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חברי ועדת מהדרין

הגאון הרב מרדכי גרוס, יו"ר ועדת מהדרין. תלמידם המובהק של הגאון הגדול רבי שלמה 
ביתו  על באי  נמנה  וואזנר שליט"א.  רבי שמואל הלוי  ויבל"ט הגאון הגדול  זצ"ל,  זלמן אויערבך 
הקרובים של הגאון הגדול רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א. יצק מים על ידי ראש ישיבת פונוביז', 
בעל "אבי העזרי", הגרא"מ שך זצ"ל. מקובל כסמכות הלכתית בתחום תעשיית המזון והכשרות. 
מצודתו פרושה על קהילות רבות בארץ ובעולם. יושב על מדין כגאב"ד בחמישה בתי דין: חניכי 
הישיבות, שערי ציון, בי"ד קריית ספר, בי"ד מעלה אדומים ובית-דין צרפת, בפריז. פירסם ספרים 
הלכתיים רבים ובהם: פרדס שמחה )על יו"ד(, כרם שלמה )הל' חוקות העכו"ם(, משפט האבידה 
)הל' אבידה ומציאה(, שחיטת חו"ל הל' שוחטים, בודקים ומשגיחים, אום אני חומה, ב חלקים, 
ועוד חיבורים ומאמרים רבים בענייני הלכה, סוגיות הש"ס, מנהגים, אגדה, דברי השקפה ודרוש. 
כיו"ר  מכהן  תנובה.  במחלבות  המהודרת  הכשרות  וסדרי  הייצור  הליכי  בכל  מאוד  ומעורב  פעיל 

ועדת מהדרין מאז ייסודה.                        

מהדרין. דיין בבית-דינו של הגאון הגדול רבי  ועדת  יו"ר  שטרן,  מאיר  יעקב  הרב  הגאון 
שמואל הלוי וואזנר שליט"א. דומ"צ חסידי ויזניץ, בני ברק. מו"צ ודיין בבית הוראה "זכרון מאיר". 
ספריו ההלכתיים: "משנת הסופר" על ענייני סופרי סת"ם )הופיע במספר רב של מהדורות(, "אמרי 
יעקב" חלק א' על שו"ע הרב, חלק ב' דיני ארץ ישראל, חלה וערלה. פירסם ברורים הלכתיים, פסקי 
והיתר  איסור  טריפות,  כשרות,  בנושאי  רבות  תשובות  ובהם  השו"ע  חלקי  בכל  ותשובות  הלכה 

ותערובות. חבר בועדת מהדרין מאז יסודה. 

הגאון רבי עמרם אדרעי, מומחה בענייני כשרות, מחברם של ספרים הלכתיים במגוון נושאי 
כשרות, שחיטה ותעשיית המזון. כיהן כיועצו לענייני כשרות של הראשל"צ הגר"מ אליהו שליט"א, 
הכשרות  על  מפקח  הראשית;  הרבנות  מטעם  שוחטים  צוות  ראש  לישראל.  הראשי  הרב  בהיותו 
בין  כשרות.  בענייני  הדנים  רבים  הלכתיים  ספרים  פירסם  ברכה".  "ישא  בד"צ  מטעם  והשחיטה 
חיבוריו: הכשרות כהלכה השלם; אנציקלופדיה לכשרות המזון; מזון מן החי; מזון מן הצומח; מזון 
מלאכותי; חומרי עזר בתעשיית המזון וכשרותם; עמא דבר שו"ת בעניני כשרות, ב חלקים; כשרות 
המשקאות; הכשר כלים; כשרות לפסח; המטבח הכשר; מדריך לכשרות המזון ועוד. הצטרף לועדת 

מהדרין לפני כשלוש שנים.

הורוויץ, דומ"ץ קהל "מחזיקי הדת" בעלזא באר"י רמת  סג"ל  יהושע  אברהם  רבי  הגאון 
אלחנן, בני ברק; חבר ביה"ד המיוחד לעניני כשרות; חבר בד"צ "חניכי הישיבות", בני ברק. במשך 
ובארה"ב  ישראל  בריכוזים התורניים הגדולים בארץ  נודעים  פוסקים  בצילם של  שנים הסתופף 
ומהם שאב את דרכי ההוראה והפסיקה. עם שובו לארץ ישראל התבקש לשבת על מדין בבתי דין 
ידועים ולהיות דיין בהרכבים העוסקים בדיני ממונות, כשרות ועוד. הצטרף לועדת מהדרין לפני 

כשלוש שנים.
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בנתיב החלב  ג

הגאון רבי דוב לנדאו, חבר בד"צ חוג חתם סופר, בני ברק. ר"מ בישיבות דחסידי גור. מומחה 
ובר-סמכא במכלול נושאי כשרות ותעשיית המזון. זה כעשרים שנה כותב ומפרסם בבמות תורניות 
ובהם  הלכתיים  ספרים  מחבר  שונים.  אקטואליים  בנושאים  הלכתיים  וברורים  מאמרים  מאות 
נושאים העוסקים בכשרות ומצוות התלויות בארץ. מוזמן להשמיע שיעוריו בענייני כשרות בכינוסי 
רב פוסק של מחלקת היבוא ברבנות הראשית  ובעבר  לועדות כשרות  יועץ כשרות מוכר  רבנים. 

לישראל. חבר בועדת מהדרין מאז יסודה.

בר-סמכא  סופר.  חתם  ישיבת  ראש  ברק,  בני  מערב  רב  שטרן,  אליעזר  שמואל  רבי  הגאון 
שמואל  רבי  הגדול  הגאון  של  בבית-דינו  דיין  הוראה",  "שערי  בית-הדין  גאב"ד  כשרות.  בענייני 
הלוי וואזנר שליט"א. פירסם עשרות חיבורים תורניים, מאמרים הלכתיים, תשובות במגוון שאלות 
הלכתיות בכל חלקי השו"ע, בירורי הלכה וחידושים בסוגיות הש"ס. משיב ומורה דבר הלכה למאות 

שואלים מן הארץ ומחוצה לה. חבר בוועדת המהדרין מאז יסודה.

הרב יוסף מרדכי זילבר, יועץ ועדת מהדרין לחומרי גלם.  מגדולי המומחים בתחום כשרותם 
של חומרי גלם לתעשיית המזון - בכלל, וענף החלב - בפרט. הממונים על מחקר ופיתוח המוצרים 
רואים בו כתובת ובר-סמכא לעיצוב ופיתוח המוצר על רכיביו השונים. משמש כאחראי על חומרי 
והכשרות  הייצור  הליכי  על  לפקח  מרבה  בעלזא.  הדת  מחזיקי  בד"צ  של  הכשרות  בוועד  גלם 
במפעלים רבים ברחבי העולם. גורמי כשרות מכל העולם מרבים להוועץ בו בענייני כשרות. מפרסם 
מאמרים רבים בבמות תורניות חשובות בנושאי כשרות וייצור מוצרי מזון. פעיל בועדת מהדרין 

מאז יסודה.

בכל  פועל  תנובה.  במחלבות  מטעמה  על  ומפקח  מהדרין  ועדת  מרכז  שלזינגר,  אברהם  הרב 
תחומי הכשרות ובייצור מוצרי מזון בכשרות מהודרת. בקי מאוד בענייני כשרות החלב וכשרות 
ירקות ללא חרקים. קשור לגופי כשרות בישראל ובקהילות יהודיות רבות ברחבי העולם. מפרסם 
מאז  מהדרין  בועדת  פעיל  מגוונות.  תורניות  במסגרות  שיעורים  ונותן  כשרות  בענייני  מאמרים 

יסודה. 
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במבוא נתיב החלב

גיליון זה של בנתיב החלב, גליון ג, המופיע בסמיכות לחג הפסח, ממשיך כקודמיו להתמקד 
בסוגיות הקשורות לכשרות החלב בכלל, ובתנובה בפרט.

מאז הופעת הגיליונות הראשונים של בנתיב החלב1 חלו בתנובה שינויים רבים ושיפורים חשובים, 
תנובה:  של  ותיקות  מחלבות  שלוש  נסגרו  האחרונות  בשנים  כשרות.  לענייני  גם  נוגעים  שחלקם 
חדישה  מחלבה  נבנתה  אלו  מחלבות  ירושלים. במקום  ומחלבת  אביב  תל  מחלבת  חיפה,  מחלבת 
גדול  חלק  מייצרת  החדשה  המחלבה  שבגליל.  תבור  הר  למרגלות  אשר  תבור  באלון  ומשוכללת 
מהמוצרים שיוצרו קודם לכן במחלבות תל אביב, חיפה וירושלים )את כל הגבינות הרכות והקוטג', 
את גבינות השמנת, את התוצרת הניגרת ואת היוגורט לסוגיו והמעדנים לגווניהם(. מחלבת רחובות 
מייצרת היום את כל החלב הניגר ואת כל משקאות החלב. מחלבת תל יוסף הותיקה מייצרת את כל 
הגבינות הקשות לסוגיהן, את כל הגבינות המותכות, ואבקת חלב וחמאה. מחלבת קריית מלאכי 
בייצור  )גבינות עובש(. כל מחלבה מתמחית  וגבינות הקממבר  כל הגבינות המלוחות  מייצרת את 

מוצרים ספציפיים ואין שתי מחלבות המייצרות אותו מוצר, כפי שהיה בעבר.

בכל המחלבות מייצרים הן מוצרים ברמת כשרות רגילה והן מוצרים ברמת כשרות מהדרין - חלקם 
ועדת מהדרין תנובה, בה שותפים חוג חת"ס  וחלקם בהשגחת  ירושלים  בהשגחת העדה החרדית 
בני ברק ובד"ץ מחזיקי הדת בעלזא. יש לציין, שמחלבת אלון תבור כמו גם מחלבת קריית מלאכי, 
ונדירים מאוד. הסיבה שחלק מהמוצרים  ורק חלב מהדרין, להוציא במקרים חריגים  קולטות אך 
מאושרים  שאינם  מוספים,  גלם  בחומרי  משימוש  נובעת  מהדרין  אינם  אלו  במחלבות  המיוצרים 

לכשרות מהדרין. 

במרכז הקובץ הנוכחי מובאים ט"ו מכתבים של הרה"ג הרב מרדכי גרוס שליט"א, יו"ר ועדת מהדרין, 
רבות  תשובות  למצוא  ניתן  אלו  במכתבים  החלב.  לכשרות  הקשורים  רבים  בנושאים  שעוסקים 

לשאלות שהוצגו לפני הגרי"ש אלישיב שליט"א ואשר מופיעים כאן לראשונה. 

המכתב הראשון חושף טפח מעבודת ועדת מהדרין בכלל, ומעבודתו של הרה"ג הרב מרדכי גרוס 
זה קרוב לתשע שנים למען העלאת רמת הכשרות במוצרי החלב של תנובה.  נפשו  בפרט, שמוסר 

במכתב זה, מתוארים חלק מההקפדות וההידורים הרבים הנוהגים בועדת מהדרין תנובה. 

במכתבים נוספים מביא הגר"מ גרוס את דעתו ופסקיו של הגרי"ש אלישיב שליט"א במיגוון נושאים 
מהותיים בתעשיית החלב: 

אע"פ שלדעת הגרי"ש אלישיב שליט"א יש להחמיר בחלב שנחלב ע"י לא יהודי ברפת שבבעלות 	 
יהודי אם הוא איננו שומר תו"מ, יש מקום להקל באבקת חלב שיוצרה מחלב כזה.

חלב 	  לעניין  רואהו"  "כישראל  וידאו  מצלמות  באמצעות  ולהשגחה  לפיקוח  להתייחס  ניתן 
ישראל.

1. בנתיב החלב א' יצא בתשרי תשס"ג ועסק בהרחבה בחלב טריפות )4 מאמרים(, בחלב ובגבינת נכרים )11 מאמרים(, 
בחלב שבת )4 מאמרים( ובנושאים נוספים )5 מאמרים(. בנתיב החלב ב' יצא בניסן תשס"ו ועסק בהרחבה בכשרות החלב 

לפסח )9 מאמרים(.
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בנתיב החלב  ג

"חיידקי בריאות", שגדלו על מצע גידול המכיל חלב נכרים והוכנסו למוצר מהדרין, אינם פוגעים 	 
ברמת כשרות המוצר.

יש מקום להקל בדין חלב נכרים במכוני חליבה שניתן לחלוב בהם רק את הפרות שמקודדות 	 
במחשב המכון. 

אין חשש סכנה בערוב ג'לטין דגים במוצרי חלב.	 

בחלבונים המיוצרים ממי גבינה יש איסור חלב נכרים כמו באלו המיוצרים מחלב )ולא כפי 	 
שמובא בקובץ תשובות הגרי"ש אלישיב2(.

נקב בכרס הבהמה שנעשה במחט ונסתם מייד לאחר הוצאת המחט - מטריף.	 

תיקון הנעשה בשבת ע"י יהודי במכון החליבה לא אוסר את החלב מדין מעשה שבת.	 

במכתבים אלו עוסק הרב גרוס בנושאים מעניינים נוספים, כגון, הובלת חלב ע"י מחלל שבת או נכרי, 
היתר שימוש בכלי שנכבש בו חלב שנחלב בשבת באיסור גם ללא הכשרה, בשאלה האם יש מקום 
אחר.  נכרים  חלב  לו  כשנוסף  ונעור  דחוזר  שנתבטל  נכרים  בחלב  אמרינן  והאם  נכרים  חלב  לבטל 
במכתבים נוספים עוסק הרב גרוס בהיתר ויטמין D3 המיוצר מזיעת הכבשים, ובכך שהרגיל בגבינת 

זיתים ראוי שיאכל את הגבינה יחד עם שמן זית כדי שלא ישכח את לימודו ועוד.

הגאון הרב יעקב מאיר שטרן, המשמש אף הוא כיו"ר ועדת מהדרין, עוסק בנושא שהעסיק את חברי 
ועדת מהדרין בעקבות עסקת הרכישה של חברת תנובה שנקנתה ע"י חברת אייפקס. הרב שטרן 
מסיק, שהעובדה שחברת אייפקס ישראל נשלטת ע"י חברת אייפקס העולמית, שמן הסתם, רוב 
בעלי המניות שלה אינם יהודים, איננה גורמת לכך שייצור הגבינות בתנובה מחייב השגחה שונה מזו 

שהייתה עד היום. 

שונים  בעניינים  בקובץ  מאמרים  בשני  עוסק  תנובה,  מהדרין  ועדת  חבר  לנדאו,  דוב  הרב  הרה"ג 
הנוגעים לכשרות החלב, אשר העסיקו אף הם רבות את חברי ועדת מהדרין בישיבותיהם. במאמר 
הראשון, העוסק בעיקר בחלב נכרים, מציג הרב דוב לנדאו את תשובת מרן הגר"ש וואזנר שליט"א 
לועדת מהדרין בנושא ההסתמכות על מצלמות לצורך השגחה המועילה על פי דין לעניין חלב נכרים. 
למרות שהגר"ש וואזנר מתיר את השימוש במצלמות, הוא סבור שאין להסתפק בצפייה בכל החליבות 
באמצעות המצלמות, אלא יש צורך וחשיבות, שמשגיחי הכשרות יגיעו מפעם לפעם לדירים עצמם, 

ובעשרים פעם בשנה סגי, אם אמנם מקפידים לצפות במהלך כל השנה בכל חליבה וחליבה. 

במאמרו השני, העוסק בעיקר בניתוחים וטרינריים בפרות ובהשפעתם על כשרות החלב, מסיק הרב 
לנדאו, שנקב בכרס הפרה הנעשה באלכסון הופך את הפרה לספק טריפה, ולכן אפשר להתירה רק 
לאחר שיעברו עליה י"ב חודש. באשר לכשרות החלב הנחלב ממנה הוא מביא את תשובת הגאון הרב 
צבי פסח פרנק זצ"ל ואחרונים נוספים המתירים לערב את החלב שנחלב מפרת ספק טריפה ברוב 
חלב היתר, ולא נחשב כמבטל איסור לכתחילה. כמו"כ דן הרב לנדאו בשאלה של יציאת המעיים 
בעת ניתוח פרה שנעשה בדופן ימין, ומסיק שכדי שהפרה לא תוטרף מחמת יציאת המעיים יש לוודא 
שבעת יציאתם הם לא התהפכו והסתבכו ושהם הוחזרו מייד כסדרם )לאחר שהדברים נכתבו ונדונו, 

2. סימן ע"ג סעיף א אות ב שם כתוב שב"לקטוז העשוי ממי גבינה אין בו איסור חלב עכו"ם כמבואר ב"כנסת הגדולה" סימן 
קט"ו ובהגהות הטור אות ב' בשם שלטי הגיבורים". 
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במבוא נתיב החלב

הועלתה הסוגיה בפני הגרי"ש אלישיב שפסק, שאין להטריף כיום פרה עקב יציאת המעיים, מכיוון 
ולא  התהפכו  שהמעיים  לחשוש  צורך  ואין  במלאכתם  הבקיאים  אומנים  של  חזקה  יש  שלרופאים 

הוחזרו כסדרם(.

הרב עמרם אדרעי, חבר ועדת מהדרין תנובה, דן בדין בישול נכרים בחלב מפוסטר, ומסיק שהחלב 
כיום לא נחשב כנאכל כמות שהוא חי, ובטלה דעת היחידים אצל רוב הציבור שמקפיד לשתות רק חלב 
מפוסטר, ושהפיסטור נחשב לבישול גם אליבא המחמירים בנושא החשבת יין מפוסטר כיין מבושל, 

ולמרות שהחלב לא משתנה ע"י הפיסטור. למרות זאת הוא מסיק, שאין צורך בבישול ישראל. 

במאמר נוסף דן הרב אדרעי בשאלת כשרות פרות שנפגעו במהלך מלחמת לבנון השנייה ובמהלך 
מבצע עופרת יצוקה, והאם יש לחשוש לצמקה הריאה מחמת חרדה בידי אדם. 

הרב  גוי.  ע"י  טוב  ביום  שהובל  חלב  כשרות  שאלת  היא  הועדה,  שולחן  על  שעלתה  נוספת,  שאלה 
כזה  חלב  לאסור  הסיבות  את  ומנמק  מסביר  תנובה,  מהדרין  ועדת  חבר  הורוויץ,  יהושע  אברהם 

לשימוש למוצרי מהדרין.  

הרב אברהם דוד מוסקוביץ, משגיח מטעם בית דין לונדון, מתאר בפרוטרוט את החידוש הטכנולוגי 
שהוא "המילה האחרונה" במכוני החליבה - רובוט חליבה אוטומטי לחלוטין, שבאמצעותו הפרות 

נחלבות בלי כל מעורבות אנושית ודן בשאלת חלב נכרים ברובוט כזה.

הרב זאב וייטמן דן בהרחבה בשאלת כשרות חלב שנחלב בשבת באיסור, ומסיק שיש סיבות רבות 
כזה. בתנובה מקפידים מאוד שלא להשתמש בחלב שנחלב בשבת באיסור  להקל בשימוש בחלב 
בשבת  שנחלב  חלב  מתערובת  לחלוטין  נקי  ונמצא  שנבדק  בחלב  ורק  אך  אלא  מהדרין  למוצרי 

באיסור. במאמר נוסף דן הרב וייטמן בכשרות מוצרי החלב בפסח.

הרב אלון טננבאום, מפקח בכיר במחלקת הכשרות של תנובה, עוסק במאמר למדני בכשרותה של 
פרה שחיותה והעמדתה נובעים מתפירת רחמה בחוט תפירה לא כשר. האם אמרינן במקרה זה שהכל 

הולך אחר המעמיד. 

במלאות חמישים שנה להסתלקותו של הרב הראשי לישראל הגרי"א הלוי הרצוג זצ"ל, מובאת בקובץ 
חילופי  מספר  בקובץ  מובאים  כמו"כ,  בשבת.  שנחלב  חלב  טלטול  בעניין  שכתב  הלכתית  תשובה 
מכתבים שנאספו ע"י חוקר הרבנות הראשית הרב שמואל כץ, בין הגראי"ה הרצוג לבין מכותבים 

שונים, שעניינם חליבה בשבת, כשרות החלב ומוצריו ועוד. 

אנו תקווה, שהעיסוק בהלכות כשרות החלב והמאמצים הבלתי פוסקים לשפר את הידורי כשרות 
החלב ומוצריו ישאו פרי ויזכו את כולנו לאכול מפריה ולשבוע מטובה של ארץ הקודש - ארץ זבת 

חלב ודבש - ולברך עליה בקדושה ובטהרה.

ז.ו. 
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בנתיב החלב  ג

יסודות הידורי הכשרות בתנובה

מייצרים  בהן   - נוגה(  )טנא  מלאכי  וקריית  רחובות  יוסף,  תל  תבור,  אלון   - תנובה  מחלבות 
מוצרי חלב לסוגיהם, עומדות תחת השגחת "ועדת מהדרין", והמוצרים המסומנים בחותמת 
הוועדה הינם בדרגת מהדרין, "גלאט כשר", ומיוצרים בתכלית הכשרות וההידור הראוי לעלות 

על שולחנות מלכים, המה רבנן ותלמידיהון, כיון שהמה ללא סרך קולות ואביזרייהו. 

קט"ו,  דף  ח"ג  לעולם  היא  אות  בספרים:  כמבואר  יותר,  להחמיר  יש  האחרונים  בדורות  כידוע, 
תולדות שמשון על אבות פ"ג; מועד לכל חי סי' ט"ו אות כ ובספר נפש כל חי מערכת ח', ועי' שו"ת 
וישב הים סי' כא. ובפרט בני תורה ועמלי תורה צריכים להדר ביותר בכל פרטי ודקדוקי המצוות 
- עי' שבת נ"א ע"א. ואין צריך לומר במאכלות, שיש להתרחק משערי היתר דחוקים, ונצרך הידור 
ודקדוק טפי - עי' שו"ע, יו"ד סוף סימן י"ז וסוף סימן קט"ז ברמ"א. על כן בהכשר למהדרין אין 
כשיש  וכ"ש  פ"ט,  סי'  ח"ד  החכמה  בצל  בשו"ת  כמבואר  ממון,  בהפסד  רק  שהותר  מוצר  לאשר 

שיטות שמחמירות בזה - עי' שו"ת הרי בשמים מהדו"ת סי' ל"א.

ענין משגיח צמוד הוא אחד מהעניינים החשובים לכשרות בהידור - עי' שו"ת אגרות משה ח"ח 
יור"ד סי' א'. וצריך המשגיח להיות ירא שמים ובקי במלאכתו, ויראה כאילו חרב חדה מונחת לו 
בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו, ובזה אית ליה סייעתא מלעילא להוציא מתחת ידו דבר 

מתוקן, על כן קאתינא מעט לפרט את תהליכי והידורי הכשרות הנהוגים בתנובה. 

ניתוחי פרות - ניתוחים המתבצעים בפרות נערכים מתחילתם ועד לסופם בנוכחות משגיח, בעל 
נסיון וידע בתחום. המשגיחים, שעברו הכשרה מיוחדת בתחום, מתמצאים היטב בפרטי החששות 

שיכולים להתהוות במהלך הטיפול הוטרינרי.

פיקוח חליבה - במקומות שאין חולב נכרי, יש פיקוח פעם בחודש שלא שינו. במקום שיש חולב 
ע"י  או   - החליבה  בזמן  בחודש  פעמים  חמש  לשם  שנכנסים  משגיחים  ע"י  הוא  הפיקוח  נכרי, 

מצלמות המפוקחות בקביעות ע"י משגיחים במשרד רב תנובה.

חלב שבת - מאושר רק אם נחלב כדין ויש על כך השגחה באמצעות משגיח או מצלמות. מובן שאין 
הובלת חלב בשבת. גם לצורך כשרות רגילה מקפידים שלא תהיה הובלת חלב למחלבות בשבת. 
זהו תיקון גדול וחיזוק לשמירת השבת. חלב שנחלב בשבת מתקבל רק ממקורות בהם חולבים 
כדין ע"י נכרי כאשר הפיקוח נעשה ע"י מצלמות וידאו המשדרות צילומים למשרד הרב משלוש 
נקודות: ממיכלי החלב, ממערכת ההפעלה החשמלית וממכון החליבה. הצילומים משודרים במהלך 
כל החליבה ובין חליבה אחת לחברתה. מפקחי כשרות בודקים את הצילומים בכל מוצאי שבת, 
מהכללים ההלכתיים,  סטיות  שנתגלו  מקרה  בכל  כהלכתה.  בוצעה  החליבה  שאכן  מוודאים  וכך 
ולפי החלטת הממונים, החלב לא נתקבל למחלבות כמהדרין. כמו"כ, מתקבל חלב ממקומות בהם 

הרפתות בבעלות יהודי נאמן שומר תו"מ, באופן שאין לחשוש לא לחלב שבת ולא לחלב עכו"ם. 

משגיחי המחלבות - בכל המחלבות יש משגיחי כשרות, מיומנים ובעלי ניסיון, המשגיחים על כל 
שלבי הייצור. המשגיחים מכירים את כל נבכי המחלבה ותהליכי הייצור. בנוסף, חברי ועדת מהדרין 
ובודקים ביסודיות את המערכות לסוגיהם: מיכלי איחסון החלב,  מבקרים בקביעות במחלבות 
מיכלי הכנת התוצרת, המפסטרים, מערכת הקיטור, הפילטרים, מגדלי הייבוש, מערכות החימום 

הרב מרדכי גרוס
יו"ר ועדת מהדרין, תנובה
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והקירור, הפריסה, הטחינה, האריזה, מערכות וסדרי הניקוי. 

ורכיבים - כל חומרי הגלם והרכיבים השונים, בין אלה המיוצרים במפעלים בארץ  יסוד  חומרי 
ובין אלה שמקורם בחו"ל, המה רק אלו שאושרו ע"י מפקחי הכשרות אשר בדקו אותם או אשר 
יוצרו בפיקוחם. גם חומרים אלה אשר אושרו ע"י גופי כשרות שונים, נבדקים ע"י ועדת מהדרין 

ומאושרים על-ידה וע"י רב תנובה. 

מערכת הכשרות - מערכת הכשרות מורכבת ממשגיחים וממפקחים מומחים ובעלי ניסיון בנושאי 
חומרי-גלם, רכיבים תזונתיים וענייני תפעול. מספר פעמים בשנה מתקיימים ימי עיון למשגיחים 

ואנשי הכשרות. 

ועדת מהדרין - ועדת מהדרין מקיימת התייעצות מתמדת עם פוסקי הדור שליט"א. כל פרט, קטן 
כגדול, במוצרים, במרכיביהם ובהליכי הייצור, נידון לכל פרטיו ע"י חברי ועדת הרבנים. לוועדת 
הרבנים נמסרים דו"חות מפורטים על כל יצור של מוצר הנעשה בחו"ל לכל פרטיו עד השלמת המוצר 
ואריזתו. לא נזקקים לקולות בשום שלב, ואם יש צורך בהכשרה - אף היא נעשית בהידור וללא כל 
קולות. כל נושא נבדק ביסודיות ובעיון הלכה. קיים שיתוף פעולה מלא ומתמיד של הנהלת תנובה 
עם המפקחים והרבנים. ועדת מהדרין נעזרת במפקח-על וביועץ לחומרי גלם, מגדולי המומחים 

בתחום.

יש לציין כי, ראש לביצוע כל תהליכי הכשרות בתנובה הוא הרב זאב וייטמן שליט"א, רב תנובה, 
שמסירותו ורצונו העז להעמיד כל המערכת כדת, הם שעמדו להגיע לכשרות מושלמת ערוכה בכל 

ושמורה, וחפץ ה' בימינו להצליח להוציא מתחת ידינו דבר מתוקן.

יסודות הידורי הכשרות בתנובה
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בנתיב החלב  ג

כשרות מהדרין במוצרי החלב בתנובה
)סקירה כללית(

חלב שבתא. 

חלב נכריםב. 

טיפולים וטרינרייםג. 

מחמצותד. 

אנזימיםה. 

פירות וירקות במוצרי החלבו. 

השגחה ממוחשבתז. 

השגחה בעזרת מצלמות וידאוח. 

מוצרי תנובה מיוצרים בשתי רמות כשרות - כשרות רגילה וכשרות מהדרין. הסיבה לחלוקה זו 
נובעת מהעובדה שיש חלב וחומרי גלם אחרים, שיש מחלוקת לגבי כשרותם. חלק מהפוסקים 
אינם  הללו  הגלם  שחומרי  לומר  אפשר  אי  כן,  על  אשר  אוסרים.  אחר  וחלק  אותם  מתירים 
כשרים, שהרי פוסקים מובהקים ומקובלים מתירים אותם, אך גם אי אפשר לומר שהם כשרים 
לכל הדעות ולכל השיטות, שהרי חלק מגדולי וחשובי הפוסקים אוסרים אותם. לכן חומרים 
כאשר  רגילה,  בכשרות  מוצרים  לייצור  לשמש  יכולים  במחלוקת,  נתונה  שכשרותם  כאלו, 
הדעות  לכל  הכשרים  ובחלב  בחומרים  רק  משתמשים  מהדרין  בכשרות  מוצרים  ייצור  לצורך 
מאושרים  רגילה  בכשרות  לייצור  המשמשים  החומרים  כל  כי  לומר,  מיותר  למחמירים.  גם   -

לשימוש ע"י הרבנות הראשית לישראל וע"י ועדי כשרות מקובלים ומפורסמים בכל העולם. 

"ועדת  הגופים:  משני  אחד  ע"י  מפוקחת  בתנובה  המיוצרים  החלב  מוצרי  של  המהדרין  כשרות 
תנובה  מהדרין  ועדת  ע"י  המפוקחים  מהדרין  מוצרי  החרדית.  העדה  בד"ץ  או  תנובה"  מהדרין 
מסומנים בחותמת משולבת של ועדת מהדרין בראשות הגאון הרב מרדכי גרוס, סמלי הכשרות 
של בד"צ בעלזא מחזיקי הדת ובד"צ חוג חתם סופר בני ברק והרב זאב וייטמן רב תנובה. מוצרי 
מהדרין המיוצרים בהשגחת בד"ץ העדה חרדית ירושלים מסומנים בחותמת בד"ץ העדה חרדית. 

א. חלב שבת*1
בשבת הותר משום צער בעלי חיים והפסד לחלוב ע"י לא יהודי, או ע"י מכונת חליבה המופעלת 
בעזרת שעון שבת ושמותקנת בה מערכת המאפשרת להרכיב את הגביעים על עטיני הפרה בשעה 
שהחלב זורם לאיבוד או בשעה שאין חליבה. תחילת החליבה או הפניית החלב לשמירה מתבצעת 

בעזרת מערכת גרמא.

כאשר חולבים בשבת באיסור, כפי שחולבים בימות החול, אנו נכנסים לשאלת הנאה ממלאכת 

* ר' להלן עמ' 65, מאמר מפורט בנשוא זה.

הרב זאב וייטמן
רב תנובה
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ויש המחמירים  כזה מותר למי שלא חלב אותו,  יש אומרים שבמוצאי שבת חלב  איסור בשבת. 
שלחולב  שמכיוון  אומרים  יש  בנוסף,  ולרצונם.  בידיעתם  עבורם,  נחלב  שהחלב  למי  גם  לאוסרו 
עצמו שחלב בשבת במזיד אסור למכור את החלב לאחרים, הרי שהקונה את החלב ממנו עובר 
על איסור "לפני עיוור" או איסור "מסייע לדבר עבירה". מחשש לדעות הללו, חלב שנחלב בשבת 
באיסור איננו מאושר לשימוש לצורך מוצרי מהדרין, אלא אך ורק למוצרים בכשרות רגילה, וזאת, 

על סמך הדעות המקלות והמתירות. 

לצורך ייצור מוצרי חלב בכשרות מהדרין, ישנה בתנובה הקפדה להפריד בין חלב שנחלב בשבת 
ובין חלב שנחלב בשבת בהיתר, או חלב שנחלב בימות החול. בעניין זה, מקפידים  באופן אסור 
לכתחילה לא לסמוך על ביטול ברוב, לא על ביטול בשישים ולא על המתנה במוצאי-שבת 'בכדי 
שיעשו', ומערכת ההשגחה של תנובה מבקרת בכל המשקים על מנת לוודא שהחלב שנחלב בשבת 

באיסור לא יתערב בחלב המאושר ככשר למהדרין.

במקביל, נעשים מאמצים למצוא פתרונות שיאפשרו לכלל המשקים לחלוב בשבת בדרך מותרת, 
וב"ה יש התקדמות משמעותית מאוד בנושא זה. וחלק מהמשקים - גם אלו שאינם שומרים תורה 

ומצוות - חולבים כבר כיום באופן המותר בשבת וחג.

ב. חלב נכרים
חלב הנחלב ע"י גוי ללא שיהודי רואה את החליבה נאסר מחמת החשש לערוב חלב טמא )חלב 
שנחלב מבהמה טמאה(. איסור זה, המפורש במשנה במסכת עבודה זרה, נבע מהמציאות הרווחת 

של חליבה ביתית מבהמות שונות, שחלקן טהורות וחלקן טמאות. 

בין  מחלוקת  שיש  הרי  מחלוקת,  כל  לגביו  שאין  ברור  איסור  הינו  נכרים  חלב  שאיסור  למרות 
יש  הוא.  אף  ונאסר  נכרים  לחלב  נחשב  בימינו  נכרים  ע"י  הנחלב  חלב  האם  בשאלה  הפוסקים 
מותר,  החלב  לכן  כשר,  בחלב  טמא  חלב  עירוב  של  המציאות  קיימת  לא  שוב  שבימינו  אומרים, 
והאיסור המפורש במשנה אינו מתייחס למציאות הקיימת בימינו. מצד שני, יש אומרים שהחלב 
אסור גם בימינו משום שהגזירה הינה גזירה כללית, וחכמים שגזרו על איסור חלב נכרים לא חילקו 
ולא הבדילו בין מציאות בה יש חשש לערוב חלב טמא ובין מציאות שבה אין חשש כזה. גם בין 
טמא  חלב  עורבב  שלא  ברורה  ידיעה  יש  שאם  הסוברים  יש  כללית,  בגזירה  שמדובר  הסבורים 
בחלב הטהור, כגון, בגלל הפיקוח של המדינה או של המחלבות הגדולות הקולטות את החלב, אזי 
החלב נחשב למפוקח, והחלב כשר ואיננו נחשב לחלב נכרים, גם אם בזמן החליבה לא נכח יהודי 

במקום. 

יהודים רבים בעולם סומכים על הדעות המקלות ומשתמשים כיום בחלב שנחלב ללא נוכחות יהודי 
בזמן החליבה, ואילו אחרים חוששים שמדובר בגזירה שלא בטלה גם בימינו ומקפידים לצרוך רק 
חלב ישראל, כלומר, חלב שנחלב בנוכחות ישראל. יש גם מי שמקלים דווקא בחלב שנחלב לגבינה 

או בחלב שנעשה לאבקה ברשות נכרי. 

נעשה  בה  החלב  אבקת  כל  גם  כך  ישראל.  חלב  הינו  כיום  תנובה  משתמשת  בו  הניגר  החלב  כל 
חלבונים  )כגון  חלב  ברכיבי  שימוש  לעתים,  נעשה,  רגילה  בכשרות  בתוצרת  בתנובה.  שימוש 
לסוגיהם( שמגיעים עם אישור כשרות מחו"ל של הסומכים על ההיתרים הללו. רכיבים אבקתיים 
אלו משמשים תמיד כתוסף לחלב הניגר ממנו מייצרים את המוצר, והדבר מסומן על גבי המוצר 

בנוסח "מכיל אבקת רכיבי חלב נכרים". 

כשרות מהדרין במוצרי החלב בתנובה
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בנתיב החלב  ג

ג. טיפולים וטרינריים
הטיפולים הוטרינריים בפרות כוללים ניתוחים או טיפולים העלולים לגרום לחשש הטרפת הפרות 

החולבות. מדובר, בעיקר, בחמישה סוגי ניתוחים או טיפולים אופייניים:
הטור  מהגהת  )החל  האחרונים  בספרות  בהרחבה  הנדון  טיפול   - גזים  לשחרור  הכרס  ניקוב 
בסימן מ"ח, תשובת בעל הגידולי טהרה המובאת בשו"ת מלמד להועיל סימן ט' ועוד(. בעיה זו של 
התנפחות הכרס ושחרורה באמצעות דקר, שהייתה רווחת בעבר בחו"ל וגם בארץ, כמעט ונעלמה 
כיום בעדר החולבות הישראלי. זאת, משלוש סיבות עיקריות: האחת - הזנה מבוקרת ומדויקת 
הנמצאת תחת מעקב ופיקוח מתמיד )בניגוד למרעה ירק בשטחים פתוחים(. השנייה - טיפולים 
חדשניים בבעיה המונעים את הצורך לנקוב את הכרס )שתיית מי סבון או החדרת צינור לשחרור 

הגזים(. והשלישית - האיסור על הטיפול באופן כזה מצד גורמי הכשרות.
ניתוח קיסרי - בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית במספר הניתוחים הקיסריים המתבצעים 
יותר  כלל,  בדרך  קלות,  בארץ  ההמלטות  העדר.  טיפוח  של  יותר  גבוהה  מרמה  כתוצאה  בארץ, 
מאשר בחו"ל, הן בגלל הקפדה על הזרעת הפרות מפרים המולידים עגלים קטנים, והן כיוון שלפרה 
הישראלית בארץ יש אגן רחב. בנוסף לזה, הוטרינרים משתדלים כיום למעט בניתוחים כאלו, גם 
אם הדבר דורש מהם מאמץ יתר. ניתוח כזה - כאשר הוא נעשה - נעשה על-ידי חיתוך דופן הפרה 
ועשיית חתך בדופן הרחם שממנו מוציאים את העגל. חיתוך הרחם עצמו איננו אמור להטריף את 
הפרה )ראה סנהדרין לג ע"א בסיפור הפרה שניטלה האם שלה והאכילה ר' טרפון לכלבים ובא 
מעשה לפני חכמים ביבנה והתירוה, וראה גם בכתב העת המעין תש"ל א' עמ' 26 במאמרו של הרב 
י. לוינגר על ניתוח קיסרי בבהמות ללא הטרפת הבהמה(. עם זאת, יש להשגיח בעת הניתוח, שלא 
תהיה כל פגיעה באיברים הפנימיים. גם מדברי המנחת יצחק ח"ד סימן נ"ז שחושש לכשרותה של 
בהמה שעברה ניתוח קיסרי משמע, שהדברים אמורים רק ביחס לנושא דיונו, דהיינו, בהמת נכרי 
בחו"ל כשאין הפסד מרובה, אך בבהמת ישראל הוא עצמו מעלה להתיר וכפסק השו"ע והרמ"א 

יו"ד מ"ה, א והאחרונים על אתר - עיי"ש בש"ך ט"ז ופר"ח.
נוהגים להשתיל מגנט  כיום  נדיר.  הוא  זה אף  טיפול   - הפרה  של  פנימי  מאיבר  זר  גוף  הוצאת 
בקיבת הפרה )בבית הכוסות(, ומגנט זה קולט את המסמרים וחוטי הברזל שהפרה בולעת ומונע 
מהם לטייל בגוף הפרה ולחדור אברים פנימיים. גם מרכזי המזון המספקים את מזון הפרות מודעים 
לחשיבות ניקיון המנות שהם מכינים לפרות מכל גוף זר. ניתוח כזה, הנעשה בדרך כלל כדי להציל 
את הבהמה לפני שאותו גוף זר יחדור ללב וימית אותה - עלול להטריף את הבהמה )הדבר תלוי 
היכן מצוי הגוף שאותו מוציאים(, אלא שברוב המקרים בהם מזהים בעיה זו יעדיפו להוציא את 
הפרה מעדר החולבות לשחיטה, ולא להסתבך בניתוח שסיכויי הצלחתו אינם רבים. לאמיתו של 
דבר, פרה הזקוקה לניתוח כזה הינה ממילא, לפחות, בגדר ספק טריפה, מכיוון שקיימת סבירות 

רבה שחדירת הגוף הזר לחלל הגוף נעשתה דרך אברי העיכול.
שחרור גז מהמעי העיוור - לעיתים נדירות מצטברים גזים במעי העיוור ויש צורך להוציאם. בחו"ל 
זה נעשה על-ידי חיתוך דופן הפרה, ניקוב המעי העיוור לצורך שחרור הגזים ותפירת החתך לאחר 
מכן. בארץ, עקב דרישות הכשרות, לא ניתן לטפל בבעיה באופן הזה, לכן מנסים טיפול תרופתי. 
אם הטיפול לא מצליח, ומעוניינים להשאיר את הפרה בעדר, חותכים את דופן הפרה, מוציאים 
את המעי העיוור ודוחסים את הגזים ללא ניקוב המעי. ע"פ בדיקה וברורים שונים שנערכו מדובר 
בעיה  של  פרומיל  ממחצית  פחות  על  שמדובר  כך  פרות,  אלף  למאה  מעל  מתוך  פרות  בעשרות 
כתוצאה מניתוחים אלו )סדר גודל של 1/6000(. מדובר, אפוא, במספר קטן ביותר של פרות מכל 
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כשרות מהדרין במוצרי החלב בתנובה

העדר הישראלי שעלולות להיות ספק טריפה כתוצאה מניתוחים אלו.
- זהו הטיפול הנפוץ והמצוי ביותר בארץ ובעולם. לעיתים, כתוצאה מבעיות הזנה,  קיבה  היסט 
מתרוממת קיבת הפרה ממקומה הטבעי בחלק התחתון של הפרה, והדבר גורם לכך שהפרה לא 
יכולה לאכול, וכמובן שתנובת החלב יורדת באופן משמעותי. הטיפול הרפואי בבעיה זו הינו בדרך 
כלל טיפול כירורגי שבו הרופא הוטרינר מקבע את הקיבה חזרה למקומה הטבעי בחלק התחתון 
הפנימי של הפרה. קיבוע זה יכול להיעשות ע"י ניתוח שאיננו מטריף את הפרה ובדומה לניתוח 
קיסרי - ללא ניקוב הכרס, ללא ניקוב הקיבה וללא ניקוב כל איבר אחר במערכת העיכול. ניתוח 
כזה איננו מטריף את הפרה וחלבה כשר ללא חשש )ראה מה שכתב הגר"ש קלוגר בשו"ת טוב טעם 
ודעת מה"ק ע"ה ובמה"ת קע"ב לגבי פרה שכרסה התנפחה והיא נדקרה בדקר, אלא שלא ברור 
שהדקר חדר ועשה בה נקב מפולש מכיוון שלא ראו כל פרש היוצא מהכרס, וכתב שם, שהחלב 
כוונה  ואע"פ שהייתה  לגדר ספק טריפה מחמת הכנסת המחט,  נכנסת אפילו  לא  והפרה  מותר, 
לבצע נקב, וק"ו שאין כל חשש במקרה בו נזהרים מאוד שלא לנקב כל אבר פנימי וחזקה שרופא 
אומן בקי במלאכתו(. לעומת זאת, יתכן לעשות טיפול כירורגי כזה באופן שכן עלול להטריף את 
הפרה כתוצאה מניקוב הקיבה )לצורך משיכתה חזרה למקומה, או לצורך שחרור הצטברות גזים, או 
לצורך קיבועה למקומה החדש(, או כתוצאה מפתיחת הבטן מלמטה )על מנת לבצע את הטיפול( 

במקום המוגדר כבשר החופה את רוב הכרס שאם יעשו בו חתך של טפח - הפרה טריפה.

הוטרינרים והרפתנים הודרכו כיצד לבצע את הטיפולים בפרות באופן שאינו מטריף אותן, ודגש 
מיוחד הושם לגבי אופן ביצוע הניתוח האחרון. בנוסף נדרשו הרפתנים והרופאים להבטיח שכל 
ניתוח ייעשה רק תחת השגחה ופיקוח. ואכן מערכת ההשגחה של תנובה משגיחה על כאלף ניתוחים 

כאלו בשנה ומבטיחה שהניתוחים נעשים בהתאם להנחיות ללא כל חשש להטרפת הפרה.

ד. מחמצות
צורך להוסיף לחלב מחמצת.  יש  )לבן, אשל ושמנת(  ניגרת  יוגורט או תוצרת  גבינות,  לייצר  כדי 
המחמצת הינה תרבית חיידקים )או בלשון ההלכה חלב חמוץ( והיא נחשבת לדבר המעמיד או 
ולטעמו  להסמכתו  המוצר,  ליצירת  הגורמת  שהיא  כיוון  בטיל",  דלא  לטעמא  דעבידא  ל"דבר 
הכרחי  תהליך   - ומבוקר  מועיל  החמצה  לתהליך  גורמים  בחלב  המתרבים  החיידקים  המיוחד. 

בייצור גבינות ותוצרת ניגרת.

באופן  ומוגדר  מסוים  מזן  חיידקים  ריבוי  היא  הגידול  שיטת  כאשר  בחו"ל  מיוצרות  המחמצות 
סטרילי על גבי מצע גידול המכיל חומרי גלם שונים כולל חומרים המופקים מחלב. בנוסף לבעיות 
של חומרי הגלם שיוצרו מחלב שנחלב ע"י נכרים ללא שישראל עמד על גבם בעת החליבה, עלולים, 
לעתים, להוסיף למצע הגידול גם חומרים לא כשרים, כגון, תמצית בשר ושומנים מן החי. כדי להתיר 
הייצור  בתהליך  משתמשים  בהם  שהחומרים  לוודא  יש  כשרה,  לתוצרת  במחמצות  השימוש  את 
ייצור מוצרים ברמת כשרות מהדרין נדרשות מחמצות  של המחמצת הינם כשרים, כאשר לצורך 
בארץ  הכשרות  ועדי  כל  ע"י  היה  נהוג  בעבר  מפוקח.  לא  בחלב  השתמשו  לא  גם  גידולן  שלצורך 
ובעולם להשתמש במחמצות שיוצרו על בסיס חלב לא מפוקח, וזאת, לאחר שלוש העברות שנעשו 
שימש  זה  ישראל  וחלב  ישראל,  לחלב  תחילה  הוכנסה  רגילה  שבכשרות  המחמצת  הבא:  באופן 
להחמצת חלב ישראל נוסף, והחלב השני שימש להחמצת חלב שלישי, ורק החלב השלישי הותר 
לצורך החמצת החלב שיועד לייצור תוצרת מהדרין. שיטה זו, בודאי איננה שיטה ראויה לכתחילה, 

מכיוון שהב"י עליו מתבססים בהיתר זה )יו"ד בסוף סימן קטו(, מתיר זאת רק בדיעבד.
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אחד ממפעליו החשובים של הרב יחזקאל דאום זצ"ל , רבה הראשון של תנובה, היה לייצר מחמצות 
אלו בחו"ל - לצורך תוצרת מהדרין - בהשגחה מיוחדת ועל בסיס חלב ישראל בלבד, ובכך הצעיד 

את כשרות החלב ותוצרתו צעד משמעותי קדימה. 

מפעל זה נמשך ואף הורחב, בהשקעה רבה מאד, למחמצות נוספות, ואין ספק שהשימוש במחמצות 
אלו מעלה את רמת הכשרות של כל תוצרת המהדרין בארץ ובעולם. ייצור מחמצות אלו נעשה תחת 
השגחה צמודה, כדי לוודא שאכן כל שלבי הייצור נעשים רק על בסיס חומרי גלם כשרים למהדרין 
ולאחר הכשרת מערכות הייצור. לעומת זאת, בתוצרת כשרה בכשרות רגילה ייתכן שלעיתים ייעשה 

שימוש במחמצות שיוצרו על בסיס חלב לא מפוקח.

צריכים  אינם  רואהו,  ישראל  שאין  חלב  באיסור  בימינו  המחמירים  גם  שלדעתם  פוסקים,  יש 
לחשוש לאיסור בגבינה או יוגורט שהועמדו במחמצת שגדלה על בסיס חלב כזה )ראה במהרי"ט 
ערוב חלב טמא, שכן הדבר  לא שייך החשש המקורי של  במחמצת  פ"א, שלדעתו  צהלון בסימן 
המעמיד שבמחמצת אינו יכול להיעשות מחלב טמא, שהרי חלב טמא אינו עומד וק"ו אינו מעמיד, 
וראה עוד בחקרי לב בחיו"ד סי' קלט שכתב על בסיס הירושלמי שמותר להעמיד במחמצת נכרים. 
ולדעתו, אישתמיט למרן הב"י דברי הירושלמי הזה ולכן החמיר להתיר רק לאחר שלוש העברות(. 

מעבר לזה, פעילות המחמצת במוצר נעשית רק לאחר שהמחמצת מתפתחת במשך מספר שעות, 
ובשעות אלו גדלים דורות רבים של חיידקים המתרבים כולם על בסיס חלב ישראל ורק ה"דורות 
האחרונים" של החיידקים הם אלו שיש בכוחם לפעול את פעולתם על המוצר ולגרום להחמצתו 
ולטעמו. לכן, גם אם לא מתבצעת העברה בפועל, הרי שאת המוצר יוצרים חיידקים שהם כמה וכמה 
דורות אחרי החיידקים המוכנסים למוצר שגדלו על בסיס חלב לא מפוקח, והחיידקים המבצעים 

את הפעילות גדלו על בסיס חלב ישראל. 

הינה הבעיה הכשרותית  וגם אם המחמצת  דעות אלו,  על  לא מסתמכים  בייצור תוצרת מהדרין 
היחידה שיש במוצר - הוא יסומן בכשרות רגילה בלבד.

יש מקרים בהם משתמשים לצורך ייצור גבינות בכמה מחמצות שונות שביחד יוצרות את המוצר. 
עוד  להקל  מקום  יש  למהדרין,  כשרות  אינן  וחלקן  למהדרין  כשרות  הינן  מהמחמצות  חלק  אם 
יותר, מכיוון שיצירת הגבינה נעשית על ידי מחמצת מהדרין ביחד עם מחמצת רגילה, ובמקרה של 
העמדה בשני מעמידים שכל אחד זקוק לשני על מנת להעמיד את המוצר יש לומר דהוי זה וזה גורם 

שמותר. אע"פ כן, גם מוצר שיוצר בדרך כזו לא יסומן כמהדרין אלא בכשרות רגילה.

ה. אנזימים
תהליך הגיבון של גבינות קשות נעשה בעזרת אנזים בשם רנט, שהופק בעבר מקיבות בעלי חיים. 
עובדה זו גררה בעקבותיה בעיות כשרות )בעיקר בגבינות קשות(, מכיוון שאנזים זה יוצר בעולם 
מקיבות נבלות, וממילא, גם האנזים שיוצר מהן לא היה יכול להיות כשר, אלא אם כן, בתהליך 
הייצור הוא נפסד לחלוטין או התייבש באופן מוחלט ואיבד שם אוכל )וגם זה לא לכל הדעות. ראה 
במקורות המובאים ב"משיב מלחמה" ח"ב קנ"א וביביע אומר ח"ה יו"ד יא, ח, ובמה שהסיקו שם 
לגבי שימוש ברנט המופק מקיבות לא כשרות, וראה מה שכתב בעניין במנחת יצחק ח"ז סימן נח 

אפילו לגבי שימוש ברנט המופק מקיבות כשרות(.

מהחי  המופק  ברנט  והשימוש  מיקרוביולוגי  ברנט  לשימוש  תנובה  עברה  רבות  שנים  מזה 
הופסק, כך שכיום משתמשים לכל הגבינות באנזים כשר לכל הדעות ואף למהדרין. האנזים 
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הייצור  בעולם.  גדולים  מפעלים  במספר  כיום  מופק  לרנט  תחליף  המהווה  המיקרוביולוגי 
נעשה ע"י חיידקים, שגדלו על מצע גידול כשר למהדרין, המפרישים אנזים באיכות מקבילה, 

ולעיתים גם באיכות טובה יותר, מהאנזים המופק מקיבות העגלים.

הטיפול בכשרות מפעלי האנזים המיקרוביולוגי - לכל השנה ואף לפסח - נעשה בעזרת מערכת 
הכשרות של בד"צ העדה החרדית, כשהעקרונות ההלכתיים נתבררו ונקבעו כבר לפני שנים רבות 
ע"י גאב"ד העדה החרדית הגר"י וויס זצ"ל, בעל המנחת יצחק, שאף ביקר במפעל המייצר אנזים 

כזה.

יש להדגיש ולדעת, שבארצות רבות בעולם הגבינות הקשות מיוצרות עדיין מרנט המופק מקיבות 
נבילות, ובמיוחד, בארצות המקפידות על מסורת ייצור גבינות משובחות ומקוריות.

ו. פירות וירקות במוצרי החלב
בחלק ממוצרי החלב של תנובה נעשה שימוש בירקות ופירות מגידולי הארץ, ושם יש כמובן לוודא 

את קיום כל המצוות התלויות בארץ - תרומות ומעשרות, ערלה, ושמיטה באופן מהודר.

אישור מערכת הכשרות של תנובה לשימוש בחומרים כגון שמיר, עירית, עשבי תיבול, תות שדה 
ועוד, כולל, כמובן, התייחסות ובדיקה של מצב הנגיעות כדי להבטיח, שהירק או הפרי המוכנס 

למוצרים הינו בחזקת נקי מחרקים.

הירקות  בנוסף,  מעולה.  מאיכות  בחומרים  שימוש  נעשה  בהם  ממפעלים  מגיעים  העלים  ירקות 
נמסרים  הללו  הירקות  יותר.  מאוחר  בשלב  מביצים  נגיעות  התפתחות  למניעת  טיפול  עוברים 
בדיקה  נעשית  חומר  של  משלוח  בכל  מחרקים.  נקיים  שהם  לוודא  מנת  על  מעבדתית  לבדיקה 
בעזרת אתר על מנת לוודא שהחומר נקי מחרקים. החומרים נשמרים במחסני קירור, ומפעם לפעם 
נעשית בדיקה מדגמית לוודא את ניקיונם של הירקות מנגיעות כלשהי. לכן ירקות כאלו מתאימים 

גם לרמת מהדרין.

התות שדה עובר חיתוך ראש כדי להסיר את המקומות בהם מסתתרים בדרך כלל הטריפסים, 
עובר  הוא  כמו-כן  במברשות.  שפשוף  ובעזרת  במים  חזקות  בשטיפות  יסודי  ניקוי  עובר  והוא 
בדיקות מדגמיות לפני כל ייצור, על מנת לוודא את ניקיונו. לאחר טיפול כזה יוצא התות מחזקת 
נגוע או אף ממצב של נגיעות ברמת מיעוט המצוי, ולכן אף הוא מותר גם למוצרים ברמת מהדרין. 
לאחרונה, נתגלתה רמת נגיעות מסוימת בחלק ממקורות התות בארץ ובעולם, והדבר הביא לידי 
בדיקה חוזרת על מנת לוודא שאכן מקורות התות בהם משתמשת תנובה למוצרי המהדרין נקיים 

לחלוטין. 

יש להדגיש, שגם אם מבחינה הלכתית נעשו כל הפעולות להתיר את הירק או הפרי לאכילה גם 
למהדרין, הרי אין זה אומר שלא ייתכנו מקרים חריגים ויוצאי דופן בהם יתברר שהניקיון לא היה 
מוחלט ונשאר משהו שלא היה אמור להישאר במוצר, והתורה לא נתנה למלאכי השרת ויש מקרי 

אונס שרחמנא פטריה.

