צמצו כמות המלח במשחטות
ראשי פרקי
א .עקרונות המליחה ההלכתית
ב .תהלי המליחה במשחטות
 .1מליחה במצב "תפזרת"
 .2שרייה מוקדמת )מקביל לשלב א' בפרק א'(
 .3יבוש חלקי )מקביל לשלב ב' בפרק א'(
 .4שלח! המליחה )מקביל לשלב ג' בפרק א'(
 .5משטח השהייה במלח )מקביל לשלב ד' בפרק א'(
 .6שטיפה ו/או נפילה )=ניפו'( )מקביל לשלב ה' בפרק א'(
 .7הדחות אחרונות )"צ'ילרי"( )מקביל לשלב ו' בפרק א'(
ג .משחטות בארה"ב ) שינוי בתהליכי
 .1שינויי מהנהוג באר'
 .2הערכת השינויי מבחינה אקולוגית
ד .כמויות מלח במליחה ) ישראל וארה"ב
ה .ניעור המלח לאחר המליחה
ו" .ניפו'" המלח
 .1התועלת ב"ניפו'" המלח
 .2ההלכה והנוהל כיו במשחטות
 .3ניסוי ב"ניפו'" מכוו!
ז .סילוק המלח בצובר
ח .מיחזור המלח ) מבט הלכתי
ט .מסקנות
נספח:טבלאות שקילת העופות במשחטות שונות ,בישראל ובארה"ב


בישראל קיימות כתריסר משחטות אזוריות ובה! שוחטי בשנה כ)  120,000טו!
פטמי וכ)  50,000טו! הודי .ס"ה כ)  170,000טו! עופות .מלבד! קיימות עוד כמה
עשרות מפעלי קטני או מתקני שחיטה ,המשווקי עופות טריי לאטליזי כ"עו.
חי" ,ללא מליחה .כל המשחטות האזוריות מצוידות בתעודות כשרות מטע הרבנויות
המקומיות .בחלק! מתבצעות שחיטות "למהדרי!" עבור גופי כשרות נוספי )בד"צי
למיניה( .אחת הדרישות הבסיסיות של הכשרות היא מליחת העופות כדי! ,וכדלהל!:
ס כל המלח הנצר בכלל המשחטות האזוריות הוא כ)  30,000טו! לשנה .החישוב
) 30,000טו! מלח מחולק ל)  170,000טו! עופות( מצביע על שימוש ב 176.4-גר מלח
לק"ג עו ..טבלאות שונות שערכנו מתו שקילת כ 200-פטמי מלמדות כי עו .ממוצע
שוקל כ)  1600גר .לפי"ז הממוצע יהיה כ)  282גר מלח לעו ..בבדיקות שערכנו נמצא
כי במקרי רבי מגיעי ל)  300גר מלח לעו ,.ואפי' ל)  350גר.
אי! יחס ישר בי! כמות המלח לעו .למשקל העו ,.שכ! המליחה היא על פני השטח
בלבד )מליחת חו' ומליחת פני( והכמות איננה פרופורציונלית ל"עובי" ולמשקל.
מנקודת מבט זו יש ,כנראה ,הבדל בי! מליחת פטמי למליחת הודי שמשקל גבוה פי
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כמה .מכא! שאי! בהכרח תאימות )קורלאציה( בי! הממוצע לעו .לבי! הממוצע לק"ג
בפטמי ,וכ! אי! תאימות בי! ממוצעי הפטמי לממוצעי ההודי.
הבדיקות המפורטות והשקילות נעשו בפטמי בלבד ,ה! בשל אי)זמינות שחיטת
הודי וה! בשל קשיי בביצוע שקילות ופעולות נוספות .בארה"ב בצענו במשחטה אחת
שקילת הודיי )טבלה .(20
ההנחה הבסיסית לפרוייקט היתה שכמות המלח מוגזמת ואינה נדרשת מבחינה
הלכתית ,והמחקר נועד לאשש הנחה זו .מאיד ,המלח מהווה מיפגע אקולוגי )זיהו
מי תהו ( ,בריאותי )עוד מלח איננו בריא( וכלכלי )סילוק השפכי במתקני
מיוחדי  ,בריכות אידוי ,עלות המלח(.
הנחה נוספת היא שמבחינה אקולוגית עדי .לסלק מלח מוצק באמצעי מכניי
)סרט נע ,דולבי ,מעדר ,עגלות פינוי( ואפי' להשאירו בערמה בחצר המפעל ,מאשר
לסלקו באמצעות השפכי כשהוא מהול במי ומוזר לבריכות אידוי.
למחקר נועדו ,איפוא 4 ,מטרות ,או כיווני חשיבה:
 .1צמצו כמות המלח בתהלי ההמלחה.
 .2ניצול מלח ביתר יעילות בשלבי המליחה.
 .3אפשרות לשימוש חוזר במלח לאחר התהלי כולו )מיחזור(.
 .4הצבעה על שיטות לפיה! פסולת המלח תהיה מוצקה ולא נוזלית.

