב אמרנו כאשר ופע

המגמור בקו' שנתפרס מה כמסיחאור)(לפי לנו סיפר ,
הרב ע מזמ כבר שדיברתי תדעו תומו, לפי
מצעהלי הרב ע וג הכל, לו וסיפרתי מפאפא
נגד במלחמה לצאת ביכלת שאי לי ואמרו
זקני ואנו רח"ל, הכל מנהל שהוא מרדכי, שבתי
הול פע בכל כי נגדו, להלח מדאי יותר
שעשה כמו שליט"א, לרבינו הרע לשו ומספר

מאורעות. בכמה
רבני חמש ע ש שהיית מזה נדבר ועכשיו

שולל. אתכ והוליכו
השרשרת על ששחטו שוחטי 'ג לכ הראו (א

("ליי")במודעות יצאת ותיכ ,לשעה עופות אל
מזה. נדבר ועכשיו ,טוב שהכל גדולות

את להטעות רוצי המכשילי שהרבני או (ב
הקהל כברדעת יודעי אנו כי לעשות תוכלו לא וזה)

הקהל) לפני יבוא כא שכתוב ממה ויותר ו...הכל, או...
כמו בזה, אשמי ואינכ שולל אותכ מולי
ממה הכל לנו סיפר הוא ...מ הרב לנו שאמר

.שני 10ב לו שנודע
אז לשעה, אל שוחטי "שובי שלש א ג)
צריכי שעה כל כי ,"שובי ששה להיות צרי
מבאטור, הרב לנו שהסביר כמו ,"השובי להחלי
ששו"ב רצה לא בהארטפארט אצלו כי לנו ואמר
ואצל ,ביו שעות משלשה יותר יעבוד אחד
מחליפי שעה שבכל ,כ כ ג שוחטי היוניא
שיוכלו כדי ,אחרי "לשובי "שובי אות
ולנוח הזה בזמ שחיטה] של סכי] חל לעשות
בחלפי לשחוט מוכרחי אז נחי לא וא ,קצת
,מזה לדעת יכולי אינ שהרבני ,רח"ל פגומי
הרבני כשמגיעי כי ,אחד שו"ב לנו שאמר כמו
להשו"ב, מודיע האנשי אחד תיכ אז לש
שחט שלא חדש [סכי] חל תיכ מוציא והשו"ב

בא ומיד תיכ לבבו בתו והרב עכשיו, עד
יפה חל אצלו ורואה שלו, החל לראות להשו"ב
א ואפילו עופות, 50 פני רק ראה שלא מאוד
יגע שלא מאד יזהר הרבה חל ע שוחט
שהרב זמ כל ,פגו החל יהיה שלא במפרקת

.ש נמצא
השחיטה שבבית לכ נגלה (הנקראועכשיו

שלש"פלענט") מש יוצאי ,שביקרת ההוא
עד מששה טראק כל על ויש ,יו בכל "טראקס"
קטני היותר ובמשאיות .עופות אלפי שבעת
להביא אפשר אי כי מעט, יותר עוד אולי יש
18 עד 16מ ס"ה ,ש פגרי הרבה יש כי יותר,

.ליו אלפי
להמשרד תכנסו האמת לדעת תרצו (אפיס)א

לדעת את שרוצי לה ותאמרו ,הרופאי של
כמה בדיוק לכ ויראו ליו ששוחטי כמה בדיוק

,יו כל ששוחטי,חולי וכמה ,פגרי וכמה
משוחדי שאינ זמ כל ,יו בכל טריפות וכמה

.הבתי מבעלי
מהממשלה שתבקשו ,לכ נית אחת עצה ועוד
יתנו וה יו בכל שוחטי כמה מדויק חשבו
נהיה ,בזה יתקנו לא הרבני שא ותדעו .לכ