ז. השגחה ממוחשבת
מערכת הכשרות של תנובה נעזרת באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. כל משגיחי הרפתות מצויידים 
במסופוני מחשב עם תוכנה מיוחדת שהוכנה עבור מערכת הכשרות וההשגחה. תוכנה זו מאפשרת 
המרכזי  למחשב  אותם  ולשדר  ברפתות  פעילותם  כל  ואת  הכשרות  נתוני  כל  את  להקליד  להם 

כשרות מהדרין במוצרי החלב בתנובה
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בתנובה. הנתונים משודרים בעזרת רשת סלולארית והמחשב המרכזי מעבד את הנתונים הללו, 
ובהתאם להם הוא יודע לקבוע את רמת הכשרות של כל מיכלית ומיכלית בהתאם למקום ולמועד 
בו נאסף החלב הנמצא במיכלית. המחשב המרכזי מחובר למחשבי קבלת חלב ולמחשבי מחלקת 
הכשרות הפרושים בכל מחלבות תנובה, וכך המשגיחים יכולים לדעת את רמת הכשרות של כל 
מיכלית ומיכלית המגיעה למחלבה. תוכנת המחשב המשוכללת מאפשרת לנו שליטה מלאה על 
נמנע ערבוב של חלב מהדרין עם חלב בכשרות  וכך  רמת הכשרות של כל חלב המגיע למחלבה, 

רגילה. 

בנוסף, שמורים במחשב נתונים לגבי כל הניתוחים הוטרינאריים שנעשו בארץ בשנים האחרונות, 
המסייע  דבר  הניתוח,  בוצע  בו  והתאריך  המשק,  שם  הפרה,  של  הזיהוי  מספר  לפי  מסודרים 

למשגיחים לוודא שאכן לא נעשים ניתוחים מבלי ידיעתנו. 

ביקור  כל  על  מושלם  מידע  מספק  הוא  המשגיחים.  עבודת  אחר  לעקוב  גם  לנו  מסייע  המחשב 
וביקור של המשגיחים ברפתות והוא מאפשר לנו לדאוג לכך שאכן נערכו ביקורים בכל המשקים 
בזמנים הראויים ושאין חוסרים בביקורים בזמני החליבה. כמו-כן, הוא מאפשר מעקב צמוד אחר 
עבודת המשגיחים הבודקים אחר כל שבת את ניקוי המיכל מחלב לא מהדרין בטרם ניתן יהיה 

לאשר את הרפת שוב כמהדרין. 

ח. השגחה בעזרת מצלמות וידאו
ניתן להשגיח ממשרדי תנובה  היא מערכת המצלמות שבעזרתה  נוסף  אמצעי טכנולוגי מתקדם 
במשך 24 שעות ביממה על כל מה שנעשה ברפתות בהן מוצבות המצלמות, כאשר החומר כולו 
גם מוקלט באופן שניתן לתחקר גם את כל מה שקרה בעבר, דבר שמאפשר לנו גם לבצע השגחה 

מלאה ומדויקת על כל מה שנעשה ברפתות אלו בשבת ובחג. 

יהודים מתקבל בתנובה רק אם הייתה השגחה בעת החליבה.  חלב ממשקים בבעלות של אינם 
מבחינה מעשית, יש קושי רב בהעמדת משגיח בכל דירי הנכרים בארץ על מנת שהוא יהיה נוכח 
בכל החליבות, ועל כן אנו נעזרים במערכת מצלמות המשדרת למשרדי תנובה את כל מה שהתרחש 
השגחה  מתבצעת  אחרות  ברפתות  יהודים.  בבעלות  שאינם  מהמשקים  וביניהן  החליבות  בעת 
באמצעות המצלמות גם על אופן החליבה בשבת. הכוונה למשקים שחולבים בשבת כדין, וחלבם 
יכול להיות מאושר לכשרות מהדרין, ללא חשש חלב שנחלב בשבת באיסור. השגחה זו נועדה מצד 
אחד להבטיח שאכן החליבה בשבת נעשתה ללא כל חילול שבת, ומצד שני, היא מבטיחה שהחלב 

הינו חלב ישראל גם למהדרין, למרות שהחליבה נעשית בשבת ע"י חולב גוי.

בעל המשק איננו יכול לשנות או להפריע לזמני הצילום והשידור, והוא לא יודע מתי אנו צופים בו 
ומשגיחים עליו. בכל מוצאי-שבת וחג, נצפות כל ההקלטות שנעשו במהלך השבת במשקים, ורק 
שברפת,  היהודים  מצד  אסור  סיוע  כל  ללא  בהיתר,  נעשתה  בשבת  שהחליבה  שמוודאים  לאחר 
החלב מאושר כחלב מהדרין. היתרון החשוב של השימוש במצלמות הוא צימצום המשקים בהם 
נעשה חילול-שבת בחליבה, מכיוון שאותם משקים מחויבים לשמירת השבת ברפת, גם אם אינם 

שומרי תורה ומצוות בדרך-כלל.
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ייצור גבינות במחלבה בבעלות משותפת
של יהודים ונכרים

טעם איסור גבינות נכריםא. 

גבינת נכרים - גזירה שבמניןב. 

האם יש צורך בהכנסת האנזים ע"י המשגיחג. 

בשותפות ישראל וגוי  סגי בהשגחת ישראלד. 

דין גבינות המיוצרות ע"י יהודים ועבור יהודיםה. 

גבינות רכות לעומת גבינות קשותו. 

מחלבה ישראלית עברה שינוי בעלות ע"י שנעשתה שותפה לחברה נכרית מחו"ל. יש לעיין 
לגבי  הוא  זה  בנדון  השאלה  עיקר  וההשגחה?  הכשרות  בנוהגי  שינוי  מחייב  זה  דבר  האם 
עשיית הגבינה, האם אין בזה חשש של גבינת נכרי, האם אפשר להמשיך בנוהל שנהגו עד 
היום, שהמשגיח מצוי במחלבה ומפקח על הכשרות ורואה את עשיית הגבינות - או שמא 
לא סגי בהכי, אלא חייב מעתה, הוא בעצמו, להכניס את החומר המגבן לתוך החלב כדי 

שלא יהיה בגבינה חשש של גבינת נכרי?

א. טעם איסור גבינות נכרים
בטרם נעסוק בבירור השאלה הנ"ל ראוי להקדים פלוגתת הראשונים בגדר איסור גבינת נכרי. דעת 
ר"ת בתוס' במס' ע"ז )לה, א ד"ה חדא( דאיסור גבינה לא הוי דבר שבמנין דצריך מנין אחר להתירו, 
נחשים  ואנו שאין  )פי' חשש ארס נחשים(  ניקור  דכשאסורוהו מתחילה לא אסרוהו אלא משום 
מצויים בינינו אין לחוש, וגם משום עור קיבה נבלה אין לחוש במקומות שמעמידים אותה בפרחים, 

וכן גאוני נרבונא התירו אותם במקומן מטעם שמעמידים אותם בפרחים עיי"ש1.

ב. גבינת נכרים - גזירה שבמנין
ש"ו(  ב"ג  )תוה"ק  הרשב"א  אסורים(,  מאכלות  מהלכות  הי"ד  )פ"ג  הרמב"ם  חננאל,  רבינו  דעת 
ועוד ראשונים, דגבינה הוי דבר שבמניין, ולדעתם אף במקום שידוע שמעמידים אותה בפרחים יש 
לאוסרה, וכן פסק בשו"ע )יו"ד סי' קטו סע' ב( דאפילו העמידה בעשבים אסורה, וכתב הרמ"א דכן 

המנהג, ואין לפרוץ גדר אם לא במקום שנהגו בהם היתר מקדמונים. ע"כ.

1. ובב"י )סי' קטו סע' ב( לאחר שהביא שיטת התוס' ור"ת, כתב ע"ז וז"ל: "ואפשר דלא למעשה אמרו כן אלא להוראה, 
וכן מוכיח תחילת דבריהם שכתבו אומר ר"ת כי עכשיו לא מצינו טעם פשוט לאיסור גבינות וכו'". אולם לענ"ד דבריו צ"ע, 
דמשמעות המשך התוס' בוודאי הוא הלכה למעשה, וכן מצאתי במרדכי ע"ז )סי' תתכ"ו( שכתב וז"ל וכ"כ ר"ת בתשובה 
וז"ל כל עצמי אני מתיר גבינות העכו"ם בחלב שחולבין לעשות גבינה, אבל לא בחלב שחלבו לאכילה ולכותח לזה אני אוסר, 

ע"כ. הרי שדעת ר"ת להתיר למעשה. ושו"ר בחזו"א סי' מ', שתמה כך על הב"י כנ"ל.

הרב יעקב מאיר שטרן
יו"ר ועדת מהדרין
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ג. האם יש צורך בהכנסת האנזים ע"י המשגיח?
ומעתה איכא לעיונא מה הדין במחלבה שנמצאת בא"י, והחלב שנכנס לתוכה, שממנו עושים את 
הגבינה הוא חלב ישראל, רק הבעלות של המחלבה היא נכרית )אמנם בשותפות ישראל, עי' להלן(- 
האם גם זה יש לאסור מכח לא פלוג, ולא מהני שישנו משגיח במחלבה הרואה ומפקח על עשיית 

הגבינה, או שאפשר להקל.

והנה, מצינו ברמ"א שם שכתב בזה"ל: "ואם הישראל רואה עשיית הגבינה והחליבה מותר". עכ"ל. 
הש"ך  אולם  עכו"ם.  גבינת  לגדר  נכנסת  לא  והגבינה  שרי,  דידן  דבנדון  מדבריו  יוצא  מפורש  הרי 
)שם ס"ק כ( האריך לחלוק עליו, ודעתו דגם אם ראה הישראל עשיית הגבינות אין להתירו, וטעמא 
דמילתא דכיון דאסרו חכמים גבינות עכו"ם כל הגבינות אסרו, דהא אפילו אם העמידוהו בפרחים 
אסרום משום לא פלוג, א"כ הוא הדין אם ראה ישראל שעשאו הנכרי לא מהני, עיי"ש. גם הפרי 
חדש והגר"א ס"ל כדעתו של הש"ך לאיסור. מאידך הפרי תואר והמנחת יעקב ס"ל להקל כהרמ"א, 
ועיי"ש בפרי תואר דמייתי כן בשם פיה"מ להרמב"ם, וכן הבית מאיר בשם שו"ת הרשב"א שמובא 
הוכיח  ושם  לז(,  סי'  מהדו"ת  )או"ח  הנוב"י  דעת  וכן  למשה.  התפארת  גם  וכ"כ  קיח,  סו"ס  בב"י 

דליכא בזה פלוגתא ולכו"ע שרי הדבר2.

ד. בשותפות ישראל וגוי סגי בהשגחת ישראל
שכך  העידו  ושאר אחרונים  דרמ"א  ובפרט  לסמוך,  מי  על  להם  יש  בוודאי  הגם דהמקילים  והנה, 
נהגו, וכ"נ מחזו"א )יו"ד סי' פ ד"ה ונראה( דנוטה להקל בזה עיי"ש, אבל בנדון דידן נראה דקיל טפי 
מכח כמה טעמים כדלהלן: טעמא חדא - דהואיל ויש במחלבה שותפות ישראל י"ל שבזה לא נאסר 
כלל גבינה של שותפות נכרי. וכן ראיתי בפר"ח )סי' קטו סוס"ק טו( שכתב וז"ל: "ואם הישראל 
וגוי הם שותפים בגבינות יש להחמיר לשים הישראל הקיבה בתוך החלב, ומיהו בדיעבד מסתברא 
להתיר ואף שאין לישראל אלא חלק אחד בגבינה, משום דגבינות  גויים אסרו, וזו לא נכנסה תחת 
הגזרה כיון דשם ישראל עליה". עכ"ל. וכן בנו"ב שם בסוף התשובה כתב וז"ל: "ועי' בפר"ח שהתיר 
זה  וכל  לכו"ע אף לכתחילה.  ולענ"ד דבזה מותר  דוקא בדיעבד,  ג"כ בשותפות, אלא דאיהו כתב 
לדעת מהר"ם, אבל העיקר כדעת הרמב"ם ורוב הקדמונים". עכ"ל. הרי מבואר דבשותפות ישראל 
גם אם הרוב שייך לנכרי מ"מ סגי במיעוט השייך לישראל. וא"כ בנדון דידן יש להתיר הדבר מכח 
דין השותפות, ואפילו היכא דרוב הבעלות והמניות הוי של הנכרי כיון שיש בו שותפות גמורה של 

ישראל, ומה עוד שֵשם המחלבה הוי ֵשם ישראל.

תו נראה ולהוסיף טעם שני, ע"פ מש"כ עוד שם הפר"ח וז"ל: "אבל אם הישראל הולך וחולב והעכו"ם 
עושה לו גבינות לחשבון שלו א"צ לשום סיוע, משום דלשם ישראל נעשו, והו"ל כגבינות ישראל 
שמתעסק העכו"ם בהם שאין בכך כלום". עכ"ד. ונראה בביאור כוונתו, דמיירי דהחלב נחלב ע"י 
ישראל בזמן דהבעלים הם עכו"ם, וכן העכו"ם עושה בידו גבינה, ומ"מ הואיל ואיכא תרתי לטיבותא, 
דהיינו שבנוסף שהחלב נחלב ע"י ישראל איכא נמי ראיית ישראל את עשיית הגבינות, ולפיכך ס"ל 

דסגי בזה לכו"ע.

גם לדעתו מותר, חוץ מדעת  הוכיח שם דליתא, אלא  והוא  גם לדעת המרדכי דהפוסקים הבינו בדעתו לאיסור,  ר"ל   .2
המהר"ם, עיי"ש.
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ונדון דידן הוא ממש כעין זה, שהרי החלב שנכנס למחלבה הוא חלב ישראל גמור שבא ממושבים 
של ישראלים, וכן עשיית הגבינה הרי נעשה עבור ישראל ובנוכחות ישראל, ולכן דינו כגבינת ישראל 

גם אם זה נעשה בבעלות עכו"ם.

ה. דין גבינות המיוצרות ע"י יהודים ועבור יהודים
כל זה מיירי אפילו היכא שלא נעשה עם הנכרי הסכם של קניה, אבל אם נעשה עמו הסכם כזה כבר 
גבינות  וקונין סכום  "וה"ה כשאין שוכרים הבהמות  וז"ל:  כ( להתיר.  )שם ס"ק  כתב הש"ך עצמו 
ממנו, א"כ הגבינות הם בשעת עשייתן של ישראל. אבל אם העכו"ם עושה הגבינות לעצמו, אע"פ 
שהיה שם ישראל מתחלה ועד סוף אסור". עכ"ל. אמנם דבריו צריכים בירור, דמריש דבריו משמע 
אם  "אבל  שכתב  דבריו  מסוף  ומאידך  להתירם,  מהני  אז  ורק  ישראל  של  יהיו  שהגבינות  דבעינן 
העכו"ם עושה הגבינות לעצמו" וכו' משמע דווקא בגבינות שעשה עבור עצמו אסורים ולא מועיל 

ראיית הישראל, משא"כ אם הם נעשו עבור ישראל סגי אף שלא זכה כלל הישראל בהם.

וראיתי בחזו"א )סי' מא ס"ק ג( דלאחר שהביא דברי הש"ך כתב ע"ז וז"ל: "ונראה דלא בעינן קנין 
המועיל, אלא כל שקנה לפי מנהגם שאינם רגילים לחזור מקרי גבינה ישראל". עכ"ל. הרי דנקט דלא 
סגי בעצם עשייתם עבור הישראל, אלא בעינן שיהיה קנין באופן שאין רגילים לחזור, ורק אז הוי 

כגבינות ישראל.

בגליון מהרש"א ציין לדברי המג"א )ס' תנ ס"ק ד(, שכתב שם לענין הדין שישראל היה לו תנור 
ואפה בו הגוי חמץ בפסח ונתן לו הגוי בשכרו ככרות אלה שנאפו שם, דאסור ליהנות מהם, דזכה 
בהם בפסח בשכר התנור כיון שדרכן לעולם לתת ככרות, וא"כ הו"ל חמץ של ישראל שעבר עליו 
הפסח. עכ"ד. ולפי זה מספיק שהגוי הכין את הגבינות עבור ישראל, גם בלי שום קנין. אמנם נלענ"ד 
שהדרך  וכיון  לעכו"ם,  השכירו  והוא  ישראל  של  הוא  דהתנור  התם  דשאני  להכא,  דומה  זה  דאין 
האפיה  אחר  שמיד  בזה  אמרינן  לכן  שם,  אופה  שהוא  בכיכרות  התנור  עבור  משלם  שהנכרי  הוא 
זוכה הישראל בכיכרות שנאפו בתנורו. אבל הכא, שהבהמות הם של הנכרי - במה זוכה הישראל 
בגבינותיו של הגוי. ועל כן נראה יותר פירושו של החזו"א, שאף שאין כאן דין זכיה ממש מ"מ סגי 

בזה שאינם רגילים לחזור.

עוד יש להוסיף טעם שלישי להתירא ולומר, דגם לדעת הש"ך וסיעתו דס"ל דבבעלות נכרי בעינן 
שישראל ישים את הקיבה לתוך החלב, מ"מ בנדון דידן יודו הם להתיר, וטעם הדבר, שהרי הפועלים 
העובדים במחלבה הם ישראלים, רק חלקם אינם שומרי תורה ומצוות, ובזה נראה דאין זה מקרי 
גבינת נכרי. ואף לפי מה שכתב הש"ך )סי' קיט ס"ק ג(, דאין לוקחין גבינה מישראל החשוד, שאני 
התם דמשום דהוא חשוד יש לחוש שעושהו באיסור, אבל הכא דידעינן שעושהו בכשרות בזה נראה 

דלא נאסרה גבינתו ואין דינה כגבינת עכו"ם.

וכן ראיתי בשו"ת אגרות משה )יו"ד ח"א סי' מו( דס"ל, שלא נאסרה גבינת מחלל שבת כמו בנכרי, 
ורק היכא דיש לחוש לתערובת איסור יש לאוסרה, עיי"ש. וכן נראה מדברי הדרכי תשובה )סי' קטו 
ס"ק ד( בשם שבילי דוד, דאין לאסור גבינת וחלב מחלל שבת, ואין דינו כגבינת עכו"ם, ורק היכא 
שיש לחוש לתערובות יש להחמיר, עיי"ש. וממילא לפי זה, בנדון דידן, שהחלב הוא, של ישראל, וכן 
כל המחמצות והחומרים שמגבנים ועושים מהם הגבינה הם כשרים, ויש שם משגיח המפקח על כל 
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הנ"ל, שוב אין קפידא במה שהפועל היהודי שעושה הגבינה הוא מחלל שבת3.
למסקנה דמילתא יצא הדבר להתירא, ושפיר שרי להשתמש בגבינה הנ"ל בלי פקפוק.

ו. גבינות רכות לעומת גבינות קשות
ראוי עוד לציין, שכל הנ"ל מדובר אפילו היכא שיש לנכרי השותף בעלות גמורה על החברה ומוצריה, 
אבל אם המציאות היא שונה אז כמובן שבלאו הכי אין בזה חשש. ודבר זה טעון בירור המציאות 

וחוות דעת משפטית שעל פיה נעשתה המכירה והשותפות החדשה.

כמו כן יש להוסיף ולהדגיש, שכל הנדון איירי בגבינות קשות ומלוחות שהם נעשים ע"י אנזימים 
נעשה בעזרת  הגיבון  וקוטג' שבהן  רכות  גבינות  או פרחים של פעם, אבל  שהם תחליף של קיבה 
מחמצות, בהם יתכן מאוד שאין בהם שאלה כלל, כיון שעל גבינות אלו אפשר שלא גזרו מעולם, 
שכן בעבר גבינות אלו נעשו ללא כל הוספה של חומר, אלא באופן טבעי ע"י החמצת החלב, וממילא 
מעולם הן לא היו כלולות כלל בגזרת גבינת עכו"ם4. עכ"פ לגבי נדון דידן נתברר בעזהשי"ת דאפילו 

בגבינות קשות יש להתיר הדבר מלכתחילה, בלי שום חשש.

3. וע"ע בחזו"א סי' א ס"ק ו לעניין גדר תינוק שנשבה, ובאמרי יעקב א"י סי' א ס"ק מג.
4. ועי' שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ב סי' מה דמסופק בזה, ובשו"ת שבט הלוי ח"ד סי' פו הביא בזה פלוגתא בין הקדמונים 

ודעת הרדב"ז להחמיר ומאידך הפר"ח מיקל, עיי"ש בדבריו.
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 קונטרס תשובות

בענייני תעשיית החלב 

תוכן התשובות
כשרות מוצרי החלב בהכשר ועדת מהדרין תנובהא. 

בענין אבקת חלב עכו"ם החולב ברפת יהודיב. 

גבינה עם זיתיםג. 

השגחה ד.  לגבי  שליט"א  אלישיב  הגרי"ש  דעת 
באמצעות מצלמות

תשובות הגרי"ש אלישיב שליט"א בנושאים שונים: ה. 
חיידקי בריאות, מחט בכרס ומעשה שבת

מחלבה ועדר של יהודי שומר תורה ומצוות כשהחולב ו. 
הוא עכו"ם 

 חלב שנחלב ע"י גוי במכון שהמחשב מאפשר לחלובז. 
רק פרות מזוהות, ודין מי גבינה

הובלת חלב ע"י מחללי שבת ח. 

ג'לטין דגים - לערבו במוצרי חלבט. 

הם י.  שם  שהחולבים  וקיבוצים  ממושבים  חלב 
מתנדבים גויים

שימוש בכלים ששהה בהם חלב דמעשה שבת יא. 

ביטול חלב עכו"ם יב. 

כשרות חומר לאנולין )המופק מצמר כבשים(יג. 

דין כלים ששיש ספק אם בלעו חלב שנחלב ע"י גוייד. 

השגחה על חלב נכרים בימות המשיחטו. 

הרב מרדכי גרוס
יו"ר ועדת מהדרין, תנובה
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א. כשרות מוצרי החלב בהכשר ועדת מהדרין תנובה
לבריאת  תשס"א  ה'  השמיטה,  שנת  תמוז,  לחדש  י"ב  טוב,  כי  בו  שנכפל  יום  דשמיא.  בסיעתא 

עלמא.

חיפה,  יוסף,  תל  רחובות,  אביב1,  תל   - במקומותיהם  "תנובה"  חלב  מוצרי  בדבר  שאלתני  אשר 
קריית מלאכי.

הנה כל המוצרים ממקומות אלו שנכתב עליהם "מהדרין", ראוי הוא להעלותו על שולחן מלכים ללא 
סרך ופקפוק כל שהוא. וקרא כתיב "ויתן להם ארצות  גויים ועמל לאומים ירשו", והוא ירושת "ארץ 
זבת חלב ודבש", "בעבור ישמרו חוקיו ותורתיו ינצורו". קיום מצוות בשלמות בדברים שנשתבחה 
המאכלים  על  נאמנה  עדות  באמת  תהא  הכשרות  שתעודת  דשמיא,  סייעתא  משפיע  א"י,  בהם 
והמשקים לכל מרכיביהם, ואופן עשייתם וזמן עשייתם ומקורם )כגון שאין הפרה מנותחת באופן 

של חשש טריפה - ושאינו בחשש חלב עכו"ם - ולא בחשש חלב שבת( שהכל כדת וכדין.

כן  ודקדוקיו,  ויסודי בכל פרטיו  ועל הבירור באופן מעמיק  ככל שהרבנים העומדים על הפיקוח 
כתב ההרשאה לכל דכפין ולכל דצריך ייתי וייכול הוא כתב נאמן ולא שטר אמנה ומזויף מתוכו 
ח"ו, אשר בנקל אפשרי כיום להעבירו לתודעת הציבור בלא שירגישו וידעו דבר, בנאומים ודרשות, 
בפרסומים, כתבי העתים ובכל דרכי התעמולה. כשרבני הכשרות רואים דחרב מונחת בין ירכותיהם 

וגיהנם פתוחה תחתיהם, יכולים להוציא לאור את ההבדלה בין האסור והמותר הטמא והטהור.

חובתו של הרב המאשר הנפקת תעודת כשרות, היא לבחון, לבדוק ולתהות על כל הפרטים מצד 
הטכני של המכונות ואופן פעולתם וחיבורם וכו', והרכבת המוצר ומקור חומרי הגלם שבהרכבה 
עד ראשיתו ויסודו )אינזימים, ושורש קרקע המזון וכו'( ושאר פרטיו מראשית דרכו ועד גמר דרכו 
באריזה )ואף האריזה יש לידע אי יש תערובת חומר שאינו כשר וכדומה(, ואחר הבירור והידיעה 
הפוסקים  גדולי  עם  והתייעצות  ואחרונים  ראשונים  אנפי  מכל  הלכה  של  בעומקה  ולדון  לישב 

שליט"א.

בודאי כשהרב המעניק תעודת הכשרות אין לו שם וידיעה במכמני המפעל ותוצרתו אלא סומך על 
אנשיו ותולה בטחונו כי הם נאמנים ומסורים, בזה רחוק הדבר הוא מידיעה כי אכן הוא כשר ולא 
נכשל במה דכתב במסילת ישרים פ' י"א דמאכלות אסורים יתירות על כל האיסורים, כיון שהם 
עשה  מצוות  ושמונה  לעשרים  אזהרותיהם  ונתרבו  מבשרו.  בשר  ונעשים  אדם  של  לגופו  נכנסים 

ול"ת, כמבואר ברמב"ם ריש הל' מאכא"ס.

הן אמת כמבואר בשו"ת חתם סופר יור"ד סי' קט"ו ד"מהיכי תיתי לחשוד המורה שנתן כתב הכשר 
שלא ידע בכל אלו", בצוק העתים הרוחני בזמנינו נשתנו העתים וצריך היטב בדיקה, דגם הממונים 
מטעם הרב צריך הוא לבודקם ולנסותם מדי פעם אם ידעי בצורתא דשמעתא דקעסקו בה, ושכיח 
ובעינא פקיחא, וכשרות ללא שבעה  דאם עוסקים הרבה שנים בזה איכא שחיקה ושיגרה בעיון 
עינים לא מהני, ואף ברב המכשיר שייכא שחיקה בריבוי הזמן, כי מעמידו כבר על חזקת כשרות 
את כל פעליו ומפעליו, ויש ליזהר בזה טובא. ולתרוייהו נצרך הן עינא פקיחא ורצון מושלם של הרב, 

המחלבה  נבנתה  ובמקומם  שנסגרו  וחיפה  אביב  תל  במחלבות  מיוצרים  היו  מהמוצרים  חלק  המכתב  כתיבת  במועד   .1
בתל-אביב  לכן  קודם  שיוצרו  מהמוצרים  גדול  חלק  ביום  מייצרים  ושם  בגליל,  אשר  תבור  באלון  והמשוכללת  החדישה 

ובחיפה.

קונטרס תשובות בענייני תעשיית החלב
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והן של המשגיחים והמפקחים ושאר העוסקים במלאכה, והא בלא הא לא קיימא, דמה תועלת 
המפקחים  של  רצונם  מועיל  ומה  מתבצעים,  לא  כשהדברים  הרב  של  מחמירים  כשרות  בנוהלי 
והמשגיחים לעשות ככל יכולתם כשאין בידיהם ההוראות הנצרכות מחמת חוסר זמנו של הרב, 
או מחמת חסרון ידיעתו בפעולות הנעשות. אלא בעינן, כמבואר בכנפי יונה סוס"י א', ד"השוחט 
ובודק מסור ביד הרב לעשות עמו כרצונו וכראות עיניו, ואם לא נאמר כן יהיה חורבן העולם" וכו', 
הכי נמי בכשרות שידעו המתעסקים שחובתם להישמע לרב המכשיר, ללא אומר וללא דברים בכל 
סדרי ופרטי ההשגחה הנצרכים. ופשוט וא"צ לפנים, דמשגיח כשאין יראת ה' בלבו או דגיאות בלבו 

ומוחו אינו ראוי להיות משגיח, ואין לסמוך עליו אף בנושאים קלים, וכ"ש בחמורות.

וע"כ השתדלותינו הוא להיות כפי הנצרך במחלבות, ולהתבונן בכל פעם מחדש במקומות אשר 
יכולים להשתנות, כמו"כ לשוב ולבדוק מקורות כל החומרים, הן חומר היסוד )במחמצות, אבקת 
חלב וכו'(, והן חומרים הנלוים אשר רבים המה, ולידע אם הכשר מקורם טהור הוא. וכן להתבונן 
הרבנים  כל  יושבים  בחדשו  חדש  ומדי  וברפתות.  החליבה  במכוני  והמשגיחים  ההשגחה  בסדרי 
הגאונים שליט"א, חברי ועדת מהדרין, ודנים בכל הדברים המתחדשים, ונר לרגלם שלמות ההלכה 
ללא קולא בבחינת ציווי התורה, "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו", עי' זוה"ק ח"ג דף כ"ז א', 

אלא רק כשהוי בשלמות בדקדוקיו והידוריו, מאושר ומקויים הוא.

זאת אשר כתבתי בקן קולמוסא להבהיר לו כחודו של מחט עניני הכשרות בכללו ובפרטו במוצרי 
החלב, ואם באתי להאריך אשר תח"י בזה יתארכו הדברים לעשרות עשרות עמודים ואין זמני עתה 

לזה.

ובחסדי ה' יתברך ובזכות מרן אור עולם ראש הישיבה שליט"א אשר ביקשני להועיל לבנ"י הק' 
ובפרט בני התורה בחלק הכשרות בטחתי כי לא יצא ח"ו תקלה מתחת ידינו, ויוסיף הי"ת סייעתא 

לאדורי ולביצור חומת הכשרות.

ידידו עוז,
מרדכי גרוס

ב. בענין אבקת חלב עכו"ם החולב ברפת יהודי
בס"ד. אור ליום חמישי, כ"ה לחדש מנחם אב, ה' תשנ"ג לפ"ג.

כבוד הרב הנעלה וכו' מוהר"ר שליט"א, עיניו כיונים על אפיקי הכשרא דשא"י, אוה למושב בגליל 
התחתון יצ"ו.

החולב  עכו"ם,  שם  שיש  משום  קיבוצים  או  שבמושבות  החלב  לכתחלה  אסרינן  אם  בני"ד  הנה 
לפעמים באשמורת הבוקר וכיו"ב, אם יש באבקת חלב סיבה טפי להקל, משום דאינו חלב גופי', - 
ורבינו הגרי"ש אלישיב שליט"א השיב דאם איכא גברא רבא אשר מתיר האבקה, משום דנשתנה 
צורתו, יש לצרפו לסניף בזה, כיון דמדינא שרי אף בחלב, דאזלינן בתר רובא ואיכא ביטול ברוב, 
ורק דהכשר אין מאשרים באופן זה, ובאיכא צירוף יש להקל, אבל צירוף ד"ז אשר הממשלה קונסת 
בחוק למערב חלב טמא - השיב דאינו צירוף, דמאן יימר דאיכא קנס על שתי אחוז חלב טמא אשר 

אין בטל בששים.
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והנה בשו"ת זקן אהרן )ח"ב סי' מ"ד( התיר משום דחשיבא לנשתנה, ויסוד הדברים הוא משו"ת 
חת"ס יור"ד )סי' ק"ז( דבגבינה הי' גזירה נוספת כיון דהחלב נשתנה עי"ש, ובהר צבי יור"ד )סי' 

ק"ג( נמי סמך על האי היתרא והביא משו"ת חת"ס הנ"ל.

ולכאורה, אינו ראי' כלל דהחת"ס שם ס"ל דאסרו גם אם העכו"ם לא הכניס ועירב חלב טמא. ועי' 
מש"כ בחזו"א סי' מ"א או"ד ד"ה ומש"כ החת"ס, ובשו"ת אגרות משה יור"ד )סי' מ"ט( ושבט הלוי 
ח"ד )סי' פ"ו פ"ז( ובליקוטי הערות שעל שו"ת חת"ס שם. ומה"ט בנשתנה מותר כי אין בגבינה 
גופי' דיהפך  ולהכי לא הוי בכלל הגזירה, אבל האיסור  החשש להכנסת חלב טמא כמבואר שם, 

להיתר ליכא בזה היתר אף להחת"ס.

ובהר צבי שם צירף הא דאיכא פיקוח ממשלתי, וד"ז לא ברירא כלל כנ"ל, וכן בספר חלב ישראל 
כהלכתה הובא מגדולי המשיבים והפוסקים דליכא כלל לסמוך על היתר זה, וכנתברר שיש מקומות 

שמערבין חלב אסור, עי"ש )ותועלת הוא להם שלא יתחמץ במעט זמן(.

עוד בנה דייק על הא דהוי רק חשש תערובת מין במינו, עפ"י מה דכתב הש"ך יור"ד )סי' קי"ח( 
דבחלב עכו"ם אין חשש לחילוף כל החלב שחלב טמא ניכר שהוא עכור וכו'. וא"כ הוי רק דרבנן 

וגזירת חכמים רק על חלב ולא על אבקה.

כיון  אינו  וזה  גרידא,  טמא  חלב  מכולו  גם  חלב  אבקת  לעשות  אפשר  דכיום  דאפשר,  לברר  ויש 
שבני"ד בודאי איכא רוב חלב ישראל בכל גוונא והדר הוי איסור דרבנן.

ועוד לפי"מ דכתב שם דאעפ"י דבחלב עכו"ם אסרינן כשישראל עושהו חמאה כמבואר ברמ"א ביו"ד 
סי' קט ס"א, מ"מ כיון שעכו"ם עושהו לאבקה שרי, ובני"ד הרי הישראל הוא שהופכו לאבקה.

והחזו"א יור"ד )סי' מ"א או' ד'( ס"ל דאבקת חלב לא חשיבא לשינוי כגבינה וחמאה, ובודאי כ"כ 
לאפוקי משו"ת זקן אהרן והר צבי הנ"ל.

יודיעני אם יש למע"כ להעיר על הדברים הנ"ל.

ג. גבינה עם זיתים
...ברצוני להעיר בהא דבחלק מהגבינות שבמחלבה אשר תחת כנפי הכשרא פלוני איכא בה חלקי 
זיתים דכמדומה דאין להכניסם דא מובא במג"א סי' ק"ע ס"ק י"ט להלכתא מה דמבואר בגמ' 
'כשם  יוחנן  דא"ר  וכו',  בזיתים  הרגיל  וכו'  הלימוד  את  משכחים  דברים  חמישה  ע"ב  י"ג  הוריות 
שהזית משכח לימוד של שבעים שנה' וכו', ואם היה אפשרות אחר זה לשים עליהם שמן זית דבכה"ג 
י"א דאינו קשה לשכחה כנודע, אבל באופן דילן הרי אין אפשרות לשפוך שמן דהוא מובלע בגבינה. 
ונראה, דגם אם יניחו שמן זית על הזיתים קודם הכנסתם לגבינה לא מהני, דהא דמהני שמן הוא 
משום דמחזיר הנשכח, ולהא מסתבר שצריך שמן בעין ולא סבירא דמובלע בזיתים. אמנם ייתכן 
וקציעה סי' ק"ע, דבזיתים כבושין שרי  ובמור  יעב"ץ הוריות שם  דיש לסמוך על מש"כ בהגהות 
לאכול ורק החיים אין לאכול וע"י השמן הלח שהיה עליו מעל"ע הוי כבוש, ובלא"ה ברוב הפעמים 

הזיתים הם מקופסאות שהזיתים שם כבושים במיים.
אמנם כיוון דאיכא דפליגי ע"ד היעב"ץ וכן כתב למעשה בספר דזכרון ח"ב ל"ו י"א להחמיר נמי 
בזיתים כבושין יש להחמיר בזה ובפרט דהכשר זה הוא לבני תורה אשר השכחה סכנה עבורם ח"ו. 
וברבינו בחיי פ' וישלח בקרא דותצא דינה הוסיף דמטמטם את הלב בודאי יש ליזהר, ואין מסתבר 

קונטרס תשובות בענייני תעשיית החלב
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דכל החשש הוא רק כשבעין ולא בתערובות דלא הוי בכלל הרגיל בזיתים דהא מ"מ קאכיל הזיתים, 
ועיי'.

מרדכי גרוס

ד. דעת הגרי"ש אלישיב שליט"א לגבי השגחה באמצעות מצלמות
ביום שנכפל בו כי טוב הייתי בירושלים עיה"ק )מלבד השיעור שבימי השובבי"ם בלילה, הוצרכנו 
האם  ושאלתיו  שליט"א  הגריש"א  מרן  אצל  והיינו  תנובה(  של  רבנים  אסיפת  שהי'  ביום  לנסוע 
פרות של עכו"ם ועכו"ם חולבים ויש וידאו המצלם ומעביר התמונות למשרדי תנובה ואפשר לראות 
את הדודים ריקים קודם, וכל משך החליבה - האם הוא כישראל רואהו ולא יהיה חליבת עכו"ם 
כדת.  שהכל  ויתברר  בוידאו  יסתכלו  אח"ז  אם  כלומר,  רואה,  כישרא'  דחשיבא  והשיב,  שנאסר. 

ומשום דאיכא מירתת ולא יסתכלו אח"ז בוידאו כנראה לא ס"ל להקל.

עוד שאלתיו בגוונא שאיכא עירבול אי מבטל בזה דין כבוש. ודעתו, שלא הוי בגדר למהדרין בזה. 

עוד שאלתיו אי לקבל חלב מהכשר שלא עובר פיקוח מתמיד על כל פרה מנותחת, לצורך מוצרים 
יהי' בליעת כלים מחלב זה למהדרין. ונראה, שהי' דעתו שאפשר  שאינם מהדרין בתנובה, ומ"מ 
הוא  שברור  שאמר  אף  הניתוח,  ע"י  טריפות  נגרם  לא  הפעמים  שרוב  למהדרין,  אף  בזה  להקל 

שחייבים לפקח על כל ניתוח ולא לסמוך על רוב.

ה. תשובות הגרי"ש אלישיב בנושאים שונים:
חיידקי בריאות, מחט בכרס ומעשה שבת

ויראה  והרבצת תורה  נעלות מעטרתו  ומדות  כבוד הגאון המפואר לשו"ת שלם בתורוי"ר טהרה 
לצערי צאן קדשים כש"ת מוה"ר מנחם לנג שליט"א ר"מ ומשפיע רוחני בישיבת דרכי משה בעי"ת  

כאן יע"א. 

במכתבי בשבוע שעבר לא פרטתי הדברים שדיברתי עם מרן הגריש"א שליט"א ואפרט. שאלתיו 
במוצר של שמנת שיהי' עיכול טוב במעיים נצרך להכניס חומר שהוא מחיידקים הגדלים על קרקע 
מזון שהוא מחלב עכו"ם )הכוונה לחיידקים המוכנסים למוצר הנאכל, שהם בטלים בשישים וטעמם 
לא מורגש במוצר ובודאי שאין להם דין מעמיד אלא דומים לתרופה המעורבת במאכל(. והשיב, 
דאפשר שאף אם הי' איסור דאורייתא אין מקום להחמיר. ובאמת החומר הזה בטל בששים ואינו 

מעמיד כי לא מועיל רק לעיכול, וגם לא נרגש טעמו.

שאלתיו בהזרקה לכרס שהנקב הוא רק בזמן כניסת המחט ומיד בהוצאתו מתאחה ולא ניכר האם 
הי'  בפנים  שהמזרק  בזמן  שוחטים  היו  שאם  דכיון  והשיב  טריפה.  הווי  לא  דמה"ט  לומר  אפשר 

טריפה, הוי בכלל טריפה שאינה חוזרת להכשרה.

חלב  הוי  אי  ישרא',  מתקנם  ובשבת  ונשברו  הפרה  מעטיני  החלב  נכנס  שבהן  בצנצנות  שאלתיו 
מעשה שבת דכמו שהוא שבור א"א לרחוץ וכשלא רוחצים א"א להכניס החלב, ואמר, דהוי גרמא 

בעלמא ולא תועלת ישירה ולא הוי בכלל מעשה שבת.
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ו. מחלבה ועדר של יהודי שומר תורה ומצוות כשהחולב הוא עכו"ם
בס"ד, יום שנכפל בו כי טוב, כ"ה לחדש מרחשון, ה' תשנ"ח לפ"ג.

כבוד הרב המפואר מוה"ר מיכאל הופמן שליט"א,
אוה למושב לו בקרתא דשופריא קדישא ירושלם ת"ו.

אחר מבוא הברכה לשלו'.

בדבר המחלבה שתחת בעלות יהודי שומר תו"מ, וכן העדר שייך לו )כמדומה(, ועכו"ם החולב אי 
יש לסמוך ע"ז ולתת על החלב חותם הכשרות דשא"י.

הנה מדינא מותר כמבואר בסי' קט"ו ס"א ברמ"א ושפחות החולבות בבית ישרא' וכו', ומבואר 
בפוסקים דבכה"ג שרי גם כשלא נמצא שם הישרא', וצ"ל טעמא משום דאיכא מירתת גם בכה"ג. 
- וכידוע, האידנא שיש פיקוח ממשלתי שלא לערב חלב טמא קילא טפי, כמבואר בחזו"א יור"ד 

סי' מ"א סק"ב.

מ"מ משום חומר איסורא דחלב עכו"ם, שכידוע יש בו גם טעמים נסתרים, ויעוי' ערוה"ש סי' קט"ו 
ס"ו שכתב כן, וכ"ה בדרשות חת"ס שכתב "ולו חכמו ישכילו כי יש בכל אלו טעמים אחרים גבוהים 
מעל גבוהים ועל כל דבר ממונים מלאכים מטיבים ומריעים, ואז יבינו וישכילו כי כל גדרי חז"ל 
וגזרתם יש להם שורש למעלה ואז ישימו מחסום לפיהם, ועי' שו"ת דברי ישרא' יו"ד ט"ו. ודבריהם 
אלו לאו דוקא בחלב של בהמות עכו"ם, אלא ה"ה בשל ישרא' וחולב עכו"ם בגוונא דאסור, נצרך 
אני לשאול פי הגרי"ש אלישיב שליט"א אם לאשר זאת. - ובפרט שאפשר, שאין קנס בסכום גדול 

למערב חלב אחר וכמש"כ בתשובות והנהגות ח"ב סי' שע"ג, דמה"ט איןלצרף ד"ז בזמנינו.

ביקרא דאורייתא,
מרדכי גרוס 

ז. חלב שנחלב ע"י גוי במכון שהמחשב מאפשר לחלוב רק פרות מזוהות,
ודין מי גבינה

...כשהייתי אצל רבינו הגריש"א שליט"א בין הדברים ששאלתיו הוא שכיום יש מערכות חליבה 
שבהם יש "חיישנים" הגורמים לכך שהמערכת לא תפעל אא"כ מכניסים פרות המיועדות, וא"כ 
לא שייך למיחש כשהנכרי חולב לבדו דליתא חשש דבהמה טמאה כי לא תוכל להיחלב. והשיב, 
דבודאי דמדינא שרי בכה"ג, מ"מ ראוי שיהא צירוף נוסף. שאלתי אם דעת האגרות משה דליכא 

חשש דחלב עכו"ם כשיש פיקוח ממשלתי שלא יהי' בהמה טמאה, ואמר דהוי צירוף. 

שאלתיו כי במהלך תעשיית הגבינה יש הפרשה גדולה של מי גבינה, וממימי הגבינה עושים חלבונים 
שונים שמשתמשים כחומר גלם למוצרים רבים, האם יש בזה משום חלב עכו"ם. והשיב, דיש בזה 

משום חלב עכו"ם כיון דהוא מחלב.

קונטרס תשובות בענייני תעשיית החלב
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ח. הובלת חלב ע"י מחללי שבת
כבוד הרבה מפואר וכו' מוה"ר אברהם שלזינגר שליט"א, אוה למושב לו בקריה נאמנה דמתקרי 

"קרית ספר" וכו'

אחר מבוא הברכה לשלו' כראוי.

מכתבך בדבר תורה בענין מחללי שבת שמובילים את החלב, דלכאורה ניחוש בהו לחלופי עם חלב 
ישרא'  בידי  סי' קי"ח ס"א דחיישינן לשלוח או להפקיד  ביו"ד  כדין המבואר  וחלב שבת  עכו"ם 

חשוד, אא"כ איכא בחשד חלופי דאורייתא, ב' חותמות, ובחשד לאיחלופי רבנן, חותם אחד.

יהא  לא  ושמא במקו"א  בודקין את איכות החלב  בזה חשש דמירתת, דהרי  ליכא  הנה כמדומה 
מחשש  הוא  חלב  דנידון  חזינן  דהא  אחר,  ממקום  חלב  בו  נתערב  כי  הדבר  ויוכיח  זו,  באיכות 
דאחלופי לאיסור דרבנן גרידא. וכדביאר הש"ך שם דלא חיישינן שיחליף כל החלב לטמא דמירתת 
כי ניכר במראיתו, אלא החשש במיעוט ובהא מדאורייתא בטיל, ובנידונינו כמדומה איכא מירתת 

גם במעט כשיהי' פחות מששים )בששים הרי ליכא איסורא דבטל(.

ועוד, והוא עיקר, דמבואר בסי' קי"ח ס"ק ברמ"א דבמידי דלית לו הנאה להחליפו, ליכא למיחש, 
וגם אם יש ריעותא דנפתח החותם, והכא ליכא כלל סיבה דיחליפו בחלב טמא, בחלב עכו"ם ובחלב 
שנחלב בשבת, ובפרט דכמבואר דהוא טירחא רבה להוריק מהחלב ואינו אלא במחלבה ע"י צינורות 
וכו', ולטורחא כזו אפשר שנצרך שיהא לו הנאה מרובה, ואף דאסרינן בעלמא אף בהנאה מועטת 

כמבואר בשו"ת בית שלמה יור"ד סי' קפ"ח, וי"ל שאינו מלא כשאין לו אלא טירחא מועטת. 

בברכה נאמנה, 
מרדכי גרוס 

ט. ג'לטין דגים - לערבו במוצרי חלב
קדשים,  צאן  ובהעמדת  ויראתו,  תורתו  בשלימות  נכונה  מדה  בכל  נעלה  המפואר,  הגאון  כבוד 
וחיבורים מועילים, כש"ת מוה"ר מנחם לנג שליט"א, ר"מ ומשפיע רוחני בישיבה המעטירה "דרכי 

משה" בעי"ת כאן יע"א.

אמש היינו אצל הגרי"ש אלישיב שליט"א ושאלתיו על אחד ממוצרי תנובה שבו ג'לטין דגים, אי יש 
לחוש משום סכנתא דדגים בחלב. והשיב, דליכא למיחש כיון דנפסל מאכילה, בתחלתו. 

ושאלתיו עוד, אי הדגים לא נבדקו כל חד לגופיה אם אפשר להשתמש בו כג'לטין. והשיב, דלמהדרין 
אינו ראוי.
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י. חלב ממושבים וקיבוצים שהחולבים שם הם מתנדבים גויים
בס"ד. יום חמישי, י"ט לחודש תמוז, ה' תש"נ לפ"ג.

ישראל",  ד"שארית  רבתי  הכשרא  אפיקי  על  כיונים  עיניו  במעלותיו,  מופלא  הגאון,  הרב  כבוד 
מוהר"ר ברוך וורמסר שליט"א מרביץ תורה לעדת מי מנה בעי"ת כאן יצ"ו.

בדבר אשר שאל מעכת"ה במושבים וקיבוצים אשר יש שם מתנדבים גויים, אם יש לסמוך ליקח 
משם חלב, הא ברירא דאם לפעמים חולבים עכו"ם, צריך שיהא משגיח בזמן החליבה, אמנם אם 
מטעם הקיבוץ וכו' אוסרים על הגויים לחלוב, משום דעי"ז יופסדו ממון שלא יקנו מתוצרתם ואם 
יוודע שחלב עכו"ם יקנסוהו או יסלקוהו, לכאורה בכה"ג שרי, - דאף דאנן קי"ל שלא לסמוך על 
חוק המלכות שאסור להכניס חלב טמא וכו', הוא משום דהוי בכלל הגזירה בכל אנפי, אבל אם 
נאסר על עכו"ם לחלוב הא לא היתה הגזירה, - ולמיחשד דבכוונה תחילה להכשיל את הישראל 
יערים ויחלוב, לא בעינן למיחש דבדר"כ כמדומה דבחליבה איכא כמה בנ"א, ועוד דלא נחית נפשי' 
לספיקא שיראוהו, - ומה"ט גם אם חשיבא העכו"ם לחבר בקיבוץ ואית לו בעלות מסויימת על 

מוצרי הקיבוץ מ"מ לא נאסר, דהא על החליבה גופי' ידיו אסורות באזיקים מלחלוב.

אמנם בודאי לא סמיכנא על עצמי בגזירה חמורה דחלב עכו"ם יעוי' ערוה"ש סי' קט"ו ס"ו, אא"כ 
יוועץ מעכת"ה בגדולי ההוראה שליט"א ויתירוהו.

ובדבר אם צריך להגעיל כלים שנתבשל בהם בימות החול מעשה שבת, הארכתי כבר בזה למעכת"ה 
ובדברי  רס"י שי"ח,  סי' קמ"ה המובא במג"א  וחצי, בדברי שו"ת הרשב"א  לפני כשנה  בתשובה 

שו"ת כת"ר או"ח סי' נ'.

מרדכי גרוס 

יא. שימוש בכלים ששהה בהם חלב דמעשה שבת
עיניו על אפיקי הכשרא  וורמסר שליט"א  ונעלה מאד, כש"ת מוהר"ר ברוך  כבוד הרה"ג, מפואר 

רבתי דשאר"י ומרביץ תורה לעדת מי מנה בעי"ת כאן יצ"ו.

ואשר עורר משכת"ה בהשתמשות בכלים אשר הי' בהם חלב דמעשה שבת ושהה בהם מעל"ע דהוי 
אוסרת  כלים  דפליטת  שי"ח  סי'  במשנ"ב  ונפסק  במג"א  המובא  הרשב"א  לדעת  כמבושל  כבוש 
במעשה שבת, ונראה דאם דינא דהרשב"א ח"ו לכו"ע אבל הרבה חולקים ע"ז כמובא בכה"ח סי' 
שי"ח ס"ק פ"ט ויעוי' יור"ד סי' צ"ט בכה"ח ס"ק מ"ו דהובא פלוגתת האחרונים בדין איסור ביטול 

לכתחלה דנאסר למי שנתבטל בשבילו, אם גם הכלי נאסר.

ופשורי ע"י שו"ת הרי בשמים מהדו"ת סי'  ובאיסור דרבנן איכא בזה עקולי  ודינא דכבוש בכלי 
רט"ו ושו"ת יהודה יעלה יור"ד סי' קכ בדין כבוש בכלי בחלב עכו"ם )ויעוי"ש פרטים השייכא לדין 
וגם אינו אלא לדעת שו"ת הריב"ש סי' תצ"ח במי שקונה בשכר חשיבא דנתבטל  מעשה שבת( 
בשבילו ומובא בהגהות רעק"א סי' צ"ט. ועוד, דבודאי איכא בחלב האחר ביטול חד בתרי, וכתב 
בשו"ת כת"ס או"ח סי' נ' קרוב לסופו, דסגי בזה לביטול פליטה במעשה  שבת, ומכל הני טעמי יש 

להתיר, ואפשר דבעז"ה בלנ"ד עוד אכתוב בזה.

קונטרס תשובות בענייני תעשיית החלב
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יב. ביטול חלב עכו"ם
בס"ד. יום רביעי, י"ג לחדש תמוז, ה' תשנ"ד לפ"ג.

כבוד הרב הגאון, מופלג במעלותיו, מוה"ר וכו' שליט"א, מרביץ תורה בק"ק נתיבות ואגפי'.

בדבר אשר שאל מעכת"ה בנידון החלב, דאחר שקעביד ביטול על חלב עכו"ם באופן המבואר בב"י 
והט"ז כדכתבתי במכתב לפני כחדש ימים, אם מותר להוסיף בו חומר נוסף מחלב עכו"ם ולבטלו 

בהאי אופן.

הנה קי"ל כדעת הרמ"א יור"ד סי' צ"ט ס"ו, דאיסור שנתבטל בס' ונתווסף בו אח"כ מן האיסור 
הראשון, חוזר וניעור, וא"כ נמי הכא דאיסורו הוא משום חלב עכו"ם כבראשונה ל"ש אם הוא אותו 
מין כבראשונה או אחר, וגם אם טעמו שונה, כמבואר בפמ"ג סי' צ"ח משב"ז ס"ק ט"ו דגם בטעמן 

שונה אם איסורן שווה נצרך ק"כ כנגדם לבטלם.

ולדעת הש"ך סי' צ"ט ס"ק כ"א דבהפ"מ יש להתיר אם נודע האיסור ואח"ז נתווסף, כשהוא יבש 
ביבש מין במינו, והפר"ח מתיר גם בלח בלח במין במינו כמובא בפמ"ג בשפ"ד ס"ק כ"א, והכ"נ הרי 
הוי כנודע דהרי מבטל בידים, מ"מ גדולי האחרונים כהכו"פ שם והחוו"ד שם לא הסכימו לדברי 
הש"ך אלא כהרמ"א דבכל גונא אמרינן חוזר וניעור, וגם בני"ד לא הוי הפ"מ. וגם דכמדומני ני"ד 

הוי מין בשא"מ ובהא לכו"ע אסירא אף באיסור דרבנן כיון שטעמו נרגש כמבואר בפמ"ג שם.

כדהאריכו  שאינו  כמי  דהאיסור  דחשבינן  משום  והוא  לבטלו,  בששים  דאפשר  צ"ע  אכתי  אבל 
ובפרט  וניעור,  חוזר  אמרינן  דלא  י"ל  וא"כ  עכו"ם,  דחלב  איסורא  לבטל  שרי  דמה"ט  באחרונים 
שליט"א,  ההוראה  מגדולי  אשאל  אלא  בזה  מכריע  אני  ואין  בכה"ג,  מבטלו  נמי  האחר  דאיסור 

בעז"ה בלנ"ד.

מרדכי גרוס

יג. כשרות חומר לאנולין
בס"ד. יום רביעי, ג' לחדש שבט, ה' תשנ"ה לפ"ג.

על אפיקי הכשרא רבתי  כיונים  עיניו  ידידי הרה"ג המפואר מוה"ר מיכא' הופמן שליט"א,  כבוד 
דשא"י כאן יצ"ו.

וכו', -   )D3 בדבר כשרות חומר "לאנולין" )חומר המופק מצמר הכבשים ומשמש לייצור ויטמין
י', אשר  אחר ראותי מה דכתבו בשו"ת ישועות משה ח"ב סי' פ"א ושו"ת חשב האפוד ח"א סי' 
הישועות משה נוטה לאוסרו משום שומן מן החי, והחשב האפוד מתירו דלא הוי בכלל יוצא מן 
החי, וכמדומה אין לצרפו להיתרא כי לא נהיר כלל דהוי שומן, וע"כ נצרך לברר כיום אם המדענים 
זיעה בעלמא - עוד יש לברר אם ראוי הוא לאכילת אדם עכ"פ  סוברים שהוא שומן מהבשר או 
בזה  יש  אדם  מאכילת  דבנפסל  הדחק,  בשעת  ראוי  משה  הישועות  של  דלעדותו  הדחק,  בשעת 

מקום טפי להקל עי' חזו"א יור"ד סי' י"ב סו' סק"ז.