א .עקרונות המליחה ההלכתית
המליחה ההלכתית מתבצעת לפי השלבי המפורטי להל! .תקציר הלכתי זה הוא
עקרוני בלבד ואינו עוסק בפרטי משניי כמו מליחת חלקי פני שוני ,מצבי
"דיעבד" ,מחלוקות שונות וכד'.
שלב א :הדחת העו במי כחצי שעה
 .1ניקוי מד שעל פני הבשר.
הסיבה:
 .2ריכו הבשר כהכנה פיסיקלית לפעילות המלח.
התנאי :מי רשת בלבד )לא חמי ולא קרי(.
שלב ב :יבוש חלקי
כדי שהמלח יתפס ולא יתמוסס.
הסיבה:
התנאי :היבוש נועד להטי .מי מכונסי ,א אסור שהבשר יהיה יבש מדי.
שלב ג :מליחת הבשר
הוצאת הד הבלוע.
הסיבה:
התנאי .1 :פיזור כללי על פני כל השטח ,מכל צדדי הבשר.
 .2המלח יהיה לא דק "כקמח" ולא גס מדי.
 .3אי! חשיבות לעובי הבשר ,ומכא! שאי! דרישה כמותית לפי
יחידת משקל.
שלב ד :שהייה במלח כשעה
זמ! לפעילות המלח להוצאת הד.
הסיבה:
התנאי .1 :נית! להארי את הזמ! .השיעור "שעה" הוא הסטנדרט.
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 .2הבשר צרי להיות מונח ע"ג מתק! מנוקב ומשופע המאפשר
זרימת נוזלי החוצה או למטה.
 .3נית! לערו חתיכות בשר )עופות( זה ע"ג זה ללא הגבלה.
שלב ה :ניפו! המלח או הדחה במי זורמי
למעט את המליחות בתהלי השטיפה שלאחר מכ!.
הסיבה:
התנאי :יש מקילי ומדלגי על שלב זה ,ובפרט א השטיפות הבאות
נערכות בכמויות מי גדולות.
שלב ו :שלש שטיפות במי מכונסי
 .1ניקוי המלח והד.
הסיבה:
 .2חסימת נקבי פליטת הד.
התנאי .1 :המנהג לכתחילה לבצע  3שטיפות בזו אחר זו בכלי ,ולא במי
זורמי.
 .2המי יכולי להיות קרי א לא חמי.
 .3אי! הגדרות הלכתיות לקצב תחלופת המי או לדרגת מליחות.

ב .תהלי המליחה במשחטות
 .1מליחה במצב "תפזרת"

תהלי המליחה כולו מתבצע במצב "תפזורת" .הקטעי שלפני המליחה )מריטה,
הוצאת חלקי פני ,חיתוכי שוני( מתבצעי כאשר העו .תלוי ע"ג סרט נע )"ליי!"(,
וכ! לאחר תו תהלי המליחה )אריזה ,מיו! ,שקילה ,פיצול לעיבודי שוני ולקירור(
בו שוב העו .נמצא בתליית "ליי!" .בארה"ב חלק מ! השלבי הינ ב"ליי!" .ר' להל!
פרק ג'.
הסיבות ל"מצב עבודה בתפזורת" )ולא ב"ליי!"(:
 .1העדר שיטה לבצע את המליחה תו כדי תלייה.
 .2הצור לשטיפות בכלי ב"מי עומדי".
 .3התמשכות פעולות כדי חצי שעה שריה ושעה )שהייה במלח( .סרט נע "יסתו"
את כל המשחטה.
 .4חבל על כח אד לתלות את העופות א מיד ,בשלב הבא ,העו .יורד או יפול מ!
ה"ליי!".

