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נספח א'

החוקהיהודי בקשרלאכילת בשר
פרק זה נכתב עבוריהודים שאינם מתמצאים בחוקהיהודי .אנשים
שלמדוימצאו שבפרקזה הדבריםשטחייםמדאי.
חוק התורה  -החוק היהודי  -מקיף את כל ענפי החיים .אחד
המרכיבים החשובים בחיי האדם הוא התזונה .לפי הנאמר
בבראשית ,קבלנו את האדמה לעובדה ולשומרה .יחד עם זאת ,לא

הכל הותר לנו לאכול ,אדם הראשון קבל חוק אחד" -ומעץ הדעת
טוב ורע לא תאכל ממנע.
חוקיםנוספים נתנו בתורהבסיני ,בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה
 משנה וגמרא.כל מערכת החוקים נותנת לנו הכוונות :סוג בעל החיים המותר,
דרכי הטביחה ,בדיקת הבשר וכן דרכי ההכנה של בעלי חיים

לאכילה.
שניעמודייסודישלחוקים אלו:
ו) התורההיא אמת אבסולוטיתוקיימתלעד.
 )2האדם מצווה לרסן את עצמו.

.1בעליחיים המותרים:
התורה מתירה לנו באכילה ממשפחות היונקים ,העופות ,הדגים
והחרקים.
יונקים:מפריסי פרסהומעליגירה (פרה,צבי,אייל).
עופות :עופותטהורים נאכלים רק במסורת (שאכלו אותם).
דגים :כלשישלוסנפיר וקשקשת.
חרקים-חגבים :נמנו ארבעהסוגי ארבעה הםומיניהם.

 .2שחיטה
השחיטה היא צורת ההמתה היחידה המותרת בעופות וביונקים.
דגים וחגבים מותר להמית בכלדרך.
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=החוקהיהודי בקשרלאכילת בשר

השחיטה נידונה בספר בפרק השלישי .השחיטה חייבת להיעשות
בסכין חד וחלק ,תוךכדי שמירהעלחוקיםמוגדרים.
השוחטחייב להיות בעל מידות וירא שמיים ,ללא קשראישי או
מסחרי עם הקצבים.
ההכנה לשחיטה טופלה אףהיא בספר ,כאן מדובר רק בבהמות .גם
לשחיטת עופות נדרשות הכנות ,אך לא עמדנו עלכך בספרזה.
מהשחיטה עד סוף הפרפורים,רצוי לא לנגועבבעליחיים ,עד שכל
זרם הדםיצא ובעלהחייםבוודאיאינוחייותר.
בשחיטהצריך לשפוך את דם הבהמות .דםחיהועוףטעוןכסוי.

.3בדיקת הבשר -טריפות
אחרי השחיטה נבדקת הבהמה מפגמיםשונים .נמצאו הפגמים הללו
בבהמה (אובעוף) הבשראינוראוילאכילה.

.4ניקור
הוצאת חלקים אסורים מתוך הבשר .החומר המוצא קשורלאיסורי
חלב(בצירי) ,דםוגיד הנשה.אי אפשר ללמוד אתהניקור בספר,יש
לראותובעיניים וללמדואישמפיאיש.
.5מליחה
תהליך מליחה ושטיפה נעשה בצורה שההלכה דורשת .עקרונית
מדוברבהשרייה שלחצי שעה במים ,מליחה מכל הצדדים והשארה
במלח למשך שעה .לבסוף נעשות שלוש שטיפותבמים.