עוד צריך לברורי אם גוזזים הצמר גם אחר מיתת הבהמה דבזה מפקפק אף החשב האפוד לאסור 
משום יוצא בחלב נבילה, ואם רובא לא הוי הכי איכא ביטול דעכו"ם בזה, והא דאיכא דמתירים 
ויטאמין D3 עם חומר הנ"ל, י"ל משום דצרכי קטן הוי כחולי שאין בו סכנה להא מילתא כידוע דעת 
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ומשום ביטול ליכא, דהוי מבטלין עבור הישראל, שהוא הזמנה מיוחדת, וזהו בדר"כ כשהוי עם חלב, 
זו אינה שומן מן הבשר, אלא הפלטה  ונצרך חלב ישראל. שוב נתברר לי ממדען בכימיה, שזיעה 

וזיעה של וכו' וא"כ ליכא בזה אלא משום יוצא מן החי, ושרי בזה בבהמה טהורה.

מרדכי גרוס

יד. דין כלים שיש ספק אם בלעו חלב שנחלב ע"י גוי
דמקילים  להראשונים  גם  והוא  ברמ"א,  ס"א  קט"ו  סי'  כמבואר  הכלי  אוסר  עכו"ם  דחלב  קי"ל 
בבליעת בישולי נכרים, דהתם ליכא חשש דאורייתא, והכא הוא חשש חלב טמא שהוא דאורייתא, 
ואם הוי ספיקא השקול אם הרתיחו בו חלב הוי מקילנן בספקו דהוי ספק דרבנן, אלא כפי שהבנתי 
הוי ספק הקרוב לודאי, ולצרף לס"ס דאפשר דאינו מחלב טמא, מבואר בפוסקים דחז"ל עשוהו 

לודאי איסור, וליכא ספק ספיקא.

טו.  השגחה על חלב נכרים בימות המשיח
בס"ד. יום רביעי, י"ד לחודש מרחשון, ה' תשנ"ב לפ"ג.

כבוד הרב שליט"א, אשר עיניו כאפיקי מים על הכשרא רבתי ד"שארית ישראל"

ומה דמצפה לשנת היובל, וכו' אנו מצפים לביאת משיח צדקנו בפרט דשנה זו היא שנת הכניסה 
דבר  בלוח  טהור  איש  דאסף  ומה  בפ"ה,  להגר"א  דצניעותא  ספרא  יעוי'  השביעי,  דהאלף  לשבת 
בעתו בראשיתו בשנת תשנ"א תשנ"ב, ובאותו זמן יהא מורא על העכו"ם ואפשר דלא נצטרך לחוש 

לגזירה דעירוב חלב טמא.

מרדכי גרוס

קונטרס תשובות בענייני תעשיית החלב
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כשרות תעשיית החלב
 

האם פיסטור חלב ע"י נכרי נחשב כבישול גוי הרב עמרם אדרעי  

קטן ישראל לענין שמירת חלב עכו"ם הרב שמואל אליעזר שטרן 

שו"ת בענייני חלב נכרים הרב דוב לנדאו   

הובלת חלב ע"י גוי בשבת וביו"ט  הרב אברהם יהושע סג"ל הורוויץ 

מוצרי חלב בפסח הרב זאב וייטמן   
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האם פיסטור חלב ע"י נכרי נחשב כבישול גוי
פיסטור החלבא. 
אם בחלב אף ששותים אותו גם חי שייך בו בישו"גב. 
אם הפיסטור נחשב כבישולג. 
אם שייך בישו"ג בחלב אף שלא משתנה מברייתו בבישולד. 
אם שייך בישו"ג בחלב המפוסטר אף שעדיין אינו מוכן לשתיהה. 
אם שייך בישו"ג במיםו. 
מסקנה לדינאז. 

היא  השאלה  החלב.  במפעלי  פיסטור  עובר  העולם  בכל  המשווק  החלב  כל  בימינו  כידוע 
בארץ  חלב  במפעלי  אף  או  בחו"ל,  גויים  במפעלי  המיוצר  ישראל  שחלבו  החלב  לעניין 
שבהם עובדים פועלים גויים, האם בישול זה שנעשה כדי לפסטרו אוסר את החלב משום 

בישולי גויים, והאם צריך להקפיד שהפיסטור ייעשה בבישול ישראל.

א. פיסטור החלב
החיידקים  כל  את  להשמיד  ומטרתו  מיוחדת,  בשיטה  הרתחתו  ע"י  נעשה  החלב  פיסטור 

והגורמים העלולים לגרום נזק לחלב. הפיסטור נעשה ללא פגיעה בטעמו של החלב.

פיסטור החלב נעשה בשתי שיטות חימום: א. בישול בחום של 60-65 מעלות צלזיוס במשך 
זה, במיוחד  15 שניות. בדרגת חום  70 מעלות צלזיוס במשך  ב. בישול בחום של  30 דקות. 
כשמקררים מיד את החלב לאחר הפיסטור, מושמדים בדרך כלל כל החיידקים החיים גורמי 

המחלות, וכמו כן החלב נשמר כמה ימים ואינו מחמיץ, בפרט כששומרים אותו במקרר.

ב. אם בחלב אף ששותים אותו גם חי שייך בו בישו"ג
מאכלות  הלכות  ברמב"ם  ועי'  בישול.  ללא  חי  כשהוא  גם  החלב  את  לשתות  אפשר  כידוע 
אסורות פרק יז הלכה יד שכתב: גוי שבישל לנו יין או חלב או דבש או פרישין וכיוצא באלו 
)מכל( דבר הנאכל כמות שהוא חי הרי אלו מותרים, ולא גזרו אלא על דבר שאינו נאכל כמות 
נשתתף  ולא  סוף  ועד  מתחלה  הגוי  בישלן  אם  וירקות,  וביצה  תפל  ודג  בשר  כגון  חי,  שהוא 
שלדעת  משמע,  מכאן  עכ"ל.  גויים.  בישולי  משום  אסורים  אלו  הרי  בבישולן  עמו  ישראל 
הרמב"ם גם חלב נאכל כמות שהוא חי ומותר אם בישלו גוי. וכן בשו"ע יו"ד סי' קיג פסק, 
ש"לא אסרו אלא דבר שאינו נאכל כמות שהוא חי, ויש צורך לבשלו. אבל דברים הנאכלים 

כמות שהם חיים מותרים". וחלב, כאמור, שותים אותו גם כשהוא חי.

אולם, היום נשתנו הטבעים בעולם, וכל החלב בעולם עובר פיסטור )בישול(, ושותים אותו 
החיידקים  משום  חי  חלב  לשתות  אין  הרופאים  לדעת  כי  מפוסטר,  כשהוא  רק  העולם  בכל 

הנמצאים בו. וא"כ, לכאורה, יש לחלב עתה דין דבר שנאכל רק מבושל, ונאסר בבישו"ג.

ג. אם הפיסטור נחשב כבישול
האם פיסטור החלב נקרא בישול? יש דנים בענין היין המפוסטר שנחשב כבישול ואינו נאסר במגע 

הרב עמרם אדרעי 
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גוי או מחלל שבת בפרהסיא, שהרי על כל פנים הרתיחו אותו, ולא חילקו חז"ל בסוגי ההרתחה. כך 
המבושל,  היין  כדין  שדינו  טו(  סימן  יו"ד  ח,  חלק  אומר  יביע  )בשו"ת  שליט"א  הגרע"י  מרן  פסק 
גוי תבוא עליו ברכה, אבל  גוי. וכתב, שהמחמיר בזה לכתחילה להיזהר ממגע  שאינו נאסר במגע 
בדיעבד אין לאסור, שהתורה חסה על ממונם של ישראל. עיי"ש. ועי' בספר שמירת שבת כהלכתה, 
ח"ב, פרק מז, הערה צב, שהביא שבשו"ת אג"מ יו"ד ח"א, סי' נ, סובר שמיץ ענבים מפוסטר הוי 
יין מבושל, עיי"ש. וכ"כ בספר דיני בישולי נכרים להרה"ג מיכאל פרץ שליט"א פ"ג סע' ו בשם מרן 

הראשל"צ הגרע"י שליט"א בהערות לספר נשמת אברהם, שהפיסטור נחשב כבישול.

ממגע  בזה  ולהיזהר  להקפיד  צריך  ולכן  מבושל,  ליין  נחשב  אינו  מפוסטר  ענבים  ומיץ  שיין  וי"א 
נכרי. כך כתב בס' מנחת שלמה להגרשז"א זצ"ל סי' כה, שמבושל שנזכר בש"ס ובפוסקים מיירי 
רק בבישול רגיל שתיכף עם תחילת הבישול הכוהל מתאדה וטעם היין משתנה, משא"כ בזמנינו 
הפיסטור נעשה כשהיין והמיץ הם בתוך צינורות סגורים וגם עושים עוד תחבולות בחכמה שלא יהא 
שום שינוי בטעם היין, וקשה להרגיש הבדל בין טעם יין מפוסטר ללא מפוסטר. וסיים הגרשז"א 
'מכל הלין טעמי דאמרן אינני יודע איך אפשר להקל ולסמוך על פיסטור שרק ממית את החיידקים 
לחושבו כמבושל... וגם יין כזה הרי שכיח ומצוי מאוד, ולכן חושבני דיש להקפיד וליזהר בזה ממגע 
נכרי וגם מאלה שדינם כנכרי לעניין זה, בין ביין ובין במיץ ענבים'. וכן כתב בשו"ת אור לציון ח"ב 
פ"כ סוף הערה יח, ובשו"ת משנה הלכות מהדורה תניינא ח"ב סי' לד, ובשו"ת אבני ישפה סי' קנ 

ד"ה ויש.

וכן דעת מרן פאר הדור הגרי"ש אלישיב שליט"א בתשובתו שנדפסה ב"קובץ תשובות" ח"א סי' עה 
בעניין "יין מפוסטר האם הוי כמבושל לעניין מגע עכו"ם", וכ"כ בחוברת נתיבות הכשרות מס' 3, 
שהטעם שכתב הרא"ש שלא גזרו על יין מבושל משום בנותיהם הוא משום דאינו מצוי כ"כ ומילתא 
דלא שכיחא לא גזרו ביה, וא"כ אם נשתנו סדרי עשיית היין וכל היינות נעשים באופן שבטרם נגמר 
עשיית היין מפסטרים אותם הרי נופל הטעם שהוא מילתא דלא שכיחא, ואע"פ שבזמן שגזרו על 
סתם יינם לא גזרו על יין מבושל ואין בידנו להוסיף על גזירת חז"ל. אמנם, אין בזה גזירה חדשה 
כי הרי פשוט שבזמן שגזרו חז"ל לאסור בהנאה סתם יינם משום בנותיהם לא הוציאו במפורש יין 
מבושל, אלא שממילא לא נכנס יין מבושל בכלל הגזירה בגלל היותו מילתא דלא שכיחא וכו', ולכן 
אם המציאות משתנה וכו' הוי מילתא דשכיחא וממילא הרי הוא בגלל הגזירה. ועוד סברא הביא, 
שמבואר ברא"ש ב"ב פ"ו סי' סט בשם הראב"ד לעניין תמד כיון שאנו רואים שתמד משובח לשתיה 
מיחלף ביין גמור ואין להתיר במגע גוי. ועוד יש לחוש שמא מנסכים אותו לע"ז הואיל והוא משובח 
לשתיה; משמע שאף אם היה ברור לנו שאין הנכרים מנסכים תמד לע"ז מ"מ יש לנו לאוסרו הואיל 
וביו"ד סי' קכג סע' ט הובאו דברי הראב"ד להלכה בשם יש מי  והוא משובח ומיחלף ביין גמור. 

שאומר. וודאי דיין מפוסטר דהיום מיחלף ביין גמור, ואין להתיר במגע גוי. ועיי"ש עוד נימוקים.

שבת,  מחלל  יהודי  או  גוי  בו  נגע  אם  מפוסטר  ביין  מחלק  תא  סי'  ח"ב  והנהגות  תשובות  ובספר 
ומסיק שם שנראה שיש מקום להחמיר לעצמו במפוסטר בזה"ז בנכרי )ובמבושל ממש עד שמעלה 
בפנינו שהם  בו(. אבל במחלל שבת בפרהסיא  גזרו  ולא  מיין  בכך  כי משתנה  אין לחשוש,  בועות 
כתינוקות שנשבו שיש מפקפקים בעיקר הדין שפוסלים במגעם יין שאינם מתחצפים כבזמנם, רק 
ההשגחה נסתרת והם לא חונכו והם כאנוסים, אף שביארנו במק"א שאין לסמוך ע"ז ח"ו, ואדרבה 
יותר ללמוד מדרכם, מ"מ המקל במפוסטר לא להקפיד בדיעבד לאסור  ע"י קירוב  הם מסוכנים 

במחלל שבת כשנגע ביין שלנו לכאורה יש לו על מה לסמוך. עכ"ד.

פיסטור חלב ע"י נכרי
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ולענ"ד מה שהחמירו ביין שלא להחשיב המפוסטר כמבושל הוא משום חומרת סתם יינם, והחמירו 
במגע גוי, אך בבישול גוי בפיסטור החלב נראה שהחלב ייחשב כמבושל. 

ועי' בשו"ת שבט הלוי חלק י סימן סד ד"ה בעניין החלב, שכתב שמעיקר הדין נחשב החלב המפוסטר 
כמבושל )אך לעניין יין נסך כתב שדרכו להחמיר, והמחמיר בכזה תבע"ב, ועיין בשו"ת שבט הלוי 

ח"ב סי' נא כל הצדדים והשיטות בזה(.

ד. אם שייך בישו"ג בחלב אף שלא משתנה מברייתו בבישול
שכתב  ט(  אות  חוקת  )פרשת  בבא"ח  עי'  הבישול,  ע"י  מברייתו  נשתנה  לא  שהחלב  ואף 
ניכר  בין אם לא נשתנה אלא  ע"י הבישול,  בין אם נשתנה מברייתו  "שהבישול שאסרו הוא 
על השו"ע שהוכיח, שאף  ועי' בש"ך שם  זה אסור".  הרי  כמו בתחילה,  עדיין לאחר הבישול 
מדברי מרן והרמ"א בדרכ"מ משמע, דאפילו לא נשתנה מברייתו ע"י האור אסור )אבל הוא 
כותב שבאמת נראה שעיקר בש"ס דאין אסור משום בישולי  גויים אלא כשנשתנה מברייתו 

ע"י הבישול, עיי"ש(.

ה. אם שייך בישו"ג בחלב המפוסטר אף שעדיין אינו מוכן לשתיה
צורך  ויש  מספיק,  לא  עדיין  החלב  במפעלי  שנעשה  זה  )פיסטור(  שבישול  כאן  לומר  ואין 
נאסר  לא  החלב  ולכן  אותו,  לשתות  ראוי  שיהיה  כדי  בבית  היהודי  הצרכן  ע"י  שנית  לבשלו 
רוכל  אבקת  בשו"ת  הב"י  מרן  שפסק  כמו  במפעלים,  גויים  ע"י  לו  שנעשה  הראשון  בבישול 
לגבי הבורגול שבישלו גוי הרי הוא מותר כי יש צורך עדיין לבשלו בבית היהודי לפני אכילתו. 
כי חלב זה אחרי פיסטורו הרי הוא מוכן לשתיה, ושותים אותו גדולים וקטנים ללא בישול 
נוסף, וא"כ הבישול שנעשה לו במפעל הרי הוא בישול סופי, ומה שמבשלים אותו בבית, הרי 

זה רק אחת מדרכי השימוש בו.

לאור כל האמור לעיל, האם מותר לשתות חלב שפוסטר ע"י גויים בארץ או בחו"ל, שהרי אף 
שנעשה בהשגחת משגיח משעת החליבה ועם הכשרים מארגוני כשרות שונים אם בושל ע"י 

גוי נאסר בשתיה. ומובן שהשאלה נוגעת במיוחד לכלל הקהילות היהודיות בחו"ל.

וכתב  סז,  סי'  ח"י  זצ"ל  וייס  יצחק  להרה"ג  יצחק  מנחת  בשו"ת  זו  בשאלה  שדן  ומצאתי 
גויים עלה על  ע"י   ישראל שבמקומו, שאחרי שראה כל העבודה שנעשית  כך: בעניין החלב 
פתיחת  כי  )הפיסטור(,  הפעסטרייזער  ע"י  גויים  בישול   של  חשש  כאן  יש  שאולי  מחשבתו 
והפעסטרייזער הוא  גויים,  ע"י   נעשה  הצינוריות שמוליכים את החלב להפעסטרייזער הכל 
הנאכל  דבר  דהוי  משום  חשש,  כאן  אין  בפשטות  והנה  מעלות.  ל-170  שעולה  בישול  כעין 
בו  ול"ש  חי  לשתותו  ראוי  דחלב  רסב(  סי'  )ח"ב  מהרש"ם  בתשו'  וכמ"ש  חי,  שהוא  כמות 
בישול גוי. אבל זה היה בזמנו, אבל כתוב עוד שם בתשובה שבבצלים יש בהם משום בישול  
נאכל  שאין  דבר  דאפילו  מזה  ונשמע  כחרבות,  לגוף  דקשיין  כ"ט(  )עירובין  גמ'  ע"פ  גויים 
מחמת בריאות נחשב אינו נאכל כמות שהוא חי, ובזה אף שבשאר מדינות אולי אין מקפידים 
על חלב חי, אבל ראה בערוה"ש )יו''ד סי' קיג סע' יב( שאם מדינה אחת אין אוכלים אותה 
כשהוא חי ומדינה אחרת אוכלים כשהוא חי אין נבטלין זל"ז, ואין כאן שעת הדחק כי אפשר 
באופן אחר אם ההלכה מבקשת. עכ"ד. ובתשובתו שם הוא מביא את דעות המהרש"ם הנ"ל 
ושו"ת מהרי"ץ אם יש להחשיב חלב לנאכל חי כיון שסכנה לאוכלו בלא בישול, האם בדבר 
שקצת אנשים אוכלים אותו חי נחשב נאכל חי, ומסכם שיש ללמד זכות על מי שאין מקפיד 
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על כך מאחר והפיסטור נעשה ע"י קיטור, ויש הסוברים שאין בבישול בקיטור משום בישולי  
נעשה בבתי חרושת  וכן הבישול  עיי"ש(.  ו  כו אות  סי'  יצחק ח"ג  )כמו שכתב במנחת  גויים 
ואין בו משום בישול  גויים מפני שאין מכירים את מי שבישלו. וכ"ז ללמד זכות על המקילים, 

אבל כשאפשר יש להקפיד ולעשות הפיסטור ע"י ישראל. עכ"ד.

ו. אם שייך בישו"ג במים
ועי' בשו"ת שבט הלוי חלק י, סימן קכה, שדן בעניין מקום ששם נוהגים לבשל כל מים לפני שתייתם 
אם מותר להשתמש במים שבישלו  גויים, והיות שכולם מבשלים שם מסתפק אם חל איסור בישול  
גויים על המים. והביא ממש"כ הרמב"ם הל' מאכלות אסורות, פי"ז, דאין בחלב משום בישול גויים, 
דושינסקיא  מהרי"ץ  בשו"ת  ממש"כ  הביא  איברא  בזה"ז.  לדינא  אחרונים  כמה  אותו  והעתיקו 
יצחק ח"י סי'  ובשו"ת מנחת  כולם מבשלים חלב מטעמי בריאות,  להסתפק בזה מחמת שבזה"ז 
ס"ז הביא דנטה בה להחמיר. ובתשובתו שם כותב, דאין שום פקפוק בשתיית מים אלה, דגם אם 
נקבל מש"כ הגאון מהרש"ם ח"ב סי' רסב דבצלים כיון דאיכא סכנתא וקשים לגוף כרמחים דיש 
בהם משום בישול גויים, היינו בבצלים דקבעו כן חז"ל, והוא הנהגה לכל העולם ובכל מדינות ונעשה 
במציאות דבר שאינו נאכל כמו חי, אבל מים ששותים בכל העולם בלי בישול, ורק שם ע"י מקרה 
אסון האטום חששו לו ומבשלים, ואם יעבור הזמן שוב ישתו ג"כ ככל העולם בלי בישול, אין זה 
קובע להיות חל עליהם שם דבר שאינו נאכל כמו חי. ועוד, דבגמ' מוכח דמים לא נקרא עולה על 

שולחן מלכים הגם שגם הם שותים אותו.

ועוד, שעיקר היא גזרת חתנות כמש"כ תוס' ע"ז לח ע"א, ועיין בט"ז סי' קיג ס"ק א, ודבר שאינו 
חשוב כ"כ אין אדם מזמין חברו עליו, ואין בישול המים עושה אותם למאכל חשוב, שהכלל דמים אין 
גורמים חתנות. ועיין מש"כ בתשובת שבט הלוי ח"ט סי' קסג. ובאמת גם הוראת הגאון מהרש"ם 
ועיין  וכיו"ב.  וקינוח  חיים בשבת  בצלים  גם  ואוכלים  חיים  ירקות  בזמנינו, שמרבים לאכול  צל"ע 
בשו"ע או"ח סי' רה סע' א, לעניין ברכת ירקות חיים ומבושלים, שכתבו הפוסקים דשומין ובצלים 
כירקות דסתם אכילתם חיים ולא מבושלים דאישתנו לגריעותא, וכשהם חיים בורא פרי האדמה 
וגם דברי בעל  ו. הרי דסתם בצלים אין עומדים לבישול.  ועיי"ש במ"ב ס"ק  ולאחר בשול שהכל, 

מנחת יצחק זצל"ה אינם ברורים לי כ"כ. מכ"מ אין עסקי כעת בזה. עכ"ד.

ז. מסקנה לדינא
והנלענ"ד, היות שחלב זה אף לאחר הפיסטור עדיין נחשב כחלב גולמי, ורוב העולם מבשלים אותו 
לפני השימוש בו, נמצא שהפיסטור אף שהוא בישול אינו עדיין הבישול הסופי של החלב, והחלב 
עדיין צריך בישול סופי לפני צריכתו, ואף שיש השותים אותו חי ללא בישול שייך בו בישול, והבישול 

הסופי נעשה ע"י יהודי והותר ע"י כך. 

בן דרוסאי שלא מועיל  עד למאכל  הגוי  בישל  טו שאם  סי' מח ס"ק  ועי' בשו"ת באר משה ח"ד 
שיוסיף היהודי לתקן ע"י הגסה, חיתוי בגחלים וכד', והמאכל אסור עם גמר בישולו. ואם האוכל 
עדיין לא הגיע לדרגת מאכל בן דרוסאי, ובא ישראל והסירו מהאש מיד ואח"כ החזירו מותר. אלא 
אם כן הוא שעת הדחק, ערב שבת או ערב יו"ט או שיש הפסד מרובה בדבר יש מקום להקל אפילו 
אם בשלו הגוי כמאכל בן דרוסאי )עי' שו"ע סע' ט, ועי' שם ברמ"א, ועי' בכה"ח ס"ק ס מה שדן בזה(. 
והקשה הבאר משה להרמ"א שהוא לכאורה דבר פלא, והלא כבר נאסר בנתבשל ע"י הנכרי כמאכל 
בן דרוסאי! ע"כ הוא כמו שכתב הרא"ה בבדק הבית דזהו איסור החוזר להכשרו. וע"כ צריכים אנו 

פיסטור חלב ע"י נכרי
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לומר דהם אמרו והם אמרו. הם אמרו שאסור אם נתבשל כמאכל בן דרוסאי, והם אמרו להקל שאם 
אינו רוצה לאוכלו כך אלא לגמור בישולו לא חל איסורו וחוזר להכשרו. עכ"ד.

מבשלו  ואח"כ  גוי  ע"י  נעשה  הראשון  שבישולו  המפוסטר  החלב  שגם  נלע"ד  שכתבתי  מה  מכל 
הישראל בביתו, הבישול הראשון לא נחשב בישול גוי ומותר החלב, כמו שכתבנו לעיל. וצי"מ ומתי"נ. 
שאלה זו הצגתי לכבוד הרה"ג מרדכי גרוס שליט"א, וענה לי שדנו בכך כמה אחרונים ופסקו להתיר 

החלב, וגם דעתו כך.
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קטן ישראל לענין שמירת חלב עכו"ם*1

הסתמכות על קטןא. 

קטן נאמן להעמיד דבר על חזקתוב. 

האם קטן נאמן רק כשעושה בעצמו או גם כשמעיד על אחרים?ג. 

נאמנות קטן להלכהד. 

שיטת הרא"ה בשחיטת קטןה. 

שיטת הרשב"א דקטן נאמן מדין חזקהו. 

שיטת הריטב"א: סומכים על נאמנותם של קטניםז. 

חלב עכו"ם כשקטן עומד בעת החליבהח. 

דין מירתת גם בקטניםט. 

בגדר מירתת הנכריי. 

נאמנות קטן באיסורים של תורה ובאיסורים דרבנןיא. 

סיכום                                                      יב. 

הנה איכא לספוקי בגווני, שהעמידו נער קטן שלא הגיע לכלל שנים, שיעמוד בשעת חליבת 
העכו"ם ויראה שאין מערבין בו חלב טמא, האם סגי בהכי, או בעינן דוקא שיעמוד גדול.

א. הסתמכות על קטן
תשובה לדבר, הנה איתא בגמ' סוכה דף מב. ת"ר קטן היודע לשמור גופו אוכלין על גופו טהרות, 
לשמור את ידיו אוכלין על ידיו טהרות. ומבואר ברש"י, דיש מי שיודע לשמור גופו ולא ידיו ולכן 
אם אינו יודע לשמור ידיו ונגעו ידיו בטהרות חוששין להן משום טומאה, אבל אם יודע לשמור גם 

ידיו אז אין חוששין אף לאותן טהרות מחשש טומאה מחמת ידיו, עיי"ש.

ומבואר מיהא דמצינן למיסמך אקטן שידעינן ביה דקפיד אשמירת גופו ואשמירת ידיו ולא חיישינן 
לטומאת הטהרות שנגע בהן בגופו או בידיו, ולכאורה איכא לתמוהי, דנהי דהך קטן יודע לשמור 
ושמירתו הוי שמירה כתיקונה, אבל הרי אין לו דין נאמנות וא"כ האיך מצינן למיהמני שלא טימא 
את הטהרות. ואי נימא דאיירי בגוונא דגדול עומד ורואהו, כיון שכן הרי בלאו הכי ליכא למיחש 

למידי עפ"י עדותו של הגדול, וצ"ע.

ב. קטן נאמן להעמיד דבר על חזקתו
ובאמת הדבר מבואר בדברי הר"ן בסוגין שכתב להקשות דהרי קיימא לן דאין הקטן נאמן במילי 
דאורייתא אלא דוקא בדרבנן הוא דהימנוהו רבנן בדרבנן, וכיון דהכא איירינן לענין דין טומאה 
מן התורה האיך מהימנינן לקטן. ותירץ הר"ן, דהני מילי במילתא דקיימא בחזקת איסור הוא דלא 

1 * מתוך שו"ת "שביבי אש", יו"ד. 

הרב שמואל אליעזר שטרן
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מהימן,  שפיר  טהרות  בשמירת  חזקתו  על  דבר  להעמיד  אבל  מחזקתו,  להוציאו  לקטן  מהימנינן 
עכ"ד הר"ן.

מהימן  לא  דכי  ",,,י"ל  כדלהלן:  שכתב  שם  הריטב"א  בדברי  הרחבה  ביתר  מבוארים  והדברים 
במילתא דהוי בחזקת איסור מעיקרא והוא מעיד שיצא מאיסור להיתר, כי ההיא דשחיטה דבהמה 
גדול שראוי להעיד, אבל  לו היתר עד שיודע כראוי מפי עד  בחייה בחזקת איסור עומדת, שאין 
שמירת הטהרה דלאו סהדותא ממש הוא, אלא אחזוקי טהרות בחזקת טהרה דמעיקרא, מהימן", 

עכ"ל.

ג. האם קטן נאמן רק כשעושה בעצמו או גם כשמעיד על אחרים?
והנה הר"ן מסיק התם למסקנא דמילתא: "ומכאן יש ללמוד שסומכים על הקטנים לשמור דברים 
המותרים, ומיהו דוקא בידו ממש, אבל ביד נכרי לא, שלא למדנו על עדות קטן לשמור מה שביד 
על  לשלוח  והיתר  באיסור  עליו  שסומכין  הדין  "והוא  שיטה  להאי  מייתי  המאירי  רבינו  אחר". 
ידו חתיכת בשר או תבשיל, ודוקא בידו, אבל לא ביד נכרי בשמירתו". והוסיף המאירי בטעמא 
דמילתא: "שזו עדות היא ואין עדות לקטן לא להקל ולא להחמיר". והכי כנראה נקיט רבינו הריב"ש 
בתשובתו סי' רמ"ה שכתב שם: "והא דאמרינן במסכת סוכה קטן היודע לשמור את ידיו אוכלין 
על ידו, זהו בטהרות שבידו, אבל במה שאין בידו אין הקטן נאמן להוציא דבר מחזקתו להיתר או 

לאסור".

אולם הריטב"א שם כתב במסקנת דבריו דברים נוספים ולכאורה נראה מדבריו דפליג על דברי 
ממקום  שמביאים  דברים  בשמירת  הקטנים  על  שסומכין  ללמוד  יש  "ומכאן  לשונו:  דזה  הר"ן 
למקום, או ששומרין בשר כשר שנתנו ביד הגוים וכיוצא בו מדברים דלית בהו חזקה של איסור, 
אלא חששא שלא יתחלף או שלא יגע בו גוי, מכיון שבא לכלל דעת שמירה", והוסיף שם הריטב"א 
"ואפשר שהוא הדין בחלב שחלבו גוי וקטן כזה רואהו, דהא ליכא בחלב גופיה חזקה דאיסורא, 

אלא דחיישינן לערובי, מפי רבינו נר"ו".

ולפום ריהטא נראה מדברי הריטב"א, דשפיר מהימן הקטן אף לענין מה שנמצא ביד הגוי שמעיד 
שלא נתחלף באחר או שנתערב בו דבר טמא, שהרי הזכיר בדבריו "ששומרים בשר כשר שנתנו ביד 
הגוים", וכמו כן לענין נאמנות הקטן לגבי חלב שחלבו עכו"ם להעיד שלא נתערב בו חלב טמא, 
גם  בו  יערב  שלא  ושמר  שראה  מעיד  שהקטן  וברשותו,  הגוי  שביד  החלב  על  היא  זו  עדות  והרי 
חלב טמא, ולכאורה לשיטת הר"ן דנאמנותו של קטן היא רק לגבי מה שנמצא בידיו, אין להאמינו 

בכה"ג, וחזינן לכאורה דהא מילתא תליא באשלי רברבי.

)ובאמת מצינו דפליגי רבוותא קמאי לענין נאמנות קטנים בבדיקת חמץ האם נאמנות דידהו הוא 
דוקא על בדיקת עצמן אבל אין הם נאמנים לומר שראו שאחרים בדקו, או דילמא אף על אחרים 
המה נאמנים. הנה בפרמ"ג או"ח סי' תל"ד נקט בפשיטות דקטן נאמן על בדיקת חמץ דוקא אם 
יהודה  היד  דעת  היא  וכן  נאמן  אינו  בדקו  שאחרים  שראה  אומר  אם  אבל  בעצמו,  שבדק  אומר 
ביו"ד סי' ק"כ. אמנם, בהשגות הראב"ד בריש פסחים מבואר להדיא, דדוקא כשאומרים ומעידים 
על אחרים אז הוא דמהימני רק במילי דרבנן, אבל כשהם עצמם בדקו אז יש להם נאמנות גמורה 
אפילו בדאורייתא, עיי"ש. ובאמת, הא מילתא תליא בגירסת הגמרא שם, אי גרסינן "בדאמרי אנן 
בדקנוה", או הגירסא "דאמרי בדיק ליה", והובאו הדברים גם בחידושי הרשב"א כתובות דף כח, 
א ויעויין היטב בשטמ"ק שם, ועיין בהגהות הרש"ש בפסחים שם וע"ע בשביבי אש עה"ת, קמא, 
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פרשת מטות(.

ד. נאמנות קטן להלכה
והנה דברי הריטב"א הובאו בב"י יור"ד סוף סי' קכ"ז משמיה דבעל הארחות שהובאו ברבינו ירוחם, 
דיני יין נסך, ותמה בעל הכפות תמרים על הב"י אמאי לא מייתי התם דהר"ן פליג עליה דהריטב"א 
בהא מילתא, ותמה עליו בעל הערוך לנר שם, דהרי דברי הר"ן תואמים המה לדברי הריטב"א. ולמה 
שנתבאר בדברינו לעיל, באמת בחלק מדבריו קאי הר"ן בשיטת הריטב"א, אך מה דסיים והגביל 

את הנאמנות דוקא במה שבידו בהא מיפלג פליג על הריטב"א וכדכתיבנא בס"ד. 

)והנה בכפו"ת שם תמה באמת תמיה אלימתא על שיטת הר"ן מהא דמצינו בפ"ב דכתובות דתינוק 
ותינוקת מעידין על השבויה, והרי התם נמי לאו בידם הוא והאיך מצינן למיהמניהו, וצ"ע. ובאמת 
לענ"ד אף על שיטת הריטב"א איכא לתמוהי מהתם, דהרי פשוט דרק במי שידעינן בו דידע לשמור 
הוא דאמרינן דנאמן אבל לא אמרינן דלכל קטן וקטנה איכא תורת נאמנות ואילו התם משמע 

דכולהו מהימני, והכפו"ת תירץ דשמא בשבויה הקילו חכמים, וצ"ע בזה(.

ה. שיטת הרא"ה בשחיטת קטן
ושיטה נוספת מצינו בהאי ענינא לרבינו הרא"ה בבדק הבית בית א' שער א' אות ח' בענין נאמנות 
רבינו  של  השגותיו  עם  הרא"ה  של  קדשו  דברות  בס"ד  ונעתיק  מילי,  ושאר  שחיטה  לענין  קטן 
הרשב"א. דהנה ברשב"א בתורת הבית שם העלה, דקטן שיודע לאמן את ידיו בשחיטה כדת וכדין 
שוחט לכתחילה באחרים עומדין על גביו, אבל בסתמא אין שוחטין לכתחילה אפילו כשעומדים על 
גביהם, "לפי שרוב מעשיהם אינם מתוקנים ומועדים הם לקלקל ואין סומכין על ראיית לכתחילה, 
מתוך שהם מועדים לקלקל, שמא ישהו שמא ידרסו ולאו אדעתייהו דאחרים, וא"נ דאיכא משום 
בל תשחית". )ועיין היטב ברא"ש פ"ק דחולין ס"ד, תוס' ומאירי סוכה שם, ובמ"מ וכ"מ שחיטה 

פ"ד הל"ה(.

צריך  שחיטה  הלכות  ביודע  אפילו  מיהו  הדין,  וכן  אומר  "ואני  הבית:  בבדק  הרא"ה  עלה  וכתב 
לאחרים רואים אותו שאלמלא כן אינו נאמן להעיד לנו, נהי דאם מסרו בידו דבר המותר וחזרו 
עליו ועדיין הוא בידו, אם הוא קטן שיודע לשמור מה שבידו, מחזיקין אותו שזהו שמסרנו לו והכי 
ידו שום דבר שצריך  ואין אדם רשאי לשלוח על  וכו', אבל ודאי אינו נאמן לעדות  מוכח בסוכה 
עדות". והזכיר להאי שיטה רבינו המאירי כאן בסוגיא דסוכה, ולפי דבריו מבואר דקטן לית ליה 
נאמנות כלל במילי דאיסורי דבעי עדות ובירור גמור ורק לענין דלא חיישינן לשמא החליף את מה 

שבידו למידי אחריני, להא מילתא גרידא הוא דמצינן למיסמך עליה. 

ו. שיטת הרשב"א דקטן נאמן מדין חזקה
אמנם הרשב"א חולק עליו בתוקף עוז ולאחר שהאריך בדחיית שיטתו כתב: "... שבכל המקומות 
לא ראינו ולא שמענו מי שנזהר בזה וקונין על ידי הקטנים בשר ויין ורואין אותן חריפים ומוחזקים 
בזה כגדולים, וישראל אעפ"י שאינם נביאים, בני נביאים הם וכו', במה שנעשה על ידו, כל שיש בו 
טורח ודקדוק כבדיקת חמץ, שצריך בדיקת חורין וסדקין ואפשר שיקלו בכך מחמת טרחן ומחמת 
שסומכין על אומד דעתן לומר: אין מכניסין בזה חמץ ואין משתמשין, ולפיכך אמרו דקטן שאמר 
הקטנים  אבל  מהימן,  לא  תורה  דבר  היה  אילו  הא  בדרבנן,  רבנן  דהימנוהו  משום  נאמן  בדקתי 
החריפים שלוקחין על ידיהן בשר ויין שפיר דמי, דאין עשויין לקלקל לקנות ולהביא מן האיסור 

קטן ישראל לענין שמירת חלב עכו"ם
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בנתיב החלב  ג

ולהניח את המותר, וזה נראה לי נכון ולא נשווי לכולהו ישראל טועין, שאין זה מדרך עדות אלא 
מדרך חזקה, ואפילו להוציא ממון, כל שאינו עדות גמורה אלא גילוי מילתא, סומכין על עדותן 
ומוציאין ממון על עדות שמעידין בגדלן מה שראו בקטנן וכו'", ויעויין היטב בתשובות וחידושי 
הרשב"א פסחים דף ד: ובהערות שביבי אש שם, ועדיין יש לעיין טובא בעומק דברי הרשב"א בזה.

ז. שיטת הריטב"א: סומכים על נאמנותם של קטנים
יוצא מדברינו עד כאן, דלשיטת הריטב"א ודעימיה שפיר מצינן למיסמך על נאמנותן של קטנים 
לענין איסורא דחלב עכו"ם ובכל גווני שישראל קטן עומד ורואהו לחולב העכו"ם שפיר מישתרי 
מצינן  הרשב"א  שיטת  לפי  דגם  לומר  מקום  דיש  נראה,  ריהטא  ולפום  לישראל.  בשתיה  החלב 
למיסמך על קטן חריף ומהימנינן ליה שלא עירב ולא החליף. אבל לדעת הר"ן והרא"ה לכאורה 
אינו נאמן בזה כיון דהחלב הרי נמצא בידו של הגוי. )ובאמת גם בדעת הרשב"א לא פסיקא לי, 
דיתכן דרק כששולחים איתו בשר ויין הוא דאמרינן דחזקה שהביא כשר ולא החליף, אבל להעיד 

על הגוי שחלב את הבהמה אין זה ענין של חזקה אלא עדות מעלייתא, וצ"ע(.

ח. חלב עכו"ם כשקטן עומד בעת החליבה 
והנה לקושטא דמילתא היה נראה דיש מקום לדון ולומר דמה שנתבאר מדברי הריטב"א להתיר 
שמירת קטן בחלב שחלבו עכו"ם יהיה תלוי בפלוגתא דרבוותא האם האי איסורא דחלב שחלבו 
או חיה טמאים, שיש מקום  נמצא בעדרו בהמה  עכו"ם איכא דוקא היכא דאיכא ספיקא שמא 
לחשוש שמא נתערב חלבם בחלב הכשרה, אבל היכא דליכא בעל חי טמא בעדרו ואין כלל מציאות 
של עירוב חלב טמא בכה"ג ליתא להאי איסורא, או דילמא נימא דנהי דיסוד הגזירה הוא מחמת 
החשש אבל לאחר שגזרו חכמים חייל איסור גמור בכל גווני. והנה ידוע מה שהאריכו בזה רבוותי 
הלא בספרתם ועיין היטב בב"י סי' קט"ו בשם המרדכי והר"פ והסמ"ק ובמק"א דנתי טובא בהא 

מילתא בארוכה ואכ"מ. 

ומעתה היה נראה לומר, דמצינן למימר דהריטב"א אזיל בשיטת הסוברים דחלב עכו"ם אינו אסור 
אלא במקום דאיכא לספוקי בעירוב חלב טמא אבל בגוונא דברירא לן שאין מציאות של חלב טמא 
ברפת זה ליכא למיחש למידי ושרי ולכן אית ליה שפיר להריטב"א דיפה כוחו של הקטן לברר דבר 
זה כיון דליכא חזקת איסור בהאי חלב. אבל אי נימא כדעת הסוברים דבכל גווני איתא להאי גזירה 
דחלב עכו"ם ואפילו אי ברירא לן דליכא חלב טמא בעדרו, א"כ נמצא לכאורה דחל איסור ודאי על 
החלב בכל גווני וכיון שכן נמצא דהקטן בא להתיר ולהפקיע איסור מבורר זה מן החלב ובכה"ג לית 

ליה דין נאמנות דהרי הוא בא לעקור את חזקת האיסור.

ומיהו אם לדין יש תשובה, דשאני התם גבי שחיטה וכדומה דאיכא בודאות תורת איסור על הבשר 
והשחיטה באה להתירה מכאן ולהבא, באופן כזה דיינינן לה כעדות נגד חזקת איסור, אבל הכא 
גבי חלב עכו"ם הרי באופן דאיכא שמירת קטן שעומד בעת החליבה כדת וכדין לא חלה הגזירה 
מעיקרא ונמצא דעל ידי עדות הקטן נתברר לנו שמעולם לא נאסר החלב, וא"כ אין הוא בא להתיר 
איסור, אלא לגלויי שמעולם לא חייל עליה איסורא ושפיר מצינן למימר דבכה"ג אית ליה תורת 

נאמנות. 

ט. דין מירתת גם בקטנים
והנה לקושטא דמילתא מצינו להדיא בשו"ע יור"ד סי' קט"ו דהובא ברמ"א בשם האו"ה כלל מ"ה, 
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דשמירת קטן או קטנה מועילים לענין חלב עכו"ם והטעם הוא משום דהעכו"ם מירתת לפניהם, 
והיינו קטנים כבני תשע שנים, יעויין היטב שם. והנה באמת התם איירינן לענין רפת של ישראל 
שנמצא אחורי ביתו של הישראל, אלא שבית של גוי מפסיק ביניהם ובהא אמרינן התם דאם קטן 
או קטנה הולכים עם השפחה בשעת החליבה שפיר דמי, והיה מקום לדון ולומר דברפת ובהמת 
עכו"ם מגרע גרע, ועיין בהגהות על האו"ה שם דמייתי הכי מהתרומת הדשן סי' פ"ב דנחית להאי 

חילוקא.

ברם מסתימת דברי הפוסקים משמע דנקטו בפשיטות דבכל גווני מצינן למיסמך עלייהו וכן מוכח 
מדברי הביאור הגר"א שם, דמייתי הכי משמיה דהמרדכי ע"ז פ"ב סי' תת"ל, דהכי איתא להדיא 
בירושלמי דכשהקטן יושב ומשמר ליכא חששא לאיחלופי, עיי"ש. וגם בחכמת אדם כלל ס"ז דין 
ד' כתב דקטן חריף אפילו בן שש נאמן להעמידו אצל החליבה, ומשמע דבכל גווני מהני שמירת 

הקטנים ואפילו ברפת ובהמה של עכו"ם.

י. בגדר מירתת הנכרי
והנה, בחכמ"א שם הוסיף ד"לא מיבעיא אם הנכרי יודע שאסור לישראל אז מירתת מינייהו, אלא 
שמא  מדרבנן  אלא  חשש  בו  דאין  נאמן,  אפ"ה  מירתת  שייך  ולא  ישראל  מנהג  יודע  אינו  אפילו 
יחליף כמש"כ הש"ך בסימן קי"ח סק"ח ובדרבנן קטן נאמן, ואמרו לי שהגאון החסיד מוה' יאסקי 
אב"ד פאזנא לא סמך על קטן וצ"ע", עכ"ל שם. )ועיין היטב בספר המאורות, פסחים דף ד: דכתב 
לחלק לענין נאמנות קטנים, בין קטן שהגיע לחינוך דנאמן לענין בדיקת חמץ, לבין אם עדיין לא 
הגיע לחינוך, שבזה הוא דאמרינן בכתובות סופ"ב דרק בגודלן נאמנין להעיד על מה שראו בקטנן, 

עיי"ש(. 

ובפתחי תשובה שם סק"ב כתב על דברי החכמ"א ורבי יאסקי הנ"ל: "ולענ"ד זה תליא באם חלב 
נאסר במנין שיתבאר בס"ק שאחר זה", והיינו דבס"ק ג' בסמוך מבואר בפ"ת שם דאית מרבותינו 
האחרונים דפסיקא להו דחלב הוא דבר שנאסר במנין כיין נסך, ואפילו אי ליכא חלב טמא בעדרו 
תשובה  בפתחי  עיי"ש  ק"ז,  סי'  יור"ד  בתשובותיו  הח"ס  דמרן  משמיה  הכי  ומייתי  מיתסר,  נמי 
בארוכה בהא מילתא. ]ובמק"א הארכתי טובא בהא מילתא בס"ד[. וכוונתו לומר דלהני דסברי 
דחלב הוא דבר שנאסר במנין והוי איסור גמור באמת לא יועיל קטן וקטנה וכדבעינן למימר לעיל 
)ולא נתבאר בדברי הפ"ת אם כוונתו להעיר על דברי החכמת אדם בלבד או גם על דברי הרמ"א 
בשם האו"ה, דאי הוי דבר שנאסר במנין לא יועיל כלל שמירת קטן וקטנה, ולפום ריהטא נראה 

דאכולהו קאי(.

ברם, למאי דכתיבנא נראה דיש לפקפק בדברי הפ"ת הנ"ל, דאפילו אי נימא דהוא דבר שנאסר 
במנין ועשאוהו כאיסור ודאי בכל גווני ואפילו ברירא מילתא דליכא חלב טמא בעדרו, מ"מ הרי 
פשוט וברור דכל זה דוקא אם אין ישראל עומד ורואהו ורק באופן כזה הוא דאסרוהו חכמים, אבל 
כד איכא ישראל שנתמנה לשמור ולעמוד על גבי החולב העכו"ם בכה"ג בודאי דלא חלה הגזירה 
יל"ע טובא בהא  ועדיין  נימא דלדידהו לא נאמין לקטן ולקטנה  וכיון שכן מהיכי תיתי  מעיקרא 

מילתא.

יא. נאמנות קטן באיסורים של תורה ובאיסורים דרבנן
איכא לעיוני לדעת הריטב"א דנחית לחלק בין איתחזק איסורא ללא איתחזק, האם היינו דוקא 
נאמנות לקטן  ליה  לית  נמי  או אפילו בדרבנן  חילוקא,  דנחתינן להאי  הוא  באיסורים של תורה 

קטן ישראל לענין שמירת חלב עכו"ם
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להדיא  מוכח  לכאורה  גווני.  בכל  ומהימן  טפי  קיל  דרבנן  דילמא  או  איסור,  חזקת  דאיכא  היכא 
מההיא דפסחים דף ד, ב דאמרינן דגבי בדיקת חמץ דהוי דרבנן מהימנינן לקטן משום דהימנוהו 
רבנן בדרבנן, ומוכח דאי הוי של תורה לא הוי מהימני קטנים. ומוכרח לומר, דחמץ לדידיה חשיב 
כאתחזק איסורא, וכדברי המג"א בסי' תל"ז ודלא כהרמ"א יור"ד סוס"י קכ"ז )ובמק"א כתבתי 
לחלק בין היכא דמשתמשים בקביעות בחמץ לבין היכא דעלול להיות שהגיע לשם חמץ במשך 
ועיין היטב בדברינו בקובץ שערי  השנה, והאי חילוקא למדתי מדברי בעל שו"ע הרב סי' תל"ב, 
הוראה י' לענין בדיקת פירורים(. ולהכי שפיר אמרינן, דלענין של תורה לא מהימן אע"ג דהוי בידו 
לבדוק משום דהוי איתחזק איסורא, אבל בדרבנן שפיר מהימנינן ליה אפ"ה ומוכח דבדרבנן מהימן 

אפילו היכא דאיתחזק איסורא, ודו"ק.   

)ולענין נאמנות נשים במילי דאורייתא יש להאריך טובא ויעויין היטב בדברי רבותינו הראשונים 
פסחים דף ד, ב  ובדברי המאירי שם דמייתי שהיו שהורו שאין סומכין על הנשים בדבר שהוחזק 
בו איסור מן התורה. ועיין בשו"ת מהר"י וייל סי' קצ"ג, דאין נשים נאמנות לבדוק דגים קטנים, 
עיי"ש. ועיין היטב בתשובת רבינו הרז"ה, שהובאה בסוף ספר המאורות על חולין, שהאריך בזה 
ולדעתו בכל מה שעד אחד נאמן אף אשה נאמנת, עיי"ש ועיין ש"ך יור"ד סי' קכ"ז סקכ"ט ובביאור 
הגר"א שם סקכ"ט וסקל"ב, שו"ת הר"י מפוזנא סי' ל"ג וסי' ס"ג, שו"ת דברי אמת סי' א' ובשו"ת 
בית שלמה יור"ד סי' קנ"ו. ועיין בשו"ת אגרות משה יור"ד ח"ב סי' מ"ד מ"ה בנידון מינוי אשה 
כמשגיח כשרות, יעויין שם בארוכה. ולקושטא דמילתא יש להאריך טובא בדיני הנאמנות בקטנים 
ובנשים וברצות ה' יבוארו הדברים בדוכתא אחרינא, ולא אסיקנא הכא בהאי ענינא רבתא אפילו 

כדמסיק תעלא מבי כרבא(.

יב. סיכום
והנה מה שעולה מדברינו עד כאן בס"ד, דמסתימת דברי השו"ע והפוסקים משמע דמעיקר הדין 
שפיר היה אפשר לסמוך על קטנים וקטנות כשהם חריפים ומבינים בעניני העולם ולהעמידם להיות 
שומרים על חליבת העכו"ם, והיינו דנקטינן לעיקר כדעת הריטב"א דאף במה שאינו בידו של הקטן 

נמי מצינן למיסמך עליה ולא חיישינן לשיטת הר"ן והרא"ה בהא מילתא.

מיהו לבי אומר לי דכל זה אמור בזמנים עברו, שבהם היתה החליבה באופן פרימטיבי כפי שהיה 
מקובל מאז ומתמיד, אבל לפי המציאות שבזמנינו, שבדרך כלל מצויים ברפתות הגדולות מאות 
רבות של בהמות והחליבה נעשית בצורה אלקטרונית מתקדמת עם מיכשור ממוחשב, ולא כל אחד 
שולט ברזי הטכניקה המסובכים והמפותלים ואפילו גדולים גם כן צריכים נסיון רב בכדי לדעת 
היטב את מהלך הענינים, לכן האידנא לענ"ד מיסתבר טובא דאין לסמוך על קטנים שקשה מאד 
להניח שהמה בקיאים בכל הענין המסועף הזה, וממילא ליכא מירתת מצד החולבים בשטח ואיכא 

חשש דתערובות וכדומה, ודו"ק היטב בזה. 
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מדוע מותר לשתות חלב?א. 

תפקידו של המשגיח במחלבהב. 

מדוע חלב נכרים אסור?ג. 

איזה חלב ייחשב לחלב נכרים?ד. 

במקום שבוודאי אין בע"ח טמאה. 

במקום שחלב טמא יקרו. 

איזה חלב ייחשב חלב ישראל?ז. 

השגחה ומשגיחים; מעמדו של משגיח "יוצא ונכנס"ח. 

מצלמות כחלק ממערך ההשגחהט. 

א. מדוע מותר לשתות חלב?
כל בר בי רב יודע שחלב של גמל אסור הוא. ומדוע? משום שהוא יוצא מהטמא, והמשנה אומרת 
במסכת בכורות )ה, ב( שהיוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהור. החלב המותר הוא חלב 
ונעשה חלב, א"כ נאסור חלב  בקר וצאן. ולכאורה קשה, לדעת האומרים שחלב הוא דם שנעכר 
צריך  זאת  בכל  שנעכר,  דם  איננו  שחלב  לאומרים  ואף  הוא.  ובכרת  באכילה  אסור  שדם  משום 
לאוסרו משום אבר מהחי! על שאלה זאת עונה הגמ' שם )ו, ב( שמאחר שכתוב בתורה בשבחי ארץ 
ישראל "ארץ זבת חלב ודבש", אם חלב היה אסור התורה לא הייתה משבחת בו את הארץ. פסוק 
נוסף המובא בהקשר זה הוא האמור בישעיה )נה, ט(: "לכו שברו ואכולו, ולכו שברו בלא כסף ובלא 

מחיר יין וחלב".

ב. תפקידו של המשגיח במחלבה
ותעודות שונות,  כשמגיע החלב מהמשק לחצר המחלבה הראשית, מביא עמו המוביל אישורים 
לוקחים  ועוד. במחלבה  לצורך התשלום למשק  הנוגעים למחלבה  וכדו', דברים  תעודות משלוח 
מכל משלוח מדגם למעבדה בכדי לבדוק את אחוזי השומן, החלבון וכו' וכן לבדוק אם לא הוסיפו 
מים לחלב, ובמקביל על משגיח הכשרות מוטלת החובה לבדוק ולוודא מה מקור החלב, שהחלב 

מותר בשתיה, שאינו חלב נכרים או חלב האסור משום שנחלב מבהמה שהיא טריפה.

ג. מדוע חלב נכרים אסור?
במס' עבודה זרה )לה, ב( מובא, שסיבת האיסור היא שמא עירב בו הגוי חלב טמא. אולם בירושלמי 
מובא, שהחשש הוא משום גילוי, שמא השאיר הנכרי את החלב מגולה ונחש הטיל בו ארס. כיום 
אין מקפידים על גילוי משום שאין הנחשים מצויים בינינו, כפי שנפסק בשו"ע יו"ד )סי' קטז סעיף 

1. דברים שנאמרו בכינוס רבני אירופה בבריסל, חשוון תש"ע

הרב דוב לנדאו



49

בנתיב החלב  ג

וביד  תערובת.  חשש  משום  הוא  קטו(  )סי'  יו"ד  בשו"ע  שמובא  נכרים  חלב  לאיסור  והטעם  א(, 
אפרים )שם( כתב שחשש זה הוא שאלה דאורייתא, ואיננו רק גזירה דרבנן. 

ז"ל  זצוק"ל אמר, שקיבל מהרב הגאון מלייפניק  נ הביא שהגה"ק מצאנז  בספר דרכי חיים אות 
)חותנו בעל ה"ברוך טעם"( איש מפי איש עד משה רבנו, שחלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אין 
הטעם האמיתי לאיסורו שמא יערבו בו חלב טמא, אלא שטעם זה הוא הטעם שגילו לנו חכמים, אך 

יש טעם כמוס אחר מדוע חלב שחלבו גוי אסור.

בדרשות החתם סופר )דרוש לז' טבת, הספד על הגאון בעל יד דוד, עמ' פא( כתב: לבסוף יתפתו 
בני ישראל ויבלו זמנם בחכמת חיצונים, עד שסוף סוף יתערבו אוה"ע בזה עמנו, ויתחילו לדרוש 
באגדות של דופי לאמר: מ"ט נאסר חלב בהמה טמאה? משום שמוליד חולי וטמטום כך וכך עפ"י 
חכמת הטבע, וחכם גדול היה מרע"ה, אך א"כ טפשות היא לאסור חלב שחלבו נכרי ואין ישראל 
רואהו, וכיוצא באלו בכל המצוות. ולו חכמו ישכילו, כי יש בכל אלו טעמים אחרים גבוהים מעל 
גבוהים, ועל כל דבר ממונים מלאכים מטיבים ומריעים, ואז יבינו וישכילו כי כל גדרי חז"ל וגזרתם 

- יש להם שורש למעלה, אז ישימו מחסום לפיהם. 

