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קלג חיים בעלי וצער השחיטה / א'נספח

 א'נספח
 בשר לאכילת בקשר היהודיהחוק

 אנשים היהודי. בחוק מתמצאים שאינם יהודים עבור נכתב זהפרק
 מדאי. שטחיים הדברים זה שבפרק ימצאושלמדו
 אחד החיים. ענפי כל את מקיף - היהודי החוק - התורהחוק

 הנאמר לפי התזונה. הוא האדם בחיי החשוביםהמרכיבים
 לא זאת, עם יחד ולשומרה. לעובדה האדמה את קבלנובבראשית,

 הדעת "ומעץ - אחד חוק קבל הראשון אדם לאכול, לנו הותרהכל
 ממנע. תאכל לא ורעטוב

 פה שבעל ובתורה שבכתב בתורה בסיני, בתורה נתנו נוספיםחוקים
 וגמרא. משנה-
 המותר, החיים בעל סוג הכוונות: לנו נותנת החוקים מערכתכל
 חיים בעלי של ההכנה דרכי וכן הבשר בדיקת הטביחה,דרכי

לאכילה.
 אלו: לחוקים יש יסוד עמודישני
 לעד. וקיימת אבסולוטית אמת היא התורהו(
 עצמו. את לרסן מצווה האדם2(

 המותרים: חיים1.בעלי
 הדגים העופות, היונקים, ממשפחות באכילה לנו מתירההתורה

והחרקים.
 אייל(. צבי, )פרה, גירה ומעלי פרסה מפריסייונקים:
 אותם(. )שאכלו במסורת רק נאכלים טהורים עופותעופות:
 וקשקשת. סנפיר לו שיש כלדגים:
 ומיניהם. הם ארבעה סוגי ארבעה נמנו חגבים: -חרקים

 שחיטה2.
 וביונקים. בעופות המותרת היחידה ההמתה צורת היאהשחיטה
 דרך. בכל להמית מותר וחגביםדגים
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=__=קלך  בשר לאכילת בקשר היהודי החוק 

 להיעשות חייבת השחיטה השלישי. בפרק בספר נידונההשחיטה
 מוגדרים. חוקים על שמירה כדי תוך וחלק, חדבסכין
 או אישי קשר ללא שמיים, וירא מידות בעל להיות חייבהשוחט
 הקצבים. עםמסחרי
 גם בבהמות. רק מדובר כאן בספר, היא אף טופלה לשחיטהההכנה
 זה. בספר כך על עמדנו לא אך הכנות, נדרשות עופותלשחיטת
 שכל עד חיים, בבעלי לנגוע לא רצוי הפרפורים, סוף עדמהשחיטה

 יותר. חי אינו בוודאי החיים ובעל יצא הדםזרם
 כסוי. טעון ועוף חיה דם הבהמות. דם את לשפוך צריךבשחיטה

 טריפות - הבשר בדיקת3.
 הללו הפגמים נמצאו שונים. מפגמים הבהמה נבדקת השחיטהאחרי

 לאכילה. ראוי אינו הבשר בעוף( )אובבהמה

 ניקור4.
 לאיסורי קשור המוצא החומר הבשר. מתוך אסורים חלקיםהוצאת
 יש בספר, הניקור את ללמוד אפשר אי הנשה. וגיד דם )בצירי(,חלב

 איש. מפי איש וללמדו בעינייםלראותו

 מליחה5.
 עקרונית דורשת. שההלכה בצורה נעשה ושטיפה מליחהתהליך
 והשארה הצדדים מכל מליחה במים, שעה חצי של בהשרייהמדובר
 במים. שטיפות שלוש נעשות לבסוף שעה. למשךבמלח

 מחלב בשר הפרדת6.
 שלא לדאוג יש והבשר, החלב מזה זה מופרדים היהודיבמטבח
 והבשריים. החלביים הכלים,יתערבבו
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קלה חיים בעלי וצער השחיטה / ב'נספח

 ב'נספח
 הדתחופש

 חירויות: ארבע ישנן המאוחדות האומות חוקתביסוד
 מעבדות האדם חופש*
 הדיבור חופש*
 המסחר חופש*
 הדת חופש*

 החירויות אחת את לאסור בעולם מדינה לאף אסור עקרוניבאופן
 לבית לפנות יכול החירויות, אחת ממנו שנשללת אדם כלהללו.
 זכויות - זכויותיו את ולדרוש שבהולנד( בהאג )היום הבינלאומיהדין

האדם.