4

5

צמצו כמות המלח במשחטות

 .2שרייה מוקדמת )מקביל לשלב א' בפרק א'(

מהסרט הנע בשלבי שלפני המליחה נופל העו .לאמבטית שריה במי רגילי .מסת
העופות מתקדמת לאיטה בתו האמבטיה באמצעות חלזו! .מש השהות כחצי שעה.
 .3יבוש חלקי )מקביל לשלב ב' בפרק א'(

.1

.2
.3
.4

החלזו! ,בסופו של התהלי ,מוציא את העופות מ! האמבטיה לתו "תו".
מסתובב .התו .הוא צינור גלילי באור של כ)  1.5)2.30מ' וקוטר כ 80-ס"מ,
ודפנותיו אינ אטומות אלא עשויות פסי מתכתיי כשמירווחי ניכרי
ביניה.
ה"תו ".מסתובב ונטוי בשיפוע הגור לקידו העו .לאור התו..
מידת הייבוש תלויה באור התו .ובשיפועו )כלומר בזמ! השהייה בתוכו(
ובמהירות הסיבוב התורמת להאצה צנטריפוגלית הזורקת את המי החוצה.
בדיקות שגרה מלמדות כי הייבוש איננו מספיק והעופות ,במקרי רבי ,רוויי
במי ,במיוחד בחלל הפנימי.

 .4שלח! המליחה )מקביל לשלב ג' בפרק א'(

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

מקצה התו .נפלט העו .ל"שלח! המליחה"; לעתי ישירות ולעתי מובל בקטע
קצר באמצעות יריעת סרט נע.
על שלח! המליחה מצויה ערימת מלח הנשפ בחפשיות משק תלוי באמצעות
משפ ,או במנות קצובות ע"י לחיצה חשמלית .המלח אחיד לכל המשחטות
בישראל ,והוא בעובי בינוני.
המליחה נעשית ב 2-שלבי )ובמקו אחד מצאנו  3שלבי( ,בדר כלל כל שלב
ע"י מולח/ת נפרד/ת.
השלב הראשו! :גלגול העו .ע"ג ערימת המלח וכיסויו )כמעט "קבורתו"( בשפיכה
ידנית מכל צד .השלב השני ע"י אד נוס :.מילוי החלל הפנימי בחופ! מלח הגו!.
במקו אחד מצאנו מליחה ע"י  3אנשי .השלישי מטפל במליחת עור הצוואר
לאחר שהגרו! נחת מגו .העו .ונוצר עור מדולדל.
המולח משלי את העו .למשטח השהייה ,המרוחק ממנו  100)50ס"מ.
ערימת המלח כוללת מלח שנשר ממליחת עופות קודמי והיא לחה במקצת.

 .5משטח השהייה במלח )מקביל לשלב ד' בפרק א'(

 .1המשטח עמוס בערימות ערימות של עופות הצבורי זה ע"ג זה .ארכו  10-5מ'.
 .2המשטח איננו אטו אלא בנוי פסי ע' מקבילי )כעי! רשת או סול( והנוזלי
נוטפי ע"ג הקרקע.
 .3המשטח מתקד בקצב איטי והמהירות מכוונת כ שהעו .ישהה על גביו כשעה,
לפני השטיפות האחרונות.
 .6שטיפה ו/או נפילה )=ניפו'( )מקביל לשלב ה' בפרק א'(