ד. איזה חלב ייחשב לחלב נכרים?
במשנה מס' עבודה זרה )לה, ב( שנינו: ואלו דברים של  גויים אסורין ואין איסורן איסור הנאה, 
חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו. ובגמ' שואלים, מה החשש בחלב, אם משום שהנכרי יחליף חלב 
טהור בטמא הרי הדבר ניכר, שהטהור לבן והטמא ירוק. ואם משום שמא ערבב בחלב הטהור חלב 
טמא, יעמידנו על ידי קיבה לגבינה ויווכח לראות אם חששו נכון, שהרי חלב טהור עומד )מתגבן( 
נכון הדבר, אולם כאן מדובר   - זה עומד לגבינה  וחלב טמא אינו עומד. ומתרצת הגמ': אכן אם 

שאותו אדם צריך את החלב למאכל.

ה. במקום שבוודאי אין בע"ח טמא
נחלקו דעותיהם של הראשונים, האם גם במקום שבוודאי אין מצויים בעלי חיים שאינם טהורים 
ו( בסיום דבריו כתב: הכלל  יש לחשוש שמא עירב החולב חלב שאינו טהור1*. הפרי חדש )ס"ק 
העולה, דבעיר שלא נמצא שם חלב טמא, או שהוא יותר ביוקר מחלב טהור, מותר לקנות מהגוי 
חלב שחלבו בלא ראיית ישראל כלל. וכן מצאתי המנהג פשוט פה אמשטרדאם, וכן נהגתי אני ג"כ, 
זולת קצת יחידים הנזהרים בזה. אבל בעיר שנמצא שם חלב טמא, אף שאין לאותו גוי שקונה ממנו 
דבר טמא בעדרו, מכל מקום צריך לראות קודם החליבה בכלי אולי הניח שם חלב טמא, וגם צריך 
לראות כל החליבה מתחילה ועד סוף, או ביוצא ונכנס, או בעומד שם בצד העדר, באופן שלא יוכל 
לילך למקום אחר להביא חלב טמא לערבו עם זה. הא לאו הכי אפילו בדיעבד אסור. ודלא כמור"ם 

בתורת חטאת וכו'.

ועי' בדרכי תשובה שהביא את דברי הפרי חדש ועוד הסוברים כמוהו, ולאחר מכן הביא בשם שיורי 
ברכה אות א שנותן פנים מסבירות לדברי הפרי חדש. ומכל מקום סיים: ולעניין הלכה, במקום 
וארץ  טורקיי"א  גלילות  בכל  ההוראה  פשטה  וכן  ודאי,  להחמיר  יש   - להקל  פשוט  המנהג  שאין 
הצבי. ובשם ספר מטה אשר העלה לדינא שכיון שרוב מנין ורוב בנין מקילין אין להחמיר מדינא, 
אך ממידת חסידות טוב להחמיר. ובשם ספר שבילי דוד כתב שאחר שהביא דברי הפרי חדש סיים 

*. עי' אנציקלופדיה תלמודית ערך חלב של גוי עמ' קעה.
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'אבל אנו נגררים אחר הרמ"א'. והבית מאיר הביא דברי הפרי חדש, ותמה אם יש מקום ועיר בעולם 
שלא יהיה בנמצא דבר טמא, וממילא היתר זה כפיתא שנפל בבירא. ובספר מנחה בלולה הרבה 
ואין  גוי  שחלבו  מחלב  נזהרים  שאינם  באשכנז  המקומות  שאותן  וכתב  חדש,  הפרי  ע"ד  להשיב 
ישראל רואהו בוודאי גדול עוונם מנשוא, והרבנים שלהם יתנו לעתיד את הדין וכו'. וכתב בשם 
תשובה מאהבה שאותן הסומכים עצמם על הפרי חדש להקל בזה טועים הם בשתי טעויות, חדא 
דבטלה דעתו נגד כל הפוסקים, ועוד הלא הפר"ח בעצמו התנה בתנאי כפול שלא יהיה מצוי חלב 

טמא כלל בכל העיר, וזה הוא דבר שאינו בגדר האפשר. 

החכמת אדם )כלל סז סעיף א( מביא את תשובת נכד התשב"ץ )תשב"ץ ח"ד סי' לב( וספר כפתור 
ופרח, שהביאו בשם ספר העתים שאם אין בכל אותה מדינה דבר טמא - מותר לשתות חלב גוי. 
וסיים: ויש מחמירים. וכיון שכל גדולי ראשונים ואחרונים אין אחד שיזכיר היתר זה, ש"מ שכולם 
אחד,  כפוסק  לפסוק  עלינו  שקבלנו  איסורין  ככל  אצלנו  הוא  וא"כ  מחמירים,  כיש  עליהם  קבלו 
ואסור לשנות. וז"ל או"ה )כלל מח דין ד(: כל עיר ועיר חייבים לנהוג כדעת הגדול והרב המנהיג 
הראשון שהיה באותו מקום מתחילה וכו' כשאין בי"ד האחרון גדולים מהם בתורה ובמנין. עכ"ל. 

ולכן אין כאן מקום להקל כדברי הפרי חדש.

ו. במקום שחלב טמא יקר
יותר יקר אין לחשוש לעירוב חלב טמא  לעיל ראינו, שלדעת הפרי חדש במקום שהחלב הטמא 
בחלב כשר. כדברים אלה סבור הפרי תואר, וז"ל )ס"ק ב(: ולעניין דינא, במקומותינו נראה דשרי 
לקנות מגוי חלב הגם שלא ראהו ישראל ולא עמד בצד עדרו, גם כשיש דבר טמא בעדרו, דהא חלב 
בהמה טמאה נמכר בדמים יקרים לשרים וגדודיהם, וכמעט שוה על אחד ארבע מהחלב של טהורה, 
ובוודאי דלא מערבי ליה. אבל דרך מתנה - אסור, דהגוי חפץ הוא לרצות אהובו למצוא חן בעיניו, 

ויבחר לתת לו דבר חשוב וכו'.

ובדרכי תשובה )ס"ק ז( הביא את הדברים, והוסיף שכן כתבו הרשב"ש ומהר"ש דוראן בתשובה 
שבסוף התשב"ץ, וכן הוא דעת הרב מהרד"ף בספר מזמור לדוד. אמנם בשו"ת זרע אברהם תמה על 
המקילין בזה וסומכין על שחלב טמא, כגון של גמלים, הוא ביוקר וחביב אצלם יותר מחלב טהור, 
דאין לסמוך על זה, שלפעמים מצטרך ליה לנכרי לזוזי ואין קונה ממנו, ומוכרו בערך החלב טהור. 
ו(. ובספר קהל יאודה כתב שיש לחוש גם במקום שחלב  יב אות  וכ"כ בעקרי הד"ט )חיו"ד סי' 
טמא ביוקר, כי לא כל העיתים שווים, שבזמן ששכיח כאלו שלוקחים אותו לרפואה וכיוצא אז הוא 
ביוקר, אבל כשאין צריכין לרפואה וכיוצא ואין לו קונים, ומרויח הגוי מזיופו במה שמערבו בחלב 
וכ"כ בשו"ת  יש ליקח עבורו עכ"פ כמו שמשלמין בעד חלב טהור, ע"כ אסור בכל מקום.  טהור, 

חקקי לב )חיו"ד סי' לא( לדינא.

ז. איזה חלב ייחשב חלב ישראל?
במשנה מס' עבודה זרה )לט, ב( שנינו: ואלו מותרין באכילה, חלב שחלבו גוי וישראל רואהו. בגמ' 
מובאת ברייתא: יושב ישראל בצד עדרו של גוי וגוי חולב לו ומביאו לו ואינו חושש. בגמ' מנסים 
להבין את הדברים, איך מדובר: אם אין לו דבר טמא בעדרו - פשוט הדבר שהחלב מותר, ואם 
יש דבר טמא בעדרו - מדוע מותר? ולכן מסיקים, שכאן מדובר שיש לו דבר טמא בעדרו, אלא 
שהישראל היושב בצד עדרו של הגוי לא יראה את החליבה כשהוא יושב אלא רק אם יעמוד, והייתי 
האסור  חלב  הנכרי  יביא  שמא  נחשוש  החליבה  את  רואה  לא  הוא  יושב  וכשהוא  שמאחר  חושב 

שו"ת בענייני חלב נכרים
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ויערב בחלב המותר, בא התנא להשמיענו שמכיון שהישראל במקום - מפחד הנכרי ולא יערב חלב 
טמא בטהור.

בעלי התוספות מקשים במקום, מדוע מביאים בגמ' את הברייתא שאף אם הישראל לא רואה את 
החליבה - החלב מותר; הרי במשנה למדנו 'וישראל רואהו', משמע שאם אינו רואהו כל הזמן - 

החלב אסור. ומתרצים, שאין הכוונה דווקא שיראהו, אלא שאם יכול לראותו - החלב מותר.

המרדכי כתב שיש מוכיחין מכאן דאם ברור לנו דאין בהמה טמאה בעדרו, דמותר ליקח חלב מאותו 
גוי אפי' אין ישראל רואהו. וטעות הוא בידם, דא"כ היה לו להקשות אם אין דבר טמא בעדרו למה 
לי ישראל יושב בצד עדרו ורואהו?! אלא כך הפירוש: אם אין דבר טמא בעדרו - פשיטא שביושב 
בצד עדרו מספיק הדבר, משום רבנו בנימין מקנטבוריא. וכן כתב ה"ר פרץ זצוק"ל בפסקיו, דאפילו 
אין דבר טמא בעדרו - יש להחמיר להיות הישראל שם בתחילת החליבה, פן יערב או ישים הגוי 

חלב טמא בכלי קודם שיבוא הישראל )כדי להרכין המדה(.

להלכה נפסק בשו"ע יו"ד )סי' קטו סעיף א(: חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו - אסור, שמא עירב 
בו חלב טמא. היה חולב בביתו וישראל יושב מבחוץ, אם ידוע שאין לו דבר טמא בעדרו - מותר, 
אפילו אין הישראל יכול לראותו בשעה שהוא חולב. היה לו דבר טמא בעדרו והישראל יושב מבחוץ 
כשהוא יושב, אם יכול לראותו כשהוא עומד - מותר, שירא שמא יעמוד ויראהו, והוא שיודע שחלב 

טמא אסור.

הרמ"א מוסיף לדברים אלה: ולכתחילה צריך להיות הישראל בתחילת החליבה, ויראה בכלי שלא 
יהיה בכלי שחולבין בו דבר טמא. ונהגו להחמיר שלא יחלוב בכלי שדרכו של גוי לחלוב בו שמא 
נשארו בו צחצוחי חלב של גוי. מיהו בדיעבד אין לחוש לכל זה וכו'. ואפילו ישראל קטן או קטנה 

מועילים, דהגוי מרתת לפניהם.

ח. השגחה ומשגיחים; מעמדו של משגיח "יוצא ונכנס"
על אף שאמרנו לעיל שצריך שיהיה ישראל בשעת החליבה, בכל זאת הסכימו הפוסקים שאם יש 
שם ישראל שיוצא ונכנס - מועיל הדבר. כך כתבו הפרישה )ס"ק ג( והש"ך )ס"ק ד(. והט"ז )ס"ק 

ג( טוען שיוצא ונכנס עדיף על יושב מבחוץ בשעה שיש לו דבר טמא בעדרו. 

לסיכום, אם נרצה שהחלב שאנו שותים יהיה 'מהדרין' לכתחילה, עלינו להקפיד שישראל יראה את 
תחילת החליבה, וקודם לכן נבדוק שהנכרי לא השאיר חלב טמא בכלי, אף במקום שאין לו בעדרו 
בשעת  ונכנס  יוצא  ואף  החליבה,  בשעת  נוכח  שיהיה  המשגיח  צריך  מכן  לאחר  טמאות.  בהמות 

החליבה מספיק.

ט. מצלמות כחלק ממערך ההשגחה
בעקבות כל הבעיות הועלתה לפני מספר שנים הצעה להתקין מצלמות ברפתות, שיצלמו ויתעדו 
את כל הנעשה ברפתות. מצלמות אלה תעקובנה אחר כל הנעשה שם, דבר שיועיל בשאלת חלב 
נכרים, ובנוסף לכך גם לחליבת שבת, שנוכל לדעת בוודאות שנכרי חלב את הפרות ולא יהודי. היו 
שטענו שהדבר יגרור אחריו קולות ופרצות שונות, לדוגמא טענת ארגון ה-OU בארה"ב שרבנות 
מסויימת באירופה הקישה את נושא המצלמות לרובוטים, והחליטה לחלוב על ידי רובוטים ללא 

השגחה, בטענה שאין זה חליבת נכרים ואפשר לעקוב אחרי החליבה.

טענות אלה, ועוד רבות, הובאו בפני פוסקי דורנו, והם שהתירו לסמוך על המצלמות. אמנם הגר"ש 
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ביקורים של  גם  יהיו  יסמכו על המצלמות בלבד, אלא  וואזנר הוסיף הסתייגות מסויימת, שלא 
משגיחים במקום. וז"ל במכתבו המתיר:

בעניין השימוש במצלמות  לפני את שאלתם  ועדת מהדרין תנובה הציעו  כי  "הריני לאשר, 
להשגחה על דירים של ערבים, כהשגחה המועילה על פי דין לעניין השגחה על חלב שנחלב 
ע"י נכרים. ולאחר שעיינתי בדברים, ובאופן הפיקוח שנעשה בעזרת המצלמות )שמצלמים 
מצלמים,  מתי  יודע  אינו  הדיר  בעל  שהגוי  באופן  וביניהן  מהלכן  החליבות  כל  תחילת  את 
ומקפידים לבדוק הצילומים מדי יום ביומו כולל מוצ"ש על מה שהיה בשבת, והצילום נעשה 
ניתן  כי  ונכנס,  יוצא  שמהני  דין  בצירוף  לזה  הסכמתי  החלב(,  מיכל  על  והן  החליבה  על  הן 
לסמוך על הראייה באמצעות המצלמות לעניין השגחה שייחשב כחלב ישראל למהדרין. רק 
התניתי שלא יסמכו רק על המצלמות, אלא שיבקרו גם מפעם לפעם בדירים הללו, וקבענו 
עשרים פעם יוצא ונכנס לכה"פ. וכן קיבלו לעשות לבקר כעשרים פעם בשנה, והשאר לסמוך 

על הראייה באמצעות המצלמות".

למעשה: כדי ליצור מצב שהחלב של היום יוכל לענות על דרישות המהדרין הגבוהות, ובהתחשב עם 
המגבלות שהוזכרו לעיל, נזדקק לשימוש במצלמות. אך באם נרצה לסמוך על המצלמות, ושהחלב 
יהיה בתקן של מהדרין הנדרש, נצטרך להתקין את המצלמות במקום שנוכל לראות את תחילת 
החליבה, ונביט אל תוך הכלי לראות שהכלי ריק ואין בו חלב. כמו כן עלינו להיות בטוחים שאין 
בהמה טמאה באותו מקום, והמצלמות יצלמו את כל הפרות הנחלבות. בנוסף לכך נראה את מהלך 
לראות  יבוא לבקר אישית  בזמנים קבועים,  לא  לפעם,  יהיה משגיח, שמפעם  ועל הכל  החליבה. 

מקרוב את הנעשה בשעת החליבה.

שו"ת בענייני חלב נכרים
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הובלת חלב ע"י גוי בשבת וביו"ט

היתר אמירה לגוי לצורךא. 

חילול שבת של הגוי בפרהסיאב. 

הנאה ממלאכת הגויג. 

חילול השםד. 

סיכוםה. 

א. היתר אמירה לגוי לצורך

שבת  חילול  המכונית  בהפעלת  יש  שכן  בשבת,  חלב  להוביל  לגוי  לומר  שאסור  הוא  פשוט  דבר 
דאורייתא. אפילו אם נאמר שהוא לצורך, הרי לא התיר השלחן ערוך או"ח סימן שז סעיף ה אלא 
במלאכה דרבנן: "דבר שאינו מלאכה ואינו אסור לעשותו בשבת אלא משום שבות מותר לישראל 
לומר לגוי לעשותו בשבת, והוא שיהיה שם מקצת חולי או יהיה צריך לדבר צורך הרבה או מפני 
וגם  מצוה".  תקיעת  לתקוע  שופר  להביא  באילן  לעלות  בשבת  לגוי  ישראל  אומר  כיצד,  מצוה. 
באיסורי דרבנן כבר כתב המגן אברהם שם ס"ק ז: "ודע, שאין מדמין דבר לדבר בעניני השבותים, 

ואין לך בם להתיר אלא מה שאמרו חכמים".

אומרים  "יש  דאורייתא:  במלאכה  אפילו  מקילין  שיש  הביא  ב  סעיף  רעו  בסימן  שהרמ"א  והגם 
אפילו  לגוי  אמירה  דמותר  ליה  דסבירא  משום  שבת  לסעודת  נר  לו  להדליק  לגוי  לומר  דמותר 
במלאכה גמורה במקום מצוה", מכל מקום הרי מסקנת הרמ"א היא "ויש להחמיר במקום שאין 
צורך גדול, דהא רוב הפוסקים חולקים על סברא זו". ועיין שם באר היטב ס"ק ה שהביא את דעת 
השל"ה שהחמיר אף לצורך גדול, ושכן ראה "נוהגים בקהלות חשובות שיושבים חשכה במוצאי 
סעודה  אצלו  סועדין  כשהיו  הר"ש  הגאון  נהג  וכן  ברכו,  הקהל  שאמרו  עד  בחתונה  אפילו  שבת 

שלישית".

והפוסקים החמירו בזה מאוד, כמ"ש בית יוסף סוף סימן רמד וז"ל: "כתב סמ"ג במצות לא תעשה 
סימן ע"ה, תניא במכילתא כל מלאכה לא יעשה בהם, לא תעשה אתה ולא יעשה חבירך ולא יעשה 
בשבת  בין  ביו"ט  בין  מלאכתו  לעשות  לגוי  להניח  לישראל  שאסור  מכאן  משמע  מלאכתך,  הגוי 
דאורייתא, אבל אם מסר לו הישראל מערב שבת מותר, ובלבד שיהיה בביתו של גוי" וכו'. אמנם 
י"ל שהוא אסמכתא בעלמא, שאם היתה מן התורה לא היו חכמים מתירין לעשותה אף בביתו של 

גוי ואף כשמסרה מערב שבת. ולשון לא ֵיעשה הכתוב בתורה מוכיח קצת שהיא דרשה גמורה".

מתירין  חכמים  היו  לא  התורה  מן  היתה  )"שאם  התורה  מן  אינה  לגוי  שאמירה  הב"י  ראיית  על 
לעשותה אף בביתו של גוי ואף כשמסרה מערב שבת"(, כתב בשו"ת פנים מאירות חלק א סימן לח 
"נראה לי דאין מזה הוכחה, דמיירי שמסר מערב שבת להגוי והגוי יכול לעשות מלאכה זו בחול, 
וכיון דקצץ לו דמים שרי אם הוא בביתו של גוי דליכא למיחש מפני הרואים, אבל אם שוכר להגוי 
בקבלנות לעשות לשנה או לחודש ואם אינו עושה בשבת מפסיד הישראל אם כן אותה מלאכה 
משתרשי ליה ואסור, אף לפי הבנת הראב"ד בדברי הרמב"ם לא התיר הרמב"ם בקוצץ אלא באינו 

הרב אברהם יהושע סג"ל הורוויץ
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מקפיד אם יבטל איזה יום אבל אם מקפיד אם יבטל איזה יום אסור לכו"ע, וכן כתב הט"ז בהדיא 
וכו' ואפילו אם יפסיד מהקרן, ואין לדמות להתיר שבות אלא מה שהתירו חכמים בפירוש משום 
דקים להו דאין מעמיד עצמו על ממונו משום שהוא מזומן עכשיו לפניו, משא"כ הכא שאין הממון 
בעין לפניו אלא אם לא יעשה יפסיד, לא התירו חכמים, דודאי כיון שאין הממון בעין לפניו אלא 
הרי  וכו'.  בזה אלא מה שאמרו חכמים  לנו  ואין  נזהר מזה,  יבוא להפסיד, אדם  ביטולו  ידי  שעל 
לפניך דאפילו במקום פסידא לא התירו אלא במקום שנוכל לומר בדידיה קטרח ולאו משליחותיה 
דישראל קעביד, אבל בכי האי גוונא שהישראל מקפיד אם ישב בטל אז אסור מדינא, דזה ודאי 
שליחותיה קעביד". אלא שרוב הפוסקים לא סבירא להו כהסמ"ג, ולדעתם כל האיסור הוא מדרבנן 

)ועיין שו"ע הרב סימן רמג סוף סעיף א(.

הפרי מגדים משב"ז סוף סימן רעו מסביר את דעת הסמ"ג, וז"ל: "ואפשר דהיינו באומר לו גילה 
קרא דכאן שלוחו כמותו על ידי גוי, אבל בעשה הגוי מעצמו בשביל ישראל הוה דרבנן אטו אמירה. 
ואי נמי נאמר שהיא אסמכתא )כסברת בית יוסף הנ"ל( יש לומר כי האי גוונא גזרו גזירה לגזירה, 
דכל מילי דרבנן דין תורה הוה, אלא דהכי אתני להקל בספיקן ושלא ילקה עלייהו ולא גזרינן גזירה 
לגזירה, אבל באסמכוה אקרא כי האי גוונא דעתם דדין תורה ליהוי". ובשו"ת ארץ צבי סימן עה 
מסביר את שיטת הסמ"ג וז"ל: "לולא דגזרו חז"ל אמירה לנכרי שבות לא היה שוב איסור באמירה 
לנכרי, דאין שליחות לגוי, אך בתר דגזור רבנן יש שליחות לנכרי, ושוב אסור גם מן התורה מקרא 
לא יעשה מלאכה, דכיון דעובר איסור דרבנן ונעשה מומר לשבת באיסור דרבנן דהוי כמומר לכל 
יש שליחות, ושפיר כתב סמ"ג דבתר דאמור רבנן  וכו' שוב אסור מן התורה, דמגוי לגוי  התורה 

אמירה לנכרי שבות יש בו איסור דאורייתא מצד שליחות, דמגוי לגוי יש שליחות".

ב. חילול שבת של הגוי בפרהסיא
אבל בנידון דידן, שחילול השבת הוא בפרהסיא, חמור טפי, כמ"ש הפוסקים. ועיין שו"ת צמח צדק 
ליובאוויטש, או"ח סימן לא וז"ל: "משמע בהדיא בגמרא פ"ק דסוכה טז, ב שהדרבנן של איסור 
שבת חמור גם מהדאורייתא של מצות עשה, וביותר בדבר שהוא בפרהסיא חמור טובא טפי, ועיין 
בגמרא פרק קמא דחולין ה, א חוץ מן כו', ועיין בהרא"ש בעירובין פרק הדר סימן יג, מובן ומבואר 

דפרהסיא דחילול שבת אף באיסור דרבנן חמור טובא".

מלאכה  כדין  אסור  בוודאי  הדבר  בפרהסיא  היהודי  לצורך  הגוי  של  שבת  בחילול  מדובר  כאשר 
במחובר לקרקע, כפי שמבואר בסימן רמד סעיף א ש"אסור לו להניח לעשות לו מלאכה בשבת", 
וכמו שכתב שם סעיף ד "מלאכת פרהסיא אפילו במטלטלין כגון ספינה הידועה לישראל דינה כמו 
מלאכת מחובר". וכתב ביאור הלכה ד"ה דינו דכתבו התוספות שבת ושלחן ערוך הרב והחיי אדם, 
דמדינא אסור ולא חומרא בעלמא עיי"ש. ואפילו באיסור דרבנן כתבו הרבה אחרונים דאסור לגוי 

לעשותו בקביעות.

ג. הנאה ממלאכת הגוי
ואי מותר ליהנות ממלאכת גוי בשבת, יש בזה חילוקי דינים, שהרי אמרו חז"ל שבת קכב, א נכרי 
שהדליק את הנר אם בשביל ישראל אסור להשתמש לאורו. אבל שם הטעם הוא שעושה אדעתא 
דישראל, אבל באופן שעושה אדעתא דנפשיה יש מחלוקת ראשונים, שהגהות אשר"י רא"ש פ"ק 
דשבת סימן לז כתב "אבל אם הדליק נכרי הנר או עושה אש לישראל לא ישתמש ישראל לאורו, 
אע"פ שקצץ לו שכרו לכך )ונכרי אדעתא דנפשיה עביד(, לפי שגוף ישראל נהנה ממלאכת שבת 

הובלת חלב ע"י גוי בשבת וביו"ט
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הנעשית בשבילו". אבל בחידושים המיוחסים להריטב"א לשבת שם )שידוע שהם חידושי הר"ן( 
כתב שהגמרא איירי דנכרי אדעתא דישראל קא עביד, אבל כל שקצץ אדעתא דנפשיה קא עביד, 

ושרי ישראל להשתמש אפילו בשבת. 

ועיין במרדכי פ"ק דשבת סימן רלט מובא בתפארת שמואל אות מה וז"ל: "מותר לתת בגדיו לגוי 
ערב שבת עם חשיכה לתקנן, ואע"ג שיודע שהגוי יעשה המלאכה בשבת, דכיון שהגוי עושה בביתו 
ידי קציצה שרי שהגוי  על  דוקא  ומסתמא  וכו'.  ישראל  גוי לא מינכרי מלתא שהוא מלאכת  של 

אדעתא דנפשיה עביד ולא בענין אחר".

וז"ל המאירי שבת יט, א: "ותירצו הגאונים, שכל אלו שאנו אוסרים אם נעשו בשביל ישראל, הם 
דברים שהגוי מכיר שאי אפשר לישראל בלא אותו ענין בו ביום או למוצאי שבת לאלתר". הרי גם 
כשהנכרי עושה אדעתא דנפשיה ולא אדעתא דישראל אסור לישראל להשתמש בו בשבת כשהנכרי 

יודע שהישראל צריך לו מאוד.

ובאומר לנכרי בערב שבת, כתב המחבר סימן רנב סעיף ד "כל שקצץ אע"פ שעשה הגוי מלאכה 
וכתב  עביד".  לישראל ללבוש הכלי בשבת עצמה, דכל שקצץ אדעתא דנפשיה קא  בשבת מותר 
בכדי  שבת  במוצאי  להמתין  וצריך  בשבת,  גמרו  שהגוי  שידוע  כל  ללובשו  אוסרין  "ויש  הרמ"א 

שיעשה. והכי נהוג לכתחילה".

בסימן רעו סעיף א כתב המחבר: "גוי שהדליק את הנר בשביל ישראל אסור לכל, אפילו למי שלא 
הודלק בשבילו". והרמ"א הוסיף "ואין חילוק בזה בין קצב לו שכר או לא קצב או שעשאו בקבלנות 
או בשכירות, דהואיל והישראל נהנה ממלאכה עצמה בשבת אסור בכל ענין". והאיסור כאן הוא עד 

בכדי שיעשה במוצאי שבת, כמ"ש השלחן ערוך סימן שכה סעיף ו.

בגד שפסק  ובין  הנר שהחמיר  בין הדלקת  יא מסביר את החילוק  רנב ס"ק  המגן אברהם סימן 
קעביד,  דישראל  אדעתא  דהתם  הנר,  להדלקת  )בגד(  דמי  "ולא  וז"ל,  ללובשו.  דמותר  המחבר 
פירוש שמדליקו בשבת כדי שישתמש בו הישראל עכשיו, משא"כ כאן )בבגד( שעושה להשלים 

פעולתו".

והטעם שאסרו חכמים מלאכת גוי עבור ישראל בשבת כתבו הראשונים "דאם יהא מותר להנות 
יאמר לו להדליק". וכתב הפרי מגדים משב"ז סוף סימן רעו "והואיל וקל איסור זה בעיניהם עשו 
הרחקה כדי שיעשו, שלא יהנה כלל ממנו". ואם עשה הגוי מלאכה דרבנן עבור ישראל, גם אם עשהו 
בלא ציווי הישראל ואדעתא דנפשיה עביד, אסור בו ביום למי שנעשה בשבילו, ובמוצאי שבת מותר 
בכדי שיעשו, ולאחרים מותר בו ביום )שלחן ערוך סימן שכה סעיף ח(. ועיין משנה ברורה ס"ק לח 

שאם עשהו למכור לישראל נחשב שנעשה בשבילו.

ד. חילול השם
ובוודאי שיש לנו למחות כאשר חילול השבת הזה נעשה בפרהסיא כאשר יש בזה גם חילול השם. 
לו  ישכיר  "ובכל מקום לא  ע"ז פ"א מ"ט  גויים דאיתא במשנה  בו   ואפילו במרחץ שמשתמשים 
את המרחץ מפני שהוא נקרא על שמו", כתב הרמב"ם בפירוש המשניות "ואומרו 'על שמו' רוצה 
ויאמרו  גויים  ה  בו  וייכנסו  בשבת,  יחממו  ישכרנו  אשר  והגוי  המרחץ,  בעל  ישראל  על שם  לומר 
נרחץ במרחץ של פלוני היום, ויש בזה חילול השם למי שישמע זה ולא ידע שהוא מושכר בידו לזמן 
קצוב בדמים קצובים". ובוודאי שהדברים נכונים כאשר מכליות עם סמל 'תנובה' נוסעות בשבת 
בפרהסיא ונהגיהם עושים שבתם חול, ושהם רק חלק מתוך שרשרת של חילולי שבת במשקי החלב 



56

מכאן ובמחלבות הראשיות מכאן, וכאשר ידוע שבתוצרת זו משתמשים גם יראים ושלמים.

ה. סיכום
העברת חלב על ידי גוי במכונית בשבת, שנעשה בציווי ישראל, הוא איסור דאורייתא שנעשה ע"י 
הגוי עבור כלל הקונים שהם ישראל, ואסור להשתמש בחלב הזה )אלא במקרים מיוחדים עפ"י 
הוראת חכם, כמ"ש רמ"א סי' רעו סעיף ב' וסי' שז סעיף ה, ועי' בנושאי הכלים(. ובודאי בנידון דידן 
שנעשה הדבר בפרהסיא ובקביעות, וכולם יודעים שזה נעשה עבור חברה שבבעלות יהודים, בוודאי 
שהדבר אסור. ובפרט שיש בזה גם חילול השם שנוסעות בכבישי ארץ ישראל בשבת בפרהסיא 

משאיות "תנובה", שהייצור שבהכשר מהדרין עומד בראש הפירמידה של פעילות החברה.

הובלת חלב ע"י גוי בשבת וביו"ט
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מוצרי חלב בפסח

כשרות החלב הגולמיא. 

מזון הפרות בפסחב. 

האם יש לקנות את מוצרי החלב לפני פסח?ג. 

סימון הכשרות לפסח ומשמעות ד. 
ההבדל בין מהדרין לכשרות רגילה

סימון מוצרים המכילים קיטניותה. 

אופן כיתוב הכשרות לפסח והשימוש במדבקותו. 

מצה עם מוצרי חלב למקפידים על שרויהז. 

א. כשרות החלב הגולמי
תנובה מפקחת על כל הרפתות מהן היא קולטת חלב בתקופת ייצור מוצרי החלב הכשרים לפסח. 
פיקוח זה כולל דרישה לסינון עדין של החלב מיד לאחר החליבה, כדי להבטיח שלחלב לא יגיע כל 

חשש חמץ, שעלול להימצא על הפרה או במכון החליבה. 

את  עושה  שהמסנן  לוודא  מנת  על  החלב  ניקיון  בדיקות  כולל  לפסח  הייצור  בתקופת  הפיקוח 
ומסננים אותו  עבודתו כמצופה. המשגיחים מגיעים לרפתות, מוציאים חלב ממיכל החלב לדלי 

דרך פילטר עדין על מנת לוודא שהחלב אכן נקי.

ב. מזון הפרות בפסח
דרישה נוספת היא להחליף לקראת חג הפסח את מזון הפרות למזון שאיננו מכיל דגנים העלולים 
להגיע לידי חימוץ, כדי שהחלב הנחלב בפסח לא יהיה מפרות האוכלות תערובת חמץ בפסח, וכדי 

למנוע כל חשש של תערובת משהו חמץ העלול להגיע לחלב מגוף הפרה או ממכון החליבה.

עבודת  מחייבת  חימוץ  לידי  לבוא  העלולים  בדגנים  הפסח  בתקופת  הפרות  מהזנת  ההימנעות 
וכן מחייבת  ובמרכזי המזון המספקים את המזון לרפתות,  הכנה אינטנסיבית במכוני התערובת 
השגחה על מאות דונמים של שדות חיטה, על מנת לוודא שקציר החיטה עבור תחמיץ או עבור 
גם  אין  וממילא  גרעין,  אין עדיין היווצרות  בו  ייעשה בשלב  דגן המיועדים לשימוש בפסח  שחת 

חשש חימוץ בדגן זה.

ג. האם יש לקנות את מוצרי החלב לפני פסח?
שיוצרה  כזו  תוצרת  וגם  עצמו  בפסח  גם  חלב  תוצרת  לקנות  כיום  שאפשר  נראה,  זה  מצב  לאור 
לפני הפסח, אלא שגם  כל התוצרת  יש המהדרין לקנות את  זאת,  במחלבות במהלך הפסח. עם 
המהדרין יכולים לקנות בפסח עצמו תוצרת המסומנת בסימון ערב פסח או ער"פ או ע"פ, מכיוון 
שתוצרת זו הינה תוצרת מהדרין שיוצרה קודם הפסח. סביר להניח שבמהלך כל ימי חול המועד ניתן 
יהיה למצוא על המדפים תוצרת חלב מהדרין עליה כתוב "כשר לפסח ער"פ", ומכיוון שמשמעות 

הרב זאב וייטמן
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הדבר היא שהתוצרת יוצרה לפני הפסח, הרי שגם המחמירים לקנות את תוצרת החלב לפני הפסח 
יכולים לקנות תוצרת כזו בפסח1.

מוצרי מהדרין המיוצרים במהלך חול המועד מחלב שנחלב בפסח אינם מסומנים במילים "ערב 
פסח" ועל מוצרים אלו יהיה כתוב "כשר לפסח" בלבד או "כשר לפסח בכשרות רגילה". יש לציין, 
שתוצרת כשרה לפסח בכשרות רגילה בלבד איננה מסומנת בסימון ער"פ גם אם היא יוצרה לפני 

הפסח.

ד. סימון הכשרות לפסח ומשמעות ההבדל בין מהדרין לכשרות רגילה 
מכיוון שבפסח נהוג להחמיר בכל החומרות האפשריות, הרי שגם החקירות, הדרישות והבדיקות 
של חומרי הגלם הכשרים לפסח נעשות בדקדקנות רבה ביותר. לכן, רק חלק מהמוצרים הכשרים 
למהדרין לכל ימות השנה כשרים גם לפסח ברמת מהדרין. מוצרים אלו שעליהם מופיעה חותמת 

1. האחרונים נחלקו האם חלב מבהמה האוכלת חמץ בפסח אסור )ראה מ"ב סוף סימן תמ"ח ובשע"ת ובמקורות שבשעה"צ 
שם(, וראה בשדי-חמד מערכת חמץ ומצה שהביא חבל אחרונים שמתירים במפורש או מכללא, בכל מקרה שבו אוכלת 
גם דברים המותרים, אך הביא גם כמה שאוסרים ומסקנתו שם שראוי ונכון להחמיר. האחרונים הנ"ל דנו בבהמת נכרי 
האוכלת חמץ, ולכאורה בבהמת יהודי האוכלת חמץ שלא כדין יש להחמיר מק"ו. ולמרות זאת, יש שפסקו שאם אוכלת 
גם דברים מותרים )ואין כל מצב בו פרה תאכל רק חמץ( אין להחמיר אפילו בבהמת יהודי ואפילו לבעלי נפש )ראה אג"מ 
או"ח א' סימן קמז(. יש לציין, שהדיון האמור מתייחס לאכילת הבהמה בפסח עצמו, אך לגבי אכילת חמץ קודם הפסח לא 
מצינו מי שיחמיר לאסור. וכתב בעל השדי-חמד שם: "אך מה שהפריז בספר "רינון יצחק" לאסור אף חלב מבהמה שאכלה 
חמץ בערב פסח לפני זמן איסור חמץ ושנחלבה לאחר זמן איסור חמץ אין נראה שהרי כל שאר הפוסקים לא אסרו אלא 
כשאוכלת חמץ בזמן איסור חמץ". ואף בעל ה"רינון יצחק" שם לא חשש אלא בבהמה שאכלה בערב פסח עצמו ושמזונה 
לא נתעכל עדיין עד זמן איסור הנאה מחמץ, אך לא העלה על דעתו לאסור חלב מבהמה שאכלה חמץ לפני ערב פסח. אשר 
על כן, ומכיוון שההנחה הפשוטה הינה שפרת הגוי אוכלת בפסח גם חמץ, יש מקום להחמיר ולהדר שלא לשתות את החלב 
שנחלב בפסח, ולקנות את כל החלב בערב פסח, ואז למרות שהבהמה אוכלת חמץ אין כל חשש לגבי החלב שהינו כשר 
לפסח למהדרין אליבא דכ"ע, שהרי פשוט וברור שמותר לבהמה לאכול חמץ עד שעה חמישית בערב פסח וחלבה יהיה כשר 
לפסח גם למהדרין. כל האמור, הינו מתוך המציאות שרווחה בעבר, שהפרות אכלו חמץ בפסח. אלא שכיום הגענו לכך, 
שכל הרפתות בארץ מפסיקות להזין את הפרות בחמץ מספר ימים לפני פסח, כך שאין כל חשש בחלב הנחלב בפסח עצמו, 
וחלב זה כשר אף למחמירים, שהרי אם הבהמה איננה אוכלת חמץ בפסח אין ספק שחלבה מותר ללא חשש אף בפסח. 
אלא שיש סיבה נוספת להדר ולהשתמש בחלב שנחלב לפני פסח והיא מכיוון שחמץ בפסח אינו בטל אפילו בכמה אלפים. 
ומכיוון שיש מקום לחשוש שמא יגיע לחלב פרור או גרעין חמץ ובפסח אין לו ביטול הרי שעדיף לקנות את החלב בער"פ, 
כך שאם נתערב בו חמץ כלשהו הוא יתבטל. חומרא זו מקורה במנהג הפשוט שלא לאפות מצות בפסח עצמו - מנהג שנהגו 
בו "המדקדקים" מחמת שקשה לדקדק באפיית מצות שלא יתערב משהו חמץ, וקשה ליזהר שלא יהיו בין החיטים חיטים 
מצומחות )ראה מ"ב תנ"ח סע' ג-ד(. ואע"פ שפשוט שבמצות הנעשות מקמח חיטים ושבמהלך עשייתן הקמח מעורב במים 
החשש גדול הרבה יותר מאשר בחלב, ולכן ההחמרה במצות איננה מלמדת בהכרח על החמרה מקבילה בחלב, אך בכל אופן 
ישראל קדושים הם ונהגו להחמיר בכל מקום שקיים חשש ולו הרחוק ביותר. אלא שכיום החשש של התערבות חמץ כלשהו 
בחלב בתקופת הפסח הינו חשש רחוק, מכיוון שכאמור, מזון הבהמות מוחלף לפני הפסח למזון ללא גורמי חמץ. ניתן לומר, 
שהחשש שחמץ כלשהו עלול להתערב בחלב בפסח הינו קטן יותר מהחשש של התערבות חמץ כלשהו במאגרי מי השתיה, 
ומי שאינו מקפיד לאגור את מי השתיה והבישול לכל הפסח בערב החג, נראה שיכול גם להקל ולהשתמש בחלב הנחלב 
בפסח עצמו - שם החשש קטן יותר. אמנם יש הקפידים ומדקדקים לסנן היטב את המים לפני השימוש בפסח, מחשש 
לערוב פרור חמץ כלשהו, אלא שסינון עדין כזה קיים גם ברפתות ובמחלבות, כך שניתן לומר שגם החלב המיוצר בפסח 
כשר אף למדקדקים הללו. אם כי כאמור, נראה שהמקפידים לאגור את כל מי השתיה והבישול לפני פסח יש מקום שינהגו 
באופן דומה גם לגבי החלב. עוד הידור נעשה בתנובה על פי תשובת ה"מנחת יצחק" שדן )בח"ז סימן ל( בענין שימוש במי 
שתיה מחביות שעל גבי הגגות כשיש בהם חשש של ערוב משהו חמץ בפסח, והוא מציע למכור את המים שבחביות לנכרי 
ולקנותם רק לאחר שיצאו מסוננים מהברז, שאז יש טעמים להקל אפילו אם נתערב במים משהו חמץ בפסח. לאור הדברים 

הללו, תוקן גם בתנובה נוסח מכירת החמץ באופן דומה שעצה זו תועיל גם לגבי החלב. 

מוצרי חלב בפסח
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המהדרין של כל ימות השנה יסומנו בסימון "כשר לפסח ערב פסח" - דבר המעיד על כך שהם 
כשרים למהדרין ללא כל חשש.

במקרים בהם מוצרים הכשרים למהדרין בכל ימות השנה יורדים לרמת כשרות רגילה לפסח עקב 
שימוש בחומרי גלם כשרים לפסח, אך שלא עברו את כל הבדיקות הנחוצות על מנת לאשרם לרמת 
כשר  הינו  שהמוצר  מעיד  זה  כיתוב  רגילה".  בכשרות  לפסח  "כשר  יהיה  הסימון  לפסח,  מהדרין 

למהדרין לכל ימות השנה מלבד ימות הפסח, שהמוצר יורד לרמת כשרות רגילה.

הסיבה שחומר גלם מסוים לא אושר למהדרין איננה נובעת בהכרח מבעיית קיטניות אלא מסיבות 
רבות אחרות - דרישות השגחה צמודה שלא נתבצעו בכל חומרי הגלם ומרכיביהם, דרישות הכשרה 
לצורך מצעי  גלם שיש בהם חששות לפסח  נתבצעו, שאלות של שימוש בחומרי  מחמירות שלא 

גידול לחומרים המופקים בתהליך תסיסה ועוד.

ה. סימון מוצרים המכילים קיטניות
בכל מקרה, בו לצורך ייצור מוצר מסויים, נעשה שימוש בחומר גלם המכיל קיטניות או תערובת 
יצויין בפרוש על המוצר "כשר לפסח - קיטניות", וכל מוצר שכתוב עליו כשרות  קיטניות הדבר 
על  המקפידים  אלו  כולל,  הציבור,  לכלל  לפסח  כשר  הינו  לקיטניות  התייחסות  כל  ללא  לפסח 

קיטניות. 

יוגדר כמהדרין. במקרים בהם ברור לנו שכל רכיבי המוצר  בדרך כלל, מוצר המכיל קיטניות לא 
)למשל, חלק ממשקאות הסויה( המוצר שעליו  והמוצר מכיל קיטניות  הינם מהדרין ללא חשש 
מופיע סימון המהדרין של כל ימות השנה יסומן בהזרקת דיו בסימון "כשר לפסח - קיטניות" ללא 
כל הסתייגות נוספת, ומשמעות הדבר שלאוכלי קיטניות המוצר הינו מהדרין. לעומת זאת, אם 
מלבד ענין הקיטניות יש רכיבים שאינם מהדרין לפסח המוצר יסומן בסימון "כשר לפסח רגיל - 

קיטניות".

מוצר המכיל שמן קנולה )חלק ממוצרי ויקול ומוצרים נוספים של חברת אוליביה( מוגדר על ידינו 
כקיטניות, למרות העובדה שיש פוסקים הסבורים ששמן קנולה מותר גם למקפידים על קיטניות 

בפסח.

ו. אופן כיתוב הכשרות לפסח והשימוש במדבקות 
לגבי כיתוב כשר לפסח אין להסתמך על מדבקות "כשר לפסח" אלא רק על הזרקת דיו המודפסת 
במפעל בשעת הייצור, או כיתוב על אריזה מקורית או על מדבקה שברור שהודבקה במפעל המייצר 
עצמו )מדבקת שקילה מדבקת בר-קוד, או מדבקה המציינת את המפעל המייצר את שם המוצר 
ברור  לא  כיתוב  להדגיש  הבאה  לפסח  כשרות  במדבקת  פסול  גם  אין  המכשירה(.  הרבנות  ואת 
הדיו  הזרקת  על  אלא  המדבקה  על  סומכים  לא  כזה  שבמקרה  מכיוון  מקורית,  דיו  בהזרקת  דיו 

והמדבקה נועדה רק לתשומת לב והדגשה נוספת.

ז. מצה עם מוצרי חלב למקפידים על שרויה
המקפידים על שרויה בפסח - האם מותר להם למרוח מוצרי חלב על מצה או לטבול מצה בחלב? 
חלב נחשב כמי פירות שאינם מחמיצים, ושממהרים להחמיץ אם הם מעורבים במים. חלב תנובה 
יין  אינו נמהל במים, ולכן אין חשש מלשרות מצה בחלב גם למחמירים בשרויה. אך כמו שלגבי 
נפסק בשו"ע או"ח סימן תס"ב שאי אפשר ליין בלי טיפת מים הנופלת בשעת הבציר, כך אי אפשר 
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וכל  ובמחלבות  ברפתות  החלב  איחסון  מיכלי  כל  שהרי  מים,  מעט  נכנסו  לא  שבחלב  להבטיח 
הצנרת עוברים שטיפות בין ייצור לייצור. אשר על כן, לגבי לישת קמח בחלב, הדבר תלוי במחלוקת 
חומרת  לגבי  אך  להחמיר.  נראה  ולהלכה,  מרובים,  פירות  במי  מים  ביטול מעט  לגבי  האחרונים 

שרויה הדבר תלוי האם מנהג ההחמרה בשרויה כולל גם מי פירות שנתערבבו בתוכם מעט מים.

אף שהחלב ביסודו הינו מי פירות, ואף שלא מערבים מים בחלב2 ובמוצריו, יש מקרים בהם בתהליך 
הייצור כן נעשה שימוש במים: 

במקרים בהם החלב יובש לאבקה ולאחר מכן האבקה שוחזרה שנית לחלב ע"י הוספת מים לאבקה 
והפיכתה מחדש לחלב, הרי שהחלב המשוחזר שוב לא ייחשב מבחינה הלכתית למי פירות, אלא 
למים המעורבים באבקת חלב. אשר על כן, מוצרים בהם מופיע ברכיבים אבקת חלב, חלבוני חלב, 

רכיבי חלב וכד' קיים סיכוי סביר שהם מכילים גם מים שאיתם שיחזרו את האבקות הללו. 

חלק מהמוצרים מחוממים בעזרת תוספת קיטור ישיר ההופך למים המעורבים במוצר. במוצרים 
אלו כן מעורבבים מעט מים. אמנם בסוף תהליך החימום המים המוספים מוצאים מהמוצר, אך אי 
אפשר להבטיח כי המים שהוצאו הם המים שהוספו או המים הטבעיים שבחלב עצמו3, שנחשבים 

למי פירות מבחינה הלכתית. 

ביצור חמאה יש לעיתים תהליכים בהם מוסיפים אחוז קטן של מים על מנת להגיע לתקן המדויק 
של אחוז השומן במוצר הסופי, בהתאם לרמת השומן שנתקבלה בחובצה.

יוצא מהפרה  2. החלב עובר הימגון שמרסק את כדוריות השומן ומערב אותן באופן הומוגני בכל החלב וכמו-כן החלב 
עם 3.6 אחוזי שומן ובתהליך הייצור מוציאים מממנו חלק מהשומן ובחלב הרגיל יש רק 3 אחוזי שומן. שתי עובדות אלו 
גורמות לכך שיש פער בין טעם החלב הגולמי ברפת לטעמו לאחר העיבוד במחלבה, אך חלב השתיה )להוציא משקה חלב( 

הינו חלב טהור ללא תוספת מים או כל חומר אחר. 
3. החלב הטבעי שיוצא מהפרה מכיל כ13% חומר יבש - חלבונים, שומן, לקטוז, מינרלים, ויטמינים - ו-87% מים.

מוצרי חלב בפסח
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כשרות ברפת החלב

טלטול חלב שנחלב בשבת הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג 

חלב שנחלב בשבת באיסור הרב זאב וייטמן 

כשרות פרות שנפגעו בזירות לחימה הרב עמרם אדרעי 

ניתוחים וטרינריים והשלכתם ההלכתית הרב דוב לנדאו 

תפירת הבהמה בחוטים אסורים האם אוסרת את הבהמה הרב אלון טננבאום 

רובוט חליבה לענין חלב נכרים הרב אברהם דוד מוסקוביץ 
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טלטול חלב שנחלב בשבת

אייזיק  יצחק  רבי  הגאון  של  להסתלקותו  שנה   50 במלאות 
הלוי הרצוג זצ"ל, הרב הראשי לישראל, מובאת בזאת תשובה 
שנחלב  חלב  טלטול  בנושא  תש"ז  בשנת  שכתב  הלכתית 
מוסד  הוצאת  וכתבים",  ב"פסקים  הופיעה  התשובה  בשבת. 
הרב קוק - יד הרב הרצוג, ירושלים תשמ"ט, כרך א, סימן מא.

האם אפשר להפקיע איסור מוקצה?א. 

האם ניתן לסמוך על דעת ר"ש שאין איסור מוקצה?ב. 

טלטול החלב אגב היתר חשוב המונח עליוג. 

שאלה: האם מועילה מכירת הבהמה לגוי, כדי שיהא מותר לטלטל החלב שנחלב לתוך צבע בשבת.

א. האם אפשר להפקיע איסור מוקצה?
בעניין טלטול החלב ממקום חם שיופסד - למקום קר, הנה לכאורה אפשר להקל בהסתמך על הי"א 
שבכלבו )הובא בב"י סי' תק"ה(, ואפשר שגם דעת הרמב"ן כך )עיין חידושי הרמב"ן שבת קמד ב(, 
שהמוקצה של הבהמה נפקע כשיוצא החלב לתוך אוכל. אבל אין הדבר כך, שבד"א ביו"ט שאם היה 
רוצה היה שוחט את הבהמה, והחלב שנחלב לתוך הקדירה טפל אליה, משא"כ בשבת, אפילו חולב 
גם  נתערער  ובזה  השבת,  כניסת  אחרי  ידוע  זמן  נחלב  אם  נולד,  תורת  זה  לחלב  יש  הקדירה  לתוך 
ההיתר של כ"ת, אם כי דבר חכמה אמר, והיינו לסמוך על מכירה לנכרים כמו שסומכין כדי לפטור מן 
הבכורה )בכורות ג ב ובתוד"ה דקא(, ולסדר שימכרו לגוי חלק גדול בבהמה וכנ"ל, שנולד כזה, היינו 
שלא היה בכלל בעולם האסור בשבת, אסור גם בשל נכרי. וכמו שביאר במג"א ובמחצית השקל סימן 
תק"ה ס"ק ג'. דלא כהלבוש. והטעם, מפני שכל עיקר שאין מוקצה בשל גוי הוא משום דדעתו על הכל. 

וזה לא שייך בנולד שאיננו עוד בעולם שאין דעתו מועילה כלל.

וחוץ מזה, הנה עצם הנחת כ"ת, אם כי כאמור דבר חכמה היא, מפוקפקת אצלי, והוא, לפי שכאן סוף 
סוף בדעתו הדבר תלוי, ואנן סהדי שהגוי הזה, אין דעתו לא על הבהמות ולא על החלב, ואם כי הקניין 
איננו נפקע ע"י כך, כיוון שלא חזר והקנה לישראל אח"כ ולא הפקיר, אבל ברור לנו שדעתו איננה 

עליהם.

ב. האם ניתן לסמוך על דעת ר"ש שאין איסור מוקצה?
ואפילו אם יהיבנא ליה למר עצם חידושו, זה לא יושיענו בוודאות גמורה, שכאן דחייה בידיים, שהחלב 
מעורב בצבע שמונע אכילתו ומאפשר רק עשיית גבינה ממנו, ולאמר שהדחייה בידים של הישראל 
הולך  שהחלב  ידוע  סוף  שסוף  כיוון  כנ"ל,  כלל  לי  מסתבר  לא  הגוי,  של  שהחלב  לפי  מועילה  אינה 
לישראל, ואין הנכרי חושב על זה כלל, וודאי שדחייה שלו דחייה בידים מועילה לאיסור, ול"ש בין אם 

הדבר שלו או אינו שלו.

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג
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ואומר אני שאילו לא היתה עצה אחרת, היינו צריכים לסמוך במקום הפסד גדול בשעת הדחק, על 
ר"ש דלית ליה מוקצה בשבת )שבת מד א(, אבל דא עקא, שדחייה בידים אית ליה שזה כגרוגרות 
וצימוקים )דמודה ר"ש שם מה ב(, וחוץ מזה, הרי בנולד כזה מודה ר"ש, ועיין בתוס' ריש ביצה דף ב 
א ד"ה קא, ולא שייך לומר, שדחייה בידים דווקא כשדחאו בעוד יום, וכאן עד עכשיו לא היה הדבר 
בעולם, ולעניין דחייה בידים של גוי עיין בסימן ש"י )ס"ב ובמ"ב שם ס"ק י"ג( שהדבר שנוי במחלוקת, 
ועכ"פ אין זה ביד הגוי והישראל שהדבר בידו עושה הדחייה. ועיין במפרשים וגם מש"כ בהמרש"ם 

)בדעת תורה(.

ג. טלטול החלב אגב היתר חשוב המונח עליו
והנה כ"ת נ"י מדבר ע"ד בסיס, אבל באמת אין כאן עניין של בסיס כלל, שהחלב לא היה בכד בין 
יוצא  והוא  זהו עניין אחר לגמרי,  יישפך החלב ודאי שיהא מותר לטלטל הכד, אבל  השמשות, ואם 
מתוך דברי הב"ח והט"ז בסימן ש"י )ס"ק ח'(, שבדבר שלא הוקצה לכל השבת אם לנער את האיסור 
יהא הפסד, מניח על הכלי היתר ומטלטלו, וע"כ כאן העצה היא להניח היתר חשוב על הכד, כגון לחם 
של שבת שחשוב אצלו ביום זה, או היתר חשוב אחר, ולטלטל את הכד למקום הקר1*. ומה שאמרו 
)בשבת קמב ב(, שלא הותר כיכר או תינוק אלא למת בלבד, היינו להניח על עצם המוקצה, אבל להניח 

על הכלי שבו המוקצה שפיר דמי.

יסלח לי כ"ת על איחור תשובתי ועל קוצר אמריי כי הטרדות לאין שיעור.

מובן מאליו, שאין תשובתי זאת עולה היתר מצדי על אופן החליבה הנ"ל, והיא לפי דברי המתירים, 
אבל אני עוד לא אמרתי לא היתר ולא איסור.

ובזה הנני הדוש"ת ומברכו בכט"ס,

יצחק אייזיק הלוי הרצוג
הרב הראשי לישראל

*ואכן גם כיום הדרך הנהוגה להתיר לטלטל חלב כולסטרום )חלב ראשון אחרי ההמלטה שחשוב מאוד להשתמש בו להזנת 
העגל שנולד כדי לחסנו( לקירור היא ע"י הנחת שעון או חפץ אחר בעל ערך על כד החלב ולטלטל את הכד עם החלב והשעון 

שעליו. 

טלטול חלב שנחלב בשבת
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חלב שנחלב בשבת באיסור

היתר חליבה בשבת ע"י גויא. 

חליבה לתוך אוכלב. 

היתרי חליבה ע"י יהודי בשעת הדחקג. 

התנגדות הרב קוק להיתרי חליבה ע"י יהודיד. 

עידן מכונות החליבהה. 

אופני החליבה בהיתר המקובלים כיום בארץו. 

חלב שנחלב בשבת באיסורז. 

האם החולבים נחשבים לשוגגים או למזידים?ח. 

דין חלב שהיה אפשר לחלוב בהיתרט. 

חילול השםי. 

דין תערובת חלב שנחלב באיסוריא. 

דין כלים שבלעו חלב שנחלב באיסוריב. 