 במדינה לתנאים בהתאם מוגבלת הללו החירויות אחת שכלכמובן
 בהגדרות. הקשיים נובעים כאן חיים.בה

 שלא כמובן אחרים. חוקים ובין החופש בין התנגשות לפעמיםישנה
 לגורמים חי, הוא בה המדינה, סודות את לספר רשאי אדםכל

 עת. ובכל רוצה שהוא מה בכל לסחור רשאי אדם כל לאעוינים,
 במועד חנויות סגירת ולדרוש מסויימים דברים לאסור יכולהחוק

מסויים.
 קשה הארצות, חוקי ובין החופש הגבלת בין הגבול בדיוקהיכן

 אחרות בארצות מוחלט. כמעט הוא הזה החופש בארה"בלהגדרה.
 על לעמוד אדם כל יכול עקרוני באופן נוספות. הגבלותישנן

 לצדק. גבוה דין בבית אותן ולתבועזכויותיו

 חיים, בעלי על גם החופש חוק את הרחיבו העולם ארצותברוב
 יש התורה חוק לפי גם אגב, )דרך חיים בעלי צער האוסר חוקישנו
 חיים(. בעלי צעראיסור
 אם קורה מה אזרחיה. להגנת חוקים לחוקק מדינה כל שלתפקידה

 הכל, למרות המשפטנים. עסוקים זה בדבר אחר? חוק נוגד אחדחוק
 גדולה. משמעות בעלי הם החופש, של היסודחוקי

 תפקיד וכד', הדיבור חופש את אזרחיו על אוסר חזקכשרודן
 ולכן קל, אינו הדבר הללו. האזרחים על להגן המאוחדותהאומות

 הנפגעים. לעזרת באמת האקים נחלץ ביותר מסויימים במקריםרק
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-קלו -
 הדת חופש

 את לסכן אדם בני חייבים האם השאלה: נשאלת ובראשונהבראש
 אחרים? עמים חירות לטובתחייהם

 נפשם את מוסרים שונות, מאומות חיילים גדול, בדור חייםאנו
 במלחמה קיצוני באופן )לאחרונה אחרים אזרחים לחיילדאוג
בעירק(.

 עומדים נוספים שמוטיבים ממנה, להתעלם שאין סכנה,קיימת
 של תפקידה )כאן לקרב ליציאה האמתלא רק וזו המלחמהמאחורי
 לנהוג(. כיצד לקבוע הארם ועצרת הבטחוןמועצת

 חוקים חוקקו השניה, העולם מלחמת לפני ובעיקר שונות,בארצות
 ראו חיים בעלי להגנת חוקים יוזמי החיים. בעלי להגנתרבים

 החיים. בעלי "בזכויורב' פגיעהבשחיטה
 היסוד. לחוקת 1900 לפני כבר השחיטה איסור הוכנס למשל,בשוייץ

 שהגורם - השחיטה איסורי של בהסטוריה הקורא את נלאהלא
 ובארצות בגרמניה היה כך אנטישמי. יסוד הוא בעקבותיההעיקרי
שונות.

 בפגיעה מדובר השחיטה, באיסור שדנים בארצות היום,גם
 ולכן מאד גדולה האיסלאם התפשטות היום מסויימת.באוכלוסייה

 העולם מדינות ברוב )היהודים המוסלמים של צעדיהם להצררוצים
 הויכוח(. את שווה הנושא שאין קטן כהבמיעוט

 למצוא יש הדת, חופש עם החיים בעלי הגנת של ההתנגשותעקב
 אבל השחיטה, את התידו לא אמנם בשויצריה משותף.מכנה
 על "הגנה לחוק אותו והכניסו מהחוקה השחיטה איסור אתהוציאו
 בחוקה. שמקומם אלו הם החופש, חוקי כי חיינר',בעלי

 בחלק ובשוייץ. בשבדיה בנורבגיה, רק אסורה השחיטההיום
 פרק )ראה הביצוע ודרכי בתנאים הגבלות יש האחרותמהארצות

 הנוכחי(. שבספר"'ט

 עדות מונק: למשל: ראה והתרתם השחיטה איסורי התפתחותעל
 תשל'ד. ירושלים, באירופה, השחיטה מאבק עלנאמנה

 נכתבו השחיטה, לפני חיים בעלי להמם מותר האם השאלהעל
 עד גדול כה הוא ההימום שאיסור היא המסקנה שלמים.ספרים
 הדת. בחופש פגיעה בושיש

 אין ולכן בשחיטה, חיים בעלי צער שאין מראה הנוכחיתהעבודה
 כלל. זה לפולמוס להכנסצורך
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קלז חיימ בעלי וצער השחיטה / ג'נספח

 ג'נספה
 השחיטה בענין חדשות דעתהוות
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data.