 .1מקצה משטח השהייה העו .נופל בדרכו לאמבטיות ההדחה )"צ'ילרי"( .בחלק
מ! המשחטות הנפילה היא ישירה למי ,ומגובה קט! ,כ שמדלגי על שלב
השטיפה או הניפו'.
 .2במספר משחטות מקלחות מי רשת מכוונות לקצה שלח! השהייה והעו .נשט.
חלקית ע"י מי זורמי .מי השטיפה והתמלחת כולה נשטפי לרצפה ומש
לשפכי התמלחת.
 .3במספר משחטות קיימת )ג( "נפילה משמעותית" של העו .ליריעת סרט נע
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המוביל לאמבטית ההדחה .נפילה זו נועדה לצאת ידי חובת הדרישה ההלכתית
הקרויה "ניפו'" שפירושה סילוק וניעור חלק מ! המלח לפני ההדחות במי.
 .4באות! משחטות ) 2בלבד( בה! מצאנו "ניפו'" ) המלח ננער לרצפה ,מצטבר ש
ונשט .לאחר מכ! ע"י מי לשפכי התמלחת.
 .7הדחות אחרונות )"צ'ילרי"( )מקביל לשלב ו' בפרק א'(

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

משלח! ההשהייה או מיריעת הסרט הנע נופל העו .לאמבטית הדחה שנפחה כ) 6
קוב.
אמבטית ההדחה מחולקת ע"י  2מחיצות הפרדה ל)  3אמבטיות ,כדי לקיי 3
הדחות הנדרשות בהלכה.
העופות "נסחבי" ע"י חלזו! מאמבטיה לאמבטיה ולבסו .נפלטי ליריעת סרט
נע בקצה האמבטיה השלישית.
קיימת תחלופת מי קבועה ע"י תוספת מי רשת ל"צ'ילרי" .לא נתקבלו נתוני
מספיקי על כמויות המי לפי כמות העופות ,לפי ק"ג או לפי זמ! .בדר כלל ג
מחליפי פעמיי)שלש ביו את כל תכולת ה"צ'ילרי".
מכל מקו ,הנוזלי באמבטיות הדחה אלו רוויי מלח ואחוז המלח המצטבר
בה גובר יותר ויותר.
בתחתית ה"צ'ילרי" ,בחלק ניכר מ! המשחטות ,קיימות מגרות לקליטת משקעי
המלח .במגרות אלו נצבר מלח רטוב ,א מוצק דיו המאפשר פינוי בתפזורת
כמוצק )ראה להל! פרק ז' :פינוי המלח(.
לאחר ההדחות נגמר התהלי ההלכתי .העופות בדר כלל נתלי שוב ע"ג "ליי!"
ומועברי לשקילה ,לעיבוד ,לאריזה ,לקירור וכיו"ב.
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ג .משחטות בארה"ב  #שינוי בתהליכי
 .1שינויי מהנהוג באר'