הצילומי כל ע לחו לצאת מוכרחי(יעסקא)
האמת. יראו ואז אצלינו, שנמצאי

יד על וואלי" גרי" של לפלענט תלכו כ אחר
לא וש ,שחיטה יוניא יש שש וויינלאנד
משגיח ש יש כי ,לשעה  600מ יותר שוחטי
יכולי כ ג ואת הכל, ש וראינו ,מהיוניא
כסדר, "שובי ששה ש שיש ש לראות
,ליו עופות אלפי י"ז עד מט"ו ש ושוחטי
לנסוע לו נותני אי אלו "שובי מו' אחד וא
וכל ,ש שעובד לנו סיפר שר'... ,כא כמו הביתה
אז לש תלכו וא .כא אותו רואי אנו השבוע

כשר. לגלאט יוניא בי שיש ההבדל תראו
שוחטי היוניא אשר לנו סיפר מבאטור הרב
"שובי ההיימישע אשר בבכיות אליו באו
עכשיו שעד ,פרנסת גורעי לגלאט ששוחטי
שהגלאטע בגלל ועכשיו לשעה, 600 רק שחטו
,עליה מאיימי ,לשעה 1200 שוחטי שוחטי
באמת וה ,לשעה 1200 ישחטו כ ג שה
אנו אי – המכשיר רב יש בעמפאייער כי ,צודקי
יותר לשחוט מרשה אינו אשר – שמו זוכרי

לשעה. עופות 600מ
מארגארעטע שחיטת כמהגואודות יודע מי ,

הבני את ש הכשירו מדוע ,אצל שוחטי עופות
אוכלי ישראל בני אי וכי הטריפות? מעיי

?מארגארעטע משחיטת
מה בכל להשגיח הולכי הרבני אי מדוע
לה משלמי אי וכי ?ש השחיטה בבית שקורה

?הכל מותר אצלו וכי ?משכורת
הרב לנו שסיפר מה לכ נספר עכשיו
וראה שלו סטאר בבוטשער פע שהיה מצעהלי
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מכתבים בענין השחיטה - קול השוחטים 3 ◇ אור הזוהר 476כסליו  תשע"ד

כל על וויינשטאק. אצל כלו לפעול מבאטור
יודע כ ג מסיגוט שהרב השיב לו שאמר דבר
הוצאות לי ולמה כ שטוב אמר והוא ,הכל
אז ומני ח"ו. לאיבוד אל זה ידי על הרי ,בחינ
שמשגיח אמר הוא ,הבלאמבעס כל הפקר היו
במשרד ש שנמצאי אליו צילצל מהיוניא אחד
מי ואי סיגוט של בלאמבעס אלפי מאה עוד

זה. את שיבקש

טריפות על לשי שיכולי מזה חו
מאות כמה כ ג הדבר עולה הללו, הבלאמבעס
וצלצלתי .חשבו שו יודעי היו ולא דאלאר
והשיבו הבלאמבעס, מולי היה מי לשאול לש

הכל. מולי היה שוויינשטאק לי

סיפר והוא שעות, 20 לער כבר אצלו ישבנו
הקלטנו אתו השיחות כל ואת לכל, אשר הכל לנו
ואמר .אצלינו בנמצא ה שעדיי קאסעטעס על
וא ,הזה הדבר לתק אחת עצה רק שיש לנו
של "השובי לכל יקראו האמת את לדעת רוצי
שמי יראי "שובי עוד שיש יראו ואז ,עופות
יו שבכל האלו הגדולות השחיטות על שאומרי
רבני שלשה וצריכי ,מחברתה מרובה הקלקלה
כי ,כלו "להשובי יספרו שלא ושלימי יראי
באמרו, ,הבית לבעל חבירו על מספר שו"ב כל
צרי אני ולמה כמוני, שוחט אינו הוא נא, ראה
יותר כס לו לית צריכי וממילא יותר, לעבוד
מה "להשובי יספרו א וג השני, מלשו"ב
השו"ב פרנסת תמצא המצא ,אחד שו"ב שסיפר
הבית לבעל יספר השו"ב כי עצומה, בסכנה ההוא