ofascertainrnent the concerns problem the 0, aspect One 
sacrifice,the before animal the of immobilization adequate 

improvementsSubstabtial slaughtered. are cattle when ispecially ס 
oftype any for mind open תש keep should One obtained. been have 

welfare,81'5 8141ת the of improvement 8מ :sents repres which rstem sy! 
wholethe of design sound ethologically 8מ1 ת integrated 
Whenslaughter. 1111 lairage, unloading. fiom slaughterhouse 
carefi]lbe also but systems, bad prohibit should one law, 8 writing 

compulsoryע) designs. better of development the inhibit 10 1סמ 
8be would experts competent by system new any of evaluation 

theconcerGng laws Swedish and swiss the (of 1%18מ good 
commercialization).before designs housing nesv 8 of evaluation 

suchas cut the whether question the concerns aspect second ע) 
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 consclousness. of~ 1055 0] latency the concerns aspect th]rd Theמ1
10According used. been has ECG and EEG past the 

evaluate10 available  parameter best the neurophysiologists, 
visual,)0.8. stimulus given 4 potential. evoked the 15 consciousness 
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sec.)22 

2than more *0 up for paln feel cattle some that mean 11 Does 
 ?maybe or maybe scientifically: 11 prove cannot One minutes .01ת15

gradually?develops unconsclousness while initially present paln 
know.01ח do אן ס 
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_קלט חייח בעלי וצער השחיטה / ג'נספח
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 השחיטה בעניין חדשות דעתחוותקמ
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קמב
_

 השחיטה בעניין חדשות דעתחוות

 י5' פ2:נםד;[5י:/71:ל1,ל.ן
 5: קג"

 4מ 8scienci~: Coait6 du aninale Prot~ction de Conaisslonטןנ
d'une18 8ס1סה1זע discuth dGtniireaen~ 8 CEE 18 de vitirinaire 

Vr~alable6'1 תשtourdlsseaent 1 racaurs 1תס1יסב יחם15תסס6וק פ 
 l'ahattag~ 6 91טsoticn cette boucherle. de hninaux das 711י3*

 ex~6rinentaux travaux da resultats les slLr basEe ית"עיחסב*טן
 carticaux 6voqu~s potantiels 1*5 טח*.י*מ ainUtGS plusl~ureנ

lalsseraitqui ca 067011605, 6*5 section apris dis~araltrs 

"4sou~trent anicaux 188 
 8קבפי

ca יטסי penaant que penser 
intolerabla.

~anlire 
itrepaut 1טן 9ת mental *1"1 י85 חט souttranca La 
indirects.d'indicateurs travers qu'au 1'aniDal chez objectiv6 
talada partIr 6 souffrance 18 dtappr~cier ttntat~va יטסש* 
~esure.

de t~thodes 185 valent ca qua donc vaut 8ת Indicataurs 
 :contra ן1 1ת*ב* V~nser lalsser pourrait que cs 2 נ1 051ק !הם1

deschoix 19 vt~irinaire, scientifigu~ Coalt& du nuancas sans 
lesVarnl ltUnaninit& fa~ta 651* מ1ס1 פ pertinents Sne~catGars 

ט6
~a=brGs 1*פ par rt~enus ind~cateurs ]98 scientitiqces. 

seaot~on 1" ea l'orlqlnt 6 פט1214ית*1ס$ 8ז1מה1ז6י6י Ccaltt 
controversis.plus 1*5 parnI justament מה*זיסןי 9זיפ 

 patantiels da terna 1* sous 63טןסיcorticaux, 6 חם9ת17פ66
despar provoquhes particullares 61ectriques ondas 6*$ 

(volas*פ*ט6514"1**בס habituellecent 
~enseriellas ~tinulations cartaxau 

~urface 
 aesurt~s 81 cutanie) s~nsibllitd 14 da נ 18

 .narvausa conauction 6* mesuras de stagit 21 cer6bral י9חסת
d'unel~existenca conscience: da טס souttranca de jlesaa.~s da 

 נP6riph6ri~ 1 ש* *c:srS~eau 1פמ
~ntra 

nervsus~ conductLon 
capablaast 1 ט"*עץ*ם* que d'infErer taVon 4מ* *מיסט Veraet 

potantials(1es corr~spondante 1'intortation dtutil~sar 
.co~ateux) patlents 688 chez יתס5 $!ת*$*וס corticaux ivcques 

risistantsP1us beaucaup 5יתס cartlcaux 6818גיתפיסק 65טיסץ ]*$ 
()1'220 dque 2ogtaph: 61acttoancepha~ 1'"4י1ע1יס qua 1'anoxie 6 

fonctionneaantdu l'ex~rassion est derniire catte car 
faufצן8חסיטפת 1ו. c~reuits 6* nonbre grand d'un synchron~ 

dedisVaritlon de tecps 19 Gur itud~s das que d'ailleurs ז*יסת 
 8פcarotldes 6 !תס13ת