מהנדס מטע מכו! "צומת" נשלח לארה"ב וביקר ב 2-משחטותEmpire Poultry ,
ב)  Miflinבמדינת פנסילבניה ,ו)  Falls Poultryבמדינת  .New Yorkלהל! נציי! מספר
פעולות שאובחנו בתהליכי המליחה השונות מ! הנהוג בישראל.
 .1המלח ב 2-משחטות אלו נראה יותר דק מאשר בישראל.
 .2ב)  Empireתולי את העופות על "ליי!" לאחר השרייה המוקדמת ומייבשי
אות באמצעות מאוררי חזקי משני צדיה .התליה גורמת לנטיפת המי
מבפני ומבחו'.
 .3ב Empire-השהייה במלח אינה נעשית ע"ג משטח אחד ,בערמות ענק ,אלא
העופות מסודרי בשכבות גאומטריות מקבילות בעגלות )מעי! "רכבת"(
הנוסעות לאיט! ומגיעות לקצה המסלול כעבור שעה.
 .4ב Empire-לאחר השהייה במלח עושי ג שטיפה במקלחות וג "ניפו'" ע"י
השלכת העופות בידי אד לסרט נע.
 .5ב Empire-תולי הודיי )ולא פטמי( לאחר ה"ניפו'" והשטיפות ב 3-אמבטיות
השטיפות מתבצעות תו כדי תנועה ע"ג ה"ליי!" .העו .התלוי נכנס ויוצא ל3-
אמבטיות בזו אחר זו במעי! מסלול סינוסואידלי.
 .6ב Falls-היבוש לפני המליחה נעשה בתו ,.א הוא הרבה יותר צר והרבה יותר
ארו )קרוב ל 4-מ'( מאשר בישראל.
 .7ב Falls-מכניסי את העו .מיד לאחר המליחה לתו .סגור )צינור גלילי( שיפועי
הנקרא  Mixing Drumומטרתו לשפר את פיזור המלח ע"ג העו .בפני ובחו' .יש
לציי! שהמלח כלוא בתו .ועובר ג מעו .למשנהו ובכ כנראה נחס מלח רב.
 .8ב Falls-תולי את העופות באשכולות מיד לאחר התו .הנ"ל" .ליי!" זה נע
באיטיות )שעה( .העופות שוהי במלח במצב תליה וחלק מ! המלח נושר לרצפה.
 .9ב Falls-קיימת שטיפה חזקה של העופות לאחר השהיה במלח ,בתו מנהרת
שטיפה ,ורק אח"כ העופות מגיעי לאמבטיות בנפילה חפשית.
.10ב Falls-קיי מתק! אוטומטי להמלחת חלקי פני .מדובר בתו .העשוי מסורגי
בחלקו הראשו! וחלק זה משמש לייבוש .המש הצינור אטו ובו מוזר מלח
בלח' אויר וכ מתבצעת ההמלחה כאשר חלקי הפני ה"זורמי" מתמלאי
במלח .משו מה הזרקת המלח לצינור נעשית סמו לפתח היציאה ובכ מתבזבז
מלח רב.
 .1מתק! אוטומטי זה נראה בזבזני מאד ,בשל הזרקת המלח בכמות רצינית
וברציפות.
 .2נאמר לנו כי מתק! דומה להמלחת העופות עצמ לא הצליח בשל אי פיזור
מתאי בחו' ובפני.
 .2הערכת השינויי מבחינה אקולוגית

כללי :השיטה בארה"ב בנויה על יתר אוטומציה מתהליכי א במקביל מוסיפי
כח אד לפעולות נוספות של תלייה וארגו!.
סעיפי  2ו)  6משפרי את הייבוש.
משפר את פיזור המלח ע"ג העו .ומאפשר חסכו! בכמות המלח.
סעי7 .
סעיפי  4ו)  8משפרי את ניעור והורדת המלח המוצק מהעופות.
סעיפי  5ו)  9מקטיני את המליחות במי אמבטיות השטיפה.

8
סעי10 .