.6הפרדת בשר מחלב
במטבח היהודי מופרדים זה מזה החלב והבשר ,יש לדאוג שלא
יתערבבוהכלים,החלבייםוהבשריים.
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חופש הדת
ביסוד חוקת האומות המאוחדותישנן ארבעחירויות:

* חופש האדם מעבדות
* חופשהדיבור
* חופש המסחר
* חופש הדת
באופן עקרוני אסור לאף מדינה בעולם לאסור את אחת החירויות
הללו .כל אדם שנשללת ממנו אחת החירויות ,יכול לפנות לבית
הדיןהבינלאומי(היום בהאג שבהולנד) ולדרוש אתזכויותיו-זכויות
האדם.
כמובן שכל אחת החירויות הללו מוגבלת בהתאם לתנאים במדינה
בהחיים .כאןנובעיםהקשיים בהגדרות.
ישנה לפעמים התנגשותבין החופשובין חוקים אחרים .כמובן שלא
כל אדם רשאי לספר את סודות המדינה ,בה הוא חי ,לגורמים
עוינים ,לא כל אדם רשאי לסחור בכל מה שהוא רוצה ובכל עת.
החוק יכול לאסור דברים מסויימים ולדרוש סגירת חנויות במועד

מסויים.
היכן בדיוק הגבול בין הגבלת החופש ובין חוקי הארצות ,קשה
להגדרה .בארה"ב החופש הזה הוא כמעט מוחלט .בארצות אחרות
ישנן הגבלות נוספות .באופן עקרוני יכול כל אדם לעמוד על
זכויותיו ולתבוע אותןבביתדיןגבוה לצדק.
ברוב ארצות העולם הרחיבו את חוק החופש גם על בעלי חיים,
ישנו חוק האוסר צערבעליחיים (דרך אגב ,גםלפי חוק
התורהיש
איסור צערבעליחיים).
תפקידה של כלמדינה לחוקק חוקים להגנת אזרחיה .מה קורה אם
חוק אחדנוגד חוק אחר? בדברזה עסוקים המשפטנים .למרות הכל,
חוקיהיסוד של החופש ,הםבעלי משמעותגדולה.
כשרודן חזק אוסר על אזרחיו את חופש הדיבור וכד' ,תפקיד
האומות המאוחדות להגן על האזרחים הללו .הדבראינו קל ,ולכן
רק במקריםמסויימיםביותר נחלץ האקים באמת לעזרתהנפגעים.
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חופש הדת

בראש ובראשונה נשאלת השאלה :האםחייביםבני אדם לסכן את
חייהם לטובתחירותעמים אחרים?
אנו חיים בדור גדול ,חיילים מאומות שונות ,מוסרים את נפשם
לדאוג לחיי אזרחים אחרים (לאחרונה באופן קיצוני במלחמה
בעירק).
קיימת סכנה ,שאין להתעלם ממנה ,שמוטיבים נוספים עומדים
מאחורי המלחמה וזו רק האמתלאליציאה לקרב (כאן תפקידה של
מועצת הבטחון ועצרת הארם לקבועכיצדלנהוג).
בארצות שונות ,ובעיקרלפני מלחמת העולם השניה ,חוקקו חוקים
רבים להגנת בעלי החיים .יוזמי חוקים להגנת בעלי חיים ראו
בשחיטהפגיעה"בזכויורב'בעליהחיים.
בשוייץ למשל ,הוכנסאיסור השחיטה כברלפני  1900לחוקתהיסוד.
לא נלאה את הקורא בהסטוריה של איסורי השחיטה  -שהגורם
העיקרי בעקבותיה הוא יסוד אנטישמי .כך היה בגרמניה ובארצות
שונות.
גם היום ,בארצות שדנים באיסור השחיטה ,מדובר בפגיעה
באוכלוסייה מסויימת .היום התפשטות האיסלאם גדולה מאד ולכן
רוצים להצר צעדיהם של המוסלמים(היהודים ברוב מדינות העולם
במיעוט כה קטןשאין הנושא שווה אתהויכוח).
עקב ההתנגשות של הגנת בעלי החיים עם חופש הדת,יש למצוא
מכנה משותף .בשויצריה אמנם לא התידו את השחיטה ,אבל
הוציאו אתאיסור השחיטה מהחוקה והכניסו אותו לחוק "הגנה על
בעליחיינר',כיחוקי החופש ,הם אלו שמקומם בחוקה.
היום השחיטה אסורה רק בנורבגיה ,בשבדיה ובשוייץ .בחלק
מהארצות האחרותיש הגבלות בתנאים ודרכי הביצוע (ראה פרק
"'ט שבספרהנוכחי).
על התפתחות איסורי השחיטה והתרתם ראה למשל :מונק :עדות
נאמנה על מאבק השחיטה באירופה,ירושלים ,תשל'ד.
על השאלה האם מותר להמם בעלי חיים לפני השחיטה ,נכתבו
ספרים שלמים .המסקנה היא שאיסור ההימום הוא כה גדול עד
שישבופגיעה בחופש הדת.
העבודה הנוכחית מראה שאין צער בעלי חיים בשחיטה ,ולכןאין
צורך להכנס לפולמוסזה כלל.
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הוות דעת חדשותבענין השחיטה
Rijksuniversiteit )!ה)ג
Laboratory Of Animal Husbandry
Heidestaat 19
ת-9820 Merelbeke
'