~ectlon 
aprts 1'61*8במ8ץ109*אק6םת8סזיס 

qualquasda 11ןנ?ס* de latenca da taaps a~s hvidence 9מ 
lesזטסק m~nutes quelques contra secondes ae 612416$ת 

ivoquEs. pot~ntiala 

1=5conscience. 18 6* indissociable 880 souttranca ]8 
quereconnu longteaps dtpuls תס* cetveau du specialista8 
tvo~utspotentials les co~a tout l'ilectroencEphalogranna, 

~tats
las apprec~ar pour 11111ט* d'aucuna $ת יתס* cotticaux, 

 l'aninal chez con$cianca de י* Ithomna, chet ת2 יטסן 1"61*6
tr~ssurvlant l'inconscience qua vxais~ablable 851 11 caus8, 

datenu comtte carotldas, das section apr~s vita 
 prensian 14 6* l'effondreaant ,*חמ*1חשזם-.aane Lntra 1פ145

P o ~tanp~. e.rtaln חט pendant p~rsistant v~ttux riflexas 
travauxaaa durae, 8118טך י8* *ןי*ס davantaga Pric~ser 

 יח*41ופltintervall~, Dana n6c~ssalres. toutafois 5 ג1יפ*ימ
pcuracientifiques atgunents das 

~ur 
baser 88 69 posslble pas 

dasource davantage 81פ rituel 1tabattage qua Vr6tendr~- 
d'abattage.t~chniquee autres les que soutCrance 
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קמג חיית בעלי וצער השחיטה / ג'נספח

 9ן קהה !9' 27'9םחקש9אז/179ט8/1.ק

~ar
ptovoquEe soufftance 1'*116*טיתפי sur d&bats Laa 

 ~dolvent ritu~l ltabattag 8זיdan~ replacEs 4 תט פשצ*שתסםפט1ק
autorLtEs1*8 pat 

~anaa *?20715 dt$ celui 881 qui טך411מ49זע* 
 188ל84תסע5*ז זטסע dtabattage condieions las aa~llorar י56ט1ס

resvac~ant8מ tout aninaux daa contantlon 14 particull~raaent 
d'iaportan~s1898ח"6 81ט doaaIne d'un e'agit 21 711*. 1* 

op~rataursaux 81 aniaaux aux fola 14 1 b&netLcLant proqr~s 
14da apports aux grac~ tapldeaent obtenus *זש* pauvent 

technologia.

dua&abtas certalns par adopt6~ positlon 14 tSsum~, 24 
rituell'abattaga de 15-4ץ-~vis 8ט11211ת*801 *ו41ת1ע6ש*י coait6 

 81פ *6טמ66 68 יטסי s&rieux scLentlflqua tonae)ent ש81188
 s'ovpoea צטactuallaent men&s eftorts 6 זטס9 ז*זס11*ב54*1
doncest 1 .*11ז 1ז* respactan~ 8ת tout 6'811498פל condit~ons 

ob~ectifs688 par 18תט *זיטפסת4" **ן1ת5מ vQlt dty tantant 
qu'huaanitalr~s.48*זיט 

Dantzerן. 
65-"clenc~sDocteur ז41ת1ז*1*ע*, Docteur 

1'IHRAda Nturob~ologia de LaboratoLra au זיטיסטזגם 
CSE16 da 8ז81ת1ז4י6ץ scl~ntifique Coait~ du N*mbr~ 
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 השחיטה בעניין חדשות דעתחוותקמד

aool9.--Kornf~lrl 

___ 
SFB 2!י .ט TIRo 69. 6נ:09 9גצי !!נ:6769נ! 

 נ19/0

annoverHochschule TierErztliche 

 SiubotsholarDzaiasISי -,4ך-בבל~1

!1 'ו  :Telefcx 32 3 155204/ן
/ ץ /

 ~tnaahl( ז6ע SeHan' א(ח5ש!1א(5הזפל1ס1ח1(106

- . - - -- 
.03.!991!9 Datum: 

sc?.actt-aan~ aacb BewaSCseia 6בט Sch_sarz aa5 Yra~e 616 צנן 
esda Antdcrtea, 6בט Sewe~sa sLcterec kaina es 91מ*רל(ם מל: 
Aa:-auc~v 220 210 16ע. z~ischea Xbrrelittoaea aLcheran %6ב1פ 
 sateg צפlanakciaaa 4 4בם בgtbc. Schaarzat~l-*-:Can )6 8וס.
 י11ז acch -"י Schltcbtae~ an~ere ב6נסל: w~e _2 .3 לסשב inwel-ם

Bolzaaachusees.683 dungr 

Sc~llizaצמ 612ל11ע. Dr. ?02צ. 