א. היתר חליבה בשבת ע"י גוי
בתשובות הגאונים )שערי תשובה סי' רכא( נתבקש רב מתתיא גאון לחוות את דעתו על פסיקה 
השאלה  )מנוסח  מהפרות  סכנה  למנוע  כדי  שונה(  לכלי  )כנראה  בשינוי  בשבת  לחלוב  שהתירה 
יינקו מהפרות - דבר שסיכן לא רק את הפרות אלא גם את העגלים1(. רב  משמע שהעגלים לא 
מתתיא גאון יוצא בחריפות כנגד הוראה זו: "אותם רבנן שבאו ואמרו לכם שמותר לחלוב בשבת 
שלא כהלכה ושלא כשורה ושלא כהוגן אמרו, ולא יפה עשו שהורו לכם דבר שלא עמדו על איסורו 
ועל היתרו, מפני שהחולב בשבת בשוגג חייב חטאת ובמזיד חייב סקילה. ואפי' החולב בי"ט לוקה 

ארבעים2".

ר' צמח3( הוא שמשום סכנת  הפתרון האלטרנטיבי המוצע ע"י הגאון )ולדבריו כן הורה גם הרב 
הבהמה מותר לומר לפני שבת לגוי לחלוב את החלב לעצמו. 

1. "ששאלתם מהו לחלוב בשבת פרות מפני שמסתכנות ובניהן מסתכנין ואין יונקים ושבאו רבנן ואמרו לכם הות' לחלוב 
כשמשנה בכלי לאיפה" וכו'.

2. כדברי הגמרא בשבת צה, א, שחולב חייב משום מפרק. ראשונים רבים הבינו שמפרק היא תולדת מלאכת דש )ראה 
רמב"ם הל' שבת ח, ז(. בראשונים נחלקו האם הדברים המובאים בגמרא בשם רבי אליעזר מוסכמים גם על חכמים, או 
ועיין בפרק חולב שבערך דש באנציקלופדיה  כי אין דישה אלא בגידולי קרקע.  שלדעת חכמים חולב אסור רק מדרבנן 
 )72 )עמ'  דירנפלד  צבי  אברהם  הרב  של  במאמרו  תנובה,  בהוצאת  א  החלב"  "בנתיב  בחוברת  וראה  ז.  כרך  התלמודית 
שבראשונים מצינו שש שיטות לגבי המלאכה שממנה נגזר איסור החליבה - דש, קוצר, ממחק, בורר, טוחן וגוזז )עיין גם 

ב"שערים המצוינים בהלכה" סי' פז סוף אות ו, שמביא חמש מתוך שש השיטות הללו(. 
3. "וכן הורה הרב ר' צמח ז"ל, אך שלא אמר שאומר לגוי כלום".

הרב זאב וייטמן
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חיים  בעלי  שצער  היא  שההלכה  שמכיון  מרוטנברג4  המהר"ם  פוסק  יותר  מאוחרת  בתקופה 
דאורייתא, מותר לומר בשבת עצמה לגוי לחלוב את הבהמה, וכן נפסק בשו"ע )או"ח סי' שה סע' 
כ(. ובשם יש אומרים מובא שם, שמכיון שאין זה פשוט לומר לגוי לעשות מלאכה עבור ישראל אף 
כאשר יש לכך הצדקה של מניעת צער בעלי חיים, יש לדאוג לכך שהגוי יחלוב לצורכו, והיהודי יקנה 

ממנו את החלב בדבר מועט.

ב. חליבה לתוך אוכל
בגמרא )שבת קמד, ב( מובא ע"י רב יהודה בשם שמואל, שמותר לאדם לסחוט אשכול של ענבים 
לתוך הקדרה, אבל לא לתוך הקערה )רש"י: מותר לסחוט לתוך תבשיל - לקדרה - מכיון שאיסור 
מפרק הוא איסור של פירוק משקה מאוכל, ואילו כאן המתפרק נכנס לאוכל, ומשקה הנכנס לאוכל 
דינו כאוכל, וממילא אין כאן פירוק משקה מאוכל אלא הפרדת אוכל מאוכל; אך לקערה ריקה - 
הדבר אסור(. בהמשך לדברים אלו מסיק רב חסדא מדברי שמואל אלו, שעל פי אותו עקרון מותר 

לאדם לחלוב עז לקדרה, אך לא לקערה.

לדעת התוספות שם ההיתר לגבי חליבה נוגע רק ליום טוב, כשהעז נחשבת לאוכל, מכיון שביו"ט 
יהיה אסור לחלוב אפילו לתוך קדרה עם תבשיל. בעקבות  ולאוכלה; אך בשבת  מותר לשוחטה 

הערתם זו של בעלי התוספות נפסק היתר זה בשו"ע רק בהלכות יום טוב )סי' תקה סע' א(.

הרמב"ם )הל' שבת ח, י( פוסק שדין זה של חולב לתוך הקדרה הינו רלוונטי גם לגבי שבת, מבחינה 
זו שחליבה כזו לא תהיה אסורה מהתורה בשבת אלא תהיה אסורה רק מדרבנן, והחולב באופן כזה 
בשבת יהיה פטור אבל אסור5. בראשונים מצינו שיש שחלקו על דעת הרמב"ם לקולא ולחומרא: יש 

אומרים שחליבה באופן כזה מותרת בשבת6, ויש אומרים שחליבה כזו אסורה בשבת מהתורה7.

להלכה, יש פוסקים שהחמירו לחלוב בשבת רק ע"י גוי, שיקפיד לכתחילה לחלוב לתוך אוכל8. 

ג. היתרי חליבה ע"י יהודי בשעת הדחק
למרות ההלכה הפסוקה שיש לחלוב בשבת דווקא ע"י גוי, אנו מוצאים במספר מקומות - שבהם 
לא התאפשר לחלוב בשבת ע"י גוי - דיונים בפוסקים האחרונים אם ניתן למצוא דרך לחלוב בשבת 
גם ע"י יהודים. הדיון התרחב מאוד עם תחילת התפתחות ענף הרפת לחלב בהתיישבות החדשה 
בארץ, לפני כשמונים שנה. בחלק מהמקומות לא היתה אפשרות ריאלית לחלוב ע"י נכרים, בחלק 
אחר של המקומות לא היתה נכונות לחלוב ע"י נכרים מסיבות אידיאולוגיות, של דבקות בעבודה 
עברית ואי נכונות להעסיק נכרים בעבודות חקלאיות. לאור מציאות זו, אנו מוצאים רבנים רבים 

מאוד בארץ ובחו"ל שנזקקו לשאלת האפשרות לחליבה בשבת ע"י יהודים.

רבים מהם מצאו דרכי היתר כדי לפתור את הבעיה שנתעוררה, וזאת מתוך מגמה לסייע להתיישבות 
היהודית בארץ ישראל9.

4. שו"ת מהר"ם מרוטנברג ח"ד )דפוס פראג( סי' מט. ודבריו מובאים גם ברא"ש, במרדכי ובהגהות מיימוניות.
5. ראה "בנתיב החלב" שם שלושה הסברים מדוע לדעת הרמב"ם גזרו איסור מדרבנן. 

6. רש"י, רמב"ן ורשב"א.
7. הרי"ף, תוספות והר"ן.

8. מג"א ומ"ב בסי' שה ס"ק עג: "והעולם נוהגין דמשום צער בע"ח שרי אמירה לא"י לחלוב ואין למחות בידם, ומ"מ טוב 
שיחלוב הא"י לתוך אוכל דהו"ל שבות דשבות" )מג"א(.

"בעיות  פלס  חיים  ר'  של  במאמרו  נמצאת  בשבת  לחליבה  בנוגע  בהתיישבות  הפסיקה  התפתחות  על  מקפת  סקירה   .9

חלב שנחלב בשבת באיסור
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הרב עוזיאל התיר חליבה בשינוי )באמצעות לחיצת העטינים ע"י כלי, ולא באופן ישיר בידיים(10. 

הרב ברוך קונשטט והחזון אי"ש התירו חליבה לאיבוד על גבי קרקע.

הרב מנחם מנדל קירשנבוים מפרנקפורט, הרב אהרונסון, הרב ישראלי ורבנים רבים נוספים בארץ 
ישראל התירו חליבה על גבי אוכלין11.

הרב צבי פסח פרנק התיר על פי הצעת הרב רוזנטל חליבה על צבע, באופן שהחלב ישמש לגבינה 
בלבד12.

הרב חיים עוזר גרודז'ינסקי התיר חליבה לאוכלין ע"י קטנים13.

הרב שמואל אביגדור הלוי דרצ'ינסקי התיר לתושבי ארץ ישראל לחלוב למטרת אוכל )גבינה( אם 
הפרות ימכרו לגוי )ולכתחילה שיחלבו לתוך אוכל(14. 

הרב חיים מרדכי ברונרוט15 סבר שיש לסמוך על כך שאיסור חליבה מדרבנן, ולכן יש מקום להתיר 
את איסור השבות משום צער בעלי חיים ולצורך ישוב ארץ ישראל, ובתנאי שיעשה היכר שהחלב 

ישמש לצורך גבינה16.

ד. התנגדות הרב קוק להיתרי חליבה ע"י יהודי
כנגד כל המתירים התייצב הגראי"ה קוק, ששלל בתקיפות ובחריפות רבה כל פתרון של חליבה 

בשבת ע"י יהודי. וכך הוא כותב באייר תרצ"א לשואל מפרדס חנה:

קבלתי את מכתבו עם השאלות. והנני להשיבו, כי החליבה בשבת קודש ע"י ישראל הוא איסור 

החליבה בשבת בהתיישבות הדתית בארץ ישראל" - ברקאי ב. 
10. ההיתר נאמר להלכה ולא למעשה, עד שיסכימו עמו גדולי רבני ארץ ישראל; והדברים נאמרו בהסתמך בשעת הדחק 
על דעות הראשונים שחליבה בשבת הינה איסור שבות ולא איסור תורה, ולכן יש מקום להתיר לחלוב משום צעב"ח, הפסד 
ממון וישוב ארץ ישראל. למרות זאת, ההיתר נאמר בתנאי שיחלבו רק את המינימום הנדרש משום צעב"ח, ובתנאי שאין כל 
אפשרות לחלוב ע"י גוי, ובתנאי שהחליבה תיעשה בשינוי )על ידי כלי שלוחץ על עטיני הפרה, שאז נחשב לחליבה כלאחר 
בצנעה  זו תעשה  ושחליבה  א(  ס,  - כתובות  יד  דהויא חליבה כלאחר  לינוק בשבת משום  לו  לגונח שהתירו  ובדומה  יד, 

)משפטי עוזיאל ח"א סי' י(.
11. ראה אהרון נחלון "הרב הרצוג זצ"ל הרב הראשי לא"י וחלקו בפתרון בעיית החליבה בשבת", "עמודים" 516 תשמ"ט, 

וראה גם עמוד הימיני סי' כד.
12. ראה אהרון נחלון, עמודים שם.

13. אחיעזר ח"ג סי' לד ובהתכתבויות עם הגראי"ה קוק, החזו"א, והגרצ"פ פרנק. וראה גם במשפטי עוזיאל ח"ג סי' מט אות 
ב, שדן בהצעה להתיר חליבה בשבת ע"י קטן.

14. אהל משה - דין חליבה בשבת - דפים צו-קב. 
15. דיין מליטא בקונטרס "לברור שאלת חליבה בשבת", הוצאת מוסד הרב קוק, תש"ו.

16. היתר זה הינו יוצא דופן ומרחיק לכת יותר מכל ההיתרים האחרים, בכך שמתיר את החליבה בשבת ע"י יהודי ללא 
שינוי וגם לא על אוכלין, ובונה את היתרו על צער בעלי חיים, על הפסד מרובה ועל מצַות ישוב ארץ ישראל. למסקנה, מתנה 
הרב ברונרוט שימעטו חליבה אחת בשבת משאר ימי השבוע )אם הדבר אפשרי( ויאחרו את החליבה בשעה לעומת הנהוג 
בשאר ימי השבוע )כדי שבעת החליבה הבהמה כבר תתחיל להצטער(, ושחולבים יפרשו שחולבים לצורך גבינה, ויחלבו 
לכלים מיוחדים שיהיה ניכר שהם לא חולבים לצורך המשקה. בדיונו על ההיתר מטעם ישוב ארץ ישראל הוא משווה זאת 
להיתר שבות של כתיבת אונו בשבת ע"י נכרי לצורך מצַות ישוב ארץ ישראל )רמב"ם הל' שבת ו, יא(, והוא מביא את דעת 
החת"ס )בפרק לולב הגזול( שעבודת הקרקע בארץ ישראל הינה מצָוה שבגופו שאיננה נדחית אפילו בפני תלמוד תורה. 
יש מקום להתיר  ואם אכן  נכרי.  ע"י  ולא  ומכך מסיק הרב ברונרוט, שביום חול היהודי חייב לעשות את החליבה בגופו 
את החליבה בשבת, הרי שייתכן שמאותו טעם אין להחמיר לחלוב אפילו בשבת ע"י נכרי. בדברים אלו ניתנת, למעשה, 

גושפנקה הלכתית לאידיאולוגיה של עבודה עברית ולהתנגדות לשימוש בנכרי לחליבה אפילו בשבת.
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גמור וחילול שבת נורא, וח"ו להורות בזה צד קולא. ואין שום דרך כי אם לחלוב בשבת ע"י נכרי 
כמו שעשו אבותינו מעולם. ובכלל, אי אפשר לישוב יהודי שלא ימצא בתוכו ג"כ נכרים אחדים, 
לפי ההכרח של איזה דברים המותרים להיעשות בשבת ויום טוב דווקא ע"י נכרים. וחוקי תורתנו 
והם חיינו  יותר חזקים באין ערוך מכל מנהגי בדאות שבדאו להם אנשים,  הקדושה הם בוודאי 

ואורך ימינו ויסוד תחייתינו על אדמת הקודש17. 

מעניין לציין, שלא כמו בנושא השמיטה, בו עמד הרב קוק במלוא עוצמתו ותקיפותו לימין המושבות 
וההתיישבות כנגד המערערים על היתר המכירה, הרי שבנושא החליבה בשבת, הרב קוק - בניגוד 
אך  לחלוב  ודורש מהמתיישבים  שהן,  כל  קולא  דרכי  למצוא  מוכן  איננו   - אחרים  רבים  לרבנים 
ורק ע"י נכרים. הרבנים שהתירו מבססים את היתריהם בדיוק על אותם נימוקים בהם משתמש 
הרב קוק עצמו לביסוס היתר המכירה בשביעית )פגיעה אנושה בהתיישבות; יישוב ארץ ישראל; 
במקרים של שעת הדחק גדולה והפסד מרובה מאוד יש מקום לסמוך על יחיד במקום רבים; חשש 
לאיבוד פרנסת משפחות רבות מישראל עד כדי פיקוח נפש וכו'(, אך הרב קוק לא קיבל את דעתם; 
ייתכן שזה נובע מהעובדה שבחלק מהמקומות הטיעון העיקרי היה עקרון העבודה העברית למרות 

שהיתה קיימת דרך אלטרנטיבית לחלוב בהיתר, וכנגד גישה זו יצא הרב קוק במלוא התקיפות.

ה. עידן מכונות החליבה 
החזון אי"ש, שהתנגד אף הוא לפתרונות החליבה ע"י יהודים18, מוכן היה להתיר לקיבוץ חפץ חיים 
לחלוב לאיבוד על גבי קרקע. פתרון זה כרוך כמובן בהפסד מרובה, והוא גם איננו פשוט מבחינה 
יותר במלחמת השחרור, העלה  חיים שנפל מאוחר  הי"ד, חבר חפץ  יוסף בכרך  הלכתית19. כשר' 
לא  עדיין  זו  שבתקופה  חליבה,  במכונת  בשבת  החליבה  בעיית  פתרון  לצורך  להיעזר  הרעיון  את 
ביותר לפתרון הבעיה. החזו"א  רציני  פוטנציאל  עם  רעיון חשוב  בכך החזו"א  הגיעה לארץ, ראה 
והרב הראשי לישראל הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג למדו את דרך פעולתה של מכונת החליבה 
הראשונה, שהגיעה למכון המחקר ברחובות )לימים - מכון וולקני, שעבר לבית דגן( לצורכי ניסוי. 
שני הרבנים ייסדו את העקרונות ההלכתיים לפיהם יהיה מותר להשתמש במכונת החליבה בשבת 
Alfa-( הרב הרצוג אף עמד בקשר עם החברה השוודית המייצרת את המכונה .)ללא צורך בגוי(

Laval( לצורך ביצוע שינויים במכונה כדי שניתן יהיה להשתמש בה בשבת, והוא אף סייע לקבוצת 
חפץ חיים במימון רכישת מכונת החליבה. כך היה קיבוץ חפץ חיים לרפת החלב הראשונה בארץ 

שרכשה מכונת חליבה.

בתקופה זו - לפני כשישים שנה - לא היה מדובר על מכון חליבה כמו זה שניתן למצוא היום בכל 
רפתות החלב, אלא במכונת חליבה ניידת המחוברת לכד חלב שהעבירו אותה מפרה לפרה. כיום, 
לא רק שלא ניתן למצוא בארץ רפתות החולבות ידנית, אלא שגם לא ניתן למצוא רפתות החולבות 

17. דעת כהן סי' רלה. וכן כתב גם האחיעזר שם: "על דבר אשר העירני בשולי מכתבו אשר בהיותו באה"ק ראה כי רובם 
ככולם של שומרי תורה ומצות בהמושבות נהגו היתר לחלוב בעצמם בש"ק, כמה מהם פתחו בדרבנן לחלוב לתוך אוכל 
וכמה בדאורייתא - באמת מבהיל הדבר, וכאשר שמעתי כי סמכו על איזה הוראת רב מאשכנז כתבתי אודות זה להגרא"י 
קוק זצ"ל. יסוד הדבר הוא מהלאומים הפורצים, אשר אצלם עבודה עברית דוחה שבת, ואחריהם נמשכו גם המון עם בלי 

שום יסוד להיתר" )וראה סוף הערה קודמת(.
18. ראה בדבריו בחזו"א או"ח נו, ד, שכתב לגבי פתרון החליבה ע"י נכרי "שזו הדרך הישרה על פי התורה וסופה להתקיים, 

וכן נוהגים בכל המקומות שהשבת אצלם ביוקר".
19. הרב קוק הסתייג מפתרון זה, למרות שלגביו לא יצא במחאה נמרצת כמו נגד פתרונות החליבה ע"י יהודים.

חלב שנחלב בשבת באיסור
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במכונת חליבה ידנית פשוטה כזו, ולכל המשקים יש כיום מכון חליבה משוכלל שבו חולבים עשרות 
פרות בבת אחת.

האפשרויות לחליבה בשבת ע"י מכונה, כפי שנקבעו ע"י החזון אי"ש והרב הרצוג, מופיעים בחזון 
איש הלכות שבת20:

מותר להלביש את גביעי המכונה על עטיני הפרה כאשר לא מתבצעת חליבה, והחליבה תתבצע 	 
רק בעקבות הפעלת המכונה בעזרת שעון שבת לאחר הצמדת גביעי החליבה לעטיני הפרה; זוהי 

גרמא מותרת.

מותר להלביש את גביעי המכונה על עטיני הפרה כאשר זרימת החלב שנחלב מיידית מופנית 	 
לאיבוד, ולאחר שהמכונה חולבת באופן אוטומטי אפשר להעביר את הצינור ממצב איבוד החלב 

למצב שמירה21.

ו. אופני החליבה בהיתר המקובלים כיום בארץ 
במדינת ישראל כיום, החולבים בשבת באופן מותר עושים זאת באחת מארבע הדרכים הבאות: 

חליבה ע"י גוי.א. 

חליבה בדרך הראשונה המוצעת ע"י החזו"א - בעזרת מכונת חליבה שבה הגביעים מורכבים ב. 
על עטיני הפרה מבלי שהפרה מתחילה להיחלב )הדבר נעשה ע"י הפעלת הואקום המצמיד 
המאפשרת   - הפעימות   - הפולסציה  מערכת  את  להפעיל  מבלי  הפרה  לעטיני  הגביעים  את 
הרכבת  לאחר  בגרמא  נעשית  החליבה  את  המאפשרת  הפולסציה  כשהפעלת  החליבה(,  את 
הגביעים22. לאחר שהתברר שבחלק גדול מהמקרים מתקיימת חליבה של כמה טיפות ברגע 
שמצמידים את הגביעים לעטיני הפרה עוד לפני הפעלת מערכת הפולסציה, שופרה המערכת 
בעזרת סידור טכני, שהביא לכך שגם אם מספר טיפות נחלבות קודם להפעלת הפולסציה ע"י 

גרמא הרי שטיפות אלו הולכות לאיבוד23.

- בעזרת מכונת חליבה שבה זרימת החלב בעת ג.  חליבה בדרך השנייה המוצעת ע"י החזו"א 
למיכל  החלב  זרימת  מוסטת  מכן  ולאחר  לאיבוד,  מכוונת  הפרה  עטיני  על  הגביעים  הרכבת 

החלב24. 

20. לח, ד. וראה בעמוד הימיני לגר"ש ישראלי סי' כה, שמעלה פקפוקים לגבי היתר זה של החזון איש.
זו של העברת הצינור מאיבוד לשמירה. להיפך - מהכתובים  21. ניסוח הדברים הכתובים בחזו"א אינו תומך באפשרות 
משתמע שהדבר אסור, אך קיימת מסורת מבוססת ואמינה של רפתני חפץ חיים שכך הינחה אתם החזו"א הלכה למעשה. 
וראה גם בהערת הפתיחה לתשובתו של הגר"ש ישראלי ב"עמוד הימיני", שממנה משמע שאכן היה פער בין הכתוב בחזו"א 

ובין התורה שבע"פ שעל פיה נהגו על פיו בחפץ חיים למעשה.
22. למעשה הפעלת הפולסציה נעשית בגרמא דגרמא, וראה "עמוד הימיני" שם המסביר את היתרון שבכך.

23. ראה זאב וייטמן, חליבה בגרמא, תחומין טו.
24. שיטה זו שופרה באופן משמעותי בכך שההעברה מאיבוד לשמירה נעשית לא באופן ישיר בידיים אלא בגרמא )מכיון 
הדרכים  בשתי  החזו"א(.  בשם  שנאמר  זה  היתר  על  ערערו   - ועוד  ישראלי  הגר"ש  אויערבך,  הגרש"ז  ביניהם   - שרבים 
המבוססות על שיטת החזון איש יש להקפיד מאוד שבמהלך החליבה היהודי לא ירכיב גביעים שנפלו או יתקן את מיקומם 
של גביעים שלא מורכבים היטב על עטיני הפרה, כי בפעולות אלו הוא עלול להיכשל באיסור חליבה בשבת. במקרה של 
צורך בפעילות כזו, יש להחזיר את המערכת למצב של הפסקת חליבה, ולהתחיל את הרכבת הגביעים במצב שבו אין חליבה 
או שהחלב זורם לאיבוד. באחד הישובים הועלה רעיון לנקב את מיכל החלב בחור קטן שדרכו יזרום החלב לאיבוד במשך 
כל זמן החליבה, וכך למעשה כל החליבה תתבצע למיכל חלב שזורם לאיבוד, ובאופן זה תיפתרנה כל הבעיות. כמובן, מדובר 
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הפרה ד.  אנושית.  מעורבות  ללא  בעצמן  נחלבות  הפרות  שבה  חדשה  מערכת   - חליבה  רובוט 
ומרכיב בעצמו  לרובוט החליבה, שמזהה את הפרה  וצרכיה  לרצונה  ובהתאם  מגיעה בעצמה 
וחולב את הפרה באוטומציה מושלמת. אין ספק, שזו היא הדרך  את הגביעים על הפטמות 

המובחרת לחליבה בשבת מכל הדרכים כולן, שהרי אין בה כל מעורבות אנושית25.

ז. חלב שנחלב בשבת באיסור
ההיתר  מדרכי  אחת  פי  על  שלא  החול,  בימות  כמו  יהודים  ע"י  בשבת  שנחלב  חלב  של  דינו  מה 

הנ"ל?

התשובה לשאלה זו תלויה בהכרעתנו בשאלת הנאה ממלאכת שבת. בשו"ע )או"ח סי' שיח סע' א( 
נפסק, שאף שמדאורייתא מעשה שבת איננו נאסר - "השבת קודש ואין מעשיה קודש", יש מקרים 
שבהם קונסים את מחלל השבת ואוסרים עליו את ההנאה ממעשיו: "המבשל בשבת )או שעשה 
אחת משאר מלאכות( במזיד - אסור לו לעולם ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד, ובשוגג - אסור 

בו ביום גם לאחרים ולערב מותר גם לו מיד".  

לאור זה, גם אם יהודים חלבו בשבת באיסור במזיד החלב נאסר עולמית רק עליהם, אך הוא מותר 
לאחרים, שלא חלבו, מיד במוצאי שבת. אלא שעדיין יש לדון האם יש להחמיר במקרה שבו החולב 
מייעד מלכתחילה את החלב עבור אחרים, והאם אין מקום לאסור לאחרים את החלב מטעם חילול 
השם שיש בכך, שהם נהנים ממלאכת איסור שנעשתה בשבת26? והאם אין מקום לאסור לקנות את 

החלב, כדי שהקנס שהוטל על מחלל השבת בגלל עבריינותו יהיה משמעותי?

"אין מבטלין  ה(:  צט סע'  סי'  )יו"ד  נפסק בשו"ע  ביטול איסורין  המגן אברהם מביא שבהלכות 
איסור לכתחילה. עבר וביטלו, או שריבה עליו, אם בשוגג מותר, ואם במזיד אסור למבטל עצמו, 
ייהנו ממה  כן לישראל אחר, שלא  גם  )ואסורים למכרו  וכן למי שנתבטל בשבילו  אם הוא שלו, 
שבטלו( ולשאר כל אדם מותר". ולכאורה לפי זה, גם בדין הנאה ממלאכת שבת התבשיל ייאסר 
למי שנתבשל בשבילו כמו למבשל עצמו, והיה מקום להחמיר לאסור את הנעשה באיסור גם למי 
שהמלאכה האסורה נעשתה בעבורו. אלא שמסקנת המגן אברהם היא, שבניגוד לביטול איסורים, 
שאסורים גם למי שנתבטל בשבילו מהחשש שמא יאמר לו לבטל, הרי לגבי חילול שבת דחמירא 
ולכן  ליה אין חשש שישראל יאמר לישראל אחר לבשל או לעשות מלאכה אחרת בשבת עבורו. 
בהנאה ממלאכת שבת האיסור הוא רק על מחלל השבת עצמו, ולא על מי שהמלאכה נעשתה עבורו 

)וכן פסק גם המשנה ברורה בסימן שיח ס"ק ה(. 

ה"משנה ברורה" שם מעיר, שבמקרה כזה אין צורך להמתין במוצאי שבת אפילו בכדי שיעשו, כפי 
יהודי: "דלא בעינן להמתין בכדי  גוי שעושה מלאכה בשבת עבור  שחייבים להמתין במקרה של 

בנקב קטן, שלאחר סיום החליבה הוא ייסגר, כך שהכמות שתלך לאיבוד תהיה קטנה יחסית. השאלה היא האם מצב כזה, 
שבו חולבים למיכל מנוקב בנקב קטן, נחשב לחליבה לאיבוד, מכיון שסוף סוף אם הנקב לא ייסגר כל החלב ילך לאיבוד; 
או שמכיון שבתום החליבה הנקב ייסגר ורוב החלב יישמר, אין זה נחשב לחליבה לאיבוד. מהגמרא בב"ק קטו, ב ומרש"י 
שם משמע, שיש לחלק בין חבית עם נקב קטן שתכולתה איננה נחשבת כהפקר, ובין חבית עם נקב גדול ושופע, שתכולתה 
הפקר. לפי זה נראה, שבמקרה של נקב קטן במיכל החלב הדבר לא יחשב כחליבה לאיבוד )ועיין בשו"ע חו"מ סי' רסד סע' 

ה(. עם זאת, כתוספת לסידורי השבת ולהנחיות החליבה ייתכן ובניקוב כזה יהיה משום תוספת הידור.
25. הבעיה היחידה היא שלעתים קורות תקלות, ויש להבטיח שהתקלות יתוקנו בשבת ע"י גוי ולא ע"י יהודי.  להרחבה 

בנושא רובוט החליבה ראה מאמרו של הרב מוסקוביץ בעמ' 91 בקובץ זה.
26. לשאלה זו נתייחס להלן בפרק י.

חלב שנחלב בשבת באיסור
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שיעשו אלא במלאכה הנעשית ע"י אינו יהודי בשביל ישראל, משום דקל בעיניו איסור דאמירה 
ע"י  שנעשה  דבר  אבל  מיד;  שבת  במוצאי  לו  מוכן  שיהיה  כדי  אחרת  פעם  כן  לעשות  ויבוא  לגוי 
לומר  יבוא פעם אחרת  זה שנתיר למוצאי שבת מיד  ידי  ליכא למיחש דעל  ודאי  בידיים  ישראל 

לישראל לבשל לו בשבת בשביל זה; ועוד שהישראל לא ישמע לו, דאין אדם חוטא ולא לו27".

כותב  סופר"28  שה"כתב  אלא  אחרים.  עבור  כשחולב  גם  איסור  שאין  היא  הדין  שורת  כן,  אם 
אך  פעמי;  חד  באופן  בשבת  אסורה  מלאכה  שעושה  במי  מדובר  כאשר  רק  נכונים  אלו  שדברים 
כאשר חילול השבת נעשה בקביעות מדי שבת בשבת, פשוט בעיניו שבמקרה זה קנסו רבנן לאלו 
שנתבשל בשבילם כמו למבשל עצמו, אם הבישול או חילול השבת נעשה בידיעתם ולרצונם29. ועוד 
מוסיף ה"כתב סופר", שגם אם אין לאסור על האחרים מכיון שחילול השבת לא נעשה לרצונם, 
ומשום  עיור"  "לפני  עבור מה שיוצר בשבת משום איסור  ולשלם  יש עליהם איסור לקנות  עדיין 
איסור מסייע, מכיון שלמחלל השבת עצמו אסור למכור את מה שייצר תוך כדי חילול שבת. אם 
כן, אליבא דה"כתב סופר" היה מקום לאסור לקנות ממי שחלב בשבת באיסור במזיד, מכיון שלו 
עצמו החלב אסור, וכן אסור לו למוכרו לאחרים, וממילא קנייתו על ידי אחרים יש בה משום איסור 

"לפני עיור"30.

ח. האם החולבים נחשבים לשוגגים או למזידים?
דבריו אלו של ה"כתב סופר" הינם הבסיס לאסור חלב שנחלב בשבת באיסור. מכיון, שכפי שנראה 
להלן, חילול השבת בחליבה לא נעשה לרצון המחלבה הרוכשת את החלב, הרי שגם אליבא דה"כתב 
יש עדיין, אליבא דה"כתב סופר", איסור משום  סופר" אין עליה כל קנס31; אלא שעל המחלבה 
"לפני עיור" או מסייע לדבר עבירה. אלא שדבריו אלו של ה"כתב סופר" מתייחסים רק למקרה 

27. יש להעיר, שלחלק מהראשונים )רש"י, רמב"ן, שאילתות, בה"ג ועוד - עי' ב"י או"ח סי' שיח( יש להמתין בכדי שיעשו גם 
כאשר ישראל עושה מלאכה בשבת עבור יהודי. וכן יש להעיר שהפמ"ג )סי' שכה א"א ס"ק כב( סובר שגם למתירים במוצ"ש 
מיד יש להחמיר בישראל משומד, והיה מקום לנקוט כדעתם במיוחד בימינו, כשלדאבוננו מה שהיה פשיטא למשנה ברורה, 
שאין כל חשש שישראל יגיד לישראל אחר לעשות מלאכה בשבת, ושגם אם יאמר לו בודאי שהישראל לא ישמע לו - לא 
פשיטא לנו במציאות ימינו. אלא שספק גדול אם לגבי חליבה באיסור ניתן לשער מהו בכדי שיעשו, שהרי מצד אחד אין 
אפשרות כלל לחלוב את החליבה של ליל שבת או שבת בבוקר במוצאי שבת, כלומר אין כל אפשרות שהדבר ייעשה במוצאי 
שבת בהיתר; ומצד שני, מכיון שניתן לחלוב בליל שבת בהיתר גמור, הרי שאולי אין מקום לדבר על בכדי שיעשו במוצאי 

שבת, שהרי יכול היה לעשות בהיתר בשבת עצמה, ואין כאן הנאה ממלאכת איסור שנעשתה בשבת )וראה להלן פרק ט(. 
28. אברהם שמואל בנימין וולף סופר, בנו של ה"חתם סופר".

29. כתב סופר סי' נ בדיון לגבי פונדק יהודי המבשל בשבת בקביעות עבור יהודים. בנושא הצורך בדעתם ולרצונם פוסק 
ה"כתב סופר" כדעת הט"ז ביו"ד סי' צט.

30. גם אם נאסור לרכוש את החלב משום חשש לפני עיור, האיסור יחול לגבי המחלבה הקונה ולא לגבי הצרכן הקונה 
מהמחלבה, שהרי ה"לפני עיור" או המסייע של הצרכן הינו שבקנייתו הוא מכשיל או מסייע למחלבה שעוברת על איסור 
לפני עיור בקנותה את החלב מהיצרן העבריין, וקיי"ל שלפני דלפני לא אמרינן - כלומר, אין איסור לפני עיור בהכשלת חברו 

באיסור לפני עיור כלפי גורם שלישי )ראה מאמרי בתחומין כה בנושא הטיפול בטריפות במדינת ישראל, עמוד 323(. 
31. וראה בשו"ת הר צבי או"ח ח"א סי' קפ לגבי חשמל המיוצר בשבת, שלדעת הרצ"פ פרנק הדבר לא נחשב לנעשה ברצונם 
של המשתמשים שומרי המצָוה, שהרי הם מעדיפים שיתחילו ביצור החשמל במוצאי שבת. ואם כך, על אחת כמה וכמה 
לרצונם של  בניגוד  הינה  לומר, שהחליבה באיסור  דרך לחלוב בשבת בהיתר, שיש  יש  בחליבה בשבת, שבניגוד לחשמל 
שומרי המצוות. הרצ"פ פרנק מפקפק גם בכל חידושו של ה"כתב סופר", ולדעתו ייתכן שמכיון שסוף סוף הגזרה לא נגזרה 
על אחרים, אי אפשר לחדש גזרה כזו, גם אם טעם הגזרה שייך במציאות המדוברת. ועוד כותב הגרצ"פ פרנק, שמדברי 
הפמ"ג שהובאו לעיל בהערה 27, שאוסר במומר שעשה עבור אחרים בכדי שיעשו, מוכח שדעתו איננה כדעת ה"כתב סופר", 

שבמומר העושה לאחרים בדרך קבע יש לאסור עולמית.
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מקום  אין  בשוגג  שנעשה  שבת  בחילול  מדובר  שבהם  במקרים  במזיד.  נעשה  השבת  חילול  שבו 
לאסור, שהרי אין איסור על מעשה שבת לגבי מי שבישל או עשה איסור אחר בשוגג, שהרי גם לו 
עצמו )וקל וחומר לאחרים( מותר במקרה כזה ליהנות מהחלב מיד במוצאי שבת )שו"ע או"ח סי' 

שיח סע' א(.

לחשוב  טועים  הרפתנים  שרוב  מכיון  לשוגגים,  בשבת  החולבים  נחשבים  ימינו  ובמציאות  ייתכן 
המכונה  אם  אך  בשבת,  החשמלית  המכונה  את  להפעיל  האיסור  הוא  בשבת  בחליבה  שהאיסור 
תופעל ע"י שעון שבת הם סבורים שאין כל איסור בהרכבת הגביעים על עטיני הפרה, כלומר בעיקר 
מעשה החליבה בשבת. מקור הטעות נובע מכך שהם רואים שגם שכניהם הרפתנים שומרי התורה 
והמצוות חולבים בשבת, והם אינם מודעים לכך שאצלם יש סידורי שבת מיוחדים. כך שבחליבה 
עצמה הם שוגגים, והם אף סבורים שיש מצָוה לחלוב בשבת למניעת צער בעלי חיים. אם אמנם כך, 
ייתכן ובמציאות ימינו אין מקום לאסור את החלב שנחלב בשבת לאחרים, מכיון שהאיסור נעשה 

בשוגג32. 

ברור מאליו, שבמקרים אחרים שבהם איסור החליבה ידוע, אך יש מחלוקת לגבי אופן החליבה 
המותרת בשבת, הרי שאין כל מקום שהמחמירים הסבורים שאין להתיר לחלוב בדרך מסוימת, 
יחמירו על עצמם לאסור את החלב שנחלב ע"י מי שחלבו בדרך זו על פי הוראת רבותיהם, שהרי 
את  לקנוס  מקום  כל  אין  אך  באיסור,  נעשתה  החליבה  המחמירים  שלשיטת  אף  כזה,  במקרה 

החולבים, שפעלו בהתאם להוראת רבותיהם. 

ט. דין חלב שהיה אפשר לחלוב בהיתר
גם אם לא נקבל, שברוב המקרים כיום החולבים בשבת באיסור נחשבים לשוגגים או שמציאות זו 
תשתנה, ייתכן ויש סיבה נוספת להקל בחלב שנחלב בשבת באיסור - מכיון שניתן היה לחלוב את 
החלב בשבת בהיתר, ולמעשה, אין לנהנה ממנו במוצאי שבת כל הנאה מעצם חילול השבת, שהרי 
הוא יכול היה ליהנות מהחלב באותה מידה גם אם החלב היה נחלב בהיתר. זאת, בניגוד לתבשיל 
שבושל בשבת, שהאוכלו במוצאי שבת נהנה ממלאכה אסורה בשבת, שהרי אי אפשר להכינו בהיתר 
בשבת. לעומת זאת, בחלב שנחלב בשבת באיסור, אין לנהנה מהחלב במוצאי שבת כל עדיפות וכל 
נפקא מינה אם החלב נחלב בהיתר ע"י גוי או בדרכים מותרות אחרות, או שהחלב נחלב באיסור. 

ממילא, אי אפשר להתייחס למשתמש בחלב במוצאי שבת כמי שנהנה מחילול שבת33. 

י. חילול השם
מהאמור עד כאן עולה, שיש מקום להקל בשימוש בחלב שנחלב בשבת באיסור. אלא שלמרות 
באופן  שתבהיר  מחאה,  חובת  עלינו  חלה  השם,  חילול  משום  כזה  בשימוש  יהיה  שלא  כדי  זאת, 
ברור וחד משמעי שהחליבה בשבת נעשית באיסור למורת רוחנו, ולמרות מחאתנו ורצוננו הגדול 

32. וראה חיי אדם )ט, יא( שגם באומר מותר התבשיל מותר מיד במוצ"ש אפילו לעושה האיסור בעצמו )וכפי שכתב הט"ז 
לגבי ביטול איסורין ביו"ד סי' צט(. ואף שהפעלתו החשמלית של מכון החליבה עצמו נעשית באיסור במזיד, אין הפעלה זו 
יכולה לאסור את החלב שנחלב לאחר מכן, ובדומה למקרה שבו יהודי יפעיל את מכון החליבה, אך החליבה תיעשה כדין ע"י 

גוי, שאי אפשר לומר שהחלב נחלב באיסור או תוך כדי חילול שבת מחמת שמכשיר החליבה )המכון( הופעל באיסור. 
33. ראה ברמ"א שכה, י, לעניין מים שהובאו דרך רשות הרבים לרשות היחיד שמותר לשתותם, מכיון שאפשר לשתותם גם 
ללא חילול שבת ע"י שילך בעצמו לבאר )וראה שם במשנה ברורה ס"ק נה, שזה הנימוק להיתר(. וראה עוד בשו"ת אורח 

משפט סי' מט, לגבי הנאה ממנעלים שצוחצחו בשבת עם משחה באופן שניתן היה לצחצחן גם ללא משחה.

חלב שנחלב בשבת באיסור
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שהחליבה תעשה בהיתר ולא באיסור.

לענ"ד, אנו יוצאים ידי חובת מחאה זו באופן מהודר ומספיק בכך שאנו מבהירים לחולבים שאנו 
לא יכולים להשתמש בחלב שלהם לתוצרת מהדרין המיועדת לציבור המקפיד, ובכך הם מבינים 
ולמערכת  שלהם  החלב  את  הקולטות  למחלבות  גורמת  באיסור  חולבים  שהם  שהעובדה  היטב 
מהחלב  באיסור  שנחלב  החלב  את  להפריד  נאלצים  אנו  שהרי  ביותר,  גדולים  קשיים  הכשרות 
והעובדה שהמחלבה המייצרת את  - דבר שכרוך בהרבה מאוד הוצאות וקשיים.  שנחלב בהיתר 
מוצרי החלב מוכנה לשלם להם תוספת תשלום אם הם יקבלו על עצמם לחלוב בשבת באופן מותר 
- מבהירה להם מעבר לכל ספק שלא ניחא כלל לרוכשי החלב שהם חולבים באיסור, וממילא אנו 
יוצאים ידי חובת המחאה וההבהרה שהאיסור נעשה שלא לרצוננו ולמורת רוחנו, ואין כאן כל חשש 
לחילול השם. ואם אמנם את החלב עצמו יש להתיר מכל הטעמים שמנינו לעיל, וידי חובת מחאה 
אנו יוצאים בהבהרה הברורה של המחלבות לחולבים שהן היו מעוניינת מאוד שהחליבה בשבת 
תעשה כדין, הרי שלכאורה הצרכן עצמו פטור מחובת המחאה, וממילא אין לו כל סיבה להימנע 
מלהשתמש בחלב גם אם הוא נחלב באיסור. וקל וחומר אם מדובר בחלב שספק נחלב באיסור 
)שהרי ייתכן שהוא נחלב ע"י הגוי העובד בחלק גדול מהרפתות(, וקל וחומר אם החלב הזה קרוב 

לודאי מעורב בכמות גדולה של חלב שנחלב בהיתר, וכפי שנראה בפרק הבא.

יא. דין תערובת חלב שנחלב באיסור 
לאור מסקנתנו, שיש מקום רב להקל בשימוש בחלב שנחלב בשבת באיסור, אין מקום לדון בנושא 
להיתר החלב שנחלב בשבת  נוסף  סניף  בגדר  רק  הינם  לכן הדברים שלהלן  כזה.  תערובות חלב 

באיסור, למי שליבו לא שלם עם הנימוקים להיתר שהובאו לעיל.

ה"כתב סופר", שמחמיר באיסור מעשה שבת לאחרים, סבור שהקנס לגבי מעשה שבת מתייחס 
רק לתבשיל שנתבשל בשבת כמות שהוא, ובכל מקרה שבו יש בפנינו תערובת של מעשה שבת עם 
היתר - אין מקום לקנוס ולאסור את כל התערובת. יתירה מזו - אליבא דה"כתב סופר" מותר אף 
לכתחילה לערב את מעשה השבת שנאסר34, ולפי דעתו "די לקונסו בעין, שלא יאכלנו עד שיערבו 
עם דבר מותר", ואם הוא ערב את מעשה השבת בהיתר - התערובת מותרת גם לו עצמו. לדעתו של 

ה"כתב סופר" מספיק לבטל את איסור מעשה שבת חד בתרי, ואין כל צורך לבטלו בשישים35. 

על  או  בימות החול בלבד  על טהרת חלב שנחלב  'מהדרין',  מוצרי  בייצור  ייתכן ששכרנו  זה  לפי 
טהרת החלב שנחלב בשבת בהיתר - יוצא בהפסדנו בכך שבמוצרים שבכשרות רגילה אין ביטול 
ברוב של החלב שנחלב באיסור. אלא שגם במציאות הקיימת נראה שתמיד יש ביטול ברוב של 
החלב שנחלב באיסור, מכיון שבכל מקום שבו אין השגחה ופיקוח על החליבה בשבת גם אם החלב 
נחלב בשבת כהלכה )ע"י גוי( הוא מעורב עם החלב שנחלב שלא כדין. כמו"כ, ברוב המקרים החלב 
ולאותו מיכל  ביום שישי,  בו כבר חלב שנחלב בהיתר  שנחלב באיסור בשבת נאסף למיכל שיש 
יחלבו שוב במוצאי שבת חלב היתר גמור )ורק לאחר מכן החלב ייאסף ע"י המיכלית למחלבה(, כך 

34. כשיטת רבנו יונה בפסחים ל, דס"ל שחמץ לאחר הפסח מותר לערב לכתחילה. ולדעת ה"כתב סופר" גם הרא"ש, שחולק 
לגבי חמץ שעבר עליו הפסח, יודה במעשה שבת, מכיון שבניגוד לחמץ אחר הפסח, שבפסח עצמו הינו איסור מוחלט וחמור 
שאיננו מטעם קנס, הרי מעשה שבת אסור רק מטעם קנס. ובניגוד לחמץ לאחר הפסח שייתכן ואסור לכולם, הרי שמעשה 

שבת נאסר עולמית רק לעושה האיסור בעצמו ולא לאחרים.
35. שלא כפרי מגדים שהצריך שישים.
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שעדיין סביר להניח שלמרות ההפרדה בין חלב שנחלב באיסור ובין חלב שנחלב בהיתר, החלב שנחלב 
באיסור מעורב תמיד בהרבה חלב היתר.

ועוד יש להסתפק, במקרה שאדם חולב באיסור שבת באמצעות מכונת חליבה כפי שמקובל היום, האם 
זה יחשב לחליבה בגרמא, באופן שהחלב לא ייאסר כדין חלב שנחלב באיסור שבת גמור. גם אם נאמר 
שחליבה במכונה נחשבת לחליבה בידיים, עדיין יש מקום לדון האם הדבר נכון רק לחלב שנחלב סמוך 
להרכבת הגביעים על עטיני הפרה )בכוח ראשון( - או גם לחלב שנחלב הרבה לאחר שהאדם הסיר את 
ידיו ממכונת החליבה36. אם אנו מתייחסים רק למעט החלב שנחלב מיד לאחר הרכבת הגביעים כחלב 
שנחלב באיסור, כשכל שאר החלב שנחלב בהמשך לא נחשב לחלב שנחלב באיסור - הרי פשוט שכיום 
)גם במציאות שבה מפרידים חלב שנחלב בהיתר גמור לצורך ייצור מוצרי מהדרין( אין לנו כלל מצב של 
חלב שנחלב באיסור שאיננו בטל ברוב גדול. מבחינה זו יש הבדל גדול בין חלב שנחלב בשבת באיסור 
בחליבה ידנית, שכולו אסור, ובין חלב שנחלב בשבת באיסור ע"י מכונה החולבת בכח החשמל, שרובו 

מותר.

יב. דין כלים שבלעו חלב שנחלב באיסור 
כפי שראינו, ה"כתב סופר" שמחמיר לאסור את מה שנעשה בשבת לאחרים כמו למחלל השבת עצמו בכל 
מקרה שבו חילול השבת נעשה דרך קבע, מיקל מאוד בכל מקרה של תערובת דבר שנעשה באיסור )אפילו 
חד בתרי ואפילו לערב לכתחילה(. והוא הדין שהוא מיקל בנושא הכלים שבלעו דבר שנעשה באיסור 
בשבת - לדעתו הגזרה היא על התבשיל עצמו, אך אין מקום לגזור איסור גם על בליעת הכלים. ואע"פ 
שלגבי בישול נכרים נחלקו הפוסקים אם אזלינן בתר טעמא של חתנות שלא שייך בבליעה37, או שמשווים 
את האיסור לשאר איסורים שיש בהם איסור בליעה38, הרי שלדעתו, אין להשוות בישול נכרים, שנקבע 
כאיסור מוחלט, לאיסור מעשה שבת, שמלכתחילה נאסר עולמית רק למחלל השבת עצמו ולא לאחרים.

משמע  בשבת,  לחולה  בהם  שבישלו  כלים  המתיר  הרשב"א39,  שמדברי  מודה  סופר"  ה"כתב  זאת,  עם 
שקיים איסור בכלים שבישלו בהם בשבת באיסור, וכן הסיק מדברי הרשב"א המג"א על שו"ע40. אלא 
שלדעת ה"כתב סופר" גם אם אמנם כך היא דעתו של הרשב"א, בנושא זה יש לילך אחר הרבים החולקים 
על הרשב"א ומקילים בכלים שבלעו מתבשיל שנתבשל בשבת באיסור41. כך שהפה שהרחיב את איסור 
מעשה שבת גם לגבי אחרים שחילול השבת נעשה בעבורם - הוא הפה שהתיר את הכלים שנתבשל בהם 

מעשה שבת כזה.

36. ראה מה שכתבתי בעניין זה במאמרי זריעה בגרמא בשביעית, תחומין ז, עמ' 62 ואילך. וראה עוד בדבריו של הרב יצחק 
לוי הלפרין, בספרו שו"ת מעשה חושב ח"א סי' לג סוף פרק ה ופרקים ח, יא ועוד. ושם הוסיף והעיר, שאם אנו מייחסים 
את כל המשך פעולת החליבה למרכיב הגביעים, הרי שבכך אנו מערערים עד מאוד את פתרון החליבה בשבת באמצעות 
צינור החלב  ולאחר מכן מועבר  לאיבוד,  לחלוב כאשר תחילת החליבה מוזרמת  ע"י החזון איש, שהתיר  מכונות שהוצע 

הזורם לאיבוד לשמירה לכד החלב. 
37. דעת הרא"ש בטור יו"ד סי' קיג. ובב"י שם מביא שכן דעת הרא"ה, כפי שמובאת בתשובת הר"ן.

38. דעת הרשב"א, וכדעתו נוטים גם הר"ן והב"י שם.
39. תשובה קעה.

40. ועיין במאמרו של הרב יעקב מאיר שטרן ב"בנתיב החלב" ח"א )עמ' 85( שמביא שהיד יהודה והמטה יהודה חלקו על 
המג"א, ולדעתם אין לאסור את הכלים.

41. ועיין עוד בנושא זה בחוברת "בנתיב החלב" במאמר הנ"ל, וגם במאמרו של הרב דוד שלמה זולדן )עמ' 77( שמחדש 
שגם אליבא דהרשב"א איסור הכלים הוא רק למבשל עצמו ולא לגבי אחרים.

חלב שנחלב בשבת באיסור
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כשרות פרות שנפגעו בזירות לחימה

דין חלב בהמה שנטרפה בחייה א. 

מהות הפגיעה בפרותב. 

בהמות פגועות חרדהג. 

כשרות "בהמה מסוכנת"ד. 

במהלך מלחמת לבנון השניה ומבצע "עופר יצוקה" היו מקרים בהם נפלו טילים על רפתות של 
התעורר  הדברים  בעקבות  רבות.  פרות  ונפצעו  נהרגו  מכך  וכתוצאה  לבשר(,  )או  לחלב  פרות 
חשש באשר לכשרות החלב, מפני שחלק מן הפרות נתקפו בחרדה דבר שהמעיט את תנובת 

חלבן, וחלקן אפשר שנכנסו לגדר "מסוכנת" ולחששות אחרים בנוגע לכשרות חלבן ובשרן.

בעניין  להלכה  ענ"ד  את  לחוות  תנובה,  חברת  רב  שליט"א,  וייטמן  זאב  הרב  ידידי  ע"י  נשאלתי 
כשרות החלב המסופק לתנובה ממשקים אלו. ואין אני פוסק בזה להלכה, כי אם מציג בזה את 

חוות דעתי העניה, ומרנן פוסקי הדור יכריעו בדבר. 

כמו-כן עלי להעיר, כי באופן פיסי לא ראיתי את הפרות שנפגעו ולא ידוע לי מצבן, וכל מה שאכתוב 
בזה הוא תיאורטי בלבד. כמובן שלמעשה יש לדון על כל בהמה שנפגעה לגופה, ולבחון את אופן 
הפגיעה בה ואם זו פגיעה שיש בה חשש שהבהמה נטרפה וממילא נאסר חלבה )יש צורך להיעזר 

ברופא וטרינר, ובעקבות ממצאי הבדיקה שלו לקבוע את דינה(.

השאלות להלכה
אחרי א.  רק  נקבע  הבהמה  בשר  שכשרות  אף  ומוצריו?  החלב  דין  מה  בחייה  שנטרפה  בהמה 

שחיטתה ובדיקת טרפותה, בעניין חלבה ההלכה היא שאף בחייה לפני שחיטתה אם הבהמה 
נטרפה חלבה אסור.

במה הם העקרונות שעל פיהם קובעים בכל בהמה שנפצעה אם יש חשש שנטרפה?ב. 

בהמה שלא נפגעה באופן פיסי בגופה כי אם נתקפה בחרדה, האם דבר זה יכול לגרום לחשש ג. 
כשרות הבהמה וחלבה?

בהמה שנפגעה באופן שלא תהיה טרפה, אך היא מסוכנת וממהרים לשוחטה לפני שתמות, ד. 
האם חלבה מרגע שהיא הוגדרה כ'מסוכנת' יכול להיות כשר "למהדרין"?

א. דין חלב בהמה שנטרפה בחייה 
מרן בשו"ע )יו"ד סי' פא סע' ב( כתב: "גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצאה טריפה, אם הוא טרפות 
שאפשר שלא אירע לה אלא עתה )ס"א שאירע לה עתה ועיקר(, כגון ניקב קרום של מוח וכיוצא 
בו מותרת, דאמרינן השתא הוא דנטרפה. אבל אם ידוע שקודם שחלבה נטרפה, כגון יתרת אבר 
שנטרפת בו או הוגלד פי המכה שבידוע ששלושה ימים קודם השחיטה היה, כל הגבינות שנעשו 
מחלבה אסורות". והרמ"א חולק בזה וכתב: "מיהו בהוגלד פי המכה אין לאסור רק הנעשה ממנה 

תוך שלושה ימים, אבל מה שנעשה מחלבה קודם לזה - שרי". ע"כ.

הרב עמרם אדרעי
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סמוך  שנטרפה  בהמה  מחלב  שנעשו  החלב(  מוצרי  )וכל  גבינה  או  שָחָלב  אנו,  למדים  מכאן 
נטרפה;  ימים קודם שנטרפה מותר, משום דאמרינן השתא  נחלב שלושה  לשחיטתה, אם החלב 
ואם נחלב תוך שלושה ימים שלפני שחיטתה דעת רוב הפוסקים להתיר )באה"ט בס"ק ט בשם 
הש"ך(, ויש אוסרים )מהרש"ל ותרוה"ד הובאו בש"ך הנ"ל(. למעשה, אנו אוסרים כל חלב ומוצריו 
מבהמה שידוע לנו שנטרפה בחייה. על כן בנידון דידן, יש לבדוק כל בהמה שנפגעה אם נטרפה ע"י 

כך וחלבה אסור.

יש להעיר, שבהמה שנפגעה באופן שהיא צריכה ניתוח בחייה )להוצאת רסיסים וכד', ואף אם ברור 
לנו שלא נטרפה ע"י הרסיסים עצמם( דינה כדין פרות המנותחות, ויש לנהוג בה ככל פרה מנותחת 

כמקובל וכנהוג בתנובה.

ב. מהות הפגיעה בפרות
פגיעות היכולות להטריף את הבהמה וחלבה יהיה אסור:

אם חדר רסיס וכדו' לראש הבהמה )ע"פ רוב הבהמה מתה מזה מיד(, יש חשש לנקובת המוח . 1
והבהמה טרפה ע"י כך )יו"ד סי' לא סע' א(.

