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בתואיםמדמםדםאלחשלהתפרצותהייתה1927בשנת

הבהמות.30%להגיעהוהתמותההחולהבאזור(מוסים'ג)

ביפובמעבדהשהוכןחיסוןחומרבאמצעותחוסנושנותרו

.מאודטובותהיווהתוצאות

בעופותתחלואה":1926לשנתהוטרינריתהמחלקהח"דו

בארץעופותגידולמאפשרשאינוהמרכזיהגורםהיא

."עצומיםנזקיםגורמתבעופותמגפהכל,מסחריבאופן

חמישים-ישראלבארץוטרינריתרפואה-נריהעמיר"ד)

(27'עמ1917-1967וטרינריתרפואהשנות



  ההנחה היא שאחד המדדים המרכזיים לבחון את רווחת

.בשחיטההכשרותיבעלי החיים בגידול היא מצבם 

השפעת הממשק על הכשרות.

השפעת הממשק על צער בעלי חיים.
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טריפות בקרבקרפסילותפסילות צאן

פרות מענף החלבעגלים עד שנה

6.7%14%אין נתונים מפורטיםאין נתונים מפורטים1970

201523431.5%67374.5%5%20%

: מקור הנתונים

הרב ישראל מאיר לוינגר:1970

רבנות תנובה, הרבנות הראשית, החקלאות. מ: 2015





לקצבדומהדילמאכלהחייםבעליבמספרהעלייהקצב

.האוכלוסיהגידול

עלהבפרות,מעטירדבעגליםהטריפותאחוז.

פסילות/כטריפותחייםבעלילהגדרתרבותסיבותישנן,

:כגון,במשקהחייםמתנאיכןגםנובעותחלקן

ברפתתחזוקהעבודות/מהתחמיץמגיעים-זריםגופים.

חליבהממשק,רטובמרבץ-עטיןדלקתכגוןשונותדלקות

.מיטבישאינו





חסירה,נקובה,דרוסה:הןטריפותמינישמונה,

שולחן).שבורה,פסוקה,נפולה,קרועה,נטולה

(ערוך

בעלהיא,באכילההתורהשאסרהטריפה:הגדרה

להמיתשסופהמכהמאבריובאחדשישחיים

.אותו

חיה"מלשון"חיהזאת",תאכלואשרהחיהזאת

.תאכללאחיהשאינה,אכולחיה-"וקיימת



(החימןאבר)איסורבחזקתבחייהבהמה:הונארבאמר...

עומדתהיתרבחזקת-נשחטה,נשחטהבמהלךשיודעעד

(א,טחולין)נטרפהבמהלךשיודעעד

לבדוקצריךאיןובעוףבבהמהחכמיםשמנוטריפותכל

בעלישרובהםכשריםועוףחיהבהמהדחזקתאחריהם

(הטוריםבעל)."הםוכשריםבריאיםחיים

כיוון,החזקהעלוסומכיםטריפותח"יכלאחרבודקיםשלא

(אברהםמגן).טרפותחזקתלוהיהלאשמעולם



חוץ מן הריאה , אין צריך לבדוק אחר שום טריפות מן הסתם

וכל הפורץ גדר  סרכאצריך לבדוק בבהמה וחיה אם יש בה 

.  ישכנו נחש, לאכול בלא בדיקה

מקיליןובקצת מקומות ... ונהגו גם כן לנפוח כל ריאה: הגה

, עוברת על ידי משמושסרכאבה היתהשלא לנפחה רק אם 

(שולחן ערוך)וכן עיקר 



 מיעוט "יש צורך לבדוק דווקא את הריאות משום שבהן יש

.של טריפות" מצוי

 על בדיקת הקצת ולא על בדיקת הרובסומכיןוכל שמצוי אין  .