Eannoverlrechscbule 

-'iaa-:&rztlkha 
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ן6(6:  ן"88( "9זזטן' 9 %1זסיסס92
ן  )ך749טצ9ג' UVp9U5l קסס2צ* 1e1u %זן55ט*ק95 ק9 74ן מסגק*ם זגב9ג97ט ביבש שש

ס67*בז171  ז 9ט
 ez~a ((- ue ז innSVJ )u~lzloon *72 4ז0*ו "?ט 4*גב*24?71י

קססג  usues2eq ו* "ס2ק*ט "סגוב. 01498ץץ8*גק ?2ב*גך9 ק*82
 ז ק* 74י

 סכ-
זסס6ב  קססגשב2ספ7טצ ק* rnu2.sul u~spuI- פז7%וויג7ש ? ק* 74* אסס3קצזץ9ן7[ץ

פשב ur~r קסס2ץו Sulpeo. 7טבזכב. ץז7;;ב 
 רט9ט sieq~ 99 94ט :tu~ues 2 ר4סס2 4זס9 ס*

's~qo 'snttqdos~o נח8צ8פש2צ א*ב קססג95זטשקשט. (חצחזרג77' 44 *ט סזגסבזקז* ?ז 

rls  ץ9ב
 72בח*יי

 בגז- יטסןח75*; %?11' קUth 9 ק*ך9ם 2שכץב* קש u~pxon 5זזכץב9ט
"*42זסיק7ט8

יספקג??ך  861ן(. פגזטע7ט' 6167! 7491ט5*ג' 96%פ: )צחטץ8ז' ז66ז2זבחחג,

ק*.  4?ט צ9פ??ץב צ.4גח7ץ Itle~h מס2קב קי*גשט exe2eJS 4זט ט*שגז*5צ*ט ף9ב 04סג

"זשבצ49סטושט  GUSt~eq- ק* "זט l,aSu~2qutv 81ב 4ססג זס5צ*פזזוב "ס2קב 6ססב 1 שט
"ז?גט?  4ךין94ט utQot סגuPploa 87- "9559בגסיץ8ט ןוסא??פ ~s~uo ae 6סב*ם ק*

ק2סבשגי  י48זהן5ב9גק' מסגק9ט גחטקר2*ט( 4סןמ111*ט )=ן599יזua,-*41 ו87ג*ט

18יייב%זטץ  u~vnoq- ב9 4ז5ב puvq ו9 פ*ב ueSSe~ ae ב9 ט99ג
ג*ט  *9ט do 0ן צ2סטק קש 40 9ט ב9%17ט ב* ao וך9ג 94ב וססג ישן;ק*8( )5כ%ז96ט'

אשב  "lan*qe~ ]74 eul~I ףזןש5ע9ק9 ק8 2004 5זזכץבק7*2 ף*ב Uth ט99ג9%?ץ9ט
 ון6-

א99גך89ש*ט  1וזסץבק97ג ף9ב 4?ט

*שט  ~UVY1 סטב5 ק*93כב 72כ1ב4?זule se~u 2 ססץ 4זט בףסק* ךטפשפש %*9"שזפ

1יומשןפ7ט55פ9  71ן Li~LtCn)l .uGtV72eo2~h ז*יי19 היבמ*טק87 סו $1Pu~nul בףסקשט
8*ומיז1*ט  זןז9 0זושב 6ג7טכ7נ*' ק7ב ues~1 7ט קח5 קגת7שב 5ןיכ%ב*ט ף*ב גססג

2יש4  pSvpv~o.1q .87 ס3

שכץייב  י*ב ?ן5 סטצ*פסץ%7ב ס'ז' יש ק7*ג 1*ט u*por~ קס0ג  ססט5ח62ב87 4ססג 87
ס5986כד2*4*ט do זץש*" ezrva מ?עט8*ג 9ט "0גו9ט ש0*ב 598ןיכ4ב uee 0ט98- קך*ג 

ע7ש  4ג9סus~nqo 4VVIS 597' 22זסבזזב ץשב 7ם ט?פ* nem 57( 560ש5כףג949ט 1זביג
ו(-ו(.  ' 0"טגז49*גדטצ )פ0טק9ך7טצpna~eS 9 ק9 בט ף7שג4זט' קרב?י51 91 טן9ב פ??2

ea  )ס*חב9גסטסםךתש 5ןיס"בסט ו9ב 04סג s~eSeJ ז1צ9פ9יש צ6*נב )-8גסטומ9ב( 2ףס2?

