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וועד הכשרות
ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות
באמצעים של בירור ,חקירה ודרישה ,התיעצות ,הודעה ,והצעה
חודש תמוז תשנ"ה
הוצאה שמינית עם הוספות שנת תשנ"ט לפ"ק

נוסח לתקנות גדרים וסייגים בעניני שחיטה ובדיקה וניקור

תקנות גדרים וסייגים בעניני שחיטה ובדיקה וניקור
במותב רבנים כחדא הוינא בברוקלין נוא יארק ,ביום דלמטה ,לדון ע"ד שחיטת בהמות
להחזיר עטרה ליושנה שתהי' מתוקנת על פי השולחן ערוך והפוסקים ראשונים ואחרונים ,ועל
פי יסודי מנהגי רבותינו הגאונים הקדושים אשר בדורות שלפנינו ,כן בדרכי השחיטות
והבדיקות וכן בדרכי ניקור בחלב ודם ,וכן בשאר ענינים הנוגעים לכשרות הבשר ,כגון החתמת
חלקי הבשר אחרי השחיטה ,בדיקת אברים הפנימיים ,כמו הריאה ,הכבד ,המסת ובית הכוסות,
כן בהכשר הבשר בהדחה ומליחה וכו'.
אחרי שנשאו ונתנו בכל פרט ופרט מהפרטים דלעיל באו הרבנים הגאונים לידי החלטות
ותקנות דלקמן:
א .רק שני שוחטים יתעסקו בשחיטת גסות דהיינו :האחד שוחט והשני יתעסק בבדיקת
סכינים ,ובשום אופן אפילו בשעת הדחק אל ישחוט שוחט אחד לבדו ,כמבואר בפוסקים.
ב .לבד מהשוחט צריך להיות עוד שו"ב מומחה העומד ורואה מעשה השחיטה ובדיקת
הסימנים.
ג .השוחט צריך לבדוק הסכין אחר כל בהמה הנשחטת ,וגם שו"ב השני הבודק סכינים
צריך לבדוק הסכין אחר כל שחיטה.
ד .השוחט יהי' לו מוכן בתחילת השחיטה כמה סכינים חלקים וחדים.
ה .אל ישחטו במשך שעה אחת יותר מעשר בהמות לשעה לכל היותר.
ו .בדיקת פנים תהי' בנחת ובישוב הדעת דייקא ולא בבהלה ומהירות.
ז .הבודק פנים בשעת בדיקתו כל ריעותא שימצא ירשום אותו תיכף ומיד על הנייר
)תמונה בצורת הריאה(.
ככה יעשה אצל כל ריעותא.
ח .בבדיקת חוץ יעמדו ב' שוחטים ולא פחות.
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ט .משגיח מיוחד יעמוד על החותמות להחתים חלקי הבשר ושאר אברים ,הלשונות,
וכבדים וכו'.
י .רק ביד המשגיח יהי' מונחים החותמות )פלומבעס( לא זולת.
יא .בענין סירכות לא ליקח סירכות גמורות בכלל ,רק כמו שכתוב בשאלות ותשובות דעת
הזבח מהדורה תניינא כ"ב )ומובא בספר "מטה אשר" דף קט (:וזה לשון קדשו :וכן המנהג שכל
סירכא דקה שעוברת בקל בלי שום אמצעיות ואומנות נקרא גלאט כשר ,ושמעתי אומרים בשם
צדיק אחד מפורסם זכרונו לברכה שצוה על השוחטים אם יהי' בריאה א' יותר מג' סירכות
אפילו דקות מאות ועוברים בנחת לא יהי' גלאט כשר ,עד כאן לשונו] .ועיין בספר סדר קליפת
הסירכות ,ובספרים אכילת בשר הלכה למעשה חלקים א-יא[ )ועיין ספר כדת של תורה איך
שרימו בארצות הברית את אחינו בני ישראל כל השנים בגלאט כשר ,עיי"ש ,איך שהרבי
מסאטמאר גילה הסוד בפני קהל של  70רבנים גדולי ישראל ,ונתגלה קלונו של הרבי מסאטמאר
ברבים(.
יב .בבדיקת בית הכוסות אשר בהם מיעוט המצוי נקבים וסירכות צריכים לבדוק
אחריהם.
יג .מנקר מומחה שיש לו קבלה בידו יהי' ממונה על ניקור הבשר.
יד .סייגים וגדרים בהכשר הבשר בהדחה ומליחה וניקור על פי מנהגי רבותינו הפוסקים
)ראה באריכות בספר שחיטת ואכילת בשר כלכתה ,וספר אכילת בשר הלכה למעשה באריכות(.
טו .צליית כבדים תהי' דוקא על האש הטבעי כבשנים קדמוניות בלי שום שינוי.