בדיקת סומכיןכמו בדיקת הריאה שהוא מיעוט המצוי ואין 

(א"רשב. )המקצת על בדיקת המקצת ואפילו על הרוב



אם הוא טרפות  , גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצא טריפה

שאנו אומרים  , מותרת...  שאפשר שלא אירע לה אלא עתה

כגון שרואים  )אבל אם ידוע שהפגיעה קדמה . שנטרפה כעת

שבידוע ששלשה ימים קודם השחיטה  ( שהמכה הגלידה

(.שלחן ערוך)אסורות , כל הגבינות שנעשו מחלבה, היה

אך אם נתערב  , בתנאי שיודעים מהו החלב שנחלב ממנה

.  כל התערובת מותרת-בחלב אחר



 בזמננו נמצא אצל כל בהמות אפילו הבריאות חלק גדול

לכתחילה לסדר עצה טכנית  עניןהאם יש ,מאוד של טריפות

י "לבדוק כהיום הבהמות עדאפשרכיון , לסלק חשש זה

?מאשיןהעקסריי

אין אנחנו בכלל עושי תקנות או גוזרי גזרות. א  .

אבותינו מעולם אכלו ושתו חלב וגבינה וסמכו על רוב . ב

.בהמות כשרות הן

התורה סמכה על הרוב ואין צריך לבדוק יותר ולא הצריכו  . ג

ז"בלעעקסרייש במכונה "בדיקה כלל לא בידי אדם וכ

? להמחשבולמה ניחוש , לעיניםוהתורה נתנה במה שנראית 

(ת משנה הלכות"שו)



 חזקת הכשרות קיימת כל עוד אין סיבה להוכיח שהיא אינה

.קיימת

ביטול חזקת הכשרות יהיה במקרה בו מתברר  -אגרות משה
.שרוב בעלי החיים שנשחטו מגידול זה הם טריפות

xa+2* ya-1*x*ya * y0.5a* x-4



לכל בעלי החיים יש חזקת כשרות.

 כל עוד לא מבחינים באופן ברור בבעיה בבעל החיים אין

.סיבה לבטל חזקה זו

  חזקה זו תתבטל באופן גורף רק כאשר רוב בעלי החיים

.באופן גידול זה נעשים טריפות





 כבד שומני -פיטום אווזים(Foie gras.)

עגלי חלב.

הפלת בעל החיים לפני השחיטה.





רדייה                          רווחה



משוםביהלית,דבריםלשאראולרפואההצריךדברכל

מאווזותנוצותלמרוטמותרולכן,חייםבעליצעראיסור

העולםמ"ומ,חייםבעליצערמשוםלמיחשוליכא,חיות

(ה'סיע"אבהא"רמ).אכזריותדהוינמנעים

1
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אם יש מקום היתר לצער בעלי , איסור צער בעלי חייםבענין

ונראה שההיתר הוא  ... חיים בשביל תועלת וריווח ממון

ואין כוונתו להתיר בשביל תועלת ורווח  , דווקא במקום הכרח

(ת אמרי שפר"שו. )ממון



ובניןשפראמרימהספריםשהביאהפוסקיםבאוצרראיתי

ריוחמשוםח"צעבלהתירדאיןשכתבו(אטלינגריעקב'ר)ציון

...תמוהוהוא,שםעייןממון

(העדהשלרבה,וייסיעקביצחקהרב-קמהסימןוחלקיצחקמנחתת"שו

(בירושליםהחרדית

ממונווהפסדוכבודואדםלצורךשהואדכל":סופרחתם

."חייםבעליצערמשוםליכא



נמצאחייםבעליצערהגדרתעלשמלמדמענייןביטוי

.קוקהרבבדברי

מנתעלבכורלספקמוםלעשותמותרהאםבשאלהדןהרב

,המוםאתלעשותמותרולדבריו,אותולשחוטניתןשיהיה

לחשששנוגעמהאבל":חייםבעליצערבכךשישלמרות

בהםשיעשוטובתםשזהו,ח"בעצערמשוםבזהאיןאיסור
."הקדושהתורתנוכדת