VrijeUniversiteitBrussel
Research "ט1 Animal
Psycholog], Pleinlaan2
ת-1050 Brussel

Thefevaluation o ~the welfare ofanimals slaughtered according 10
the Jewish and Muslim faith should happen as scientifically as
possibleand should ת0* rely0 ת8  הסמקlmpresslons.
1 תmy qualityofPresident ofthe Belgian AnimalWelfare Council
and as 8 member of the Scientific Veterinary Comnattee (section
Animal Welfare) of the CEC, 1 recently had 10 exanune vanous
scientific investigations 0 מthe subject. 1 have been asked *0
summanze 1 מ8 simple way the importance ofthe available scientific
data.

One aspect 0,the problem concerns the ascertainrnent of
adequate immobilization of the animal before the sacrifice,
סispecially when cattle are slaughtered. Substabtial improvements
have been obtained. One should keep  תשopen mind for any type of
:sents 8 מimprovement of the 8141ת81'5 welfare,
which repres
syrstem
!
integrated 1 מ8 תethologically sound design of the whole
slaughterhouse fiom unloading. lairage, 1111 slaughter. When
writing 8 law, one should prohibit bad systems, but also be carefi]l
סמ1 10 inhibit the development of better designs.  )עcompulsory
evaluation of any new system by competent experts would be 8
good 1%1מ8 (of the swiss and Swedish laws concerGng the
evaluation of8 nesv housing designsbefore commercialization).
)עsecond aspect concerns the question whether the cut as such
implies 8 תimmediate perception of pain. Pain perception 15 2
the type ofspecificfibresand
complex phenomenon depending
"
ס
ז
מ
pathways involved from neurochemical factors and fi'om other
signals from the nervous system which can alter the degree of
transmission. As far as 1 know, that aspect has ח01 been
investigated up 10 now. Behavioural reactions have ח01 been studied
מו8 scientificsay: the animal 15 restrained anyway.
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The t~
h]rd aspect concerns
fthe latency 0] 1055 o consclousness. 1מ
the past EEG and ECG has been used. According 10
neurophysiologists, the best parameter available 10 evaluate
consciousness 15the evoked potential. 4 given stimulus )0.8. visual,
1801נ (סמ5applied 10 the animal and the reaction מנthe relevant brain
area 15 recorded. The significance of the method for 1"5 problem
can be summarized very shortly: absence Of evoked responses
indicates insensibility, their presence however does ח01 indicate
unequivocally consciousness.
1 נעל.11ת0* mentlon פ1tthe studies which h
uave been carried o
The main resultsboildo~m % 1ש5; מנcattle evoked responses take
81 least up
*0 20 sec *0 disappear and can last קט10 126 sec. T~s
delay 15 shorter  מוsheep (most individuals show ת0 responses aRer
22 sec.)
Does 11 mean that some cattle feel paln for up *0 more than 2
minutes? One cannot prove 11 scientifically:maybe or maybe ת01. 15
paln present initially while unconsclousness develops gradually?
 סאןdo ח01 know.
Daly
it and El
Rec. 122. 1988. 325-329(
.
t, Kallwee
Vlendorf (
discuss the role ofthe vertebral arteries מנcattle (absent  חןsheep)
1 מcontinuing 10 supply blood
*0 the brain aRer the cut and the
physiological Hgnificance ofblood stream and pressure  חוrelation
with consclousness. This should urgently be investigated with up
10 datetechniques.
That 15 פ1what sclence can 1"1us. The rest15 8 מethical problem.
Using the available scientific data each 0,us must inteITOgate מ5
consclence תנorder 10 decide whether shechita and hallal should be
preceeded (orfollowed) by stunning or מ0*.
Prof. ים.ע-0. Odberg