טז .שכר השובי"ם והמשגיחים והמנקרים ישולם על ידי הרב הקהילה הבעל המכשיר,
באופן שכל השובי"ם והמשגיחים שכירי הרה"ג הנ"ל שליט"א דייקא ולא שכירי של בעל
המקולין.
יז .נתן לכל רב ומורה אשר לו קהלה בישראל רשות ודריסת הרגל להשחיטות והבדיקות
ולהניקור מחלב ודם בלי שום עיכוב בעולם ,וכל יותר שימציאו תיקונים מאושרים בכל
הנזכרים למעלה) ,ראה באריכות בקובץ כל ספרי ניקור המובהקים שיש שם  78ספרי ניקור,
וראה שם בספר סדר הניקור מה"ר צבי ב"ר יעקב ,שהיה מנקר בעיר קראקא בזמנו של הרמ"א
ז"ל ,י"ל בקאראקא בשנת ש"מ לפ"ק(.
יח .אין להשתמש כלל בחלק הנקרא אחוריים בספרי הניקור ,אפילו על ידי ניקור
מהבקיאים ומומחים שיש להם קבלה) .ראה ספרים מצב הניקור בארצות הברית חלקים א-ג(.
יט .אין להשתמש בצלע י"ב אפילו עם ניקור.
כ .מנקר שני צריך לבדוק כל חתיכת בשר אחר הניקור אם ניקור כהוגן.
כא .משגיח צריך שיהי' לו מפתח לחנות הבשר ,ולכל החדרים והמקומות ,מקררים
ומקפיאים ,ואין להיות שום מנעול סגור על שום פתח שאין להמשגיח מפתח ממנו.
כב .הבשר הנשחט ,כל הבשר יהי' נשחט במשחטה אחד דוקא ,ולא בב' וג' מקומות ,וכל
הנשחט באותו מקום ,נשלח לחנות בשר אחד דוקא ולא לב' חנויות וכל שכן יותר ,באופן
שתתאפשר השגחה מעולה וקפדנות ומדוייקת ביותר.
כג .החנות המוכרת הבשר להקונים צריך סכינים מיוחדים שמשתמשים בו רק לבשר
שלנו .ויהיו שני מיני סכינים אחד להשתמשות לפני המליחה ,ואחד להשתמש אחר גמר מליחה
והדחה.
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כד .הכבדים בין של בהמות ובין של עופות צריכים לצלותם על האש סמוך להאש כמו
שהי' צולין לפני חורבן אירופה בבתי ישראל הכשרים.
כה .להקונים שקונים בשר זה )השגחת (...יהי' ביל בוק מיוחד אשר כל ביל יהי' נדפס עליו
שבשר זה תחת )השגחת.(.........
כו .השחיטה תהי' רק באופן המקובל אצלינו מדור דור ,שחיטה מונחת ,ולא חס ושלום
כמו אלו שהפכו את סדר השחיטה בתלי' או בבאקס שאסרו כבר כל גדולי עולם שאז עוברים על
כל הה' הלכות שחיטה שהם הלכה למשה מסיני ,ראה בספרים בשבילי השחיטה להגאון הגדול
רבי שמחה בונם ליברמאן שליט"א ,דומ"ץ בענדין – לונדון וכעת בצפת ,ראה עוד בספר דעת
תורה השמר לך פען ,ובספר אבן מקיר תזעק חלקים א' ב' באריכות.
כל זה ראינו למען הנחיצות ,ולמען תיקון הרבים אחינו בני ישראל המהדרין לשחיטות
ולבדיקות בהכשר הבשר על פי מנהגי רבותינו הקדושים אשר מפיהם אנו חיים לדורות עולם עד
ביאת גואל צדק ,ולשום רב לא ניתן להקל בכל ענינים הנ"ל לנו ולזרענו עד עולם כי בנפשו הוא,
)ועיין עוד במדריך לכשרות חלקים  ,(42 - 1וה' יהי' בעזרנו ויתקדש שם שמים על ידינו ,ולא יצא
מכשול מתחת ידינו ,ובזכות זה נזכה לביאת גואלינו במהרה בימינו.
ובזכות שמירת הכשרות שבזה תלוי כל קדושת בית ישראל נזכה לגאולה וישועה שלימה
במהרה בימינו אמן.
הנני מאשר כי כל בשר בהמה הנמכר תחת השגחתי נעשה ונגמר באופן הנ"ל בלי שום
שינוי.
ובזה באתי על החתום.........................................

***
וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה
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