מלמד שמליחה אוטומטית בהזרקה מנוגדת למגמה האקולוגית.
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ד .כמויות מלח במליחה  #ישראל וארה"ב
להל! טבלאות שנערכו בכל המשחטות האזוריות שבקרנו .המשחטות לא צוינו
בשמ! .מספרי המשחטות בטבלאות דלהל! זהה למספרי הטבלאות בנספחי.
תנאי הבדיקה :שקילה לפני מליחה ושקילה לאחר מליחה.
הטבלה הבאה מתארת את סיכו ממוצעי הטבלאות:
קוד משחטה כמות מלח בגר' כמות מלח בגר'
לק"ג עו.
ליחידת עו.
155.0
199
:1
224.1
285
:2
201.8
352
:3
213.7
312
:4
מנערי!
:5
228.5
308
:6
217.4
340
:7
180.7
257
:8
210.5
225
:9
262.4
392
:10
224.2
351
:11
2,118.3
3,020
ס הכל
ממוצע כללי בישראל 302 :גר' לעו  211.8גר' לק"ג
בארה"ב נערכו בדיקות ושקילות ב 2-משחטות ,ב 20-פטמי .להל! סיכומי:
משחטת ) :Fallsטבלה  (18הממוצע  125גר' לעו .שה  97.1גר' לק"ג.
)יש לציי! כי העופות היו קטני יחסית(
משחטת ) :Empireטבלה  (19הממוצע  205גר' לעו .שה  169גר' לק"ג.
בהנחה שהמדידות המצומצות בארה"ב הינ! אפייניות ,נית! להסיק ) א כי הכמות
שנבדקה איננה מספיקה להסקת מסקנות מחייבות ) כי השיטות הנהוגות ש לייבוש
לפני המליחה )ע"י מאוררי ותו .צר וארו( וכ! השימוש במלח דק יותר מאשר בישראל
)ראה לעיל ג (/1)1מעט את הכמות הנדבקת ע"ג העו..
כמות המלח הקטנה )לק"ג( ב)  Fallsמוסברת אולי ג בנוהל עבודה של המלחה
לכתחילה בכמות מלח קטנה יותר ,המתפזרת היטב ע"י תו .מיוחד לפיזור המלח לפני
השהייה )ראה לעיל ג.(/7)1
בארה"ב בלבד )במשחטת  (Empireערכנו שקילות  10הודי )טבלה  ,(20והתוצאה
היא :ממוצע מלח ליחידת הודי 507 :גר' .ממוצע מלח לק"ג 94.5 :גר' .ג נתו! זה
מצטר .למסקנה על חסכו! ניכר במליחה בארה"ב לעומת ישראל.
ה .ניעור המלח לאחר המליחה
ב 2-משחטות בישראל ) עו .קור ועו .הגליל ) מקפידי על העברה למשטח השרייה

10
באריזה בכנפי העו .דווקא ,ועל ידי כ חלק מ! המלח נשפ מ! הפתח הרחב תו כדי
העברה .נוהל זה מכוו! מלכתחילה לרוק! את עודפי המלח הגדולי המצטברי בחלל
העו ..מלח זה נשאר או מוחזר ידנית ,לשלח! המליחה ומשמש למליחת העופות הבאי
בתור .אי! בעיה הלכתית בשימוש במלח זה ואי! לראותו כ"מלח שנמלח בו" ,שאסור
במליחה חוזרת בשל שהות הזמ! הקצר שבו היה המלח במגע ע העו..
בצענו פעולה זו )של העברה בכנפי( במספר משחטות ולהל! תוצאות על כמות המלח
שנחס ונשפ בשלב זה .התוצאות מרשימות ביותר:
 %החסכו! ביחס
קוד משחטה כמות מלח בגר' כמות מלח בגר'
לכמות המלח
שנחס לעו .שנחס לק"ג עו.
40.7%
 59.1גר'
93.3
:12
48.3%
128.5
191.3
:13
39.8%
107.1
166.9
:14
39.5%
102.7
159.4
:15
31.4%
73.7
120.0
:16
199.7%
471.1
730.9
ס"ה
39.95%
 146.1גר' לעו  94.2גר' לעו
ממוצע
מסקנה :כ 40%-מ! המלח נחס ע"י פעולה פשוטה של העברת העו .בכנפיו ולא
רגליו .יש לשער כי כמות גדולה יותר תחס א העברה זו תלווה בניעור קל.
ניעור מכוו! בוצע בארה"ב )ב (Empire-והוא כלל נענוע קל של העו) .ולא העברה
בכנפי( הניסוי בוצע ב 10-פטמי ו 10-הודיי .להל הממצאי )טבלאות  19ו:(20-
 %חסכו!
כמות מלח כמות מלח כוללת כמות חסכו!
לעו.
בגרמי
לפני ניעור שנחסכה לעו.
42.4%
72.4
87.8
207
פטמי
51.7%
48.9
262.6
507
הודו
הערה :העברה ידנית בהודי ותפיסה בכנפי קשה למדי .שיעור החסכו! אמנ הוא
כ)  ,50%א הפעולה הידנית איננה באה בחשבו! ללא סידורי מכניי מסובכי.