אם חדר רסיס לצוואר הבהמה במקום המיועד לשחיטה, יש חשש לנקיבת הושט דבר המטריף . 2
את הבהמה )יו"ד סי' לג סע' ג(. אין אנו בקיאים בבדיקת הושט )עי' ברמ"א שם סו"ס ו(.

אם הרסיס חדר לחלל הבהמה, ויש חשש שחדר לאחד מאברי העיכול של הבהמה החל מהושט . 3
וכו'  והגסים  הדקים  המעיים  ההמסס,  הכוסות,  בית  הקיבה,  הכרס,  )כולל  לחלחולת  ועד 

הנקראים בני מעיים( וניקבם - הבהמה טרפה )יו"ד סי' מו(.

אם נפגעה בחזה )או בצלעות(, יש חשש לנקיבת הריאה דבר המטריף את הבהמה )יו"ד סי' לה . 4
סע' א(.

אם נקבו אברים אחרים בחלל הבהמה, כגון הטחול )במקום העבה - יו"ד סי' מג סע' א(, טרפש . 5
הכבד - הסרעפת )יו"ד סי' מא סע' ד(, כבד שניקב כנגד המרה )ש"ך יו"ד סי' מא(, מרה שניקבה 
)יו"ד סי' מב סע' א(, לב שניקב מבחוץ לבית חללו, אע"פ ששומן סותמו טרפה )יו"ד סי' עב(, 
בהל'  ע"ע  הפנימיים  האיברים  שאר  לגבי  )שם;  לחלל  הגיע  לא  אפילו  הלב  קנה  ניקב  אם  וכן 

טרפות(. כל אלו אפשר לבודקם לאחר השחיטה.

אם נפגעה ע"י רסיס שחדר רק לשרירי בשרה מבחוץ ולא חדר לחללה, לא נטרפת ע"י כך.. 6

היכול . 7 דבר  מרגליה,  אחת  באף  הגידים  צומת  נפגע  שלא  לבדוק  יש  ברגליה,  נפגעה  אם 
להטריפה.

ג. בהמות פגועות חרדה
לה שריאתה  לגרום  יכול  זה  דבר  נתקפה בחרדה,  כי אם  בגופה,  פיסי  נפגעה באופן  בהמה שלא 
תצטמק מפחד, וריאה שצמקה טרפה. עי' בשו"ע יו"ד סי' לו סע' יד-טו, שם כתוב: צמקה הריאה 
כולה, אם מחמת בני אדם שהפחידוה וכו' טריפה, ואם בידי שמים - כגון שפחדה מקול רעם או 
ראתה זיקים וכיו"ב, או מפחד שאר בריות וכו' - כשרה )ועיי"ש מש"כ כיצד בודקים אותה; ויש 
לברר אם הבהלה מהתפוצצות פצצה נקרא פחד מחמת בני אדם או בידי שמים(. בדיקה זו נעשית 

רק לאחר שחיטת הבהמה ובדיקת הריאה.

כשרות פרות שנפגעו בזירות לחימה
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ד. כשרות "בהמה מסוכנת"
בהמה שנפגעה באופן שלא תהיה טרפה, אך הפגיעה מסכנת אותה, ממהרים לשוחטה לפני שתמות, 
וזוהי הנקראת "בהמה מסוכנת", ויש דינים מיוחדים בשחיטתה )עי' יו"ד סי' יז והמקור לזה במס' 
חולין לז, ב(. כמו-כן יש דיון לגבי חלבה אם הוא יכול להיות כשר "למהדרין", עי' שם בשו"ע סע' ג 
שכתב: "גדולי החכמים לא היו אוכלים מבהמה שממהרים ושוחטים אותה כדי שלא תמות, ואע"פ 
שפרכסה בסוף השחיטה, ודבר זה אין בו איסור אלא כל הרוצה להחמיר על עצמו בדבר זה הרי 
יב(. דבר זה מבואר בגמ' )שם(, דהא דאמר יחזקאל: נבילה  )וכן כתב הרמב"ם הל'  זה משובח" 
וטרפה לא אכלתי, היינו שלא אכל מבשר כוס כוס, פי' בשר שאומרים שחוט שחוט שלא תמות לפי 
שמסוכנת היא. ובשמ"ח סע' ח כתב: דהאידנא ראוי לכל בעל נפש ליזהר מלאכול על ידי פרכוס 
אפילו ממסוכנת ישראל. ועי"ע בבית דוד ביסוד הבית סי' יז סוף אות ט, שהביא את השמ"ח הנ"ל 
וכתב דהאידנא דנפישי התולין להקל ומקלו יגיד לו, ראוי לכל בעל נפש ליזהר אפילו ממסוכנת 

ישראל אע"פ שאינו נוהג בשאר פרישות וחסידות, ולית בה משום יוהרא כלל.

ע"כ נלע"ד, שבהמה כזו שנפגעה באופן שנכנסה לגדר מסוכנת אע"פ שלא נטרפה באחד מאבריה, 
חלבה  כנ"ל,  מבשרה  לאכול  שמותר  אע"פ  שתמות,  לפני  אונס(  )שחיטת  לשוחטה  ממהרים  אך 

שנחלב ממנה מרגע שנפגעה עד ששוחטים אותה אינו יכול להיחשב "למהדרין" וכנ"ל.

עד כאן כתבתי את הנלע"ד להציע בדין חלב מפרות שנפלו עליהם טילי אויב, ומו"ר יכריעו בדבר.

וצור יצילנו משגיאות ומתורתו יראנו נפלאות, וישלח ממרום את ברכתו ויחון וירחם על פליטת 
עמו ישראל ויאמר לצרותנו די, אכי"ר.
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ניתוחים וטרינריים והשלכתם ההלכתית1

הקדמהא. 

ניתוח קיסריב. 

דיקוריםג. 

הניתוחים והשפעתם על הכשרותד. 

"יצאו הדקין"ה. 

התייחסות הפוסקים לשאלה זוו. 

א. הקדמה

במס' חולין )קטז, ב( משמע, שחלב היוצא מבהמה טריפה אסור באכילה ובשתיה. איסור זה 
הוא מדאורייתא, כמבואר בטושו"ע )יו"ד סי' פא(. והשאלה היא: איך אנו בכלל שותים חלב, 
הרי אנו מקפידים לאכול בשר 'חלק' בלבד, ואם חלב טריפה אסור - הרי שהחלב של 'כשר ולא 

חלק' אינו 'חלק', ומדוע אין אנו מקפידים על שתיית חלב 'חלק' בלבד?

כיום  מכך.  כתוצאה  ניזוקות  והיו  זרים  גופים  בולעות  היו  שהבהמות  הבעיה  קיימת  היתה  בעבר 
מחדירים לבטן הבהמה מגנט עטוף בפלסטיק, שצורתו כידית של מברג. מגנט זה קולט אליו את 
חלקי המתכת הזרים שהבהמה בולעת, והוא מצמצם כמעט לחלוטין את ממדי הסכנה של נקיבת 
המעיים וכד'. אולם עדיין קיימות שאלות של טריפות בבהמות, בעיקר בעקבות טיפולים רפואיים. 
ניתוח וטרינרי המחייב תשומת לב הוא ניתוח קיסרי. אמנם ניתוח זה אף הוא נעשה בימינו מעט 
מאוד, כתוצאה ממכלול שיטות טיפוח העדר, ובכל זאת עדיין מתבצעים ניתוחים אלה מדי פעם. 
נעשה  שולי  מיעוט  ורק  הבהמה,  את  מטריף  שאיננו  באופן  נעשים  ברובם  הקיסריים  הניתוחים 
באופן המטריף. זאת ועוד, בדרך כלל בהמה שעוברת ניתוח קיסרי לא מתאוששת לאחר הניתוח 
כל  אם  שאף  איפוא,  יוצא  קצר.  זמן  לאחר  נשחטת  היא  ולכן  מסחרית,  בכמות  חלב  לספק  כדי 
הבהמות המנותחות היו טריפות - אנו מדברים על פחות מפרומיל, ולמעשה מדובר על הרבה פחות 

מזה. עם זאת המיעוט הקטן הטרף עדיין קיים )וראה עוד להלן(.

הטיפול הבעייתי ביותר, שיש בו צורך בעיקר בארצות שעיקר מזון הבהמות הוא מרעה טבעי, הוא 
שחרור גזים מבטן הבהמה. בישראל הבעיה קטנה לאין ערוך, מאחר והזנת הפרות לחלב נעשית 
בצורה מסודרת ומתוכננת, ובדרך כלל לא במרעה טבעי. מ"מ ישנם מקרים בודדים שנוצרת תופעה 
של הצטברות גזים בבטן הפרה שחייבים לשחרר אותם. עושים זאת על ידי החדרת צינור דרך הפה 
או השקיית הפרה במי סבון, טיפולים שאינם גורמים לבעיה הלכתית, אך במקרים אחרים נעשה 

הדבר על ידי תקיעת דקר בבטן הבהמה הגורם לנקב. במקרים אלו קיים חשש של טריפה.

בעיה אחרת הקיימת בכל העולם היא כאשר קיבתה של הבהמה נשמטה מהמקום בו היא צריכה 

* דברים שנאמרו בכינוס רבני אירופה בבריסל, חשוון תש"ע 

הרב דוב לנדאו
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להיות, ויש לקשור את הקיבה כדי שהיא לא תצנח הלאה. בבעיה זו אפשר לטפל בכמה אופנים: 
אפשר לחדור אל חלל הבטן על ידי פתיחת פתח בדופן הבהמה, להכניס יד ולהשחיל מחט עם חוט 
לעובי הקיבה באופן שלא יעשה שם נקב, ולתפור את הקיבה אל תחתית הכרס החיצונה. בצורה 
זו אין כל בעיית כשרות. שיטות אחרות הן ניקוב או חיתוך של הכרס והקיבה, ואלה מטריפות את 

הבהמה.

ב. ניתוח קיסרי
ידי הגאון רבי אליהו  נז( נמצאת שאלה שהופנתה אל המחבר על  בשו"ת מנחת יצחק )ח"ד סי' 
שטרנבוך. מסקנת הגרי"י וייס זצ"ל היא: "בדבר אם מותר לכתחילה להשתמש בבהמות שיש להם 
קייזער שניט )=ניתוח קיסרי( כנ"ל או לא, כנזכר בשאלתו, לענ"ד אין היתר רק בבהמת ישראל 
נמצא  שלא  גופא,  בהאם  וביותר  הפנימיים,  איברים  בכל  היטב  הבדיקה  אחרי  מרובה,  ובהפסד 
בהם ריעותא אחרת". לגבי הניתוחים האחרים - ברור שאם פתחו את הכרס ישנה בעיה המטריפה 

כמבואר ביו"ד סי' מח, ולכן צריך לעשות את הניתוח מהצד בצורה שלא תטריף את הבהמה.

ג. דיקורים
אם ניקבו את מעי הבהמה - הרי היא טריפה. עניין זה של דיקור להוצאת גזים שמטריף את הבהמה 
מוזכר בהגהות לטור סי' מח. ישנם הרוצים לומר שדיקור אלכסוני לא יטריף, משום שכל שכבה 
תסתום את רעותה. בשו"ת מהרי"א אסאד )יו"ד סי' ס( מובאת שאלה זו "ע"ד בהמה שנתנפחה 
מרוב אכילה או שתיה, ועשו לה התקנה הידועה עפ"י רופא אומן שדקרוה במרצע בבטנה להוציא 
את הרוח. דקירה זו נעשית בתוך הכרס, אלא שהנקב נעשה בשיפוע באופן שבנקל תוך איזה ימים 
נתרפאת. וזה ב' שנים שעברו אירע כן ליהודי אחד בקהילת השואל, ובא אז בעל הפרה לשאול את 
פי רבו ואסר לו את הבהמה וחלבה. והלך ומכרה, ומאז הבהמה חיה שתי שנים וגם הולידה שתי 
פעמים. ועתה היה צריך ליקח בהמה זו בחזרה על חובו, ובא ושאל בשנית מה דינה אחר שחייתה 

שתי שנים וגם ילדה שתי פעמים".

בין הדברים יצא השואל לחדש, שעל פי החקירה והדרישה מרופא האומן שאמר שעושים הדקירה 
ההיא בשיפוע בכרס עד שע"י כן הקרעים שוכבים זה על זה וזה הו"ל כמו סתימה מעיקרא. וי"ל 
לפי זה שקרום שעלה מחמת מכה כזו באלכסון בשיפוע יהיה מותר, ודווקא בריאה ע"י שמרחפת 

ובוושט דפעי ביה וכו' אינו קרום, משא"כ בשאר נקבים בה הוי קרום.

דברים אלה נדחו על ידי מהרי"א אסאד, אלא שהוסיף להביא שם בשם שו"ת חסד לאברהם לגאון 
מבוטשאטש זצ"ל )חיו"ד סי' כה( שנשאל על נידון זה כמה פעמים מכמה מקומות, והשיב הכרעת 
אומנותיהו  מרעו  ולא  הן  בקיאים  דאומנים  חזקה  משום  ונימוקו  וטעמו  להתיר,  להלכה  דעתו 
לקלקל, עיי"ש. וה"נ אחרי שדרך המתעסק בזה היא לטובת ותועלת הבהמות, שנוקב בצלעות נגד 
הכרס בכלי מתכת העשוי לכך, ועושה בכוונה לרפואה ולא לקלקלה, אזלינן בתר רובא דמתעסקים 
בזה שאינם נוקבים בתחיבתם את הכרס, מתוך שחושש הוא לטובת הבהמה מדקדק היטב שלא 
וכו'. ובנ"ד יש להתיר משום ס"ס, ספק שמא לא ניקב הכרס, וגם שמא הלכה  יגיע לתוך הכרס 
כשיטת הסוברים דלא מיטרף בניקב הכרס נגד הצלעות. ואף דספק השני לא הוי ספק השקול, 
לפי שרבו האוסרים, אמרינן סמוך מיעוטא דספק השני לפלגא דספק הראשון דשמא לא נגע כלל 
רש יוצא וניכר על  בכרס, וה"ל רובא הואיל ואזיל ליה חזקת איסור ע"י רוב כשרות. וגם כשאין הפֶֶ
הכלי שהוא תוחבו לתוך הבהמה אין לך הוכחה גדולה מזו שלא ניקבה הכרס וכו', ואולם כשראה 
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פרש על הכלי לית דין צריך בושש שזהו ודאי טריפה שניקב הכרס וכו', יעו"ש.

תוך  נעשה הדקירה בשיפוע  אם  נ"י  גם סברת מעלתו  עצם הדקירה באלכסון כתב מהרי"א:  על 
הכרס עד שע"י כן הקרעים שוכבים זה על זה הו"ל כמו סתימה דמעיקרא וכו', הנה בהדיא כתב 
הרשב"א בתשו' )ח"א( סי' שפג וז"ל, כל שניקבו הדקים בין בנקב שוה בין בנקב משופע טריפה 
וכו'. ועוד, הרי כפי שנודע רפואה זו לבהמות מניחים השפופרת החלול בכלי זה שדוקרין בו תחוב 
תוך הנקב ההוא במקום החתך משך זמן מה שעה אחת או פחות או יותר להוציא הרוח כפי הצורך, 
א"כ ע"כ כל משך הזמן ההוא הנקב עומד בעיניה פתוח ואין הקרעים שוכבים אז זה על זה, ואין 
אסורה  זו  בהמה  הנ"ל  בשאלה  שנידון  שבאופן  היא  מסקנתו  ולמעשה,  דמעיקרא.  סתימה  כאן 
היא וחלבה מעיקר הדין, וגם אסור למוכרה לנכרי שמא יחזור הוא וימכרנו לישראל, אלא ימיתנה 

תחילה וימכרה לנכרים אח"כ כבשו"ע יו"ד סי' נז.

בשו"ת "יביע אומר" )ח"ח יו"ד סי' ב( דן בארוכה בשאלה זו, ולאחר שהביא את דברי המהרי"א 
מביא בשם הגאון רבי צבי יהודה מלצר זצ"ל הרב דרחובות, שסיפר לו בשם רופא מומחה וטרינר, 
וכולן  לרפואתן,  בהמות  מאות  כשמונה  הרופאים  דוקרים  ושנה  שנה  בכל  בלבד  ישראל  שבארץ 
במשך  לגמרי  נרפא  הנקב  ע"י  שנגרם  והפצע  ויולדות,  ומתעברות  רבות  שנים  חיות  מתרפאות, 
ההוראה  גאון  הרועים  אביר  הורה  כן  עכת"ד.  באלכסון.  נעשה  שהנקב  לזה  הודות  ימים  שלושה 
אכילה  מחמת  כרסה  שנתנפחה  שבהמה  לו(,  סי'  )חיו"ד  צבי  הר  בשו"ת  פרנק  הגרצ"פ  בדורנו 
ויוצא הרוח והפרש ומתרפאת, מותרת באכילה לאחר  מרובה, ורפואתה ע"י דקירה כנגד הכרס, 
שהיית י"ב חודש מיום הדקירה, וכמ"ש ג"כ החכמת אדם )בבינת אדם סי' כו(. עכת"ד. גם הגאון 
הראש"ל בשו"ת משפטי עוזיאל מה"ת )חיו"ד סי' ג( העלה דמהני שפיר שהיית י"ב חודש לבהמה 
זה נקרא כרס הפנימי. ומסקנתו מכל הנ"ל שיש  כזאת, משום הספק של פלוגתא דרבוותא אם 
להתיר הבהמה אשר אירע לה כן לאחר שהיית י"ב חודש מיום דקירתה, או אחר שתתעבר ותלד 
)ואף שהביא ביביע אומר בשם המהרש"ם להתיר - הרי המעיין בדבריו בפנים יראה שכתב שאין 
הכל בקיאין, ורק לגבי אותה בהמה שטוענים שעשו את הנקב באלכסון והיא חיה י"ב חודש - רק 

במקרה זה אפשר להתיר(.

לסיכום: אם הרופאים יעשו נקב אלכסוני בפרות, ונדע שאכן אלה הם פני הדברים, לאחר שהיית 
הפרות  אותן  של  החלב  את  להתיר  נוכל   - ותלד  שתתעבר  אחר  או  הדקירה,  מיום  חודשים  י"ב 
)ע"ע שם שדן בשאלה אם אפשר לבטל את החלב של אותן הפרות משום הפסד וכיו"ב; כאן שאנו 

עוסקים בחלב 'מהדרין' אין מקום לדון בשאלה כלל(.

ד. הניתוחים והשפעתם על הכשרות
בעיית הניתוחים, ובפרט שאלת הוצאת הגזים, אינה חדשה. ראוי להעתיק את תשובתו של הגאון 
האמורות:  הטריפות  ספקות  כלל  על  תלמדנו  ותשובתו  לו,  סי'  ביו"ד  זצ"ל  פרנק  פסח  צבי  רבי 
"נשאלתי על בהמה שמחמת אכילה מרובה נפחה כריסה, והרפואה לזה שדוקרין אותה כנגד הכרס, 
ויוצא הרוח ורפא לה. והוריתי, שהבהמה צריכה להמתין י"ב חודש מיום הדקירה ואז תהיה כשרה 
לשחיטה ולאכילה. עי' בספר בינת אדם, בֵעז אחת שדקרוה בין הצלעות סמוך לבטן, ויצא פרש 
רק ספק  ומסקנתו שזה  וכו',  חיה"  והיא  מי"ב חודש  יותר  עליה  ועבר  ניקב הכרס,  ונראה שהיה 
טריפה ומהני י"ב חודש. והובא בפתחי תשובה סימן מח ס"ק א. "ואשר לחלב, מפני שזה הפסד 
מרובה, אמרתי שחלב שלה יבטלו ברוב חלב של היתר, ע"פ דברי התה"ד סימן קעא והש"ך סי' 

ניתוחים וטרינריים והשלכתם ההלכתית
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צב ס"ק ח, סי' קיד ס"ק כא, וסי' קטו ס"ק כח, שבספק איסור לא שייך מבטל איסור לכתחילה. 
ויעויין בערך השלחן יו"ד סי' קיד דף קא דין יב שמביא כן בשם הש"ך, דלא שייך מבטל איסור 
לכתחילה כיון דספק הוא, ומגיה בש"ך שצ"ל כדלעיל סי' פד ס"ק מ שמביא תה"ד שלא הוי מבטל 
איסור כיון דספק הוא יעו"ש. ואע"פ שהפמ"ג באו"ח סי' תמה מ"ז ס"ק ד וסימן תסז א"א ס"ק ד 
מחלק בענין זה בין ספק איסור דאורייתא לספק איסור דרבנן, מ"מ כיון שהרבה אחרונים מתירים 
שספק  טז  אות  צט  סי'  הטור  בהגהות  לבטלו.  מותר  כנה"ג,  עי'  תורה,  איסור  בספק  אפילו  בזה 
איסור לכתחילה. ובשו"ת אמר שמואל חיו"ד סי' א הביא דבריו, וכתב בפשיטות שגם ספק איסור 
של תורה מותר לבטל. ועי' שו"ת כתב סופר חיו"ד סוף סי' סב שהסכים שמותר לבטל לכתחילה 
דבר שהוא רק ספק איסור. ובספר חוות דעת סי' צב ביאורים ס"ק ו כתב לחלק בענין זה בין אם 
נקרא על הדבר ֵשם איסור או לא, דבלא נקרא עדיין על הדבר שם איסור - שרי לבטל לכתחילה, 
אבל אם כבר נקרא על הדבר שם איסור - אסור. ומשמע מדבריו שבלא נקרא על הדבר שם איסור 
זה להתיר  עדיין - אע"פ שהוא ספק איסור דאורייתא - מותר לבטל לכתחילה. לכן סמכתי על 

בהפסד מרובה.

שאלה זו אנו מוצאים גם בשו"ת מלמד להועיל תשובה ט. ויש להוסיף לדברי הגרצפ"פ זצ"ל את 
דברי המנחת יצחק בשו"ת ח"א סי' נב ובח"ב סי' קא, שהביא בשם הגרע"א בתשובותיו סי' רז, 

שבספק אין איסור ביטול, וכ"ה בח"ו סי' עג, ח"ז סי' נח, ח"ח סי' סז.

היו אנשים שטענו שיש כאן בכל זאת משום ביטול איסור לכתחילה, משום שיש בהמות שהן ודאי 
טריפה. אולם אף אם נסכים לדבריהם, יש מקום לומר שהרי חברי הקיבוצים החילוניים - בחלקם 
הגדול - אינם מבינים את המושג ביטול או טריפות, ואין כוונתם כי אם לחלוב את הפרות ולשווק 
)וחברי  לכתחילה  איסור  ביטול  משום  בו  אין  איסור  לבטל  מתכוונים  שאין  ובאופן  החלב,  את 
הקיבוצים שומרי השבת, שמחלבם שותים תושבי ירושלים, הרי לא יכשילו את הרבים באיסורים(. 
ומקור הלכה זו בשו"ע יו"ד סי' פד סעיף יג: דבש שנפלו בו נמלים - יחממנו עד שיהא ניתך ויסננו. 
וכתב שם הש"ך: ואין בו משום מבטל איסור לכתחילה שאסור, שאין כוונתינו אלא לתקן הדבש. 
וכו'.  גויים כדי שילכו צחצוחי חלב  ובסי' קטו כתב הרמ"א שמותר לבשל לכתחילה חמאה של  
וכתב הש"ך: ואין זה כמבטל איסור לכתחילה, דשמא אין כאן איסור כלל, ועוד שאין כוונתו לבטלה 

רק שילכו להם הצחצוחי חלב. 

ה. "יצאו הדקין"
מה הדין אם במהלך ניתוח יצאו מעי הפרה החוצה והרופא החזירם - האם יש בכך חשש  שאלה: 
טריפה? ובאיזו כמות מעיים שיצאו יש לחשוש? והאם יש דרך להחזיר את המעיים מבלי שיהיה 

בכך חשש?

במשנה חולין )נו, ב( שנינו ואלו כשרות בעוף וכו' יצאו בני מעיה ולא ניקבו וכו'. ובגמ'  תשובה: 
אמר רבי שמואל בר רב יצחק לא שנו אלא שלא היפך בהן, אבל היפך בהן טריפה, דכתיב )דברים 
לב, ו( הוא עשך ויכוננך, מלמד שברא הקב"ה כונניות באדם שאם נהפך אחת מהן אינו יכול לחיות. 
ההוא ארמאה דחזייה לההוא גברא דנפל מאיגרא לארעא פקעיה כרסיה ונפוק מעייה, אתיה לבריה 

ושחטיה קמיה באחוזת עינים, אינגיד ואיתנח, עול למעייניה וחייטיה לכרסיה.

הרמב"ם )הלכות שחיטה פ"ו הט"ו( פסק בפשיטות "בני מעיים שיצאו לחוץ ולא ניקבו מותרת, 
ואם נתהפכו אף על פי שלא ניקבו טריפה, שאי אפשר שיחזרו כמות שהיו אחר שנהפכו ואינה חיה". 
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אולם הטור חולק, ופסק "היפך בהן והחזירן טריפה אפילו הן שלמים, אבל אם החזירן ולא היפך 
בהן כשירה. כתב הרשב"א אפילו לא יצאו ונמצאו מהופכין טריפה, דכל שנהפכו בני מעיה אינה 

יכולה לחיות".

בשו"ע )סי' מו סעיף ב( פסק "יצאו הדקין לחוץ והוחזרו מאליהן כשרה, ואם החזירן, אם נתהפכו 
אעפ"י שלא נקבו טריפה, שאי אפשר שיחזירוה כמות שהיו אחר שנהפכו, ואינה חיה. וה"ה אם לא 
יצאו ונמצאו מהופכין טריפה". והוסיף הרמ"א "וכן אם נמצאו המעיים בין עור לבשר ונמצא תפור 
שם יש לחוש שיצאו ונתהפכו, אבל לא נמצא שם תפירה ולא ניכר שם שנקרע ולא היה ניכר בה 

שום ריעותא כשרה".

הב"ח הביא את דברי הגהת שערי דורא )סי' פח( שכתב ע"ש ראבי"ה וז"ל, "וגם הורה ל"ש אתהפך 
בין שהיה מתהפך על ידי עצמו בין שהיה מתהפך על ידי אחרים להיתרא". עכ"ל. וכתב כך על בני 
מעיים שנמצאו בין עור לבשר, כל שאינו ניכר שנקרע הבטן ויצאו לחוץ אע"פ שהיו מהופכין כשר, 
אבל  ונתהפכו,  כשיצאו  דווקא  קאי,  דמתניתין  איצאו  טריפה  בהן  הפך  אבל  בגמ'  שאמרו  דמאי 
ביצאו לבד או נהפכו לבד כשרה, ודלא כהרשב"א. ומכל מקום נקטינן כרשב"א ורבנו שהביא דבריו 
לפסק הלכה. מיהו לא נקראו מהופכים אלא כשנהפך עליון לתחתון כפרש"י והר"ן, ומש"ה בנמצאו 
בין עור לבשר קיי"ל דכשר אם לא נהפכו, כיון שלא ניכר שום ריעותא כגון תפירה שמראה אותנו 

שיצאו לחוץ. וכן פסק בא"ו הארוך, ומביאו הרב בהגהת שו"ע.

הש"ך )ס"ק ח( מדייק מדברי השו"ע שמשמע שכל שידוע שלא נתהפכו כשרה, וכ"כ הטור, אבל 
אם החזירן ולא הפך בהם כשרה. עכ"ל. וכ"כ בס' לח דף קעא ע"ב, ומסיק דאם אותו שהחזירן לא 

מסיק אדעתיה לדקדק בזה וכה"ג חיישינן דנתהפכו, אלא דהיכא דידוע שלא נתהפכו כשרה כו'.

הכרס  כשקרע  שאף  שכתב  י(  ס"ק  וסוף  ט  )ס"ק  המק"מ  בשם  הביא  א(  )ס"ק  תשובה  בדרכי 
בידיים, מכל מקום כל שלא הוציא הוא המעיים בידים רק שיצאו אח"כ מעצמם דרך הקרע אין 
חוששין להיפוך וכשר וכו'. והביא בשם התבואות שור שכתב שאף בהוחזרו מאליהם יש להחמיר 
שלא בהפסד מרובה שלא להתיר אלא בהוחזרו מיד ולא נשתהו בחוץ, אבל כשנשתהו בחוץ שלא 
במקומם איזה זמן יש לחוש שלא בהפסד מרובה אפילו בהוחזרו מאליהן, אבל בהפסד מרובה יש 
להקל אפילו בנשתהו וכו'. ובשם המק"מ כתב שצ"ע אם להתיר בזה אפילו בהפסד מרובה בנשתהו 
להטריף,  יש  חמים  בעודם  ומיד  תיכף  הוחזרו  לא  שאם  כתב  גבוה  שולחן  ובשם  רב.  זמן  בחוץ 
דכשהוחזרו לאחר שנתקררו עתידה למות, כמו שעינינו רואות בבני אדם שבורים שאם נתקררו 
הבני מעיים שיצאו לחוץ שוב אינם חיים. ובשו"ת בית שלמה מתיר אף בנשתהו זמן מה מבחוץ על 

ידי בדיקה אם לא נקבו ולא הגיע כלל בשר שרופא גוררו.

הפרי חדש סבור שכשנתהפכו אפילו מבחוץ טריפה, ואפילו אם כשהכניסם לפנים הכניסם כסדרן 
מכל מקום כל שקודם ההכנסה נתהפכו שוב אין לו תקנה להחזירם אף כשהחזירן בכסדרן. ובדעת 
תורה כפי שהובא בדרכי תשובה סיים שאין להחמיר בזה רק בהיפוך גמור, אבל אם לא היה רק 

היפוך קצת אם חזרו אח"כ למקומן ונכנסו כסדרן יש להקל.

לסיכום:
הרמב"ם: אם נתהפכו אף על פי שלא ניקבו טריפה, שאי אפשר שיחזרו כמות שהיו אחר  שיטת 

שנהפכו ואינה חיה.

שיטת הטור: אם החזירן ולא היפך בהן כשרה.

ניתוחים וטרינריים והשלכתם ההלכתית
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בנתיב החלב  ג

נקבו טריפה, שאי אפשר שיחזירוה כמות שהיו  - אם נתהפכו אע"פ שלא  השו"ע: החזירן  פסק 
אחר שנהפכו ואינה חיה )כלומר אם נתהפכו לא יועיל החזרתן(. הוספת הש"ך: אם אותו שהחזירן 
לא מסיק אדעתיה לדקדק בזה כה"ג חיישינן דנתהפכו, והיכא דידוע שלא נתהפכו כשרה כו'. אף 
בהוחזרה כסדרן יש מקום להחמיר אם לא הוחזרה מיד, ולדעת הפרי חדש אם נתהפכו שוב אין 
לה תקנה. לכן ברור, שכדי לעמוד בתקן 'מהדרין' צריך שיקויימו תנאים אלה: לא נתהפכו המעיים 

כלל; הוחזרו מיד; המחזירם נתן אל לבו שיוחזרו כסדרן; המעיים הוחזרו לא מהופכים.

ו. התייחסות הפוסקים לשאלה זו
בפתחי תשובה )סי' פא ס"ק ד( מביא בשם תשובת תפארת צבי )חיו"ד סי' יג ע"ד(, שפקפק רב 
אחד דבמקומו שכיח טריפות כמו כשירות איך נאכל חמאה וחלב, דליכא רובן דכשירות במקום 
זה. והוא ז"ל השיב וכתב לו היתר לזה מתרי טעמי, עיי"ש. וכעין סברתו כתב ג"כ בתשובת שאגת 
אריה )סי' סד( לעניין אם מותר לשחוט בהמה ביו"ט במקומות אלו שמצויין טריפות כמו כשרות, 

עיי"ש. 

בספר דרכי תשובה )סי' פ"א ס"ק י"ח( ציין לדברי הפתחי תשובה, והוסיף להביא בשם כסא אליהו 
אות א שעמד ג"כ בזה, לאשר בעירו ק"ק נא אמון עיניו רואות שרוב בהמות הם טריפות, ועל מה 
סמכו לגבן גבינות מחלב שלהם? והביא מדברי הפרי חדש )סי' לט ס"ק ג( שכתב שרוב הטריפות 

אינם מעיקר הדין ורובן הם רק מחמת חומרא, וכמה הם מחמת ספק. 

הפרי חדש מדבר על האמור בשו"ע שבנאבדה הריאה הבהמה מותרת משום דאזלינן בתר רובא, 
טפי  שכיחי  הטרפות  המקומות  ברוב  דהאידנא  אע"ג  חדש:  הפרי  הן. וכתב  כשרות  בהמות  ורוב 
מהכשרות, טעמא דמילתא משום שמחמירין הרבה חומרות שאינם מעיקר דין התלמוד, וכן איכא 
מילי טובא דבעו בדיקה ולא בקיאינן בבדיקה ומטרפינן להו, וכן כמה בהמות מחמת ספק מטריפינן 

להו. אבל היכא שנאבדה הריאה ודאי אזלינן בתר רובא, שמעיקר הדין כשרות הן. 

אע"ג  וכשרים,  בריאים  המה  ועוף  חיה  בהמה  רוב  לט(:  )סי'  חדשה  בשמלה  גם  כתב  זה  כלשון 
ושאין  והחומרות  הספיקות  משום  היא  מהכשרות  יותר  הם  הטריפות  לפעמים  חזינן  דהאידנא 
ורוב גמור הוא שאפילו  אנו בקיאים בבדיקה בכמה דברים. אבל מעיקר הדין הרוב כשרים הם, 
לכתחילה סומכין עליו, ואין בודקין אחר שום טריפות, רק אי חזינן ריעותא שיש לחוש על ידה 

לאיזה טריפות צריך לבדוק אחר אותן טריפות וכו'. 

והוסיף )בדרכי תשובה( להביא בשם ד"ק ריש דיני חלב שעמד ג"כ בזה, וכתב שבמה שכעת רוב 
בהמות טרפות ובפרט הבהמות השותין בראיע אין להחמיר לעניין החלב, משום שכל הטריפות 

שנטרפים ע"פ רוב הוא רק ע"י ספיקות שרבו. 

היוצא מהדברים האמורים לעיל הוא, שלמעשה סומכים על כך שרוב בהמות כשרות מעיקר הדין, 
ומה שאנחנו מחמירים הוא מספקות ומחלוקות שרבו בין הפוסקים. אולם עדיין נשאלת השאלה: 

בכל זאת בשר מאותם בהמות אנו מקפידים שלא לאכול, א"כ מדוע אנו שותים את חלבן?

אין  שהרי  בחלב,  להשתמש  סומכים  הן  כשרות  בהמות  שרוב  הדבר  וברור  שמאחר  לומר,  ויתכן 
כאן רעותא לפנינו בחלב. אולם, כאשר הבהמה השחוטה לפנינו, ובה מתעורר הספק, זאת אין אנו 
אוכלים. כלומר החלב שבא לפנינו הוא מרוב כשרות, וכשבא הבשר לפנינו - או שהוא "חלק" או 
שהוא מאותו בשר שרובו כשר אלא שאנו לא בקיאים בבדיקה, ויתכן שהוא מאותו מיעוט שהוא 

טרף. ועדיין הדברים צריכים עיון.
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האם תפירת הבהמה בחוטים אסורים
אוסרת את הבהמה?

תאור השאלהא. 

דין מעמידב. 

בהמה שנתפטמה באיסורג. 

ֵחֶלב טמא אינו סותםד. 

'הכל הולך אחר המעמיד'ה. 

פסק ההלכה בדין הכל הולך אחר המעמידו. 

האם תפירה נחשבת מעמידז. 

באלו מקרים סתימה נחשבת מעמידח. 

סיכוםט. 

א. תאור השאלה
בחוט  הרקמות  של  הפנימיות  השכבות  את  תופרים  בפרות  שנעשים  חודרניים  בניתוחים 
בבני- לניתוחים  אף  משמש  והוא  בגוף,  שנמס  חוט  הינו  הזה  התפירה  חוט   .catgut שנקרא 

אדם. חוט זה מיוצר מהשכבה הפנימית של מעי בקר או של חיות ובהמות שאינן כשרות, כך 
שבעצם החוט הזה הוא למעשה בשר איסור.

היסט  בניתוח  קיסרי.  וניתוח  קיבה,  היסט  ניתוח  בפרות:  שכיחים  חודרניים  ניתוחים  שני  ישנם 
 catgut-קיבה, לאחר החזרת הקיבה למקומה תופרים את שכבות השרירים הפנימיות של הפרה ב
ואת העור החיצוני בחוט שאינו נמס. לפי הערכת הרופאים הווטרינרים שאיתם דיברתי בעניין, גם 
אם השכבות הפנימיות תשארנה פתוחות ולא תפורות הפרה לא תמות, אלא רק יתכן שתיווצר 
שם דלקת עד להתחברות הטבעית של השכבות. לעומת זאת, בניתוח קיסרי יוצרים פתח ברחם 
על מנת להוציא את העובר, ולאחר מכן תופרים את הפתח ברחם ואת שכבות השרירים שמסביב 
בחוט הנמס. בניתוח כזה אם ישאירו את החתך שעשו ברחם פתוח - סביר מאוד שהפרה תמות. 
השאלה היא האם יש בעיית כשרות בבהמה שממשיכה לחיות בזכות חוט שאינו כשר, או בלשון 
ההלכה: האם יש בזה בעיה של 'מעמיד' היות ולא מצאתי שדנו בכך פוסקי דורנו נכנסתי לעובי 

הקורה, לחוות דעתם של רבנן ותלמידיהון.

הרב אלון טננבאום
מפקח כשרות בכיר בתנובה

* המאמר נכתב לע"נ סבי מורי משה ספארי ז"ל שעבד שנים רבות בתנובה והיווה מקשר בין תנובה לרבנים וגופי כשרות.
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ב. דין מעמיד
דין מעמיד נאמר לגבי שלושה נושאים1:

תערובת של היתר ואיסור, כאשר האיסור מעורב ממש בהיתר, והוא זה שיוצר את המאכל הסופי א. 
או מאפשר את היווצרותו וקיומו. במקרה כזה האיסור אינו בטל, למרות שמבחינה כמותית הוא 
היה אמור להיבטל בשישים. המקור לדין מעמיד מהסוג הזה הוא במשנה בעבודה זרה כט, ב: 
"מפני מה אסרו גבינות  גויים? אמרו לו מפני שמעמידין אותה בקיבה של נבילה". גבינת נכרים 
אסורה, לפי המשנה, מכיוון שכדי לייצרה מאחסנים חלב בקיבת נבלה, ולמרות שהטעם הנפלט 
מהקיבה בטל בשישים - קיבת הנבלה היא ההופכת את החלב לגבינה, ולכן טעמה אינו בטל 
והגבינה אסורה2. וכן במשנה ערלה א, ז: "רבי אליעזר אומר המעמיד בשרף הערלה אסור, אמר 
ר' יהושע שמעתי בפירוש שהמעמיד בשרף העלים בשרף העיקרים מותר, בשרף הפגים אסור 

מפני שהם פרי".

האחרונים דנו האם מותר להעמיד ולחבר את סכך הסוכה ע"י דבר המקבל טומאה. גם שם הם ב. 
על שימוש בסכך  והיתר, אלא  על תערובת איסור  לא מדובר  שם  משתמשים במושג מעמיד. 
פסול כדי לקיים את הסכך הכשר. הדעות האוסרות חוששות שמא יבוא לסכך גם בסכך הפסול, 

ולכן גוזרים מדרבנן על מעמיד.

מקרה שבו לחפץ או לכלי אין את היכולת לבצע את ייעודו, ובעזרת תיקון מסויים הוא חוזר ג. 
לשימוש, ואז הוא מקבל את השם או האופי של מה שתיקן אותו, או בלשון הגמ' "הכל הולך 

אחר המעמיד". 

הדיון המרכזי במאמר זה קשור כמובן ל'מעמיד' מהסוג השלישי, מכיוון שגם במקרה של ניתוח אם 
מה שמחזיק את הפרה בחיים זהו חוט טמא יתכן שגם הפרה טמאה, ולכן החלב היוצא ממנה טמא 

ואסור בשתיה ע"פ הכלל "כל היוצא מהטמא - טמא".

לא יהיה זה תמוה לאסור את הבהמה רק בגלל שהיא 'עומדת' בעזרת חוטים שאינם כשרים, שהרי 
ישנם מקרים נוספים בהם הבהמה אסורה למרות שאינה טריפה או נבילה.

ג. בהמה שנתפטמה באיסור
הרמ"א ביו"ד סי' ס סע' א כותב: בהמה שנתפטמה בדברים אסורים מותרת, אבל אם לא נתפטמה 

כל ימיה רק בדברים אסורים אסורה.

הדין שהביא הרמ"א מבוסס על סוגיא בתמורה לא, א, בה דנה הגמרא על מקרה של בהמה כשרה 
גבי המזבח. הגמ' מגיעה למסקנה  על  ליקרב  דין המשנה היא פסולה  שינקה מן הטריפה, שלפי 
שמדובר במקרה שינקה כל בוקר חלב בכמות שמספיקה לה ליום שלם, "ויכולה לעמוד עליה מעת 
'שינקה' אומר שהוא הדין למי  'מעמיד'3. תוד"ה  דין  הוא  כאן  ניתן להבין שהדין שאוסר  לעת". 
לגבי בהמה שרוצים להקריבה לקרבן.  רק  ולא  גם להדיוט  נאמר  זה  ודין  ע"ז,  שהאכילה כרשיני 

1. בשו"ת גינת ורדים המובא להלן משווה בין כל סוגי המעמיד ולומד מזה לזה, אולם כמו שנראה, הרב קוק זצ"ל דחה את 
ההשוואה מכל וכל.

2. המנחת כהן הסביר שהסיבה שמעמיד אינו בטל בתערובת היא מפני שנראה וניכר בהיתר פעולת האיסור.
3. האחרונים דנו כאן בדין 'זה וזה גורם' שבדרך כלל נאמר על איסור מעמיד, וכשיש שני גורמים המעמידים ואחד מהם הוא 

של היתר לא הולכים אחרי המעמיד.
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מלשון התוס' לא ברור אם אוסר להדיוט רק במקרה של כרשיני ע"ז, או גם במקרה של בהמה 
שינקה מהטריפה. הש"ך בס"ק ה דן בזה באריכות, והוא נוטה לחלוק על הרמ"א ולומר שרק בהמה 
בהמה  אבל  מהאיסור,  שנהנה  משום  באכילה  אסורה  תהא  הנאה  באיסורי  ימיה  כל  שנתפטמה 
שנתפטמה באיסורי אכילה תהיה מותרת. בסוף הש"ך נשאר בצ"ע. השפתי דעת כותב שבאיסורי 
אכילה לכו"ע מותר בדיעבד. ניתן להבין שהש"ך והשפתי דעת מבינים שהבהמה אינה אסורה גם 
אם ה'מעמיד' שלה הוא איסור, או לחילופין שכאן לא שייך דין מעמיד מכיוון שמה שאכלה נחשב 

מעוכל, ומעוכל כשרוף דמי )כך משמע מהשפתי דעת(.

ד. ֵחֶלב טמא אינו סותם
דין דומה נוסף נמצא בגמ' בחולין נט, ב, שדנה לגבי אבר שניקב ונסתם ע"י ֵחלב, האם זה נחשב 

סתום וכשר - או אינו סתום והבהמה טריפה:

אמר רב: ֵחלב טהור - סותם, טמא - אינו סותם. ורב ששת אומר: אחד זה ואחד זה סותם. בעי רבי 
זירא: חלב חיה מאי? דוקא אמר חלב טהור סותם, והאי נמי טהור הוא, או דלמא משום דמהדק, 

והאי לא מהדק! אמר אביי: מאי תיבעי ליה? נהי דשרי באכילה, אהדוקי לא מהדק!

ר' זירא שואל מה הדין לפי רב בֵחלב חיה במקום שבבהמה הוא חלב אסור, שהרי מצד הדין ֵחלב 
חיה כשר, אבל מצד המציאות החלב שבאותו מקום אינו מהודק בדיוק כמו אצל בהמה. או באופן 
אחר, למה בעצם חלב טמא אינו סותם, האם בגלל שזה דין מיוחד שלא יכולים להכשיר בהמה אם 
סתימתה היא בחלב טמא - או שמציאותית החלב הטמא אינו חלב מהודק ולכן אינו סותם. מסקנת 
הגמ' היא שגם חלב חיה אינו סותם מכיוון שאינו הדוק. יש לשים לב שהגמ' לא הכריעה בטעמו של 
רב שאוסר חלב טמא, אלא ברור לה שכשהחלב אינו מהודק אז הסתימה אינה מועילה, אבל עדיין 
ייתכן שאם היה חלב טמא כלשהו שהוא מהודק הבהמה היתה טריפה, מכיוון שסתימתה הינה ע"י 
איסור. הרוגוצ'ובר בשו"ת צפנת פענח סי' קמז כותב שחלב בהמה טמא אף מהודק אינו סותם, 
מכיוון שטמא אינו מצטרף לבשר להתירו. גם בשו"ת כתב סופר בסי' קא מבין שממסקנת הגמ' 
אי אפשר לדעת מה הדין בטמא המהודק, אלא שברגע שאינו מהודק גם הטהור אינו סותם, אבל 
עדיין ייתכן שטמא בכל מקרה אינו סותם - לדעת הכתב סופר משום הלכה למשה מסיני שטמא 
אינו סותם. האמרי דוד מבין שר' זירא הסתפק האם חלב טמא אינו סותם כיוון שאינו מהודק, או 

שאסור מדרבנן משום שכל קיומה של הבהמה הוא ע"י דבר איסור4.

משני המקרים לעיל אנו רואים שישנן דעות שבהמה אסורה אם כל חיותה וקיומה הוא ע"י איסור, 
אף אם אינה טריפה לפי אף אחד מסימני הטריפה הידועים.

עתה נדון במקרה שלנו, חור בבהמה שנסתם בעזרת חוט אסור.

ה. 'הכל הולך אחר המעמיד'
וחכמים  מטמא  מאיר  רבי   - אבר  לתוכן  והטיף  זכוכית שניקבו  שכלי  ב אומרת  טו,  בשבת  הגמ' 
מטהרין. מדובר על כלי זכוכית שהיה בו חור כך שפקע ממנו שם כלי ואינו מקבל טומאה, ואם החור 
נסתם ע"י מתכת הכלי חוזר לקבל טומאה לדעת ר' מאיר. הגמ' מבינה מכאן שלדעת ר' מאיר הכל 

הולך אחר המעמיד.

4. ה'אמרי דוד' אף משווה את הדין של סתימה בדבר איסור לדברי הש"ך בסי' ס לגבי בהמה שנתפטמה מדברים האסורים, 
שכל קיומה של בהמה זו הוא מאיסור. הוא מבין גם שם שהאיסור הוא מדרבנן.

תפירת הבהמה בחוטים אסורים
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'והטיף לתוכו אבר' כותב "דחשיב ליה ככלי מתכות, דכל קבלת טומאתו משום אבר  רשי בד"ה 
דהיינו  הכלי,  של  טומאתו  שקבלת  מכיוון  רש"י,  לפי  במקוה".  טהרה  ליה  אית  הלכך  המעמידו, 
עצם היותו כלי, היא מחמת המתכת הסותמת אותו, כל הכלי מקבל דין כלי מתכת לעניין טומאה 

וטהרה.

מה סוברים חכמים שמטהרים את הכלי? ניתן להבין את דעת חכמים בשלושה אופנים:

"וחכמים א.  ד"ה  מהתוס'  משמע  כך  המעמיד.  אחר  הולך  שהכל  העיקרון  על  חולקים  חכמים 
מטהרין"5.

חכמים סוברים שתיקון או סתימה לא נחשבים מעמיד אלא רק מה שממש מחזיק את הכלי, ב. 
במעמיד  אבל  רבנן,  דפליגי  הוא  ובהא  המשקה,  )את(  המעמיד  "פי'  הריטב"א:  שאומר  כמו 
דבפרק במה אשה יוצאה )ס, א( שהוא מעמיד כל הכלי מודו רבנן שהולכים אחריו, כדאיתא 

התם בסולם אחר שליבותיו" וכו'.

לא ג.  בסתימה  כאן  מדובר  חכמים  שלדעת  אלא  המעמיד,  אחר  הולך  שהכל  מסכימים  כולם 
ורבינו  הנ"ל:  בתוס'  המובאת  שמואל  רבינו  דעת  זו  הכלי.  את  מעמידה  אינה  היא  ולכן  טובה 
גריס דאמר הכל הולך אחר המעמיד,  ולא  ור"מ היא דחשיב סתימה מעלייתא,  גריס  שמואל 
ומפרש דפליגי ר"מ ורבנן בהכי, דר"מ חשיב ליה סתימה מעלייתא, ורבנן לא חשיבי להו סתימה 

מעלייתא הלכך מטהרים לגמרי, ודכו"ע אי הוה סתימה מעלייתא הוה אזלינן בתר מעמיד.

הריטב"א המצוטט בהסבר השני מפנה אותנו לסוגיה בשבת נט, ב: דתניא: היא של מתכת וחותמה 
של אלמוג - טמאה, היא של אלמוג וחותמה של מתכת - טהורה, ורבי נחמיה מטמא. שהיה רבי 
נחמיה אומר: בטבעת - הלך אחר חותמה, בעול - הלך אחר סמלוניו, בקולב - הלך אחר מסמרותיו, 
בסולם - הלך אחר שליבותיו, בערסא - הלך אחר שלשלותיו. וחכמים אומרים: הכל הולך אחר 

המעמיד.

בסוגיה זו ישנה מחלוקת בין ר' נחמיה לחכמים האם סוג הכלי לעניין קבלת טומאה נקבע על-
פי החלק השימושי בכלי - זו דעת ר' נחמיה )כגון בטבעת הולכים אחר החותם שבשבילו נוצרה 
הטבעת וכד'(, או על פי החלק שיוצר את גוף הכלי ומחזיק בפועל את החלק השימושי של הכלי 
)כגון בסולם הולכים אחר הרגליים שהן המעמידות את השלבים(. במקרים המובאים בתוספתא 
המצוטטת בסוגיא, המעמיד הוא בבירור זה שיוצר מבחינה פיסית את הכלי, ולכן ייתכן שחכמים 
שאומרים בסוגיא זו הכל הולך אחר המעמיד יחלקו על דעת ר' מאיר שגם בכלי שהטיף לתוכו אבר 

נאמר הדין שהכל הולך אחר המעמיד, כמו שאומר שם הריטב"א.

אם נפסוק כדעת ר' מאיר שהכל הולך אחר המעמיד, או שנגיד כר' שמואל שאף חכמים מסכימים 
לכך, יתכן שגם במקרה שלנו שבו החור שיש ברחם הבהמה נסתם ע"י איסור נצטרך לומר שהבהמה 

אסורה מדין "הכל הולך אחר המעמיד".

ו. פסק ההלכה בדין הכל הולך אחר המעמיד
הרמב"ם בהל' כלים פי"ב הי"ג פוסק: כוס שנפגם רובו טהור, נפגם בו שליש היקפו ברוב גובהו 
טהור, ניקב וסתמו בין בבעץ בין בזפת טהור, והכוס והצלוחית שניקבו בין מלמעלה בין מלמטה 

5. לפי תוס' וראשונים נוספים חכמים מטמאים מדרבנן.
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טהורין.

לפי הרמב"ם לא אומרים במקרה של כוס שנפגמה שהכל הולך אחרי המעמיד. ניתן לומר שהוא 
פוסק כחכמים, אולם גם ניתן להבין שהוא סובר שזה לא נחשב סתימה טובה, אבל במקרה של 
סתימה טובה היינו הולכים אחר המעמיד. בהל' כלים פ"ד ה"ו הרמב"ם פוסק שבמקרה של טבעת 
של מתכת וחותמה של אלמוג הטבעת טמאה, והסיבה היא שהכל הולך אחר המעמיד, אולם כמו 
הכלי  מבנה  שמבחינת  מדובר  ששם  מכיוון  סתימה,  של  מהמקרה  שונה  זה  מקרה  לעיל  שציינו 
של  אינו  המבנה  שעיקר  חור  סתימת  של  במקרה  כמו  ולא  מתכת,  על  ומבוססת  בנויה  הטבעת 

מתכת אלא הוא ממשיך להתקיים בעזרת המתכת.

הוא  טומאה.  לדין  כלים  טבילת  דין  בין  ומשווה  כלים,  טבילת  על  דן  ע"ז  מסכת  בסוף  המרדכי 
מביא בשם המהר"ם רבו שדלי של עץ וחישוקין שלו של ברזל חייב טבילה משום שהכל הולך אחר 
מכיוון   - המעמיד  אחר  הולך  שהכל  שלמרות  טבילה,  צריך  שאין  פוסק  עצמו  המרדכי  המעמיד. 
שאין משתמש בכלי דרך החישוקים א"צ טבילה. לפי זה המרדכי פוסק עקרונית שהכל הולך אחר 
המעמיד. אמנם המקרה של דלי יותר דומה למקרה של טבעת וסולם, אולם המרדכי עצמו6 משווה 

את הדין הזה לדין של סתימת חור, ואומר:

"ומיהו אם ניקב למטה מרביעית ולא היה מחזיק מפני הנקב ונתנו עליו חתיכת מתכת צריך טבילה, 
דקי"ל כר' נחמיה דאמר פ"ק דשבת הכל הולך אחר המעמיד".

הטור פוסק שיש מחמירין להטביל את הדלי בלא ברכה, ומסביר הב"י שהסיבה היא שמסתפקים 
כמ"ד  היא  הלכה  האם  הם  גם  נחלקו  האחרונים  המעמיד".  אחר  הולך  "הכל  כמ"ד  הלכה  האם 
שהכל הולך אחר המעמיד בדין של סתימת נקב. הבית יהודה ביו"ד סי' נב פוסק שאין הולכין אחר 
המעמיד, ומחלק בפסקי הרמב"ם כפי שחילקנו לעיל, שלגבי טבעת הולכין בתר המעמיד משום 
ששם המבנה מבוסס על המתכת, אולם מה שהרמב"ם פסק שבכוס שנפגם וסתמו בעץ טהור הוא 
מכיוון שהרמב"ם פוסק כחכמים שאין הולכים אחר המעמיד. ובשו"ת גינת ורדים או"ח ח"ב סי' 
טז מביא את תשובת מהר"מ בן חביב, שמבין שהרמב"ם פוסק שהכל הולך אחר המעמיד, אלא 

שבכוס שניקב מדובר בסתימה שאינה מעלייתא.

לסיכום: קיימת כנראה מח' ראשונים בין הרמב"ם למרדכי, וכן מח' אחרונים בדעת הרמב"ם, האם 
הלכה כר' מאיר שהכל הולך אחר המעמיד או שהלכה כחכמים.

ז. האם תפירה נחשבת מעמיד
המרדכי המובא לעיל, לאחר שפסק שאם גוי סתם את הנקב ע"י חתיכת מתכת הכלי צריך טבילה, 
דן גם לגבי תפירת הנקב. וזו לשונו: אבל תפרו בפתיל מתכת אין בכך כלום, שאין זה כי אם מחבר 

חתיכותיה".

על פי פשט דברי המרדכי תפירה אינה נחשבת מעמיד, מכיוון שהחוט עצמו אינו המעמיד אלא 
הוא רק מחבר את שתי החתיכות הקיימות של הכלי, והן אלו שמעמידות את הכלי )משהו מעין 
'מעמיד דמעמיד' של הלכות סוכה(. לפי זה בנידון דידן אין כל בעיה, והפרה כשרה. אולם המקרה 
שהמרדכי דן עליו הינו של אומן גוי שמתקן כלי של יהודי, וייתכן שהמרדכי בא לומר שבתפירה 
אין מעשה חשוב של הגוי כדי שיקרא שמו על הכלי ויהיה חייב טבילה, בניגוד לסתימה ע"י מתכת 

6. וכן הב"י והנו"כ על השו"ע השוו את דין הדלי למח' ר' מאיר וחכמים בשבת טו, ב )כמפורש בט"ז יו"ד סי' קכ ס"ק ח(.