חידוש שו ואי לאבדו, רוצה שלו בזהשהשוחט
בית מבעל לשבוע דאלאר מאות ד' מקבל ששוחט

?פרנסה בשביל יעשה לא ומה השחיטה,

הרב לפנינו שהציע התיקוני לכ והא
שליט"א: מבאטור

שו"ב שא די בית יד כתב יוציאו שהרבני (א
יאסרו לשעה עופות מאות 'מד יותר ישחוט אחד
הגלאטע במקו יותר יעבוד ולא ,שחיטתו
אי כי ,ליו שעות מד' יותר יעבוד לא ג ."שובי
מד' יותר עובד א הרגשה לו שתהיה אפשר
שוחטי אי א האמת את ולברר .ביו שעות

:עצות שני יש לשעה, מאות 'מד יותר

שלא דאורייתא בשבועה ישבע שהשו"ב (א
א מסופקי אנו אז שג גב על וא יותר, ישחוט
הרבה הרואות עינינו דהלא אמת, דובר הוא
אשר "שובי שכ וכל ,די בבית שנשבעי אנשי
יכול אולי אבל שו"ב, אומנות רק הוא פרנסת כל

יותר. יעבדו שלא ישבעו א להיות

על שישגיח תמידי משגיח תעמיד שהקהילה (ב
רק משכורתו את יקבל והוא ,ש הנעשה כל
לכל ויל ברויער, קהלת אצל כמו מהקהלה,
,מתנהלת השחיטה אי לראות המקומות
,ומשגיח שו"ב לכל וישאל והחסרונות, המעלות
ברצונו ,חבירו על לשה"ר קצת לו יספר אחד וכל
קצת לו יתגלה ואז המשגיח, בעיני ח למצוא

לדעת הנסיו לו יהיה הזמ ובמש שנעשה ממה
,השחיטה של נא] [סרט "ה"ליי של המהירות את
כמה לראות שעות המורה על יסתכל דקה ובכל

טשעקעלסתולי שעליה ברזל, של שרשראות)

שנשחטו) עלהתרנגולי החשבו ידע ומזה ,עוברי
,למשל השעה, במש נשחטו עופות כמה שעה כל
,דקה לכל טשעקעלס 30 של במהירות הול א
כמה ידע וכ וכו'. לשעה 1800 המהירות אז

ארגז בכל יש יש(באקס)עופות באקסעס כמה 
14 ויש ,באקסעס 40 יש שורה בכל למשל ,בטראק
טראקס כמה הכל, הס ידע זה ובאופ ,שורות
לדעת יוכל וכ ,יו בכל המטבחיי מבית יוצאי

.בדיוק החשבו כל

כלו לומר יכולי אי שהרבני הוא האמת
...אצל כמו טשעקס לה נותני אי א "להשובי
ולא שנה עשרי כבר "שובי לה שיש קהלה
לנו שסיפר כמו ,כלו לה לומר אחד א יכול
הגלאטע כמו יותר לשחוט צריכי שה ר'...

המודעה על נדבר ועכשיו ,"שובי(אדווערטייזמענט)
...הכשרות וועד בהכשר שכתבת

יהודי חרושת בית שבעל בזה התחלת (א
כל כשהיה עבאיירא מלפני ,ושלימי יראי

הש וקהלהבית ומשגיח רב השגחת תחת חיטה
לו והיה ,הבית הבעל כל ש היה והמשגיח שלו,
כמו מעלה קצת היה ,לכ כידוע מפתח כ ג
גדולה שחיטה לו היתה שאביו הרב... לנו שאמר
אייראע, ערי ער לפי הכל היה אבל "שובי של
היו של השחיטה לבתי עיקר כל דומה אינו וזה
אבל ,הכל לכ יספר והוא פיו את תשאלו וכו',
משגיח לנו שסיפר הכל כבר יודעי אנו עכשיו
שזהו "השובי בש ,ש שעובד מלעיקוואוד
לובש וא יהודי, הוא הבית בעל א גדול חסרו