מ20קב  יעטצ9יגזכןב-
ו97ג do *גח5 ו p~'I'g 9ט Q~m ) 6סבשט 'U~puoq.SiStA זך55ט9ק9 99 "זיגטו% 

מ7;92  ד9ב מ20קב שן*סעב8ט U~h "ן(2ש ק28* ש7ק pa9ou~S'- 5סץ*כף7בץ קש מסגקב 9ט

ז7בח8*ן  us~ 9prt,d~q 60 צ9שכץן9קב nasx 0גבץסקס%-תססק65 קsueSIoh 8 5ךזכץבשט

ז*צ*ד1  15זכאבשע 2ובי**ן 2004

"1נח33ד SSJHOVIS 

זק  ט[לסק-ז3ויי 33~15 ול"ככ"ככצם 1"ס ז?:קז ,6ז "טצ
.  ש'2

ו[((נר=---- ------ג(((ג[  ca~u ,ז / LKKL l~au uau (,גמ-ז
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כ 0 4ר4 רז"קז: י.  ?"?ןלי"ג.ו מה'ק,יי=94זן? י
ל.  4ני,.%ן

 4וי
ת  45ע'" י,ו,דיו :

 ק4:)עי )(מויץ )נישל . )
.4
 ץ:"י"ו '1' '")4 ליי:7ז4 - ו  ק'וו'י ע י:ע,י י

 י"ג*,"
 ק"מ

ן ק 4.ח  ל
90וזטן. .)8867 

01סגשטיקקשט  9 שןזכן=0ג9 )תדב גחטק. ד9ב 74ק כ?2סב7ן9? זז 99 גזם
1rm97a  U~h ווזחזבגשבוס 8כדישזבן"כדס מ:

 4דן9ב9גיזן 1eq טז *בגססם חום9ע ק*

7?  רשןמ14) .
 לזיי"

 "אי(
 ש4 כ-~p:foai שששני - י

*. 4ר+ר 4סגון7 יל 4קי סטשין*שסהי "חהני,יהרןןרע.יד ף. י(,)מי מן קרקר  הזיי)זק
 ז,,41"

.*  זהורן .י4~יהגזן.

,.. 

 4ן"
לק

]  נ
ססוזטג'4 .)886% 1 

u~pr7usJoop uea 9א9ב ח7ק כ?2סב7עזס וש ק -dteql~ 9 ןוזכ?שסג9 )מ7נ 
גזצחחג  9יוז:18?ז1 ץ*ב ט9 חוס9עשבגסכם U~h ep ז11חזכג?בד* 5כחסשזב17כץ9 ו:

זק  TS'-???EO?~ 2ב:15 "[,ככ"לסל0 :04 21:קז ,16 "נט
נ ] 

uau~au rdc~.t ULIhLU LKU ULLU daL
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קמח
_

 השחיטה בעניין חדשות דעת חוות

 14 קהח IVO 12:42 '91 סק00"סס"-י( [44ST 2!424-15-פ5.ק

devan *6תס8ח*זלת het tussen ctaa de van literttuut 64 ן!ט Ov~rttcht T~bel: 

.!4 :c.loosha~ bewusl ת*ץ oprr~d.n hat 884ת6188א מ* 

Auteut(ז0ס*?*!טSEGג2ץ

~avoelloos
 b.vu~t.loos .1.פ.!

588

3-5Ltv~nget,

1979
134-6sthetp8.פ.Sthul~ 
2310rund1978

4-7.chitps.a.ת1ע*פ* 
79rund1986

35-85rundBtt~kmote 6 Newhook 

1982
 K~llvetthe .*.*6תטז7775

1987
14Schaap0ןן40*ז

55tund1987
9 ח**8(!פ(1י!(4%ת58ז6א  tao 8אס5!זי(פ1* תנ11 

- 
)!.*.1. 

tes~on$)b.vusttt~ns vtsuale 
- 

r~gvonse evoked visuil 
- 

 2%ע

 S.vusteloesh.Ld מ*4!%8*1100*פז*8
slachtproe~shat ti~d.ns diet h~c 94ז.8.ש מ*% חנ!812ע ת proble~a gtoot 2*ת 

b.dw~l-ti1dtna 8מ*ץ *4 8ת*ית8* מ* *6 זטט6 ח*ז 14*א6ס10פפים bepilLng 48 18 

 8ת!ם ת* .uitbloedtng בh~c 2 מ8פפ188* ז4זסע ן. ת*ץ ספא 81גת!8*ל*!אס1*ת*-(1ט

v~etneatng.סם? v~aogan %*16*4!מ!?*866 18* ז wel W~tdt BewusttL~n 8*82*ח. 
 חנ1ק.מ*י*תז6*ע