תפירת הבהמה בחוטים אסורים
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שנחשב שהגוי יצר כלי חדש ולכן חייב טבילה. בשו"ת חוט המשולש ח"א סי' כה מביא את המרדכי, 
שם  שפירש  וכמו  בפשתן,  התפור  בסנדל  חליצה  שפוסלת  ב  קב,  ביבמות  הגמ'  ע"פ  עליו  וחולק 
השלטי גבורים: "אע"פ שכולו עור, הואיל וחוטי הפשתן שמעמידין אותו פשתן הרי הוא כאילו כולו 
נחשבת מעמיד, אולם בהסתייגות  הולך אחר המעמיד". מכאן הסיק שגם תפירה  פשתן, שהכל 

אחת עליה נעמוד בהמשך.

הרב קוק זצ"ל בשו"ת דעת כהן סי' קסט דן האם אשה יכולה לתפור ס"ת, ופשוט לו שאם האיש 
מתחיל לתפור ואשה ממשיכה - על התפירות של הגבר להיות מספיק חזקות כדי שיוכלו להחזיק 

את הס"ת, כי גם לתפירה יש דין של מעמיד7.

ח. באלו מקרים סתימה נחשבת מעמיד
הגר"ח בסטנסיל סי' שצד דן לגבי כלים שניקבו וסתימת הנקב אינה מקבלת טומאה. הוא מחלק 
בין חבית שניקבה, שעדיין נחשבת כלי אלא שאינה ראויה לשימוש, ולכן אף אם הסתימה אינה 
מקבלת טומאה החבית תקבל טומאה, לבין משפך שהנקב גורם לכך שלא יהיה כלי, ולכן רק אם 
דין  לגבי  לחלק  ניתן  דומה  באופן  טומאה.  יקבל  המשפך  טומאה  המקבל  מדבר  היא  הסתימה 
מעמיד. אם ללא המעמיד החפץ איבד את שמו ומהותו לגמרי נלך אחר המעמיד, אולם אם החפץ 
לא איבד את זהותו, אלא שיש מניעה בשימוש בו והמעמיד מסיר את המניעה הזו, במקרה כזה לא 
נאמר שהכל הולך אחר המעמיד. בתשובה המובאת לעיל בדעת כהן אומר הרב קוק לגבי חיזוק 
תפירות הס"ת בדבק: "שכיון שעיקר עמידתה הוא ע"י דבר כשר, אלא שלולא דבר המקבל טומאה 

היה מתקלקל, אין זה בכלל מהוה ע"י דבר המקבל טומאה".

דברי הרב קוק מפורשים כהבנתנו בגר"ח. חילוק זה, בין דבר שמעמיד את הכלי לבין דבר שמנע 
את קילקולו או מונע את השימוש בו, מופיע גם בשו"ת חת"ס ח"ב סי' רו לגבי מקוה שעומדת ע"י 
שרשרת ממתכת, שלא אומרים הכל הולך אחר המעמיד מכיוון שהשרשרת רק מונעת את הקלקול 
לעתיד, ולא יוצרת ומקיימת את הכלי. וכן בשו"ת חוט המשולש המובא לעיל לגבי חליצה במנעל 
התפור בפשתן כתוב שזה פוסל רק במנעל כזה שא"א לנועלו בלי התפירה ואינו נקרא מנעל בלי 

חוט התפירה.

לענ"ד ניתן להוכיח את החלוקה הזו גם מסוגייתנו. המח' בין ר' מאיר וחכמים מובאת גם במסכת 
ראש השנה יט, א בלשון קצת שונה: "דתנן: כלי זכוכית שניקבו והטיף לתוכן אבר, אמר רבן שמעון 

בן גמליאל: יהודה בן שמוע מטמא משום רבי מאיר, וחכמים מטהרין".

רש"י שם מפרש שהמחלוקת היא אם לאחר הסתימה הכלי חוזר לטומאה הישנה שהיתה לו לפני 
שניקב8, ושאר הראשונים חולקים עליו. ניתן לומר שמחלוקת הראשונים היא אם הסתימה מתקנת 
את הכלי - או יוצרת כלי חדש: לרש"י הסתימה רק מתקנת את הכלי והטומאה לא פקעה ממנו, ואם 
התיקון מאפשר את חזרת הטומאה הישנה אז הטומאה הישנה תחזור; לפי שאר הראשונים הכלי 
שניקב איבד שם כלי, ולאחר שהוא מתוקן הוא נחשב כלי חדש שדינו נקבע לפי אופי הסתימה. לפי 
זה, ייתכן שלשאר הראשונים, במקרה של סתימה שהיא באמת רק מתקנת ולא יוצרת מחדש כלי, 

גם לרבי מאיר לא נאמר שהכל הולך אחרי המעמיד.

7. ניתן כמובן לחלק שזה דין מיוחד בס"ת שחייבים לתפור אותו, ולכן על האיש לתפור את התפירות המחוייבות מן הדין, 
ואז אין בעיה בתפירות שמוסיפה האשה. ועיי"ש.

8. גם הריטב"א בסוגיה בשבת טו, ב מעלה הו"א שהמחלוקת בין רבי מאיר לחכמים היא לגבי טומאה ישנה.
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תוד"ה 'יהודה בן שמוע' מצטט את התוספתא בכלים: "חרש שפירש מן החבית ומן הקדרה, אם 
מקבל כשעור טמא, אם לאו טהור. ניקב ועשאו בזפת טהור, שכלי חרש שטהור שעה אחת אין לו 

טומאה לעולם".

ע"פ התוספתא הזו אומר התוספות שא"א להגיד שרבנן מטהרים משום שכלי חרס )וזכוכית דינה 
כחרס( שטהר שוב אין לו טומאה, מכיוון שדין זה נאמר רק בשבר כלי שניקב, אבל לא בכלי שניקב 
וסתמו. נראה שהחילוק הוא, שכלי שניקב וסתמו לא איבד את השם 'כלי' אלא רק היתה מניעה 
בשימוש בו, לעומת שבר כלי, שכל מהותו היא האפשרות להשתמש בו אבל אין לו שם כלי, אם הוא 
ניקב הוא איבד לגמרי את מהותו, והסתימה מעמידה אותו מחדש ומאפשרת להשתמש בו אבל 

לא הופכת אותו לכלי, ולכן אינו מקבל טומאה לעולם.

יוצא מכל זה לענייננו, שבהמה שיש לה חור ברחם עדיין שם בהמה עליה, וחוט התפירה רק מונע 
את מותה ואינו הופך אותה לבהמה; ולכן נראה שלדעות שהובאו לעיל לא שייך בעניין זה דין 'הכל 

הולך אחר המעמיד'. וכך היתה גם דעת מו"ר הרב אהרון ליכטנשטיין שליט"א9.

ט. סיכום
לפי חלק גדול מהפוסקים ההלכה כר' מאיר שהכל הולך אחר המעמיד.א. 

מחלוקת האם בתפירה אומרים שהכל הולך אחר המעמיד.ב. 

נראה שדין זה לא שייך בבהמה שיש לה חור ברחם שנסתם בעזרת חוטים שאינם כשרים, שאף ג. 
אם תמות ללא סתימת החור עדיין שם בהמה עליה, ולא אומרים במקרה זה שהחוטים נחשבים 

'מעמיד' שלה10.

9. הערת הרב זאב וייטמן: יתכן שהעיבוד שהחוט עבר מאז שהיה חלק מבשר בהמה טמאה ועד שהפך לחוט תפירה רפואי 
בבשר  ומתמוסס  מתעכל  שהוא  שהעובדה  יתכן  כן  כמו  שלו.  הייצור  תהליך  את  לבדוק  וצריך  איסור,  שם  ממנו  הפקיע 
הבהמה והופך לחלק ממנה מוציא ממנו שם איסור, כמו בדבש שמעכל את הנופל לתוכו והופך אותו לדבש, וכמו שכתבו 
תלמידי רבינו יונה על הרי"ף ברכות לא, ב בעניין מושק: "ורבינו מאיר הלוי ז"ל היה אוסר אותו באכילה מפני חשש דם, 
ואפשר לתת טעם בו להתיר ולומר דפרש בעלמא הוא, ואע"פ שמתחילה הוא דם - לא חיישינן להכי, דבתר השתא אזלינן. 
תדע שהרי הדבש אם נפל בו חתיכה של איסור אין הדבש אסור אע"פ שהאיסור נימוח בתוך הדבש, כיון שדרך הדבש 
להחזיר הדבר שנופל לתוכו דבש כמו דבש דיינינן ליה ומותר,  ה"נ אע"פ שמתחילה היה דם כיון שעכשיו יצא מתורת דם 
בתר השתא אזלינן ואע"פ שנותן בתבשיל טעם לשבח מותר. יש גם מקום לומר שהחוט מאבד מהר מאוד שם 'מעמיד' ברגע 
שהוא מתאחה בגוף, ואף שהוא היה מעמיד לשעות וימים ספורים - לאחר שהבשר התאחה והחוט נמס בוודאי ששוב אין 

לו גדר של 'מעמיד', ואז אולי השאלה הכשרותית תהיה רק על הימים הראשונים שעדיין החוט קיים והקרע לא התאחה.
תשובת מחבר המאמר: כמו שציין הרב וייטמן, אם האיסור נתקשה כעץ, הרי פקע ממנו שם איסור, כמו שפוסק הרמ"א 
ביו"ד פז, י ועפ"י זה התיר הפתחי-תשובה על אתר לשתות משקה יי"ש שנצבע מתולעים אדומים שייבשו אותם, וכן הסכימו 
רוב מנין ובנין של פוסקי דורנו,  אולם בבדיקה שנערכה לחוט ה-catgut ע"י שרייה במים לאחר קילוף הציפוי המגן עליו, 
וכל הדיון במאמר  וברורים  נכונים  נמצא שסיבי החוט הופכים מהר מאוד לסיבי בשר. לגבי הערתו השנייה,  דברי הרב 
זה הוא על הימים הראשונים בהם החוט עדיין לא נמס והוא זה שמחזיק את החור ברחם הבהמה. מה שכן יש לדון האם 
אין לחוט דין מעוכל כשרוף דמי. כשהדיון הוא על השאלות: א( האם מעוכל כשרוף דמי נאמר רק על מה שעבר במערכת 
העיכול, או על כל מה שבתוך גוף בעל-החיים. ב( האם הדין נאמר רק לגבי טומאה או גם לגבי איסור. בטור או"ח סוף סי' 

תסז ישנה מחלוקת ראשונים לגבי זה.
10. נשאר אולי לדון האם יש מקום לאסור את הבהמה מדרבנן, בדומה לאחרונים האוסרים בֵחלב טמא אף שאינו מיהדק, 

מכיוון שכל חיותה של הבהמה ע"י איסור. אולם,  מתוך שלא חששו לכך פוסקי דורנו נראה שאין מקום להחמיר בזה.

תפירת הבהמה בחוטים אסורים
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הרב אברהם דוד מוסקוביץ1 
מפקח מטעם בית דין לונדון

רובוט חליבה לעניין חלב נכרים

הקדמהא. 

הרובוטב. 

איסור חלב נכריםג. 

תחילת חליבהד. 

יוצא ונכנס - מירתתה. 

יוצא ונכנס - שאינו מירתתו. 

תחילת החליבה בימינוז. 

פיקוח אחר החליבהח. 

פיקוח טוב הוא "ישראל רואהו"ט. 

חלב ישראל או חלב נכריםי. 

סיכום ומסקנותיא. 

א. הקדמה
ברפתות רבות בעולם, ובעיקר באירופה הצפונית, מוכנסים לאחרונה לשימוש רובוטים לחליבת 
פרות2. מדובר במכונה המבצעת את כל עבודת החליבה ללא התערבות יד אדם כלל. כל פרה שחשה 
צורך להיחלב, ניגשת עצמאית לעמדת הרובוט הפועלת 24 שעות ביממה, ושם מתבצעת החליבה. 
הרובוט מזהה את הפרה, מרכיב בעצמו את הגביעים על עטיני הפרה, מבצע את החליבה ובסיומה 

משחרר את הפרה מהעמדה ומקבל את הפרה הבאה בתור.

השאלה בה נדון היא - האם יש צורך בהשגחה ובראיית ישראל את החליבה כדי שהחלב הנאסף 
מרפתות אלו לא יהיה חלב נכרי, ואם כן מתי ובאיזו תדירות?

בראשית דברי אתאר תאור טכני מפורט את הרובוט ודרך פעולתו, ולאחר מכן אדון בדעת הפוסקים. 
מובן שכל הדיון הוא אליבא דמנהגנו שאנו מחמירים שלא להקל בימינו בדין חלב נכרים גם כאשר 
אנו יודעים שלא מערבים בחלב חלב אסור, מכיוון שהדבר לא מצוי, או לא משתלם כלכלית, או 
חלב  ערוב  על  האוסרות  הגדולות  המחלבות  ופיקוח  הממשלתי  הפיקוח  מחמת  שיראים  מכיוון 

אסור3.

בדברים שלהלן לא באתי לפסוק הלכה, כי אם ללבן את הבעיות ולחקור אחר העובדות, ולהעלותן 
על שולחן מלכים, והם אלו שיורו לנו את הדרך אשר נלך בה.

1. מחבר המאמר משמש כמשגיח ומפקח כשרות במיגוון מקומות בעולם מטעם בית דין לונדון. 
2. מאמר זה נכתב לפני מספר שנים, וכיום הרפתות הרובוטיות נמצאות כבר בהרבה מקומות גם בארץ.

3. ושלא כדעת המקילים בכך, כגון הגרצ"פ פרנק בהר צבי יו"ד קג, החזו"א ביו"ד מא, ד )ועיין חלקת יעקב יו"ד לה בשם 
הגר"מ סולובייציק ובמנחת יצחק ח"י סי' לא אות טו( ובשבט הלוי ח"ד סי' פז, ובאגרות משה יו"ד ח"א סי' מז-מט ועוד.
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ב. הרובוט
הרובוט הראשון והנפוץ ביותר הינו דגם אסטרונאוט Astronaut של חברת ֶלִלי Lely מהולנד4, 
למספר  ביחס  הפרות  מספר  את  בחשבון  ניקח  אם  שלפניכם.  הבירור  מתייחס  בעיקר  ואליו 
שימשה  דנמרק  ולכן  ברפתות,  הרובוטים  של  בהכנסתם  בעולם5  השניה  היא  דנמרק  הרובוטים, 
בדנמרק,  ברפתות  ישראל  חליבת  על  שלי  הפיקוח  במסגרת  הנושא.  לבדיקת  נוחה  אכסניה  לי 
בשליחות בד"צ דלונדון )LBD(, ביקרתי בכמה רפתות כאלו, ובמקרה אחד נכחתי בעת התקנת 
רובוט ברפת, ועקבתי איך שהעבירו את הרפת מהחליבה הידנית לחליבה אוטומטית, דבר שארך 

כשבועיים.

ראוי לציין את הקונספציה העומדת מאחורי רובוט החליבה: בדרך כלל, במפעלי תעשיה מכניסים 
רובוטים בכדי לחסוך בכוח עבודה היקר. שונה רובוט החליבה, שבנוסף לחסכון בכוח בעבודה, 
הוא שינה לגמרי את שיטת החליבה. ברפתות רגילות חולבים את כל הפרות פעמיים ביום בלבד6. 
לעומת זה, הרובוט עובד 24 שעות ביממה )למעט כשעה וחצי בעת ניקוי המערכת(, והפרות באות 
מיוזמתן לרובוט, מתי שהן חשות צורך להיחלב. כמעט כל הפרות ניגשות להיחלב 3 פעמים ביממה7, 
ובזמנים שהן מוצאות לנכון. בבדיקות מדעיות שנעשו ברפתות שעברו לרובוטים, התברר, כי לא 

רק שכמות ואיכות החלב עלו, אלא גם הפרות היו רגועות ונינוחות יותר.

מערכת החליבה הרובוטית כוללת כמה חלקים: ַמשדרים על הפרות; מערכת גדרות לניתוב הפרות; 
ואגירת  קירור  מערכת  החלב;  בדיקת  חיישני  המיחשוב;  מערכת  החליבה;  זרוע  החליבה;  ביתן 

החלב.

לכל פרה מצמידים משדר8 המכיל שבב ממוחשב האוגר את נתוני הפרה, ולפי זה יודעת מערכת 

 Fullwood של   Merlin דגם  המאמר;  בגוף  המפורט  בהולנד,   Lely מחברת   Astronaut בשוק:  הקיימים  הדגמים   .4
באנגליה, שהוא למעשה הרובוט של Lely המיוצר עבור Fullwood בשינויים קוסמטיים בלבד; דגם אחר, ודי דומה, הוא 
1. בשני אפשר  בין שני הדגמים.  גם היא חברה הולנדית. קיימים שני הבדלים עיקריים   ,Prolion Zenith Pro מחברת 
להוסיף לכל רובוט עד 4 נקודות חליבה, בעוד שבראשון צריכים להוסיף רובוט שלם. 2. בראשון הגישה לכל עטין בנפרד 
כולל ניקוי נפרד וחיישנים נפרדים, ויש לו יכולת לפסול חלב לא תקין של עטין אחד בלבד )כגון עקב דלקת מקומית(, בעוד 
שבשני הניקוי והחליבה נעשה ביחד לכל 4 העטינים, ואין אפשרות להפריד ביניהם. שני ההבדלים אינם מהותיים ואינם 
משנים כלום לגבי חלב נכרים. בינתיים הדגם של Lely/Fullwood, שולט ברוב השוק, אבל לאחרונה Prolion התחילה 
לייצר רובוטים עבור ענקית יצרני ציוד החליבה Melotte Gascoigne מאנגליה, מה שכנראה יגרום לשינוי ולחדירת דגם 
Zenith Pro לשוק. החברה הגרמנית Westfalia עומדת גם היא להשיק בקרוב רובוט משלה; אין לי עדיין שום נתונים על 

הדגם שלהם, אבל אפשר להניח שהשינויים יהיו מינוריים בלבד.
5. בין הסיבות לחדירה הגבוהה של הרובוטים בדנמרק, הוא שכר העבודה שהוא מהגבוהים בעולם. אבל יש לזה עוד סיבה: 
החוק בדנמרק קובע, שמשקים, חוות ורפתות לא עוברים בירושה אוטומטית, ואחד מהצאצאים חייב לקנות את זה במחיר 
מלא, ומחלקים את ערכו בין היורשים. במקרה ואין יורש המסוגל לקנות המשק נמכר למרבה במחיר, והכסף מתחלק בין 
היורשים. היות ומדובר בסכומים אדירים, הממשלה נותנת משכנתאות בתנאים מיוחדים. אבל, בכדי לעמוד בתנאי קבלת 
וכוללת בין השאר לימוד שפות  זו מורחבת מאוד,  המשכנתא, חייבים לעבור הכשרה באוניברסיטה או במכללה. הכשרה 
)אנגלית וגרמנית(, וידע בהפעלת מיכשור מתקדם כמו רובוטים וציוד מתוחכם אחר. נוהג זה גרם לתופעה מעניינת, שכמעט 
לא קיימת בשום מקום בעולם: צעירים עירוניים בוחרים ללמוד את מקצוע הרפתנות, ובבוא הזמן הם קונים רפת. צעירים 
אלו אינם מעוניינים בעבודת כפיים בשעות לא נוחות, ולכן הם הופכים את החווה או הרפת שהם קנו לאזור היי-טק, שבו 

תפקידו של הרפתן אינו רחוק מתפקידו של פועל עירוני משכיל.
6. בארץ חולבים ברפתות קטנות פעמיים וברפתות גדולות שלוש פעמים, וכך נוהגים בארה"ב ובארצות רבות נוספות.

7. מה שקרוב יותר למספר הפעמים שהן מניקות בטבע.
.Gascoigne/Prolion ומשדר המחובר לרגל בדגמים של ,Lely/Fullwood 8. משדר העשוי כקולר על הצואר בדגמים של

רובוט חליבה לעניין חלב נכרים
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בנתיב החלב  ג

המיחשוב של הרובוט את כל נתוני הפרה - מצב בריאותה, כמויות החלב ואיכותו, מתי היא נחלבה 
לאחרונה וכו'. כמו כן המערכת יודעת מהו מבנה העטין של הפרה שהגיעה לחליבה, וכך היא יכולה 

להתאים ולכוון את הגביעים שבזרועה לעטיני הפרה.

מסביב לרובוט )או רובוטים, ברוב המקרים( מקימים מערכת גדרות המנתבת את הפרות לביתן 
עד  בהתחלה,  לרפת.  חזרה  נפרד  בשביל  הפרה  את  מנתבת  המערכת  החליבה  ואחר  החליבה, 
לביתן  להיכנס  להן  ולעזור  מהפרות  חלק  לכוון  הרפתנים  על  הרובוט,  התקנת  אחרי  כשבועיים 
החליבה, שלעתים מפחיד ומרגיז אותן, אבל ככל שחולפים הימים הן מתרגלות, עד שהן מגיעות 

מעצמן לחליבה.

ביתן החליבה בנוי בצורת האות ח. ברגע שהפרה נכנסת לתוך הביתן, נסגר שער ברזל, והפרה לא 
יכולה לזוז לשום מקום. בכדי להרגיע את הפרות ולעודד אותן להיכנס, מוגש להם בביתן אוכל 
לנתונים  אותם  מצליב  המשדר  ע"י  שהתקבלו  הפרה  נתוני  את  שקורא  המחשב  ומזין.  משובח 
זמן קצר,  הקיימים במאגר המחשב, ואם הפרה לא רשומה במאגר או שהפרה כבר נחלבה לפני 
לסוף  עד  סגור  נשאר  השער  לחליבה  מתאימה  הפרה  אם  החוצה.  מנותבת  והפרה  נפתח,  השער 

החליבה.

לב לבו של הרובוט הוא זרוע החליבה, שהיא המערכת הכי מתוחכמת ומסובכת. על הזרוע מותקנת 
מערכת לניקוי עטיני הפרה, הכוללת מברשות וחומרי ניקוי, וכן ארבע כוסות היניקה. כאשר מגיעה 
פרה המועמדת לחליבה, הזרוע נעה ממקומה הקבוע שמחוץ לביתן, ומנקה את העטינים במברשות, 
חומרי ניקוי ומים. לאחר הניקוי, המערכת מצמידה את כוסות היניקה לעטינים ומתחילה בחליבה. 
נעזרת  המערכת  לכן  מילימטרים,  של  בדיוק  להיות  חייב  זה  כי  מאוד  מסובכת  ההצמדה  עבודת 

בחיישני לייזר. 

בפעם הראשונה שפרה חדשה מגיעה לרובוט, תהליך ההתאמה והרכבת הגביעים יכול לקחת עד 
45 דקות, וזה מבוצע רק כאשר הרובוט מותאם ל"מצב סריקה" )Scanning Mode( בו המחשב 
סורק את מיקום וגודל העטינים, גובה ומימדי הפרה. בעת הסריקה מכניסים ידנית נתונים נוספים 
בשעת  למערכת  מכניסים  כמו"כ  וכיו"ב.  בריאותה  מצב  תולדות  גילה,  הפרה,  זן  כגון  הפרה,  של 
הצורך נתונים זמניים, כמו למשל פרה הנוטלת תרופות מסויימות שחלבה אסור להיכנס למערכת. 
כל הנתונים האלו נרשמים במאגר לפי מספר הפרה. כאשר פרה נכנסת לחליבה בפעם השניה יש 
הסריקה"  "מצב  מדקה.  בפחות  היניקה  כוסות  את  להצמיד  בכדי  הנתונים  כל  את  למחשב  כבר 
אינו עובד אוטומטית, ויכול להתבצע רק בנוכחות הרפתן. לכן, אם תגיע לרובוט פרה שעדיין לא 
הוכנסה למערכת, הרובוט יפתח מייד את דלת היציאה ויוציא את הפרה החוצה. מקרה כזה נרשם 
בדו"ח התקלות, וכך ניתן לראות אח"כ אם היה מקרה כזה. ביום רגיל בו ניתן לראות בדו"ח כי 
לא היו תקלות, פירושו של דבר הוא, שכל הפרות שנחלבו היו מוכנות למחשב, ולא נדרשה שום 
בחליבה  התערב  שהרפתן  אומר  זה  אין  תקלה  של  במקרה  גם  אך  כלשהו.  אדם  מצד  התערבות 

עצמה, אלא רק שהוא טיפל בתקלה טכנית כלשהי. 

לכל כוס יניקה מחובר צינור נפרד, העובר דרך חיישנים הבודקים את איכות החלב. משם החלב 
עובר למיכל ביניים קטן. במיכל הביניים יש מקום לתנובת שלוש פרות עד שהחלב מועבר למיכל 
הגדול, אבל בדרך כלל החלב מתרוקן בגמר כל חליבה, כי במקרה שיתברר שחלב של פרה מסוימת 
אינו ראוי לשיווק הוא יפסול את שאר החלב שבמיכל הביניים. מהסיבה הזו החלב אף פעם אינו 
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מועבר למיכל הגדול באמצע חליבה, דבר היכול לפסול את כל המיכל. כאשר חלב פסול מתגלה, 
הרובוט ממשיך לחלוב את הפרה, ומעביר את החלב למיכל אחר המיועד להזנת העגלים ברפת, ולא 

לשיווק למאכל בני אדם. 

בדרך ממיכל הביניים, החלב עובר קירור ומועבר למיכל האגירה, הכל ללא התערבות יד אדם. גם 
בתוך המיכל החלב חייב להישמר בטמפרטורה קרירה, ולצורך זה קיימות שתי שיטות: יש רפתות 
שבהן המיכל מבודד ובתוכו נמצאת מערכת קירור, אבל ברוב המקומות מערכת הקירור חיצונית, 

ופעם בכמה שעות החלב נשאב מהמיכל, עובר דרך מערכת הקירור וחוזר למיכל.

מספר פעמים ביום הרפתן מדפיס דו"ח כללי, שבו פירוט מלא על חליבת כל הפרות וטיב החלב 
שלהן. כמו"כ, הרפתן מקבל מהמחשב רשימת בעיות הכוללת פרות שחלבן נפסל, פרות שהרובוט 
לא זיהה )בד"כ תקלה במשדר( או פרות שלא נחלבו במשך זמן ארוך מדי. דו"חות אלו נשמרים 

במקום מיוחד לצורך מעקב, ואפשר גם לקבל במחשב את 
כל ההיסטוריה למשך חודשים אחורה.

ולהעבירו  החלב  את  לאסוף  מיכלית  מגיעה  ביום9  פעם 
על  לוחץ  המיכלית  נהג  המיכל  ריקון  לאחר  למחלבה. 
כפתור מסוים, ואז מתחיל תהליך ניקוי מיכל אגירת החלב. 
התהליך נקרא Cleaning In Place( CIP(. הניקוי לוקח 
יותר משעה, ואז באופן אוטומטי נעצרת חליבת הפרות ע"י 
הרובוט. הרובוט וכל הכלים ומערכות החליבה שבו, עוברים 
אף הם באותו זמן תהליך ניקוי, שכולל מספר שלבים: מים 
ניקוי  חומר  במים,  שטיפה  בסיסי,  חומר  עם  ניקוי  חמים, 
חומצתי, ושוב שטיפה במים. אחרי תהליך הניקוי המערכת 
מערכת  הניקוי  תהליך  בגמר  לחלוטין.  ומחוטאת  נקיה 
הרפתן.  התערבות  ללא  לעבוד,  שוב  מתחילה  החליבה 
עובר  האגירה(  מיכל  לניקוי  קשר  )ללא  עצמו  הרובוט 
יותר,  קצרים  אלו,  ניקויים  ביממה.  ניקוי  תהליכי  חמישה 
לפי  ע"י המחשב,  נקבע  וזמנם  אחד,  כל  בני עשרים דקות 

קצב חליבת הפרות10.

אפשרות  שום  ואין  בלבד,  לפרות  בנוי  שהרובוט  לציין  יש 
כפי  טמא.  ולא  כשר  לא  אחר,  יונק  לשום  אותו  להתאים 

9. בדרך כלל אוספים את החלב כל יום, למרות שמיכל הצבירה מסוגל לקלוט תנובת חלב מיומיים. לפעמים מסיבות שונות 
אכן מדלגים על איסוף ביום מסוים. במקרה כזה עלולה להתעורר שאלת 'כבוש', ראה להלן בפרק הסיכום.

10. עד לאחרונה כל רובוט יכול היה לחלוב בסביבות 65 פרות )משמעות הדבר היא קרוב ל-200 חליבות ביממה, ובהתחשב 
בזמן השבתת הרובוט לניקיונות יוצא שכל פרה נחלבת בממוצע במשך כשש דקות בלבד(. בכדי לחסוך במשאבים, מנסים 
לאחרונה כל מיני תחבולות בכדי לייעל את הרובוטים שיוכלו לחלוב יותר פרות. לפי שיטת הניקוי הישנה נמצא שבמשך כל 
זמן הניקוי של כל המערכת )הכולל גם את ניקוי מיכל האגירה וצינורות ההעברה(, שלוקח יותר משעה, כל הרובוטים היו 
מושבתים. יתרה מזאת, זמן זה יוצא לפעמים בשעה שהרבה פרות רוצות להיחלב, וזה מביא למצב שהפרות רבות ביניהן מי 
תיכנס ראשונה. לכן הוסיפו לאחרונה מיכל ביניים בין הרובוט למיכל האגירה, שנכנס לפעולה רק כאשר מיכל האגירה עובר 
ניקוי )ואז אין צורך להפסיק את החליבה בעת ניקוי המיכל(, ומיד בגמר הניקוי מיכל הביניים מתרוקן ועובר ניקוי בעצמו. 

לפי השיטה החדשה נחסך זמן יקר, ואפשר לחלוב יותר פרות בכל רובוט.
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שכבר ציינתי הייתי בדנמרק בעת שהתקינו שני רובוטים ברפת. שוחחתי ארוכות עם ראש צוות 
ההתקנה על פרטי הרובוט, והתעניינתי אם אפשר להתאימו לבהמה אחרת. התברר כי את הזרוע 
של הרובוט אין שום אפשרות להתאים כלל למבנה העטינים של שום בהמה אחרת, כי זה מחייב 
שינויים  בגלל  לרובוט,  מתאימות  אינן  הפרות  מכלל   10% עד   5% בין  מזאת,  יתרה  מרבי.  דיוק 
קלים של מבנה העטין. לכן בכל רפת כאשר מתקינים את הרובוט "נפסלות" חלק מהפרות, ואותן 

מעבירים לרפת אחרת או לשחיטה.

גם המערכות מסביב לביתן החליבה, כגון מערכת הניתוב הכוללת את הגדרות והשערים החשמליים, 
בנויה ומותאמת רק לפרות. אמנם שם אפשר לבצע שינויים שיתאימו לבהמות אחרות, אבל אז הם 

כבר לא יתאימו לפרות.

ג. איסור חלב נכרים
ואין  גויים אסורין  "ואלו דברים של   ב(:  לה,  זרה  )עבודה  נכרים הוא במשנה  מקור איסור חלב 
הוא  האיסור  שטעם  מובא  ובגמרא  רואהו".  ישראל  ואין  גוי  שחלבו  חלב  הנאה,  איסור  איסורן 
החשש שהגוי יערב בחלב הכשרה חלב מבהמה טמאה11. וכך גם נפסק בשו"ע )יו"ד סי' קטו סע' 

א(: "חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אסור, שמא עירב בו חלב טמא"12.

בין רפת שנמצאות בה בהמות  יש חילוק  ובשו"ע  "ישראל רואהו"? בגמרא  עד כמה צריך שיהא 
טמאות, ובין רפת שאין בה בהמות טמאות. וז"ל השו"ע )שם(: "היה חולב בביתו וישראל יושב 
מבחוץ, אם ידוע שאין לו דבר טמא בעדרו מותר אפילו אין הישראל יכול לראותו בשעה שהוא 
חולב. היה לו דבר טמא בעדרו והישראל יושב מבחוץ והגוי חולב לצורך ישראל, אפילו אינו יכול 
לראותו כשהוא יושב אם יכול לראותו כשהוא עומד מותר, שירא שמא יעמוד ויראהו. והוא שיודע 

שחלב טמא אסור לישראל".

ד. תחילת חליבה
ברמ"א מוסיף )שם(: "ולכתחלה צריך להיות הישראל בתחילת החליבה, ויראה בכלי שלא יהיה 
בכלי שחולבין בו דבר טמא" )ומקורו באיסור והיתר הארוך כלל מה(. וכבר פסק הש"ך13 )וכן הוא 
והיתר שם( שהצורך להיות ישראל בתחילת חליבה קאי גם על הרישא באין דבר טמא  באיסור 

בעדרו, כדי לוודא שאין חלב טמא בכלים לפני שהגוי מתחיל בחליבת הפרות. 

ניכר במראהו, כדאיתא  כי חלב טמא כשהוא לעצמו  יהיה טמא,  ולא שכל החלב  11. החשש הוא רק מערוב חלב טמא, 
בגמרא )עבודה זרה לה, ב(: "חלב למאי ניחוש לה, אי משום איחלופי טהור חיור )לבן( טמא ירוק )צהבהב(, ואי משום 
איערובי, ניקום, דאמר מר חלב טהור עומד חלב טמא אינו עומד. )מתרצת הגמרא( אי דקא בעי לגבינה הכי נמי, הכא 
במאי עסקינן דקא בעי ליה לכמכא. ונשקול מיניה קלי וניקום, כיון דבטהור נמי איכא נסיובי דלא קיימי ליכא למיקם עלה 

דמילתא. ואי בעית אימא אפילו תימא דקבעי לה לגבינה, איכא דקאי ביני אטפי".
12. עיין בדרכי תשובה )סי' קטו ס"ק ה( שמביא את כל שיטות הראשונים והאחרונים אי איסור חלב שחלבו גוי הוי תקנת 
חכמים וגזירה במנין, ולכן אסור כל חלב שחלבו גוי אפילו כאשר אין חשש שמערב בו חלב טמא, או שהוא רק ספיקא 
דאורייתא מחשש תערובת חלב טמא, ואז כאשר ליכא חשש תערובת מותר. אבל, כפי שכבר כתבתי בראש המאמר, אינני 
בא לדון בנושא זה, שכבר דשו בו רבים וטובים ממני, ובמאמר זה באתי רק לברר את הנושא, לפי המנהג שאנו נוהגים - 
על פי הרמ"א והש"ך - להקפיד על נוכחות משגיח בתחילת חליבה שגם בודק את הכלים, ואח"כ במשך כל זמן החליבה 

מקפידים שיהא 'יוצא ונכנס' בכל מקרה של גוי חולב גם כאשר ידוע שלא מערבים במקום חלב טמא.
13. שם ס"ק ה: "קאי אפילו ארישא, אאין דבר טמא בעדרו". 
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ה. יוצא ונכנס - מירתת
לאחר תחילת החליבה הדבר פשוט שדי ביוצא ונכנס, וכן הוא בכל הפוסקים14. יתרה מזאת, אפילו 
כאשר הישראל עומד בחוץ ואינו נכנס לרפת ושם הוא יוצא ונכנס, ג"כ מותר כאשר אין דבר טמא 
בעדרו )כלומר, שאין צריך להיכנס לרפת גופא כלל, וכש"יוצא" יכול הוא לעזוב את כל אזור הרפת 
לגמרי(. וכן הוא בש"ך )ס"ק ד( "וכ"כ בפרישה ס"ג, והוסיף דה"ה אפילו אינו יושב תמיד אלא יוצא 
ונכנס ויושב שרי, וכ"ש יוצא ונכנס למקום החלב". וכן הוא בפירוש בערוך השולחן )סי' קטו ס"ק 
ד( "דהיינו שדי בישיבה מבחוץ כמו שנתבאר, וכן די ביוצא ונכנס. ולא מיבעיא ביוצא ונכנס למקום 

החליבה ממש, אלא אפילו בישיבתו מבחוץ )ש"ך סק"ד(. ודי בזה".

אמנם ראיתי בספר "חלקת בנימין"15 הכותב דלפי הרמ"א "תחילת חליבה" )שבה הישראל צריך 
"בתחילת  יט(:  ס"ק  )שם  וז"ל  סופה.  ועד  החליבה  מתחילת  היינו  ונכנס(  ביוצא  די  ולא  לראות 
החליבה. ר"ל מתחילת החליבה עד סופה )פר"ח וחכ"א(". ודבר זה תמוה מאוד, מכיוון שאליבא 
דכל הפוסקים סגי ביוצא ונכנס, ולא רק מכל הפוסקים שהבאנו, כי אם גם בשני המקורות שהוא 
מביא מוכח שהם פסקו שדי ביוצא ונכנס - בפרי חדש )שם ס"ק ג( "ואפילו ביוצא ונכנס סגי דהא 
בהכי נמי מירתת", וכן הוא באריכות בס"ק ו לשיטת הרמ"א. וגם החכמת אדם, שאמנם בתחילת 
סוף",  ועד  מתחילה  החליבה  קודם  לראות  ש"צריך  כתב  בנימין"  ה"חלקת  מצטט  אותם  דבריו 
מיד לאחר מכן בהמשך המשפט הוא כותב: "או ביוצא ונכנס או בעומד בצד הרפת מבחוץ באופן 
שלא יחוש שמא הולך למקום אחר, דכיון דאין דבר טמא בעדר או ברפת א"כ אין כאן חשש אלא 
משום זיוף, ולכן סגי בזה..." )כלל סז אות א(. וברור כוונתו דהשגחת ה"יוצא ונכנס" חייבת להיות 

מתחילתו ועד סופו, אבל לא שהישראל חייב לעמוד ברפת או לידה מתחילת החליבה עד סופה.

דין יוצא ונכנס מבואר באריכות בסימן קכט לגבי יין נסך, עיי"ש באריכות. ומשם עולה שדין יוצא 
ונכנס תלוי רק בדבר אחד: האם הגוי מירתת או לא. ובכדי שיהיה מירתת צריכים כמה תנאים:

הדבר הכשר שייך ליהודי )יין( או נעשה עבור היהודי )חלב(.א. 

הגוי חייב לדעת שהיהודי מקפיד על דבר זה, כי אחרת אין הוא מירתת כלל.ב. 

הגוי אינו יודע איפה היהודי נמצא, כמה רחוק הוא מהמקום, ומתי הוא עלול לחזור מעבר לזמן ג. 
קצוב. 

הזמן הקצוב שהזכרנו, הוא מספיק זמן כדי שהגוי יכול לערב דבר אסור בתוך הדבר המותר, ד. 
כאשר מדובר במאכלות אסורות וחלב נכרים, או מספיק זמן לנסך, כאשר מדובר ביין. 

לגבי יין נסך, הדלת או השער למקום חייבים להישאר פתוחים, אלא אם כן ליהודי יש מפתח ה. 
של המקום, או שהוא יכול להסתכל מבחוץ. אבל לגבי חלב ישראל מספיק שאין סיפק בידי 

הגוי להביא דבר טמא מבחוץ16.

14. איסור והיתר )כלל מה אות ב(: "...רק שראה הישראל מתחילה בכלי, אח"כ אפילו אם יוצא ונכנס". בש"ך שם ס"ק ח 
)בשם האיסור והיתר(: "רק שראה הישראל מתחילה בכלי, ואח"כ אפילו יצא ונכנס". 

15. מהרה"ג בנימין כהן שליט"א.
16. ברמב"ם )מאכלות אסורות יב, יז( "וכן המניח גוי בחנותו אע"פ שהוא יוצא ונכנס כל היום כולו היין מותר, ואם מודיעו 
שהוא מפליג ושהה כדי שיפתח ויגוף ותיגוב היין אסור בשתיה. וכן המניח יינו בקרון או בספינה עם הגוי ונכנס לעיר לעשות 
צרכיו היין מותר, ואם הודיען שהוא מפליג ושהה כדי שיפתח ויגוף ותיגב היין אסור בשתיה. וכל הדברים האלו בחביות 
סתומות, אבל בפתוחות אפילו לא שהה מאחר שהודיען שהוא מפליג היין אסור". וכן פסק בשו"ע )יו"ד סי' קכט סע' א(: 
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ו. יוצא ונכנס - שאינו מירתת
ברם יש אופנים בהם מועיל "יוצא ונכנס" גם כשאינו מירתת, וכפי שכתב הש"ך )סי' קטו ס"ק ח(: 
"ונראה דגם הטור והשו"ע שכתבו ישראל יושב מבחוץ כוונתם שהוא בענין שאין לחוש בו שיתערב 
בו מתחלה דבר טמא, והיינו שראה מתחלה בכלי. ומ"ש האו"ה דסגי ביוצא ונכנס אחר כך כן הוא 
בסמ"ק שם, ומשמע דאפילו חלבו הגוי לצרכו סגי ביוצא ונכנס, דטעמא דיוצא ונכנס לא הוי משום 
מירתת לחוד, אלא משום דכיון דידע שאין דבר טמא בעדרו אע"ג שאין יכול לראותו בשעה שהוא 
חולב ליכא למיחש לשום זיוף אלא שיצא הגוי מעדר ויזייף, וכיון שיוצא ונכנס ורואה שאין הגוי 
יוצא מהעדר סגי. וכן מוכח בש"ס בעבודה זרה )דף לט ע"ב( דבדליכא דבר טמא בעדרו והישראל 
יושב מבחוץ אפילו אינו יכול לראותו כלל בשעה שהוא חולב מותר, מטעמא דכיון דישב מבחוץ 
הרי רואה שאי אפשר לזייף. וכן משמע מדברי הטור, ודלא כהפרישה ס"ב שכתב טעמא דבעינן 

ישראל יושב מבחוץ משום מירתת".

משמעות דברי הש"ך שקיימים שני סוגי "יוצא ונכנס": הראשון הוא הידוע גם משאר איסורים, 
המבוסס על "מירתת". והשני הוא גם כאשר אינו מירתת, כמו שהגוי חולב לעצמו, גם שם מועיל 
יוצא ונכנס אם זה מספיק בכדי להבטיח שהגוי לא עירב חלב טמא. דהיינו, אם ידוע למשל שאין 
בהמה טמאה או חלב טמא במרחק יום נסיעה מהרפת, והישראל יוצא ונכנס כל יום ורואה שהגוי 

לא יצא מהרפת, בידוע שהגוי לא עירב שם דבר טמא.

ז. תחילת החליבה בימינו
כעת נחזור לענין "תחילת חליבה" בה צריך שישראל יראה, ונברר מה נקראת "תחילת החליבה" 
בימינו. האם כאשר יש מאה פרות ברפת חייב הישראל להיות נוכח בהתחלת חליבת כל פרה, או 
שדי בחליבת הפרה הראשונה של חליבה זו, אחרי שבודק את הכלים, ואח"כ די ביוצא ונכנס? ואם 
מפקחים על חליבת חלב ישראל ברצף, ומקפידים שכל הזמן זה יהיה בבחינת יוצא ונכנס, האם 
כל זמן שנמשך הפיקוח )מצד "יוצא ונכנס"( שלא יוכנס דבר טמא לשטח הרפת אפשר לומר שזו 

חליבה אחת רציפה, ללא חיוב בדיקת כלים נוספת מדין "תחילת חליבה"?

"המניח גוי בחנותו ויצא, או שהיה לו יין בספינה או בקרון והניחו עם הגוי והלך לו לבית )הכנסת( או לבית המרחץ, או 
שהיה גוי מעביר לו חבית יין ממקום למקום והניחו לבדו עם היין ויצא, מותר )לכתחילה לא יניח אדם בביתו יין או חומץ 
אצל גוי לבד כלל אבל בדיעבד מותר(, אפילו שהה זמן רב, מפני שהוא ירא בכל שעה עתה יבוא ויראני. והוא שלא נודע 
שסגר הגוי החנות או שהרחיק הקרון והספינה בענין שאין יכולים לראותו )ואפילו סגר החנות כל זמן שיש שם סדק או 
חור שיכולים לראות בתוכו חשוב כפתוח(. בד"א שיש דרך עקלתון שיכול לבוא עליו פתאום שלא יראנו, וכן כשהלך לבית 
המרחץ הלך דרך עקלתון בענין שלא ידע הגוי שהלך לבית המרחץ, אבל אם ראה שהלך ליכנס לבית המרחץ יודע שלא ימהר 
לבוא, וכן אם אמר לגוי שהניח בחנות 'שמור לי' יודע שנסתלק משמירתו, וכן אם אמר לגוי המעביר החבית ֵלך ואני אבוא 
אחריך, או שהודיעו שהוא מפליג, אם החביות פתוחות כיון שנעלמו מעיניו אסורות, ואם הם סתומות אם יש בהפלגתו 
שיעור כדי שיוכל להסיר מגופות החבית כולה בין שהיא של טיט בין שהיא של סיד ולהחזירה ותנגב - אסור. וי"א דאם הם 
סתומות שרי בכל ענין, דיין סגי ליה חותם אחד. ויש לסמוך על זה בהפסד מרובה. וע"ל סי' ק"ל". ועיין עוד בשו"ע )יו"ד 
סי' סט סע' י(: "גוי משמש בבית ישראל ונתן הבשר בקדירה ואין ידוע אם הדיחו, אם יודע הגוי מנהג ישראל סומכין על 
דבריו אם היה שם ישראל יוצא ונכנס או שום קטן בן דעת. הגה, ובחד מינייהו סגי". דהיינו, דאם אין הוא יודע שהישראל 
מקפיד על דבר זה אינו מירתת. ועיין בחכמת אדם )כלל ע אות ט(: "המניח נכרי בביתו, ובו דברים שאם הוחלפו יש בהם 
איסור דאורייתא, אם הוא יוצא ונכנס, או אפילו קטן או אפילו שהה זמן רב רק שלא הודיעו שדעתו לשהות, מותר, אפילו 
בדבר שנהנה בחליפין, שמתיירא שמא יבוא הישראל. ואם הודיעו שדעתו לשהות אסור. ואם בא ומצא שהדלת סגור לעולם 
אסור אם הוא דבר שנהנה בחליפין. ולכן יש להחמיר שלא להניח הקדירות אצל השפחות כשהולכין לבית הכנסת והשפחות 

יודעין ששוהין שם, אם לא שנשאר בבית ביוצא ונכנס ואז אפילו לכתחילה מותר" )סעיף י ו-יב, ובש"ך ס"ק לב, לג ולז(.
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את  לבדוק  בכדי  רק  הוא  חליבה  תחילת  שדין  והיתר(,  באיסור  הוא  )וכן  ברמ"א  ברור  לכאורה, 
הכלים שאין בתוכם חלב טמא. ולכן, די לנו שרואה שהכלים נקיים, ואח"כ למן תחילת חליבה של 
ונכנס" הכל  "יוצא  יהיו בהגדרת  ומיכלי החלב  זמן שאנו מקפידים שהרפת  הפרה הראשונה, כל 
נחשב לחלב ישראל, ואין כל צורך לבדוק את נקיון הכלים מדין תחילת חליבה. וכן כתב הש"ך )שם 
ס"ק ח(: "ונראה דגם הטור והשו"ע שכתבו ישראל יושב מבחוץ כוונתם שהוא בענין שאין לחוש בו 

שיתערב בו מתחילה דבר טמא, והיינו שראה מתחילה בכלי".

ח. פיקוח אחר החליבה
של  לחיוב  בנוסף  ברמ"א.  המובא  והיתר  האיסור  מדברי  מעניינת  הלכה  ללמוד  אפשר  לכאורה 
"ישראל רואהו" בעת החליבה, חל גם חיוב לשמור על החלב שלא יתערבב בו חלב טמא, וגם זה 
חלק מתקנת חז"ל של חלב נכרים. כמובן שחיוב זה קיים בכל דבר כשר, אבל אם גם שמירה זו 
היא חלק מתקנת חז"ל היא חמורה יותר )כמבואר בפוסקים לגבי ביטול ועוד(. השאלה היא, האם 
החיוב המיוחד לשמור את החלב הכשר מעירוב חלב טמא קיים רק לפני ובעת החליבה, אבל ברגע 
שהחלב נחלב כבר הוא חייב בפיקוח כמו כל דבר כשר אחר, אבל אין בו יותר חיוב השמירה של 

חלב נכרים; או שכל זמן שיש חשש שהגוי יכול לערב בו חלב טמא עדיין חלה גזירת חז"ל. 

ועיין בש"ך )שם ס"ק ח( שאע"ג דחלב טעמו שמא יחליף בחלב טמא שהוא אסור מדאורייתא, 
וכמו שנתבאר בריש סימן פא, י"ל שחלב טמא ניכר שהוא עכור, כדאמרינן בעבודה זרה )דף לה, 
ב( טהור חיור טמא ירוק, וא"כ אין לחוש שיחליף כל החלב או רובו אלא יש לחוש שמא החליף 
מעט דאינו אסור אלא מדרבנן, דמדאורייתא מין במינו בטל, וכמו שנתבאר בסימן צח. וכן תירץ 
בפרישה ס"ד. וכי האי גוונא כתב האו"ה כלל מ"ח סוף דין ה. אי נמי כמ"ש האו"ה כלל מ"ה דין 
והב"ח בקונטרס  הוי חלב טהור א"כ סתם חלב הוא מדרבנן.  בינינו  ז דמאחר דרוב חלב המצוי 
אחרון17 כתב על הפרישה ושארי ליה מאריה שכתב נגד הש"ס וכנגד הת"ה הארוך מה שלא עלה 
על לב ודעתו לומר דחלב יש בו איסור דאורייתא, אלא דלהכי סגי ביה בחותם אחד משום דלית 
ליה רווחא. וכן דעת הטור ג"כ. עכ"ד בקוצר, עיי"ש. ונהפוך הוא, שהוא כתב נגד הש"ס וכנגד ת"ה 
וכמו  לפי הגירסא בספרים הישנים שהיא הגירסא הנכונה  ואדרבה בטור איתא להדיא,  הארוך. 
שהסכים הוא ג"כ עליה, דבחלב להכי סגי חותם אחד כיון דאיסורו מדבריהם, וכמ"ש הרמב"ם 
והמחבר. וכ"כ רבינו ירוחם סוף נתיב ט"ו, וכן הוא באו"ה בכמה דוכתי, אלא ודאי כי היכי דבדג 

"אבל  וז"ל  אחד,  בחותם  סגי  וחלב  חותמות  בשני  מחויב  בשר  למה  הטעם  תולה  דהרשב"א  מביא  קיח(  )סי'  בטור   .17
הרשב"א תולה הטעם לפי שאסורין מן התורה, וכתב המפקיד ביד נכרי או ביד ישראל החשוד או משלח על ידם בשר או 
חתיכת דג שאין בה סנפיר וקשקשת וכיוצא בהן מהדברים שאם הוחלפו באיסור יש בו איסור תורה צריך לעשות חותם 
בתוך חותם, ואם שלח או הפקיד בידם בחותם אחד אסור. המפקיד לחם או שולח על ידם דבר שאיסורו מדבריהם כמורייס 
פת וגבינה שאפילו אם הוחלפו באיסור אין בו איסור אלא מדבריהם, אפילו בחותם אחד מותר". ובפרישה )סי' קיח אות ד( 
כתב: "יש לדקדק, הא חלב טעמו שמא יחליף בחלב טמאה וזה איסור דאורייתא הוא, ולמה מנו בין אותן שאיסורן דרבנן 
שדי בחותם אחד. ונראה שחלב טמא ניכר שהוא עכור, ובודאי אין לחוש שהחליף כל חלב טהור או רובה בטמא, דאם כן 
היתה ניכרת, אלא יש לחוש שהחליף ולקח מעט מהטהור ושפך במקומו מעט מהטמא, ומתוך שהחלב טהור נתרבה עליה 
אינו ניכר. וכיון שהרוב טהור, משום הכי סבירא ליה דאינו אסור אלא מדרבנן, דמין במינו בטל ברוב, מה שאין כן בבשר 
דיש לחוש שהחליף כולו ואיכא איסור דאורייתא. ועיין בדרכי משה בסימן קט"ו סוף ע"א, ועיין בדרישה". הב"ח )קונטרס 
אחרון, שם( מביא דהיה לו גירסא אחרת בטור. וז"ל: "דבר שאיסורו מדבריהם כחלב מוריס וכו'. כך היא נוסחת ספרי רבינו 
הישנים. ולפי זה משמע דלהרשב"א בחלב לא חיישינן" )עיי"ש באריכות(. ובהמשך מביא גירסה נוספת של הטור שהיא 

הגירסה המופיע בטור שלנו, וכמופיע בפרישה, ומביא את דברי הפרישה הנ"ל, וע"ז כתב הב"ח "ושרא ליה"...

רובוט חליבה לעניין חלב נכרים
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בנתיב החלב  ג

ושאר דברים אית ליה רווחא במה שמחליף הטהור בטמא ה"נ בחלב, דאי משום לית ליה רווחא 
אתינן עלה הא כתבו הטור והשו"ע בסימן זה סע' ז )והוא מן הש"ס ומוסכם מכל הפוסקים( דלא 
חיישינן שמא החליף אא"כ נהנה בחליפין, הא כל שאינו נהנה מותר אפילו בלא חותם כלל. אלא 

העיקר כמו שכתבתי". 

ולא אח"כ. אבל לדעתו בכל  ובעת החליבה,  לכאורה משמע מהש"ך שגזירת חז"ל הוא רק לפני 
מקרה יש חיוב של חותם אחד, דהיינו למרות שגזירת חז"ל של "ישראל רואהו" אין אחר החליבה, 

עדיין יש לפקוח עליו כדין כל מאכל כשר שהפקידו בידי גוי.

ט. פיקוח טוב הוא "ישראל רואהו"
דבר פשוט הוא בכל הפוסקים שאין הישראל צריך לראות את תהליך החליבה, וסגי במירתת. יתרה 
מזאת, גם כאשר אין מירתת, כמו שאם חלבו הגוי לצורך עצמו, גם שם מועיל יוצא ונכנס אם ליכא 
למיחש לזיוף )ש"ך ס"ק ח(, כלומר גם לפי מה שאנו פוסקים שחלב ישראל הוא גזירה במנין, אם 
הישראל מקיים פיקוח מספיק שיוציא מכלל אפשרות ערבוב חלב טמא, החלב הוא חלב ישראל18.

י. חלב ישראל או חלב נכרים
לכאורה פשוט שאם החלב זב בעצמו מהפרה או מהעז, חלב זה מותר. והלא זו היא הבטחת "ארץ 
זבת חלב ודבש", כדאיתא בכתובות )קיא, ב(: "רמי בר יחזקאל איקלע לבני ברק, חזנהו להנהו עיזי 
דקאכלן תותי תאיני, וקנטיף דובשא מתאיני וחלבא טייף מנייהו ומיערב בהדי הדדי. אמר היינו 
זבת חלב ודבש". ותקנת חז"ל היתה לאסור "חלב שחלבו גוי", אבל אין חיוב שיהיה "חלב ישראל" 

בדווקא.