ו" .ניפו!" המלח
 .1התועלת ב"ניפו'" המלח

בעוד שבפרק הקוד עסקנו בניעור המלח מיד לאחר ההמלחה ,והמלח הננער יוחזר
למעשה לשלח! למליחה חוזרת ) ,הפרק שלפנינו ד! ב"ניפו'" המלח לאחר שעת השהייה
כשהמלח כבר עשה את תפקידו .ה"ניפו'" הוא מושג הלכתי שפירושו ניעור רציני של
המלח הדבוק בעו .לפני ביצוע השטיפות.
דרישה הלכתית זו מיועדת להקטי! את המליחות בשלש השטיפות שיבואו בעקבותיה
והיא עולה בקנה אחד ע דרישות הבריאות והאקולוגיה .הניפו' אמנ לא יאפשר את
שימושו הממוחזר למליחת בשר א שני יתרונות בדבר:
 .1העו .יהיה בסופו של דבר פחות מלוח.
 .2אפשר לקלוט את המלח ה"מנופ'" בצורה מוצקה ולסלקו בצובר ,ולא באמצעות מי
התמלחת והשפכי.
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 .2ההלכה והנוהל כיו במשחטות

בהלכה מדובר על "שטיפה במי זורמי" ו/או "ניפו'" ,ודרישות אלו אינ! תנאי
הכרחי .למעשה ברוב המשחטות לא מתבצע "ניפו'" ובחלק! ג לא שטיפה ,אלא העו.
מגיע לאמבטיות בעודו מכוסה ב"מלח מלא".
בשטיפות מקלחת "נרויח" רק את היתרו! הראשו! ,הרפואי :עו .פחות מלוח.
מאיד ,ב"ניפו' ללא מקלחת" נרוויח את היתרו! השני ,האקולוגי :אפשרות לסילוק
המלח בצובר.
בשתי משחטות מצאנו "ניפו' הלכתי" מינימלי :העו .נופל מגובה של כמטר אחד
בלבד בדרכו מ"שלח! השהייה במלח" לסרט נע המוביל לאמבטיה .בעי! נית! להבחי! כי
כמות מלח ניכרת יורדת בשלב זה .כיו שוטפי את המלח במי לשפכי התמלחת ולא
"הרווחנו" את הפינוי בצובר.
 .3ניסוי ב"ניפו'" מכוו!

בצענו "ניפו' ידני ער" במשחטה אחת בישראל ) 20יחידות( )טבלה  ,(17והתקבלה
תוצאה מרשימה 133.5:גר' נשרו ב"ניפו'" בממוצע לעו .שה  76.3גר' לק"ג עו.
בממוצע.
יש לציי! כי פעולה זו נערכה בעופות "רגילי" שנמלחו במליחה מלאה ולא ננערו
בעת המליחה )פרק ה'( .יש לשער כי א כמות גדולה מ! המלח )כ)  (40%תנשור בתהלי
הניעור ,אזי בשלב הניפו' תשאר כמות קטנה יותר ,והניפו' לא יניב חסכו! כ"כ גדול.
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המלצתנו היא להכניס תו ,.בי! שלח! השהייה לבי! אמבטיות ההדחה ,מ! הסוג
המצוי במשחטות בקטעי אחרי של המערכת .תו .זה ינפ' את המלח למשטח מנוקב
)לסילוק המי( ויאפשר פינוי בצובר.