~ssn 
 ח6ן dt~rt מ*bewu~telooi 6 14 ת*% 3ט4

 Poiin~en סס *ז theor~tt.ch kunnen 18, g.vo~lloos disr e~a of b.palan-4ל*8

 vord.n seerd 09 3 מ*ו7מ באד ob]tcctvi .8מיבפתז*2צ )1 *פ a.nwezigh~tdת*י

 *1118!ענ!זץ tkttvtt.Lt. mototLschv )2 64 -ח** ef 4!*א8!2פע2* ת*ד teflex-4ז
voorztchr-grot~ סם*) Er .ktivLts~t. *18ה* )3 8שם5!?*1081*?*מתפם?מם ~cttes 
tkctv~cefcmotor ת*י *8!11!ענ!?י bestudering 4* נ!י worden 4!*8%!ם ייס*ז(*י 

heceoor 8ח!ב8ת?**ע aan ז חנ!צ* dtan.n 8*662 14*8י*41ז* omdat reClexen, *ח 
 dtet ( .rug~emerg bv מ*%*1?*ז hi~r baboren בגנפ .)נ1ל-*ז108*2מסת*סןי(*1(

of2*מ*זסז*ם!6ת! זססי 1*סי eb.oluts *18 nLst iunnea ת*8ת1ז*6ח6ז8י tisch. 
 ח** 4**ז8 ח*ץ Sevo41eo.ha~d .ת*ת*Hoewa1 61 (84 ת** 11eletttoeneeftlo~tAmצ

votdt.bepaald (bewustztan) ת6ם!8"1ץ!ן%*ת**?4א eorti~tle da 6 (*2?פ ח*י* 
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קמט חיים בעלי וצער השחיטה / ג'נספח

 cofclus~tt ה6ה6שת!1*ץ*לה6*

be-*9ח6 -י ה gef~xeetd 4!61 סב מ(ן*: 
~.aliineda 

 voof ספ% ח86תטןלהגג ת2ע *4

een6- !5 hal$tnede 4* ת6ע anbrtngen ha:- א* vorder:. gelegd 8הזגטכא pial~e 

hecksn per~oden 46ח8זט4*0 *4!*ל !*. be~ntstzIJn נ!י d~er םל: dic perfoe~, 

voreen86זנ6ע nLec יפא 1* זס ondarvtn~en. 46 5ה!461ת*א6ל van ontartef dSet 

beuas-van to~sttnd de מ*ב 
~8correleerd 

 וי*ןי יזנ!ק cht.t !8~ מ5,ח 4נ!:1*
VER.חם ESG ח046אן*ב8$ת!ח6פרסש 18*סש mat bept~ld 4!פאשסס81מ 

Orderda$ dienc redenen soaadterts~Lg. בס .lachcen ri~utel ס9א ה16"*ק*0מ ת*י 

gebeur~n:6מ voorva~rden 

 voor מפא ת6תמ!4*סמ ת*ע 46 46פת158*א grotara dtenen חbv, *160%741*76)-פ1
- 

houi~ngם19טנ* da זטטס*ו*9י* תי" *oada-66! 100 )%8 :פמ boven g~vichc vend 

 gsbraibt פמ .dac veronderstald, vordt sr word~n ס*א dler זס40 ספ% 51ח8-ב0
 ח*1*6ר6 ה** p.rtoe~ beperkte ה! ח** ברסע ח*ץ bavuscz~Jn vera~nderd.:בסן

cor-*: daC 6ח !* sch.r~ 80*4 2667 ,%נ1ז8ת*1*ל 640 (8א 68ב hec !$ voorts 
- 

 ract ת848ת9פש wOtdt ז0ס4 4ר**(!2!1*עעפ1.8פפתס8ו.ק

:8u~cgevoara 48מ הפ4*!אם$ם8 ה tor~ veel zeet mec 4!*ת: sl~chcen Rtcu.al - 
coejas-van slachcht~ttn תפחנ11מ%(!ץ 9!4 זס0ץ, 