לבנות וגרביי שטריימעל(זאקע ווייסע)הש אז 
עניני בכל עליו סומכי הרבני כי וכו', ירח
רוב אדרבה, ,כלו על נאמ אינו והוא הכשרות
יותר, לרמות שכל לה ויש נינהו, ישראל גנבי
לזה וראיה ,נאמ שהוא עליו שחושבי ובפרט
ואת "השובי את ישאלו שכאשר ,נאמ שאינו
מקבלי שה כיו ,נאמ שהוא יאמרו המשגיחי

.בתי מהבעלי משכרות

"השובי את מעודד הוא אז יהודי הוא א (ב
המשגיח לנו שסיפר כמו יותר, שישחטו

גדול בסוד אודותמלעיקוואוד מפחד שהוא כיו)

לו אמרנו אבל ,אד לשו לספר רוצה אינו ובאמת פרנסתו,

(שמות מפרסמי כ,שאיננו ג שו"ב להיות רוצה הוא ,
פרנסתו. יאבד שמו את יפרסמו וא

כל את שואל הבית שבעל לנו, שסיפר וזה ג)
חמש שוחט פלוני שו"ב מדוע מהשוחטי אחד
ומפחד ,יד מתחת שיוצא ממה יותר עופות מאות

השני ששחיטת הבית לבעל יותרלומר 500 (ששוחט

לוממנו) מבטיח הבית ובעל היא, כשירה לאו
,בכ מתרצה אינו וא משכורתו, את להגדיל
יכול אינני :לו ואומר חימה בעה"ב מתמלא

לא וזה פרנסת לאבד סופ יותר, כא להחזיק
באשמתי. יהיה

,הלו עד הגענו למה יסופר כי יאומ לא
יל שלא השחיטה בית על ליזהר צרי שהשו"ב
ששחיטתו זה על להשגיח צרי ואינו ,לאבדו
בימינו, עלתה שכ לנו אוי כשירה. תהיה
להוציא שיראה הזמ כל אותו שמפחידי
על יסתכל ולא עופות, ויותר יותר ידו מתחת

השחיטה. כשרות
800 רק שוחט הנ להשו"ב, לו אומרי הזמ כל
1400 או 1200 שוחט וחביר ,לשעה עופות
יותר, כא אות להחזיק יכול איני לכ לשעה...
,מחביר ממש בכפילות לי עולה עבודת כי
זאת בכל וא .$600 שבוע בכל מפסיד אני ובגלל
להמאיסו השני השו"ב פועל אז לבו, יחרד לא
על סרה ידבר שלא כדי השחיטה, בית בעל בעיני
הקט השו"ב צרי כמה יודע מי כי ,הגדול השו"ב
לשו"ב שנהיה עד וטריפות נבילות להאכיל הזה

כזה. גדול
רשע שהוא אחד לשו"ב אמרנו כאשר ופע

המגמור בקו' שנתפרס מה כמסיחאור)(לפי לנו סיפר ,
הרב ע מזמ כבר שדיברתי תדעו תומו, לפי
מצעהלי הרב ע וג הכל, לו וסיפרתי מפאפא
נגד במלחמה לצאת ביכלת שאי לי ואמרו
זקני ואנו רח"ל, הכל מנהל שהוא מרדכי, שבתי
הול פע בכל כי נגדו, להלח מדאי יותר
שעשה כמו שליט"א, לרבינו הרע לשו ומספר

מאורעות. בכמה
רבני חמש ע ש שהיית מזה נדבר ועכשיו

שולל. אתכ והוליכו
השרשרת על ששחטו שוחטי 'ג לכ הראו (א

("ליי")במודעות יצאת ותיכ ,לשעה עופות אל
מזה. נדבר ועכשיו ,טוב שהכל גדולות

את להטעות רוצי המכשילי שהרבני או (ב
הקהל כברדעת יודעי אנו כי לעשות תוכלו לא וזה)

הקהל) לפני יבוא כא שכתוב ממה ויותר ו...הכל, או...
כמו בזה, אשמי ואינכ שולל אותכ מולי
ממה הכל לנו סיפר הוא ...מ הרב לנו שאמר