March 141"1991
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השחיטהוצערבעליחיים/ 'נספחג
SHECHITA SLAUGHTER

1 have seen more than 100 cattle and 8 large number 0] sheep
and calves slaughtered by Shechita. the Jewish method of
slaughter. The observations were made מוseveral slaugherhouses,
two ofthem largeestablishments תוNew York city.

.

1 מmy opinion, the method 15 humane. Tbs opinion 15 based 0מ
1( detailed observation of the method  מו811 א5 aspects, and 2(
carefiJI observation of the animals before, during, and aRer the
cutting ofthe throat. The visual observations have been supported
by the making 0,several motion pictures, some of them  חוslow
motion. The cutting ofthe throat 1 מShechita 15 done with 8 large,
very sharp knife with 8 מedge ofgreat smoothness. The Incislon 15
8 very large one, quickly and s~llfillly made by the ritual
slaughterer. Among the structures ofthe neck that are severed are
the carotid artenes and thejug~larvelns.  מ)עimmediate outpouring
of great quantities 0,blood occurs fiom the heart end of the
severed vessels. 1 מmost cases there 15 very 111*1סbleeding fiom the
head ends ofthe severed vessels.
1 מmy opinion the suddenness and the magnitude of the
hemorrhage almost immediately reduce the blood now through the
cerebral vessels 10 the ק01ת1 where consclousness would מ0 longer
be possible. 11 15 most unlikely that consclousness would be
maintained by the small blood
through the vertebral arteries
~ow
(which are מ0* severed by the cut but which  מוruminants supply
d *0ythe bnrain a
1*should be pointed out that
y11סנאabloow

)

consclousness does ת01 necessarily imply paln.

The cutting of the throat 15 done 50 quickly and skillfially that
the feeling ofpain as 8 result of'the cut 15 improbable. )נ1the most,
any pain felt would be momentary. for the animal must quic~y
pass 1*מ0 unconsciousness fiom inadequate blood supply *0 the
brain.

i

.

The contractions of the muscles 0, the animals, including
strugglingand sometimes convulsive movements, followingthe cut
have nothing 10 do with consclousness or pain. They are caused by
th
fe action od nerve centersr מנthe brain stem
Levels
o and spinal c
ofthe nervous system below the cerebral cortex. These centers are
 פfirst excited by the lack 0,blood supply and send out nerve
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impulses 10 the muscles they govern. The reaction of these nerve
centers 10 lack of blood supply and oxygen 15 well known 10
physiologists and 15 1מ מ0 way concerned with consclousness and
pain.

 תולuninformed person watching the reactions of 8 תanimal
dying fiom severe hemorrhage could draw erTonous conclusions
with respect 10 consclousness and pain. The correct interpretation
of the reaction requlres fiJndamental knowledge of the anatomy
and physiolog] of the animal particularly as applied  שthe
circulation.respirationand nervous system.
Many physiologists and veterinarians 1 מpast years have declared
that 1 מtheir opinion Shechita slaughter 15 humane and 1נ01 מ1 ת1ח5
assertion.

H.K. Dukes

Professor0,VeterinaryPhysiolog]
and Head ofDepartment
New York State Veterinary
CornellUniversity
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