יא. סיכום ומסקנות
כפי שכבר כתבנו, למעט בשבועיים הראשונים בחליבה האוטומטית הממוחשבת החליבה עצמה 
מבוצעת ע"י הרובוט ללא התערבות הגוי, אלא הפרה מחליטה בעצמה מתי היא רוצה להיחלב. 
היא יודעת את הדרך לרובוט, וכאשר היא מגיעה הרובוט חולב את הפרה ללא שום התערבות של 
הגוי19, ולכן לכאורה אין זה נחשב כלל לחלב שחלבו נכרי20. ואפילו אם נחמיר להצריך פיקוח ברפת 
כזו, הרי שהפיקוח יכול להסתכם בבדיקת הפרות שרשומות במחשב הרובוט ושנחלבו באמצעותו 
בכל תקופת ייצור החלב הכשר, שהרי אין כל אפשרות שהרובוט יחלוב מין אחר, שהרי אפילו פרות 

שאינן רשומות במאגר הנתונים שלו אינו חולב אותן21. 

כפי שכבר הבאנו לעיל, למרות שגם לפי הרמ"א גזירת חלב נכרי איננה כוללת את החשש שהגוי 
יערבב חלב טמא אחרי החליבה, אבל בכל מקרה חל על החלב דין מפקיד דבר כשר אצל גוי, וחותם 
יוכל להוסיף חלב אסור  לא  יהודי, באופן שהגוי  פיקוח סביבתי של  יש להוסיף  לכן  צריך.  אחד 

18. אין לדמות קביעה זו לפסקם של כמה אחרונים שאומרים דהאידנא לא חיישינן וכו', כי כאן לא מדובר שאנו נסמוך על 
פיקוח ממשלתי, או על העובדה שאין דבר טמא בכל העיר, אלא מדובר שיש פיקוח יהודי על תחילת החליבה, ויש פיקוח 

יהודי ברמה כזאת שגם מירתת, וגם שאנו בטוחים שאין אפשרות להכניס דבר טמא בתוך החלב.
19. כל זה, רק אחרי השבועיים הראשונים, שעד אז כל הפרות כבר התרגלו לגשת להיחלב מעצמן. לא כן לפני זה, שחלק 

מהפרות מקבלות עזרה פעילה מהרפתן, ואז עדיין יש להתייחס לרפת כאל כל רפת בעלת חליבה ידנית.
20. גם כאשר מגיעה פרה חדשה לרפת היא עושה כחברותיה לעדר, ואין צורך בהתערבות בתהליך החליבה, למעט בתהליך 

הסריקה המבוצע ע"י הרפתן.
21. ראה מה שכתב בנושא זה הגר"מ גרוס שליט"א יו"ר ועדת מהדרין תנובה בנתיב החלב א עמוד 56 פרק ד.
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למיכל, או שהוא יהא מירתת מלהכניס למיכל האגירה חלב טמא. 

לכן, לפני שמתחילים חליבה ברפת בפעם הראשונה יש לבדוק את שטח הרפת והסביבה, ולוודא 
כן,  כמו  ולהכניס את חלבה למיכל האגירה.  ידנית  אולי לחולבה  שאין שם בהמה טמאה שניתן 
על  בפועל,  שמקבלים  לכמות  להתאימה  מנת  על  היומית  החלב  תנובת  כמות  את  לבדוק  אפשר 
מנת לוודא שלא הייתה תוספת ידנית מבחוץ. וראוי גם ברפת רובוטית להיות נוכח בעת התחלת22 

תהליך הניקוי הראשון23.

בחוץ לארץ יש להקים פיקוח על מערכת ההובלה של החלב. המשגיח חייב ללוות את המיכלית, או 
לחתום את פתחי כניסות החלב למיכלית24. 

בכל המיכליות של היום קיימת מערכת משוכללת המראה את כמות החלב שלוקחים מכל רפת. 
המשגיח המתלווה למיכלית יכול להתאים את הכמות המתקבלת לכמות החלב המופיע במערכת 
המיחשוב של הרובוט, ואז אפשר יהיה לשלול את האפשרות שבכל זאת הצליחו במרמה להחדיר 

חלב מרפת אחרת.

במקומות שמערכת הקירור של מיכל האגירה היא חיצונית אין חשש לבליעת חלב נכרים בתוך 
המיכל, כי בכל כמה שעות החלב עובר לקירור ואף פעם אינו עומד שם מעת לעת. לא כן המצב 
במיכלים שמערכת הקירור מובנית בתוכה, שם המיכל חייב בהגעלה בגלל חשש כבוש. נכון שבדרך 
כלל החלב נמצא שם פחות מעשרים ושלוש שעות רצופות, כי זמן הניקוי היומי אורך כשעה וחצי, 
אבל לפעמים לא לוקחים את החלב כל יום. היות ואין אפשרות להכשיר את המיכל בכלי ראשון25, 
לכן הפתרון המקובל הוא להקפיד בעת השימוש בחלב ישראל שהחלב לא ישהה שם מעת לעת26.

22. תהליך הניקוי CIP שאורך כשעה וחצי הוא רק לצורך עיקור המערכת מחיידקים ובקטריות. למעשה אחרי 10 הדקות 
הראשונות המערכת כבר נקיה ואין בו צחצוחי חלב, ולכן הדחה זו מספיקה ע"פ ההלכה.

23. אולם יש להסתפק בקביעה זו: אם אכן החלב שחלב הרובוט אינו חלב נכרים למרות שהפרה שייכת לגוי, האם עדיין שייך 
דין "תחילת חליבה" שהוא חלק מגזירת חכמים על חלב נכרים? מצד אחד אפשר לומר שנכון שהחליבה עצמה אינה חליבת 
נכרים, אבל היות והכלים הם כלי נכרים יש חיוב בדיקה לפני החליבה; אך מצד שני היות וגזירת החכמים אינה שייכת כאן, 

גם בדיקת הכלים אינה חיוב. וצ"ע.
יהודיות, יתכן שאפשר להקל בהרבה על  יהודים, ומערכת ההובלה שייכת למחלבות  24. בארץ ישראל, שבעלי הרפתות 

הפיקוח.
25. עיין בפרי מגדים )משבצות זהב או"ח סי' תנב בסוף הסימן "דיני וסדר הגעלה בקצרה"(: "כבוש מעת לעת בולע בכולו, 

ואין מגעילין ע"י עירוי כי אם בכלי ראשון".
26. מכיוון שברפת הרובוטית הפרות נחלבות ללא כל מעורבות של הרפתן הרי שהחלב נחלב ללא כל חשש לחילול שבת, 
וממילא אין כל שאלה לגבי כשורת החלב שנחלב בשבת אף למהדרין )כמובן בתנאי שאין גם בעיה מחמת חשש לחלב 
נכרים, וכפי שנתברר במאמר. עם זאת, מכיוון שקיימת מציאות של תיקון תקלות רובוט בשבת מקפידים בתנובה לפקח 
על כל הרובוטים בעזרת מצלמות, ובכל מקרה שבו מזהים תקלות שתוקנו ע"י יהודים בשבת הרי שהחלב נפסל מלשמש 

לכשרות מהדרין. 

רובוט חליבה לעניין חלב נכרים
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בנתיב החלב  ג

בנתיב הדורות
הרב שמואל כץ*

 

הגריא"ה הרצוג זצ"ל ותעשיית החלב
)במלאות חמישים שנה להסתלקותו(

הכשרות מאז ומתמיד הייתה בבת עינם של רבני הקהילות, בארץ ובגולה. עם חידוש היישוב 
וההלכה  הכשרות  דיני  בסיס  על  המזון  תעשיית  את  לבסס  גדול  מאמץ  נעשה  בארץ,  היהודי 
הפסוקה. לא היה זה מאבק קל כלל וכלל. מי שניצבו בראש המערכה לעיצוב מערכות הכשרות 
והשבת בשנים שלפני הקמת המדינה ובשנים הראשונות לאחר הקמתה - היו הרבנים הראשיים 
לארץ ישראל: הגאון הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג1 והראשל"צ הגאון הרב בן-ציון מאיר חי 

עוזיאל2, זכר צדיקים לברכה.

בגנזי המסמכים הנוגעים לאותה תקופה שמורים אגרות, פניות ומסמכים רבים, שיצאו מתחת ידם 
של הרבנים הראשיים, המעידים כאלף עדים על עשייה רבה, ללא חת, למען השלטת כללי הכשרות 

* בהשתתפות אריה פרנקל. המאמר מבוסס על מסמכים שלוקטו בעמל רב בידי הרב שמואל כ"ץ, חוקר תולדות הרבנות 
הראשית, חלקם נתפרסמו בשלושת כרכי "הרבנות הראשית לישראל - שבעים שנה ליסודה" אותם ערך עם ד"ר איתמר 

ורהפטיג. חלק מהמסמכים רואים כאן אור לראשונה. 

1. הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג )תרמ"ט/1888 - תשי"ט/1959(, הרב הראשי לארץ ישראל, נבחר לתפקידו לאחר פטירת 
כיהן  אביו  שם  שבאנגליה,  ללידס  עקר  בילדותו  בפולין,  לומז'ה  יליד  הראשית.  הרבנות  מייסד  זצ"ל  קוק  הגראי"ה  מרן 
ברבנות. עוד בצעירותו יצא שמו לתהילה כגאון וכעילוי. הוסמך לרבנות ולמד באוניברסיטת לונדון ובסורבון מתמטיקה, 
בנושא  מחקרו  על  לספרות  דוקטור  תואר  קיבל  ופילוסופיה.  ספרות  החברה,  מדעי  משפטים,  ושמיות,  קלסיות  לשונות 
התכלת. מתרע"ו שימש כרב בבלפסט, אירלנד; בתרע"ט מונה לרב ראשי בדאבלין, בירת אירלנד, ובתרפ"ה נתמנה כרב 
ראשי של אירלנד. בהשפעתו התבטלה סכנת איסור השחיטה היהודית באירלנד. בתרצ"ז עלה לירושלים לאחר שנבחר 
למלא את מקומו של הגראי"ה קוק זצ"ל. פעל רבות לחיזוק מוסד הרבנות ולעיצוב החיים הדתיים במדינה שבדרך. עמד 
מפולין  שברחו  היהודים  של  ההצלה  למפעל  התגייס  השואה  בימי  הלבן".  "הספר  וגזירות  הבריטים  נגד  המאבק  בחזית 
ועוד. עם  ביקורים בבריטניה, ארה"ב, תורכיה  יצא למסע שכלל  כך  רבים. לשם  ישיבות  ותלמידי  רבנים  ביניהם  לליטא, 
תום המלחמה, בתש"ו, יצא לאירופה ל"מסע הצלה" בו נפגש עם שארית הפליטה במחנות העקורים, ופעל להשבת ילדים 
גם עם מוסדות הוותיקן. עם קום המדינה התגייס לפעילות  כך קיים מגעים  ומנזרים לשם  נוצריות  שנמסרו למשפחות 
למען מוסדות התורה בארץ ישראל. פרסם בחייו קונטרסים בעניינים הלכתיים, מאמרים ומחקרים בכל מקצועות היהדות. 
כרכי   3 הופיעו  כן  כמו  השו"ע.  חלקי  בכל  ההלכתיות  תשובותיו  לוקטו  ובו  יצחק  היכל  שו"ת  הופיע  הסתלקותו  לאחר 
"תחוקה לישראל על פי התורה" ו-9 כרכי "הלכות ופסקים" בהוצאת מוסד הרב קוק ויד הרב הרצוג בענייני הלכה, השקפה 

ובנושאים אקטואליים. 
2. הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל )תר"מ/1880 - תשי"ג/1953(. מתרע"ב כיהן כרבה הספרדי של יפו לצידו של הגראי"ה 
קוק זצ"ל. בתרצ"ט עם פטירתו של הראשל"צ הרב יעקב מאיר נבחר לראשון לציון והרב הראשי לא"י. פרסם שו"ת משפטי 
עוזיאל, הגיוני עוזיאל, מכמני עוזיאל ועוד. הרב עוזיאל, אז הרב הראשי לתל-אביב - יפו פירסם בשנת תרפ"ו, קונטרס 
מיוחד בשאלת החליבה בשבת )ראה גם בספריו שו"ת משפטי עוזיאל ח"א סי' י-יא; ח"ג סי' מז-נ; חלק ח סי' לא סעיף 
ה(. הגראי"ה קוק זצ"ל הגיב על הקונטרס וכתב: "וראיתי התאמצותו הנאמנה לטובת אחינו בעלי המחלבות, אבל אחרי 
כל זה קשה מאד לבנות יסוד להיתר" )מתוך אגרת מרן הגראי"ה קוק זצ"ל להרב עוזיאל, ט אלול תרפ"ו; ראה תחומין א, 

עמ' 5(.
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בתעשיית המזון בתחומי ארץ ישראל. במלאות חמישים שנה להסתלקותו של הגרי"א הלוי הרצוג 
זצ"ל )נפטר ב-יט תמוז תשי"ט(, מובאים בזאת מספר חילופי מכתבים בינו לבין מכותבים שונים, 

שעניינם חליבה בשבת, כשרות החלב ומוצריו, ועוד. 

א. חליבה בשבת
היישוב  חידוש  עם  בישראל.  ההלכה  פוסקי  את  ומתמיד  מאז  העסיקה  בשבת  החליבה  שאלת 
בשומרי  מאוכלסות  ומושבים(  )קיבוצים  יישוביות  מסגרות  של  והקמתן  ישראל  בארץ  היהודי 
תורה ומצוות, עלתה על הפרק, במלוא עוצמתה, שאלת הסדרת החליבה בשבת, באופן שתיעשה 
כהלכתה. בשאלה זו עסקו גדולי-הפוסקים, בהם מרן הגראי"ה קוק זצ"ל3, מרן החזון אי"ש זצ"ל4, 
וגדולי-תורה נוספים שנתנו דעתם לסוגיה זו. הגריא"ה הרצוג5 ועמיתו הגרב"צ מאיר חי עוזיאל - 
זצ"ל, עסקו אף הם בהיבטים ההלכתיים והמעשיים של החליבה בשבת, ושקדו על מציאת פתרון 

הלכתי מלכתחילה, שיאפשר חליבה בשבת.

3. הרב אברהם יצחק הכהן קוק )תרכ"ה/1865 - תרצ"ה/1935(, בטרם מלאו לו עשרים שנה הוסמך להוראה ע"י הגאון 
הרב יחיאל מיכל אפשטיין בעל "ערוך השולחן". בתרמ"ד נשא לאשה את בתו של הגאון הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים 
)האדר"ת( זצ"ל. לאחר נישואיו למד בישיבת וולוזין שם יצק מים על ידיו של הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, הנצי"ב, בו ראה 
את מורו ורבו. כיהן תחילה כרב בזיימל בליטא )תרמ"ח(, שם למד קבלה במחיצתו של המקובל הרב שלמה אלישיב, בעל 
ה"לשם שבו ואחלמה". לאחר פטירת אשתו נשא לאשה את בתו של הרב צבי יהודה רבינוביץ תאומים )אחיו התאום של 
האדר"ת(. בי"ד בניסן תרנ"א נולד בנו הרב צבי-יהודה. בתרנ"ה נבחר לכהן כרבה של בויסק. בכ"ח באייר תרס"ד הגיע 
לחופה של יפו כדי לכהן כרבה של יפו והמושבות. בכהונתו זו פעל רבות למען קיום המצוות התלויות בארץ, הצביון הרוחני 
של המושבות, ועשה ללא לאות להקמת וחיזוק מוסדות חינוך ברוח התורה ביישוב החדש. בשנת תרע"ד יצא להשתתף 
בכנסיה הראשונה של אגודת ישראל ומחמת פרוץ מלחמת העולם הראשונה לא יכול היה לחזור לארץ ישראל. תחילה עשה 
בעיר סנט. גלן בשווייץ ולאחר מכן נעתר לפניית קהילת "מחזיקי הדת" בלונדון ונאות לשמש כרב הקהילה עד שיוכל לחזור 
לארץ ישראל. פעל לגיבוש והשגת הצהרת בלפור, ובתרע"ט חזר לארץ ישראל ועלה לכהן פאר כרבה של ירושלים. בתרפ"א 
יזם ופעל לייסוד הרבנות הראשית בארץ ישראל. בתרפ"ד ייסד את הישיבה המרכזית העולמית, ישיבת "מרכז הרב". הותיר 

אחריו ספרי הלכה ותשובות בכל חלקי השולחן ערוך, מפעל הלכה ברורה, ספרים במחשבת היהדות ועוד. 
על דעתו ופועלו בעניין חליבה בשבת, ראה: שו"ת דעת כהן סי' רלה; תחומין א, עמ' 5-8; ח. פלס, "בבעיית החליבה בשבת 

בהתיישבות הדתית בא"י", ברקאי ב, עמ' 108-131; שם, ג' עמ' 130.
4. הרב אברהם ישעיה קרליץ זצ"ל )תרל"ט /1878 - תשי"ד/1953(, מגדולי אנשי ההלכה והפוסקים בדורות האחרונים, 
והעבודה  ההתיישבות  של  והמעשיים  ההלכתיים  בהיבטים  הרבה  עסק  הלכה.  בענייני  איש"  "חזון  כרכי   22 של  מחברם 
החקלאית בארץ ישראל, המצוות התלויות בארץ, חליבה בשבת )ראה על כך חזון אי"ש או"ח סי' לח, ד; סי' נו, ב; קובץ 
אגרות מבעל החזון איש, תשט"ו, ח"א אגרת צד(, שמיטה ועוד. ההתיישבות החרדית בראשית ימי המדינה, קיבוץ חפץ 

חיים ועוד, ראו בו סמכות הלכתית עליונה. 
הובאה  )התשובה  מא  סי'  ח"א,  או"ח  שו"ת  הרצוג,  הרב  ויד  קוק  הרב  מוסד  הוצאת  וכתבים",  "פסקים  בספרו  ראה   .5

בעמוד 63, בקובץ זה(. 

בנתיב הדורות
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בנתיב החלב  ג

מסמך 1 : הדמיון בין חליבה לדישה
הגריא"ה הרצוג, בעיסוקו ההלכתי בסוגיה זו, ביקש בראש וראשונה לעמוד על מאפייני החליבה 
ועל הדמיון הקיים בינה לבין מלאכת דש, מ-לט המלאכות האסורות בשבת. כדי ללמוד על כך 
ממקור ראשון, פנה לפרופ' י. אלעזרי-וולקני6, מומחה בעל שם, וביקש פרטים בנושא. מתשובתו 

של פרופ' וולקני לגריא"ה הרצוג ניתן ללמוד על השאלות עליהן ביקש מענה.

כ"ז תמוז תש"ד, 18.7.44

לכבוד
הרב הראשי לארץ ישראל

רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, שליט"א
ת.ד. 1102, ירושלים

אדוני הרב הראשי,

נשאלתי מכת"ר על תכונת החליבה ביד ובמכונה. מדבריו הבינותי כי ברצונו להתחקות על הדמיון 
כדי  תולדות,  או  אבות-מלאכה  על  היא  נמנית  אם  ולהגדירה  שבדישה  לזו  החליבה  שבמלאכת 

להורות הלכה אם מכונת-חליבה מותרת לשימוש בשבת.

רצופים למכתב שני תיאורים קצרים ע"י שני מומחים מהתחנה. האחד על מבנה השבלת ומלאכת 
הדישה, והשני על מבנה העטין ומלאכת החליבה ביד ובמכונה על אופניהן השונים.

אבל  אותו,  בתוך המוצים העוטפים  הנהו אמנם תלוש  הגרעין  כי  נראה  הנתונים  ע"פ התיאורים 
הם והגלומות מחוברים לציר השבלת, ואין להתירו אלא דרך ניתוק. במלאכת הדישה מתפרקות 
השבלים העולות מהקנה לחלקיהן: קש, תבן, מוץ, גרעינים. המלאכה היא, ניתוק, ריסוק, פריכה, 
לאחרי  האצבעות  בין  מלילה  היא  המלאכה  באלומות.  מאוגדים  שבליהם  על  כשהקנים  זריה 

שהשבלת כבר נותקה, והיא בודדת.

לעומת הגרעין על מוציו המחוברים, החלב הינו בחינת "תלוש". העטין אינו אלא כלי המחזיק את 
הברכה השופעת לתוכו דרך מערכת צנורות. העטין ניתן להיות משול לבקבוק-גומי הפוך, שפי-
צוארו מכווץ ע"פ טבע הויתו ועוצר את החלב שלא יזל. החלב ישפך מעצמו אם יפתח קצת פי-

הצואר, בעטין - הן הפטמות. פתיחה זו אפשרית בשני אופנים: או המתחה ביד לרוחב, או בנעיצת 
צינור דק. או משול בבחינה מסוימת לבקבוק יין, שבמחלץ נוקבים את הפקק ומוציאים אותו והיין 
מורק, או שנוקבים חור והיין נוזל טיפין טיפין. אני אומר משול ולא דומה מפני ש"הבקבוק" הנידון 
הוא מבנה אורגני ולא מכני, ותהליכי ההפרשה והמעין גופו, וצנורות-השפע הם אורגניים ופנימיים, 

ואינם באים ממקורות-חוץ.

ברגשי כבוד וברכה,
פרופ' י. אלעזרי-וולקני 

יועץ  בתרס"ח.  ארצה  עלה  טלז.  ישיבת  תלמיד  תשל"ה/1975(,   - )תר"מ/1880  אלעזרי-וולקני  אביגדור  יצחק  פרופ'   .6
מומחה להתיישבות החקלאית בארץ ישראל. ממייסדי המכון ללימודי חקלאות ברחובות.
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מסמך 2: סיוע במימון הסדרת חליבה כהלכתה בשבת
במציאת  המעשי,  בצד  והן  ההלכתי-עיוני  בצד  הן  ומכרעת,  גדולה  תרומה  תרם  הרצוג  הגריא"ה 
הופעלה  לראשונה  חליבה.  מכונת  באמצעות  בשבת  החליבה  לבעיית  ההלכתי  הפתרון  ויישום 
השיטה בשנת תש"ז בקיבוץ חפץ חיים. הרב היה מעורב בכל הבירורים המוקדמים, לעיונו הועברו 
חוות דעת של מומחים, הציע פתרונות, הכריע בין אפשרויות הלכתיות ומעשיות שונות, ועקב אחר 
הניסיונות והלבטים בהפעלת המכונה. בנוסף לכך, הוא טרח גם להשיג מקורות כספיים למימון 
רכישתה. פעילות חשובה זו השפיעה רבות על מערכת החליבה בשבת בהתיישבות הדתית לאורך 

שנים7. 

כתב  כהלכתו,  בשבת  חליבה  ביצוע  לאופן  הנ"ל  המרווח  ההלכתי  הפתרון  שנמצא  לאחר  שנים 
פשוט  היתר  של  דרך  שהמצאנו  עד  טרחתי,  זמן  הרבה  בשבת  החליבה  "בענין  הרצוג:  הגראי"ה 
האדיר  הגאון  שנינו,  ע"י  בהיתר  הדבר  ויצא  פקפוק8  עליו  שאין  ידוע  אבטומט  על-ידי  ומרווח, 

החסיד בעל החזון אי"ש זצוק"ל9, ואבדל ממנו לחיים טובים וארוכים". 

להלן מכתב שכתב להרב מאיר ברלין )בר-אילן( זצ"ל10, נשיא המזרחי העולמי וממנהיגיו הבולטים 
של הציבור הדתי באותם ימים. במכתבו ממליץ הרב הרצוג "לקבל" לשיחה את נציגי קיבוץ חפץ 
והיה חלוץ ההתיישבות הדתית במציאת פתרון הלכתי,  ישראל  פועלי אגודת  ע"י  חיים, שהוקם 
המזרחי  על  "להטיל  אותו:  ממריץ  במכתבו  הרצוג  הגריא"ה  מכונה.  ע"י  בשבת  חליבה  שיאפשר 
החקלאיות  הנקודות  בכל  כהלכתה(  החליבה  פתרון  )של  בהגשמתו  לטפל  המזרחי  והפועל 

הדתיות".

7. עדויות על כל הנ"ל, ראה א. נחלון, 'הרב הרצוג זצ"ל, הרב הראשי לא"י וחלקו בפתרון בעיית החליבה בשבת', עמודים, 
516 )טבת - שבט תשמ"ט(, עמ' 131-136; נחמה מרקוס )עורך: אשר וסרטיל(, לעובדה ולשמרה - סיפורו של קיבוץ חפץ 

חיים, תשנ"ב, עמ' 204-210.
וחזונו,  חיים, ראה: הרב קלמן כהנא, האיש  בעניין החליבה בשבת בקיבוץ חפץ  על מעורבותו הרבה של החזון אי"ש   .8
תשכ"ד, עמ' נו-נז, ע-עא; הנ"ל, בתוך: הקיבוץ בהלכה, תשמ"ד, עמ' 211-215; ש. כהן, פאר הדור, תשכ"ט, ח"ב עמ' סה-עד; 
לעובדה ולשמרה - סיפורו של קיבוץ חפץ חיים, עמ' 206-210. גם החזון איש עצמו, במכתב מיום י' מנחם אב תש"ו, העיד 
על מעורבותו של הרב הרצוג ועזרתו הכספית, ראה קובץ אגרות מאת בעל החזון איש, תשט"ו, ח"ב אגרת עו )ללא תאריך 
וללא הזכרת שמו(; הרב קלמן כהנא, חקר ועיון, תש"כ, ח"א עמ' רס; ש' כהן, פאר הדור, שם עמ' עב )וראה שם מכתב נוסף 

מיום ז' אדר תש"ז(; הקיבוץ בהלכה, תשמ"ד, עמ' 215. 
9. שערים, גליון ה-1000, ר"ח אייר תשט"ו, עמ' 2. במכתב לרב מ. צ. נריה, מיום י"ח טבת תשי"ב, כתב הגריא"ה הרצוג 
דברים דומים. שם הוא הוסיף שידידו, הרב יעקב לנדא, רבה של בני ברק, שיתף איתו פעולה בנושא זה. מכתב חשוב זה 
נדפס בשמעתין, 35 )חורף תשל"ג(, עמ' 168; א' סטרקובסקי, המדינה בהגות היהודית, תשמ"ב, עמ' 122; עמודים, שם עמ' 
134; וראה עוד איזכור בענין זה, בהערה שכתב הרב הרצוג ביבנה, ג )ניסן תש"ט( עמ' 13 ) תחוקה על פי התורה, תשמ"ט, 

ח"א, עמ' 209(. 
10. הרב מאיר ברלין )בר אילן( )תר"מ/1880 - תש"ט/1949(, ממנהיגי תנועת המזרחי ומראשי הסוכנות היהודית בימי 
הישוב. יליד וולוזין, בנו של הנצי"ב. ממייסדי ועורכי האנציקלופדיה התלמודית. חיבר שורה של ספרים ופירסם מאמרים 

רבים בשאלות אקטואליות.

בנתיב הדורות
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בנתיב החלב  ג

ב"ה, ב חוה"מ פסח תש"ו

לכבוד
ידי"נ הנעלה הרב ברלין שליט"א,

נשיא ההסתדרות המזרחי העולמי,
כ א ן

שלום וברכה,

הוא  הזה  נ"י. המכתב  בכרך11  יוסף  בזה מאת מר  כ"ת למכתב הרצוף  לב  אני מפנה את תשומת 
תוצאה משיחה שהתקיימה בינינו בזמן ביקורי בחפץ חיים.

לדעתי ראוי מאד שהמזרחי בשיתוף עם הפועה"מ )=הפועל המזרחי( יעיינו בכל כובד הראש בהצעה 
זו. אגב, שאלת החליבה בשבת עומדת בע"ה להפתר בקרוב. הדבר המעכב במדה ידועה, היא חוסר 
ייעשה בקיבוץ חפץ חיים. אפשרי שאני מצדי אחרי שעבדתי הרבה  סכום כסף, הנסיון הראשון 
בענין הגדול הלזה מצד ההלכה בקשר עם הצד הכספי אשתדל להשפיע על אי אלו נדיבים לתרום. 
על כל פנים אני מציע שכ"ת יסכים לקבל את מר יוסף בכרך12 או את הרב קלמן כהנא13 לשם שיחה 
באותו הענין, ואולי שניהם יחד14 . מובן שאחרי הצלחת הנסיון הראשון יוטל על המזרחי והפועה"מ 
יודע כמוני שכל ההיתרים שעד עכשיו  לטפל בהגשמתו בכל הנקודות החקלאיות הדתיות. כ"ת 
הם קשים מאד, ושהתיקון המקווה יהא לו ערך אדיר מהבחינה הדתית הישובית, ואין ספק אצלי 

שהוא מתיחס אל הענין בכל הרצינות.

בברכת התורה והארץ,
ובברכת חג כשר ושמח,
ידי"ע מוקירו ומעריצו,

יצחק אייזיק הלוי הרצוג

11. יוסף בכרך עלה לישראל בשנת תרצ"ט והצטרף לקיבוץ חפץ חיים בגדרה. עבד ברפת והתעניין בכל הצדדים הטכניים 
של החליבה. לזכותו יש לזקוף את פתרון הבעיה של החליבה בשבת באמצעות מכונה. נהרג על משמרתו בירושלים הנצורה 

במלחמת השחרור, ראה לעבדה ולשמרה, עמ' 204. 
12. ב-ד' בניסן תש"ו שיגר יוסף בכרך מכתב להרב הרצוג בו כתב ש"יש צורך באדם ישר אשר מוכן להקדיש את כל מרצו 
ויוזמתו לרשות חקירה מדעית )בנושא החליבה(, ילמד חקלאות... כדי למצוא פתרון לכל הבעיות ההלכתיות...", שם, עמ' 

.205
המצוות  ליישום  מהעושים  ישראל,  בארץ  פא"י  תנועת  ממייסדי  תשנ"א/1991(,   - )תר"ע/1910  כהנא  קלמן  הרב   .13
החינוך  שר  סגן  ישראל,  אגודת  פועלי  תנועת  מטעם  כנסת  חבר  רבות,  שנים  חיים  חפץ  קיבוץ  של  רבו  בארץ.  התלויות 

בממשלות ישראל. חיבר שורה של ספרים תורניים-מחקריים, שעיקרם בנושאים הקשורים למצוות התלויות בארץ.
14. ממכתב ששיגר הרב ברלין ליוסף בכרך בחודש אייר, אנו עומדים על התייחסותו לפנייתו של הגראי"ה הרצוג: "כב' הרב 
הראשי הגרי"א הרצוג שליט"א המציא לי את מכתבך אליו מיום ד בניסן ובקשני להזמין אותך ואת הרב קלמן כהנא או את 
שניכם, כדי לדון בהצעתך במכתב הנזכר, למלא את רצונו של הרב הראשי וגם כי ההצעה קרובה אל לבי ולא מעכשיו כי אם 

משנים רבות לפנים", לעבדה ולשומרה, שם, עמ' 205.   
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ב. תעשיית החלב

מסמך 3: איסור יבוא גבינות, וחומרי גלם לא כשרים
תעשיית החלב בשנותיה הראשונות של המדינה, הייתה תלויה בחומרי גלם שיובאו מחוץ לארץ, 
במיוחד לצורך ייצור גבינות, חמאה ועוד. נשיאי הרבנות הראשית ביקשו להבטיח שחומרי הגלם 
בהם תשתמש תעשיית החלב, יעמדו בדרישות הכשרות. משהובא לידיעתם, כי מיובאים ארצה 
חומרי גלם שאינם מיוצרים בפיקוח הרבנות במקום ייצורם, נזעקו לגדור פרצה זו. במכתב מיום יב 
אלול תש"ט דרשו מד"ר דב יוסף15, אז שר האספקה והקיצוב, "לתת צו חמור לאסור יבוא גבינות 

אלה, אלא בתעודת הכשר של הרבנות המקומית שבמקום תעשייתן". 

י"ב אלול תש"ט 6.9.49

לכבוד
מעלת הד"ר הנכבד מאד דב יוסף 

שר האספקה והקיצוב במדינת ישראל
הקריה, ת"א

שלום רב וברכה,

גבינה מפוסטרת,  גם  וכן  גבינה,  גלמי לתעשיית  בימים האחרונים שמביאים לארץ חומר  נודענו 
ולפי שגבינות אלה שנעשות שלא על-ידי השגחת הרבנות שבכל מקום, הן אסורות בהחלט מדין 
גבינות אלה, אלא בתעודת הכשר של  יבוא  צו חמור לאסור  הננו מבקשים לתת  לזאת,   - תורה 
הרבנות המקומית שבמקום תעשיתן, כדי למנוע מכשול איסור חמור מקהל ישראל שבארץ, וזכות 

הרבים וברכתם תלוה אותו בכל דרכיו.

ברגשי כבוד רב,

נשיאי הרבנות הראשית לא"י

יצחק אייזיק הלוי הרצוג     בן ציון מאיר חי עוזיאל

הרב הראשי לארץ ישראל     ראשון לציון הרב הראשי לא"י

העתק: לשר הדתות, הרה"ג י.ל. הכהן מימון16

יוסף )תרנ"ט/1899 - תש"מ/1980(, מראשי הסוכנות היהודית, לימים חבר-כנסת, שר האספקה והקיצוב  15. ד"ר דב 
בתקופת הצנע ושר המשפטים. ממניחי היסוד למערכת המשפט הישראלית.

16. הרב יהודה לייב הכהן מימון )פישמן( )תרל"ו/1875 - תשכ"ב/1962(, ממנהיגי המזרחי, ממייסדי הרבנות הראשית 
לארץ ישראל, מחותמי מגילת העצמאות, שר הדתות הראשון והשר לנפגעי המלחמה. מחברם של עשרות ספרים, מאות 

מאמרים, כתבי עת וקבצים שערך בנושאי הלכה, יהדות ותולדות גדולי ישראל לדורותיהם.

בנתיב הדורות
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)מקור: גנזך המדינה, 886/4/פ( 
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מסמך 4 : חלוקת חלב ביום טוב שני של ראש-השנה
הביתי  במטבח  בקירור  האחסון  אפשרויות  המדינה,  להקמת  הבראשית  בימי  הישראלי,  ביישוב 
- היו מוגבלות ומצומצמות מאוד. בהתקרב ראש השנה, הנחוג יומיים, התעוררה השאלה: כיצד 

תבוצע חלוקת החלב ביום השני של ראש השנה.

לבקשת משרד הדתות, שבראשו עמד באותם ימים הרב יהודה לייב הכהן מימון, הוציאו נשיאי 
הרבנות הראשית, הגריא"ה הרצוג והגרב"צ עוזיאל - הנחיות כיצד יש לנהוג בחלוקת החלב ביום 
טוב שני של ראש השנה. ההנחיות נחתמו ב-כ"ז אלול תש"ט, סמוך מאוד לראש השנה. יודגש, כי 
בהנחיותיהם קבעו הרבנים הראשיים שההנחיות תקפות אך ורק "בשביל תינוקות ובשביל חולים 

הזקוקים לכך". 

ב"ה, ירושלים ת"ו כז אלול תש"ט

לכבוד
משרד הדתות

ירושלים

א.נ. 

בתשובה לפניתכם אלינו בנדון חלוקת חלב ביום שני של ראש השנה תש"י הננו להודיעכם:

תנאי יסודי לחלוקת חלב ביו"ט שני של ראש השנה השתא, הוא לפי מידת הצורך ההכרחי בשביל 
תינוקות ובשביל חולים הזקוקים לכך וע"פ התנאים דלקמן : 

א. כל מקום שאפשר לעשות את ההובלה ע"י נהגים לא יהודים אסור לעשותה ע"י יהודים.

ב. במקום שאי-אפשר לעשותה אלא ע"י יהודים, מתירים זאת בתנאי שהמכוניות המסיעות את 
החלב תעמודנה מחוץ לישובה של העיר, ומשם יביאו את החלב למקומות החלוקה ביד או ע"י 

עגלות יד.

היתר זה רק לשנה זאת היינו יו"ט טוב שני של ר"ה תש"י.

בברכת שנה טובה,

יצחק אייזיק הלוי הרצוג   בן ציון מאיר חי עוזיאל
פסח צבי פרנק17   

יליד קובנה וחניך ישיבות טלז וסלבודקה. עלה לארץ ישראל  17. הרב צבי פסח פרנק )תרל"ג/1873 - תשכ"א/1960(, 
בתרנ"ג ונמנה על רבני ישיבת "עץ חיים" ו"תורת חיים" בירושלים. בתרס"ב עבר ליפו, משנת תרס"ד נמנה על חוגו של 
הגראי"ה קוק זצ"ל, שהגיע באותה העת ליפו. בתרס"ז מונה לדיין בבית דינו של הרב שמואל סלנט בירושלים. היה ממקימי 
"משרד הרבנות" והרבנות הראשית לארץ ישראל. עם פטירתו של הגראי"ה קוק זצ"ל נבחר בתרצ"ו לרבה של ירושלים - 
תפקיד אותו מילא עד להסתלקותו. היה מקובל כפוסק בר-סמכא, וחיבר ספרים הלכתיים חשובים: הר צבי, מקדש מלך 

ומקראי קודש.

בנתיב הדורות
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)מקור: גנזך המדינה, 8561/12-5(
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מסמך 5: כשרות חלב מרוכז
בין השנים תש"ו - תש"ט פעלו בקפריסין מחנות מעצר אליהם גורשו ע"י שלטונות המנדט הבריטי 
השוהים  בין  השואה.  שנות  לאחר  הפליטה  שארית  רובם  לגאליים",  "בלתי  עולים  אלפי  עשרות 
במחנות המעצר בקפריסין היו שומרי מצוות רבים. במחנות פעל "ועד דתי" שדאג לצרכי הדת של 
ודאגו  ובייחוד הגראי"ה הרצוג, הנחו את הועד הדתי  העצורים. הרבנות הראשית לארץ ישראל, 
למלא אחר הצרכים הרוחניים. להלן תשובה של הגראי"ה הרצוג המתייחסת לכשרות חלב מרוכז, 
במחנות  לעצורים  וסופקו  מאוסטרליה,  שיובאה  ומרגרינה  הימים  אותם  של  מאמריקה  שיובא 

בקפריסין.

ב"ה, י"ד סיון תש"ז, ירושלים

לכבוד
אחינו היקרים יראי ה' מרבים כו' וכו'

הועד הדתי בקפריסין, הי"ו
קפריסין

שלום וברכה,

ע"ד  והנה  בקופסאות.  הצבא  ע"י  הבא  החלב  בענין  לחקור  שליט"א18  ברמן  הרב  ע"י  נתעוררתי 
הקאנדענסירטע מילך19 כבר הורה זקן הגאון ר' אלי' קלאצקין זצ"ל20 להיתר ואתו הצטרף הרב 
על תהליך התעשייה באמריקה.  והעיד  מניו-יורק,  אב"ד  זצ"ל  יפה  הלוי  אלחנן  ר'  הצדיק  הגאון 
אני שולח לכם את ספרו של הגאון ר' אלי' קלאצקין ז"ל דבר הלכה. על מנת להחזירו אחרי העיון 
והעתקת דבריו. ראויים הם הגאונים הנ"ל לסמוך עליהם אפילו שלא בשעת הדחק. שמעתי מי 
דעתי  לנוזלים.  מותכים  חלבים  כגון  אסורים  חומרים  הזה  בחלב  מעורבים  שמא  חשש  שעורר 
ידוע  בהחלט דחששא זה אין לה שום יסוד. אופן עשיית תמצית החלב הזה השמור בקופסאות 
גלוי  והכל  פועלים  גדולים באמריקה שעובדים בהם אלפים  נעשה בבתי חרושת  והוא  ומפורסם 
וידוע. וא"א שלא היה נשמע דבר כזה אם היה בו ממש. ואמנם בספר ערוך השלחן, המחבר ז"ל 
לתוך  גויים  של   סמאנט  להטיל  לעצמו  מקל  שהיה  סוחר  ויהודי  שקרה  נורא  מעשה  ע"ד  מספר 
חמאה שלו במקום חלב, ואח"כ נודע לו שהגוי המוכר את הסמאנט היה מבשל מוחות של בהמות 
ומערב לתוכו. ואולם זה היה אפשר בסמאנט הנעשה בבית פרטי שלא ידוע מזה איך הוא עושה, 

18. הרב יעקב ברמן )תרל"ח/1878 - תשל"ד/1974(, ממנהיגי המזרחי וממניחי היסוד של החינוך הדתי בארץ. בתרפ"א 
עלה לארץ והחל לעסוק בחינוך. בתרפ"ד התמנה למפקח ראשי על בתי הספר של המזרחי ולסגן מנהל מחלקת החינוך של 
הועד הלאומי. בתש"י הקים את המכון התורני-פדגוגי לבוגרי ישיבות. בתשט"ו המכון עבר לרחובות )ליד ישיבת הדרום(, 

הרב ברמן עמד בראשו עד הסתלקותו.
19. חלב מרוכז.

20. הרב אליהו קלאצקין )תרי"ב/1852 - תרצ"ב/1932(, מגדולי הפוסקים בדורו. נולד בליטא ועלה לארץ ישראל באלול 
תרפ"ה. חיבר שורה של ספרים הלכתיים: שו"ת אבן הראשה, אמרי שפר, אבן פינה, דבר אליהו, דבר הלכה, מלואי אבן, חבת 

הקודש ודברים אחדים.  

בנתיב הדורות
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אבל זה אי אפשר בבתי חרושת ענקיים באמריקה שעובדים בהם פועלים לאלפים. ומלבד זאת 
קיימים  הללו  האדירים  החרושת  שבתי  ומזה  כך,  כל  ביוקר  כשהבשר  בימינו  לחשוש  מקום  אין 
כבר עשרות בשנים, ולא נשמע בשום מקום בעולם לעז כזה לא מיניה ולא מקצתיה. ברור כשמש 
בצהרים שאחזוקי איסורא לא מחזקינן, והרי החלב הזה הבא בקופסאות בכמויות גדולות בשביל 
הצבא ושחלק ממנו נמסר לכם, בחזקת היתר גמור, ואין עליו שום חשש אחר שיצא בהיתר עפ"י 

הוראת הגאונים הנ"ל זצ"ל.

בדיקה  כבר  שעשו  מקפריסין  שהוא  מי  לי  מסר  הנה  מאוסטראליא,  הבאה  למרגרינא,  בנוגע 
)אנאליזה( כימאית בקפריסין וגם בלונדון, ומצאו שאין בה תערובת של שומן בעלי חיים, אבל הרי 
אני שאלתי טלגרמית זה מקרוב את הרה"ג ר"י גורביץ שליט"א אב"ד דמלבורן, והשיב לי שהדבר 
והדבר פלאי. אפשר שהתערובת היא בכמות כ"כ  יש בה תערובת כנ"ל,  ידוע שאותה המרגרינא 
קטנה עד שאין הבדיקה הכימאית יכולה לעבור עליה. ואפשר שהבהמה האסורה בטילה בששים. 
והוא מתקשר עם המחלקה הכימאית  זו  ברמן הביא איתו כמות של מרגרינא  פנים הרב  כל  על 
זו  מרגרינא  בינתיים  התוצאות.  לכם  ונודיע  הדבר  לברר  בכדי  כאן  העברית  האוניברסיטה  של 
מאוסטראליא בחזקת איסור היא עומדת. נשתדל בע"ה לקבל רשיון מהממשלה על הוצאת שמן 

זית מכאן בשבילכם. הואילו והודיעונו הכמות המינימלית הדרושה לכם ליום.

אנו מתעסקים עכשיו למצוא שוחט מומחה וירא שמים מרבים נוסף על השו"ב הר"ר ילין נ"י, וגם 
מנקר אחוריים ירא שמים מרבים ומומחה. ותקותנו חזקה כי בימים הקרובים בע"ה נשלח לכם אדם 
גדול בתורה ובמידות, גדול ממש, להרכיבו לראשיכם, רב אב"ד, באופן שכל הימים שתשארו בגולה 
יהיו כל ענייני הדת אצליכם בסדר גמור21. בטחוננו בצור ישראל וגואלו, שישיבתכם בקפריסין לא 

תמשך הרבה ובמהרה תעלו לציון ברינה.

בברכת התורה ובברכת ציון וירושלים,
אחיכם המצפה לראותכם בקרוב, דורש שלומכם וטובתכם

יצחק אייזיק הלוי הרצוג
הרב הראשי לארץ ישראל

21. בראשית שנת תש"ח שלחו הרבנים הראשיים לקפריסין, כנציגם שימלא תפקיד חשוב זה, את הרב יהושע מנחם אהרנברג 
)תרס"ה/1905 - תשל"ו/1976(. עם הגיעו לקפריסין הוא ארגן את "ועד הרבנים" שטיפל בעניינים הדתיים, ייסד בית דין, 
הנהיג סידורים מיוחדים לנישואין וגירושין, טיפל בבעיות של עגונות, ארגן מקוואות טהרה ומטבחים ציבוריים כשרים, 

מינה שוחטים ובודקים ופתר שאלות הלכתיות לרוב. לימים נתמנה לאב"ד בתל-אביב. חיבר את שו"ת דבר יהושע.
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תשע שנים לאחר יסודה של ועדת מהדרין תנובה, גוף כשרות המהדרין למוצרי החלב המיוצרים 
המיוצרים  המהדרין  למוצרי  ואחידה  משולבת  כשרות  חותמת  תנובה  הנהיגה  תנובה,  במחלבות 
בפיקוח וועדת המהדרין, שע"י תנובה. החותמת מכילה את סמל הכשרות של בד"צ מחזיקי הדת 
בעלזא, חוג חתם סופר בני-ברק וכן את שמותיהם של הגאון הרב מרדכי גרוס, העומד בראש ועדת 

מהדרין ורב תנובה הרב זאב וייטמן. 

כשרות  כגוף  מהדרין"  "וועדת  את  תנובה  הקימה  בישראל,  המזון  בתעשיית  תקדים  חסר  בצעד 
עצמאי, בלתי תלוי, שתפקידו לפקח על תהליך הייצור של מוצרי החלב הכשרים למהדרין. הוועדה 
הוקמה בברכתם של פוסקי הדור מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א ומרן הגר"ש הלוי וואזנר שליט"א. 

וועדת המהדרין, בראשותם של הגאון הרב מרדכי גרוס והגאון הרב יעקב מאיר שטרן, והמורכבת 
מאישי-הלכה ופוסקים בולטים, בעלי מוניטין בתעשיית המזון, המייצגים חוגים נרחבים ביהדות 
התורה, מפקחת על תהליך הייצור של מוצרי החלב של תנובה הכשרים למהדרין. הוועדה מקיימת 

ישיבות קבועות, מסיירת במחלבות תנובה ומעורה בכל הליכי הייצור. 

בוועדת המהדרין תנובה חברים הרבנים הגאונים הרב עמרם אדרעי מחברם של ספרי הלכה רבים 
בעניני כשרות, הרב אברהם יהושע סג"ל הורוויץ דומ"צ קהל מחזיקי הדת בעלזא, הרב דוב לנדא, 
מחסידי גור, חבר בד"ץ לעניני כשרות דקהל חוג חת"ס והרב שמואל אליעזר שטרן, רב מערב בני-

מרדכי  יוסף  הרב  של  המקצועי  בייעוץ  מסתייעת  המהדרין  וועדת  מאיר.  דזכרון  בד"ץ  דיין  ברק, 
זילבר, המתמחה בכשרותם של חומרי גלם לתעשיית המזון. כמפקח מטעם הוועדה משמש הרב 

אברהם שלזינגר. הרב זאב וייטמן, רבה של תנובה, מנווט בפועל את מערך הכשרות בתנובה.

במפגש שנערך ביום שלישי, בין כסה לעשור, ד בתשרי תש"ע, בביתו, אמר הגר"מ גרוס כי, לאור 
ההתפתחויות הגדולות בתחום תעשיית המזון וחומרי הגלם, בני תורה ועמלי תורה צריכים להדר 
לסוגיהם  החלב  "מוצרי  דחוקים.  היתר  משערי  ולהתרחק  המצוות  ודקדוקי  פרטי  בכל  ביותר 

תנובה הנהיגה חותמת כשרות       משולבת של ועדת מהדרין

חברי ועדת מהדרין במעמד ההודעה על החותמת המשולבת
בביתו של הגר"מ גרוס שליט"א, בבני ברק

מימין לשמאל: הרב זאב וייטמן, הגר"ד לנדאו, הגרי"מ שטרן, מר אייל מליס,
הגר"מ גרוס, הגר"ע אדרעי, הגרש"א שטרן, הגר"א י. סג"ל הורוויץ

)המשך בעמ' 114(
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תנובה הנהיגה חותמת כשרות       משולבת של ועדת מהדרין

הודעת חברי 
ועדת מהדרין תנובה

 
  

וע¢ז באה¢ח¨ ער¢ה הßתש¢ע

הרב יעקב מאיר שטרןהרב מרדכי גרוס
יו¢ר ועדת מהדרין ≠ תנובה 

וע¢ז באה¢ח¨ ער¢ה הßתש¢ע

יעקב מאיר שטרן
וע¢ז באה¢ח¨ ער¢ה הßתש¢ע

הרב שמואל אליעזר שטרן הרב דוב לנדאו הרב יהושע הורוביץהרב עמרם אדרעי שמואל אליעזר שטרןהרב יהושע הורוביץהרב עמרם אדרעי

הינם כשרים למהדרין מן המהדרין¨ ומיוצרים בתכלית הכשרות וההידור בפיקוח 
Æצוות משגיחים יר¢ש ונמצאים בפיקוחינו המלא והקבוע

©המוצרים שעליהם עדיין מופיעה החותמת הקודמת ≠ גם הם בפיקוחנו המלא®

שהוקמה בברכתם של מרנן ורבנן¨ פוסקי הדור שליט¢א∫
מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב שליט¢א  מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר שליט¢א

על דעת גדולי התורה שליט¢א¨ הרינו להודיע כי מוצרי החלב של תנובה¨ כולל הגבינות 
ומעדני החלב¨ שעל אריזתם מופיעה החותמת המשולבת החדשה של ועדת מהדרין¨
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בחותמת  ומסומנים  מהדרין'  'ועדת  השגחת  תחת  העומדים  השונות  תנובה  במחלבות  המיוצרים 
הועדה, הם בדרגת מהדרין ומיוצרים בתכלית הכשרות וההידור, ללא סרך קולות ואביזרייהו". 

בדבריו פירט הגר"מ גרוס את עקרונות הכשרות למהדרין שהונהגו ע"י ועדת המהדרין בתנובה. בין 
העקרונות המנחים את הוועדה - השגחה צמודה באמצעות צוות משגיחים יראי שמים, וותיקים 
משגיחים  בנוכחות  בפרות  וטרינריים  ניתוחים  ביצוע  החלב;  ענף  של  הספציפי  בתחום  ומנוסים 
במהלך  להתהוות  שיכולים  החששות  בפרטי  היטב  ומתמצאים  בתחום  מיוחדת  הכשרה  שעברו 
הטיפול הוטרינרי; פיקוח על תהליך החליבה ברמה הגבוהה הנדרשת לחלב כשר למהדרין; אישור 
יחודיים,  היבטים  ועוד  ובחו"ל  בארץ  ייצורם  במקום  ופיקוח  השונים  והרכיבים  הגלם  חומרי  כל 

שהנהיגה וועדת מהדרין והמבטיחים את איכות הכשרות המהודרת.

הגר"מ גרוס הודה לרבנים הגאונים חברי ועדת מהדרין העושים מלאכת קודש ומעורים בכל תחומי 
יצור של כל מוצר  הייצור של מוצרי המהדרין. לועדת המהדרין נמסרים דו"חות מפורטים על כל 
מהדרין  ועדת  חברי  מקיימים  עקרונית  שאלה  בכל  שלב.  בשום  לקולות  נזקקים  לא  פרטיו.  לכל 

התייעצויות עם פוסקי הדור מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א ומרן הגר"ש הלוי וואזנר שליט"א. 

המשגיחים  ומערך  הוועדה  כי  וציין,  המחלבות  ומנהלי  תנובה  הנהלת  את  שיבח  גרוס  הגר"מ 
עניין  את  הציבה  תנובה  "הנהלת  מלא.  פעולה  לחופש  זוכים  השונות  במחלבות  המוצבים 
האמצעים  כל  את  המהדרין  לוועדת  ומעניקה  במעלה  ראשון  עדיפות  בסדר  הכשרות 
יסודה  מאז  כי  העובדה,  את  במיוחד  ציין  הרב  תפקידה".  את  למלא  שתוכל  כדי  הדרושים 
למהדרין.  ייצורו  אפשרות  נבחנת  הפרק  על  עומד  שייצורו  חדש  מוצר  כל  מהדרין,  ועדת  של 

אייל מליס, מנכ"ל תשלובת החלב של תנובה אמר כי, החותמת החדשה איננה שינוי של מה בכך. 
לראשונה, בתחום המזון בישראל, מופיעים יחדיו, בחותמת אחת, גורמי כשרות למהדרין הפועלים 
כגופים נפרדים לחלוטין. חותמת הכשרות המשולבת, הינה ביטוי לאמינותה ולחוזקה של מערכת 
הכשרות  גורמי  בין  הקיים  הפעולה  שיתוף  את  מסמלת  המשולבת  החותמת  בתנובה.  הכשרות 

למהדרין לבין גורמי הפיתוח והייצור בתנובה לטובת הצרכן החרדי.

הרב זאב וייטמן, רב תנובה אמר, כי הנהגת החותמת המשולבת איננה צעד טכני בלבד. "לחותמת 
המשולבת יש מסר ברור המבטא רמת כשרותית גבוהה ביותר המאפשרת לתנובה לייצר מוצרי חלב 
למהדרין בסטנדרטים גבוהים, המשמשים סמן לתעשיית החלב ולמערכות הכשרות בארץ ומחוצה 
הכשרות  גורמי  עם  שעיצבה  הפעולה  בשיתוף  להתברך  "רשאית  וייטמן,  הרב  אמר  "תנובה"  לה". 

למהדרין, ועדת המהדרין והגופים המאוגדים בה ובד"צ העדה החרדית ירושלים".  )מן העיתונות(

מנכ"ל תנובה אייל מליס בדברי ברכתו במעמד השקת החותמת המשולבת

חותמת הכשרות המשולבת
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בנתיב החלב  ג

חברי ועדת מהדרין בבית מרן הגאון הגדול
רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א

בעקבות המהלך החדשני של תנובה עם הופעת חותמת הכשרות המשולבת של ועדת המהדרין 
וייטמן, לקבל את ברכת  ורב תנובה הרב זאב  הגיעו חברי הוועדה הרבנים הגאונים שליט"א 
מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב שליט"א, במעונו בירושלים. בביקור המיוחד, שהתקיים ביום 

חמישי, בין כסה לעשור, ו בתשרי תש"ע, השתתף גם מנכ"ל תשלובת החלב אייל מליס. 

ואת הידורי  חברי הוועדה שהתקבלו במאור פנים הציגו בפני מרן שליט"א את פעילות הוועדה 
הכשרות המיוחדים שננקטו במחלבות תנובה במהלך השנים מאז הקמת הוועדה ועד היום.

אל חברי ועדת המהדרין נילוו גם צוות הכשרות הפועל ברפתות ובמחלבות תנובה השונות. בדבריו 
איחל מרן הגרי"ש אלישיב לחברי ועדת מהדרין צוות מפקחי הכשרות שלא תצא תקלה מתחת 

ידם וחיזקם בעשייתם ובעמידתם על משמר הכשרות.

חברי ועדת מהדרין תנובה ומנכ"ל תנובה, בבית מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א
מימין לשמאל: הרב זאב וייטמן, הגר"ע אדרעי, הגרי"מ שטרן, הרב אריק שאול-מפקח ארצי 
על רפתות החלב )עומד(, מרן הגרי"ש אלישיב, הגר"מ גרוס, הרב אברהם שלזינגר )עומד(, 

הגר"א י. סג"ל הורוויץ, מר אייל מליס-מנכ"ל תשלובת החלב