.שני 10ב לו שנודע
אז לשעה, אל שוחטי "שובי שלש א ג)
צריכי שעה כל כי ,"שובי ששה להיות צרי
מבאטור, הרב לנו שהסביר כמו ,"השובי להחלי
ששו"ב רצה לא בהארטפארט אצלו כי לנו ואמר
ואצל ,ביו שעות משלשה יותר יעבוד אחד
מחליפי שעה שבכל ,כ כ ג שוחטי היוניא
שיוכלו כדי ,אחרי "לשובי "שובי אות
ולנוח הזה בזמ שחיטה] של סכי] חל לעשות
בחלפי לשחוט מוכרחי אז נחי לא וא ,קצת
,מזה לדעת יכולי אינ שהרבני ,רח"ל פגומי
הרבני כשמגיעי כי ,אחד שו"ב לנו שאמר כמו
להשו"ב, מודיע האנשי אחד תיכ אז לש
שחט שלא חדש [סכי] חל תיכ מוציא והשו"ב

בא ומיד תיכ לבבו בתו והרב עכשיו, עד
יפה חל אצלו ורואה שלו, החל לראות להשו"ב
א ואפילו עופות, 50 פני רק ראה שלא מאוד
יגע שלא מאד יזהר הרבה חל ע שוחט
שהרב זמ כל ,פגו החל יהיה שלא במפרקת

.ש נמצא
השחיטה שבבית לכ נגלה (הנקראועכשיו

שלש"פלענט") מש יוצאי ,שביקרת ההוא
עד מששה טראק כל על ויש ,יו בכל "טראקס"
קטני היותר ובמשאיות .עופות אלפי שבעת
להביא אפשר אי כי מעט, יותר עוד אולי יש
18 עד 16מ ס"ה ,ש פגרי הרבה יש כי יותר,

.ליו אלפי
להמשרד תכנסו האמת לדעת תרצו (אפיס)א

לדעת את שרוצי לה ותאמרו ,הרופאי של
כמה בדיוק לכ ויראו ליו ששוחטי כמה בדיוק

,יו כל ששוחטי,חולי וכמה ,פגרי וכמה
משוחדי שאינ זמ כל ,יו בכל טריפות וכמה

.הבתי מבעלי
מהממשלה שתבקשו ,לכ נית אחת עצה ועוד
יתנו וה יו בכל שוחטי כמה מדויק חשבו
נהיה ,בזה יתקנו לא הרבני שא ותדעו .לכ

הצילומי כל ע לחו לצאת מוכרחי(יעסקא)
האמת. יראו ואז אצלינו, שנמצאי

יד על וואלי" גרי" של לפלענט תלכו כ אחר
לא וש ,שחיטה יוניא יש שש וויינלאנד
משגיח ש יש כי ,לשעה  600מ יותר שוחטי
יכולי כ ג ואת הכל, ש וראינו ,מהיוניא
כסדר, "שובי ששה ש שיש ש לראות
,ליו עופות אלפי י"ז עד מט"ו ש ושוחטי
לנסוע לו נותני אי אלו "שובי מו' אחד וא
וכל ,ש שעובד לנו סיפר שר'... ,כא כמו הביתה
אז לש תלכו וא .כא אותו רואי אנו השבוע

כשר. לגלאט יוניא בי שיש ההבדל תראו
שוחטי היוניא אשר לנו סיפר מבאטור הרב
"שובי ההיימישע אשר בבכיות אליו באו
עכשיו שעד ,פרנסת גורעי לגלאט ששוחטי
שהגלאטע בגלל ועכשיו לשעה, 600 רק שחטו
,עליה מאיימי ,לשעה 1200 שוחטי שוחטי
באמת וה ,לשעה 1200 ישחטו כ ג שה
אנו אי – המכשיר רב יש בעמפאייער כי ,צודקי
יותר לשחוט מרשה אינו אשר – שמו זוכרי

לשעה. עופות 600מ
מארגארעטע שחיטת כמהגואודות יודע מי ,

הבני את ש הכשירו מדוע ,אצל שוחטי עופות
אוכלי ישראל בני אי וכי הטריפות? מעיי

?מארגארעטע משחיטת
מה בכל להשגיח הולכי הרבני אי מדוע
לה משלמי אי וכי ?ש השחיטה בבית שקורה

