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 ד"בס

ïéèòìåá# 104 
úåøùëä ãòåå 

úåøùëä áöî ïå÷éúì ùã÷åî ïåâøà 
 והצעה, הודעה ,התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור

 ה"נ תשסיוןחודש 

-דארצות הקהילות דהתאחדות הכשרות וועד מערכת לכבוד
 א"שליט הברית

 מדריך"ב" קורא קול"ה את להדפיס אליכם בבקשתי הנני
 .התוד, שלכם" לכשרות

 יהודים ילדים שוחטים

 !!!וויי אוי
-בארצות הפתוחים הגרמניים האש כבשני
 לא אחד אף או -!!! יודע לא ואיש הברית
 50 לפני שאירע כפי בדיוק, לדעת רוצה
 בעת בה לדעת רצה לא אחד כשאף שנה

 -. ליצלן רחמנא יהודים מליון 6 ששחטו
 .למבין ודי, כעת עצמו על חוזר הדבר
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 שרים, נכבדות סעודות ואוכל בביתו יושב אחד כל, נסבל בלתי המצב, אנור הוא האסון
 ידי שעל מישהו של דעתו על עולה ולא, וכדומה ושמחה מנוחה, מקדש כל, יפות זמירות
 את וישאירו עת בטרם הזה העולם את יעזבו אשתו או שהוא גורם הוא, אלה סעודות
 .ליצלן רחמנא יתומים ילדיהם
, ליום מיום וגודל מתעצם האסון, כך על לכתוב הנני ומוכרח ברירה אין אבל, כואב הלב
 .הזה בעולם מצבנו יאומן שלא כזו במהירות מטה מטה יורד הדור

 ידינו "לומר יוכל לא אחד אף, יכולתו ככל לעשות חייב אחד וכל אדר בחודש אנו עומדים
 ".הזה הדם את שפכה לא

 את עושים, ואיום נורא הוא המצב, יותר לשאת מסוגלים שאינם בוכים השוחטים
 יש האם, עייפים אנו האם אותנו שואלים לא, סוסים כמו עובדים, רובוטים כמו השוחטים

 .פגום הוא אם הסכים את להרגיש הרגשה לנו
 מהר יותר שנעבוד ורק אך רוצים הם, אתנו נעה מה אנו יודעים אם אותם מעניין לא
 .מבעבר כפולה בכמות תוצרת ונפיק

 אותם מעניין. עזר לא כלום אבל, היינימַאן הרב לפני, יּו-הָא לפני והתחננו ובכינ
 .מזמן חתכו שכבר השמאלית בפאה הכשרות
 השחיטה בקצב לעמוד יכול שאינו מי במפורש אומרים הם, צחוק מאתנו עושים הם
 בריאים יותר אחרים שוחטים נמצא, לשחוט שיפסיק הבית בעל כדרישת ולשחוט

 !!!מהם הנדרש את בצעל שמסוגלים
 !!!שמים שומו

 25 לפני לשחוט רגיל' הי ששוחט ממה ארבע פי כמות לשחוט עלינו שהטילו די לא
 נבילות להאכיל ברירה בלית חייב השוחט? קורה ומה, ויותר יותר דורשים הם ועתה, שנה

 !!!וטריפות

 הכמות ווזה, אחד לשוחט אחת בשעה 1200-ל 1000 בין לשחוט הבתים לבעלי די לא
. אחת בשעה מזו גדולה כמות להרוג מסוגל' הי לא גוי אפילו, לשחוט שאפשר המקסימלית

 .חדשה המצאה על נפלו הם אז
 .שעה ונחים שעה ששוחטים, תמיד' הי יּו-הָא אצל הסדר
 לאכול, להתפלל, הסכין על לעבוד יש אז אלא, שנחים פירושה אין המנוחה שעת
 .וכדומה

 שעות 3 עובדים והיו, לשעה עופות 400 עד 300 לשחוט רגיל אחד שוחט' הי שנים לפני
 .שעות 6 הכל סך, אחת שעה לשחיטה שחיטה בין נחים והיו

 לעצמו להכין בוקר לפנות שעתיים הפחות לכל לעבוד צריך שהשוחט לזכור צריך
 .לכך מספיק זמן לא זה שעתיים כזו גדולה ולשחיטה, לשחיטה טובים סכינים
 .ומכופלת כפולה עבודה השוחטים על וכפו הרבנים בהסכמת הקצבים הלכו
 .השחיטה בעת כסף לו לחסוך יכול השוחט ורק שאך הוא הבית בעל של דעתו

 אין אבל, )נוספות לשעות (לשבוע$ 2000-ל$ 1000 בין בערך היום מקבל השוחט
 .מקבל שהוא הכחושה השכירות עבור השוחט את לשחוט שצריך דבר של פירושו

 .המהדרין מן למהדרין לכשר היום נחשב, שנה 20 לפני טריפה' היש מה
 !!!רבותי
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 .השחיטה של האש מכבשני באים החולאים כל

 התאחדות של פסק ראה (טריפות מאכילים, לשעה 600-מ יותר השוחטים אלו
 ).הרבנים

 ועיין, הרגשה להם אין כי, טריפה השחיטה ליום שעות 3-מ יותר השוחטים אלו
 ".אשר בית "ובותותש שאלות

 .הכל יודעים הם, הקהל לפני פתוחים הפרטים כל, הממשלה אצל תתעיינו

, אחת לשעה 1200 עד 1000-מ יותר שוחט אחד ששוחט מכחישים הרבנים היו פעם
 הם ואין, השחיטה מכונת את רואים והם להשחיטה כעגלים הרבנים את מובילים היום

 .טריפה היא שהשחיטה יודעים

 ותווכחו, שנה 20 מלפני הישנה המודעה את לראות מאשר יותר צריכים םאת אין אבל
 .מבינים שאינם כמה עד בעצמכם

 !לשבות חייבים השוחטים
 ישנו, עם המון לפני לשקר ואסור אפשר שאי הבתים לבעלי לומר הרבנים על

 .אליהם לפנות צריך, "יוניאן קאנסומער"
 .קלעים קאנטער להם ונעשה, מוכשרים אנשים אצלנו יש

 .הציבור את לרמות אוסרת האמריקאית הממשלה

 כך על, משפט לבית מכן ולאחר תורה לדין הרבנים את להזמין צריך
 .דולרים מיליוני מאות גבינו על עשו הבתים בעלי, אותנו שרימו

 .המצב את כך להשאיר אפשר אי

 בפירוש שזה בזמן הכשרות על בחנם גבוהים מחירים לוקחים הם
 .טריפה ודאי ואולי, טריפה ספק

, מפעם כפול כמעט שוחטים הם, וגודלות תופחות הגדולות החברות
 הרבה הביתה שולחים אלא חדשים שוחטים מקבלים שלא בלבד זו ולא

 אותם יפטרו כוח להם אין שאין אותם ומזהירים, הישנים מהשוחטים
 .פרנסה ללא וישארו

$ 1500 הביתה אמבי כששוחט ביחוד, מאד וקשה גדול הפרנסה נסיון
 ) .נוספות-שעות עם שחיטה עבור זהו (לשבוע$ 2,000 עד

 ???כסף עבור עושים לא מה

 .פנסלבניה הריסבורג, קליין ציון בן השוחט
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