~lgeaene 
de confora vo~den 

 5ח!8.חנ!2

Ltter~tuut

 ,079=לם*snd D.K. %1 .ע.א ,Del~ny .1988 :*(ח8טPubl. stock. of $14 סא.118

 .מפע .conc .24 43567א ,.Pil~erston Univ .איוסא.2.א

 ,Gri~atuls, A.E. CI1b.tt. K.V. 0.2.. D.vtne .ג ,ttvener .א 4**% 4ת*.?
 ,L~tgh .1986 פיof sf~ecc 1 1*ס1ז((616 פח!תתטם* 4תslaughc~t 4 חס6אם

267-281.17, Sei. 4ת* .ש1,8*ם :64א shtep ב4ז108*אק*סח*סזמם18פ שס 

 ,Grandin ,.ז .sl~ughter. ko~het vith Ptoblems 1980 .מת2 .נ .Scud.ב!תג

375-390.)6(, 1 Prob. 

 ת! 415ב1ב4ת!
~uncttoa 

braln !4*ז1*קב Of Decerminstton 1987. , ם.א. Gt~Sory, 
(Sd.intsis. food of stunning ?ב56 : ז8מא8ט*81-.ן. Proc. libotitoty. the 

RSPCA.AaLaals. Faa ?שחסם קטטז0 .מסז. Eur. Carcer), ש .%.ז H.S. 
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62-85, Vochenschr. 1סבןש?*!ז. Dtsch. %41ל. und Scht5 von 5)8תנזמאם14ל 

LaabooiJש. Dr. 0*814-03-91 .ז2 .א6618מ
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קנא חיים בעלי וצער השחיטה / ג'נספח

SLAUGHTERSHECHITA 

sheep0] number large 8 and cattle 100 than more seen have 1 
ofmethod Jewish the Shechita. by slaughtered calves and 

slaugherhouses,several מו made were observations The slaughter. 
city.York New תו establishments large ofthem two 

 מbased 15 opinion Tbs humane. 15 method the opinion, my 1מ0
2(and aspects, מו 811 5א method the of observation detailed 1( 
theaRer and during, before, animals the of observation carefiJI 

supportedbeen have observations visual The throat. ofthe cutting 
slowחו them of some pictures, motion several 0, making the by 
large,8 with done 15 Shechita 1מ throat the of cutting The motion. 

15Incislon The smoothness. great of edge 8מ with knife sharp very 
ritualthe by made s~llfillly and quickly one, large very 8 

aresevered are that neck ofthe structures the Among slaughterer. 
outpouringimmediate מ(ע velns. jug~lar the and artenes carotid the 

theof end heart the fiom occurs blood 0, quantities great of 
thefiom bleeding 111*1ס very 15 there cases most 1מ vessels. severed 

vessels.severed ofthe ends head 

theof magnitude the and suddenness the opinion my 1מ 
thethrough now blood the reduce immediately almost hemorrhage 

longer0מ would consclousness where 1ת01ק the 10 vessels cerebral 
bewould consclousness that unlikely most 15 11 possible. be 

arteriesvertebral the through 
~ow 

blood small the by maintained 
supplyruminants מו which but cut the by severed 0מ* are (which 
thatout pointed be should 1* anyway). brain the *0 blood 11סנא 

paln.imply necessarily 01ת does consclousness 

thatskillfially and quickly 50 done 15 throat the of cutting The 
most,the 1(נ improbable. 15 cut 'the of result 8 as pain of feeling the 

quic~ymust animal the for momentary. be would felt pain any 
the*0 supply blood inadequate fiom unconsciousness 10*מ pass 

brain.

includinganimals, the 0, muscles the of contractions The 
cutthe following movements, convulsive sometimes and struggling 
bycaused are They pain. or consclousness with do 10 nothing have 

Levelscord. spinal and stem brain the מנ centers nerve ofi action the 
arecenters These cortex. cerebral the below system nervous ofthe 

nerveout send and supply blood 0, lack the by excited first פ 
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nervethese of reaction The govern. they muscles the 10 impulses 
10known well 15 oxygen and supply blood of lack 10 centers 
andconsclousness with concerned way 15 מ1 0מ and physiologists 

pain.
animal8ת of reactions the watching person uninformed תול 

conclusionserTonous draw  could hemorrhage severe fiom dying 
interpretationcorrect The pain. and consclousness 10 respect with 

anatomythe of knowledge fiJndamental requlres reaction the of 
theש applied as particularly animal the of physiolog] and 

system.nervous and respiration circulation. 

declaredhave years past 1מ veterinarians and physiologists Many 
 that מand humane 15 slaughter Shechita opinion their 1 1 מ01נ ת51ח1

assertion.

DukesH.K. 
Physiolog]Veterinary 0, Professor 

ofDepartmentHead and 
VeterinaryState York New 

UniversityCornell 
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