?הכל מותר אצלו וכי ?משכורת
הרב לנו שסיפר מה לכ נספר עכשיו
וראה שלו סטאר בבוטשער פע שהיה מצעהלי



אות,ג) לבלבל בכדי רק מארגארעט כתב הכותב :א"ה].[כהוג אינ שכול חושב הוא שכאילו



כסליו  תשע"ד מכתבים בענין השחיטה - קול השוחטים4 ◇ אור הזוהר 476

את ש והקצב בלאמבע, לו שאי עו איזה על
ושאלו ,הרב עיני למראית העו על הבלאמבע
בלי תיכ לו ענה ?זו בלאמבע ל מאי ,הרב
כיו לי, נת מרדכי שבתי השאלה? מה ,שאלות

בלאמבע... בלי למכור יכול שאינו
נא ראו ,מצעהלי הרב בפנינו התאונ כ אחר
לקחת רוצה לא אני ליזהר, שצריכי אי
הטשיק ועכשיו לשעה 1500 עד 600מ מהשחיטה
טריפה כ ג ה לשעה 300 רק ששוחטי האלו
ביכלתי מה רק ,העי מ שנתעל בשר משו
ביכלתי היה לימי צעיר הייתי כאשר לעשות,
וכהיו טוב, היותר צד על יתנהג שהכל להשגיח
הרבי ואת אותי מרמה צבי שבתי כמו בריה

ביחד. שנינו מסאטמאר,

לבוטשער נאמנות לתת יכולי אי ובאמת
הריסטאר, ,יר"ש באמת הוא א אפילו הלא 

שותפו שבטבחי טוב קידושי בסו חז"ל אמרו
ז"ע לקרות ויכולי דרא אכשר ועכשיו עמלק, של

בתוספתא שכתוב ח)מה"פי ל:(אהלות"וזונל בואו
?חזרי לה התיר שמא חכמי מרדכיאצל שבתי

ככל העו על פלאמבע לתת קצב לכל מתיר
,העו את "מכשיר" והקצב רוחו, על העולה
על הבלאמבע את ש ,טריפה עו איזה וכאשר
נתינת של התיקו כל מהני מה וכי הטריפות.
ושבתי ?בעה"ב ביד הבלאמבע א ,בלאמבעס
הרבני על סרה ומדבר הקהל דעת מרמה מרדכי
ואספר בואו :מצעהלי הרב הוסי כ אחר וכו'.

:מעניי סיפור לכ

הרבה של אסיפה היתה שני כשמונה זה
מסאטמאר אדמו"ר מר כ"ק ע ביחד רבני

לכ(זצ"ל)שליט"א לספר כעת פנאי לי ואי .
כל וחתו כתוב אצלי ,ש המדובר כל אודות
,מאוד נחוצי דברי שהיו משו ודיבור דיבור
אי ווע" שליט"א רבינו אמר דיבורו ובאמצע
אי וואלט מאניופעקטשער א געווע וואלט
גוטער א או רב א א באגלייבט געווע נישט
וואלט אי וואס אלעס געטא וואלט אי משגיח,
הייתי לא הבית בעל הייתי א] ,"טוה געקענט
הכל עושה הייתי כי טוב, משגיח או רב בלי נאמ
מרדכי, שבתי אבל [לעשות יכול שהייתי מה
אומר מפיו שיוצא ודיבור דיבור כל על אשר
,נאמ אחד כל אצלו שליט"א, אדמו"ר מפי שיצא
מובהקי רבני שולל להולי שאפשר וחושב
לעבוד ליל צרי היה הוא .וישישי זקני

באפיס(בפאבריק). 
כל את הורס שהוא ,לנו אמרו רבני הרבה
פורחת היתה הרבני התאחדות אירגו .היהדות
בעונותינו כעת שנראה כמו ולא הוא, אלמלא
על מתנהלת ההתאחדות היתה אלמלא .הרבי
רמאי ידי על לא שכל, ובעל ושל ירא רב ידי
בחייה צדיקי גדולי נתקיי ולדאבונינו כמוהו,
אמר ע"ה שרייבער יעקב 'שר ,מבמיתת יותר
עו בשר לא שני 15 כבר אכל שלא בסאטמאר
ואי שחיטה, בשעת שהיה לא א בהמה בשר ולא

מיתות מחלות הללו הצרות כל שסובלי חידוש
רעה לתרבות יוצאי והבני עלינו, לא משונות
נבילות ממש היא השחיטה הלא עלינו, לא וכו'
מעשה אבל .הכל לנו וסיפר ששמע כמו וטריפות
נתוודע ועכשיו לו, להאמי רצינו שלא דבר בעל
של ורבני "שובי ידי על סאטמאר של קלונה

רח"ל. אחרא הסטרא

מעשה לכ ונספרהזק השו"ב לנו סיפר אשר
ווערצבערגער יחזקאל ר' שנה, שבעי כב
הקול יצא עדיות. כמה זה על ויש מטאראנטא,
ג א אותו שאלנו ,לשעה עופות 1200 ששוחטי
תשאלו אותי? שואלי הנכ והשיב, ?כ שוחט כ
לומר רק מוכ אני ,הכל לכ יגלה והוא ר'... את
תבינו כבר כ ואחר שלו, השבוע סדר את לכ

הגענו. לא בעצמכ

עד לשחוט והל ק בבוקר 2 בשעה ב' ביו
שחט ,חמורי ששה כמו ש ועבד ,8 שעה
כמעט ואחז לשעה עופות מאות 'ד של שחיטה
לשחוט "השובי ע נסע כ אחר בידו. כול את
יודע הוא ,גדול הכי הבריה היה ואצלנו ,גסות
בבדיקה "שובי שלשה במקו ועבד הכל, ומנהל

לשעה. בהמות 70 של

הוא כי .....של שחרית סעודת אכל 12 בשעה
.ל"ע גדול .....חולה

עופות לשחוט חזרה נסע אחה"צ 2 בשעה
כאשר הכל וכו' למלוח לפתוח, שאלות, ולפסוק
10 או 8 עד לער והיה הכל, שגמרו עד לכל
חידוש זה שאי הנ"ל שו"ב לנו אמר ז"ועכ ,בלילה

לשבוע $800 להרויח יכול שו"ב א'ג אז שוה היה)

(מהיו פעמישהכס ידוע כי הכל, יעשה לא למה
הוא יודע שאני כפי וכו', ... הבעלי את מחיה

:טשעקע ארבעה מקבל

שו"ב. כל כמו לשבוע $140 מהיוניא א.
פונט כמה ,היוניא של החשבו מנהל הוא .ב
בפני פונט לכל לשל צרי הוא כי ,ש ששוחטי

עצמו. בפני טשעק מקבל זה ועל עצמו,

עבודתו חל ,משכורתו על יתר טשעק קיבל ג.
יתר שעות שעות 10 "אווערטיי")שעבד הנקראת), 

כנ"ל. וכו' למלוח ,לפסוק

מקבל הוא גסות בשחיטת אצלנו ג ד.
10 במקו עובד הוא אשר כידוע ,גדול טשעק
באמצע פעמי הרבה אומרי והשו"ב ,חמורי

[סוסיהשחיטה "אקסע שעכטע "פערד
בהמות שוחטי.[

וש להארטפארט נסע בלילה כנ"ל ג' ביו
לנו שאמר כפי ,לכל כידוע גדולה עבודה עבד

מבאטור. הרב
בקודש כדרכו עבודתו ועבד הביתה בא 'ד ביו
,קודש שבת ערב של הזמ לפני שעה חצי עד
בבוטשער משרה עוד לו שהיה לנו נתוודע עכשיו :הערה)

עוד לו שהיה זמ וכל ,ולחתכ העופות את למלוח גדול סטאר
לעבוד) לש הול היה ,זמגרביי לבש כ אחר .

זו. אהבה תכסה פשעי כל ועל ,לבנות