ז .סילוק המלח בצובר
כאמור לעיל ) יהיה קיי יתרו! אקולוגי ברור א המלח יסולק בצובר ולא ישט.
למי תמלחת ומש לשפכי או לבריכות האידוי .המלח היבש ייער בחצר המשחטה
ויפונה מדי פרק זמ! באמצעות מיכלי ומשאיות או יועבר לשימושי שוני .שיטה זו
תקטי! את השימוש בבריכות האידוי ,שג בה! בסופו של דבר מצטבר המלח ומפונה
בצובר ,או "נקבר" ש לעול.
כפי שתואר לעיל )ב (/6)7קיימות מגרות בתחתית ה"צילרי" )אמבטיות השטיפה(
המיועדות לקליטת משקעי מלח ,ולהקטנת המליחות באמבטיות .לפי אינפורמציה
שקבלנו כ)  20%מכמות המלח הכללית מצטברת במגרות אלו .ברוב המשחטות המלח
הזה נזרק לרצפה ונשט .ע כל מי התמלחת .בחלק מ! המשחטות הוא מפונה בצובר
ולעתי משמש למטרות תעשיתיות כלשה! .אי! כל בעיה להקפיד על ריקו! המגרות
למריצות או לדולבי )מיכלי פלסטיק גדולי( וסילוק בצובר לאחר הצטברות כמות
מתאימה.
במלח זה נית! לעשות שימושי כדלהל!:
 .1ב 2-משחטות המלח נמכר ולפחות במקו אחד לתעשיית העורות .כנראה
שהמחיר המתקבל בתמורה הוא עצ הפינוי.
 .2בארה"ב דווח )ב )  (Empireעל שימוש במלח להמסת כבישי בשלג.
 .3נית! להשתמש במלח לצור ריכו מי המשמשי למערכת קיטור.
כאמור לעיל בפרק ו' מוצע לבצע תהלי "ניפו' המלח" לפני השטיפות באמבטיות
)"צ'ילרי"( ויש להניח כי כמות משמעותית של מלח מוצק תרד בשלב זה .יתר על כ!,
המלח המנופ' יהיה הרבה יותר יבש מאשר במגרות הצ'ילרי .כמו כ! ,נית! להפעיל את
שיטת הסילוק בצובר ג מאיזור שלח! המליחה .יש מקו להניח כי אפשר להגיע לכדי
סילוק  40%-30%מהמלח הכולל בצובר.
ח .מיחזור המלח  #מבט הלכתי
האקולוגיה כיו חותרת לשימוש חוזר בחמרי שוני ,ולניצול יתר של משאבי
היקו .אבל שימוש חוזר למליחת בשר אסור במפורש על פי ההלכה" :מלח שנמלח בו
) פסול" .המושג "מלח שנמלח בו" מתייחס כנראה למלח ששהה זמ! משמעותי על גבי
הבשר .זמ! זה איננו מוגדר במדויק ,א בפועל מתירי שימוש במלח שנשר מהבשר תו
כדי תהלי ההמלחה או מיד אחריו .לכ! בכל המשחטות ) כולל למהדרי! ) מולחי
עופות ע"ג ערימת מלח למרות שבגלגול העו .נושר מלח מסוי מ! העו .ומשמש לעופות
שלאחריו .יתר על כ! ,קיימות משחטות בה! אוחזי את העו .בכנפיי בשלב ההעברה
לשלח! השהייה )ראה לעיל פרק ה( ועי"כ נושר מלח מחלל הבט! ,בכמות ניכרת ,ומשמש
למליחה חוזרת .בארה"ב מצאנו במשחטת  Fallsמכניסי את העופות המכוסי במלח
) מיד לאחר המליחה ) לצינור מסתובב )"תו (".והמלח מתפזר וחלקו עובר מעו .לעו.
בגלגולי הצינור.
במאמר שכתב הרב יוס .בר)שלו בתחומי! ו עמ'  362הוא ד! כמה זמ! צרי לחלו.
על המלח ,עת שהוא עושה את תפקידו בבשר ,עד שיאבד את כושרו זה .הוא עצמו מצדד

13

צמצו כמות המלח במשחטות

ב )20דקות ,שה! שיעור הזמ! המינימלי הדרוש למליחה ע"פ הש" )יו"ד צא,יא( ,ומביא
את דעת הרב ווזנר )שבט הלוי יו"ד סי' כג( שהשיעור אינו השיעור המינימלי ,אלא 60
דקות ,שה! הזמ! הרגיל שבו משהי את הבשר במלחו .נמצא שאותו מלח שעסקנו בו
לעיל ,שטר פעל את פעולתו על הבשר ,יכול הוא לשמש שוב לצור מליחת הבשר.
בודאי אי! כל פסול בשימוש חוזר במלח למטרות תעשייתיות כלשה! ,שלא בתעשיית
המזו! ,כגו! לריכו מי למי קיטור .ג א ייפסל הקיטור לשימוש כקיטור חי
בתעשיית המזו! ,יש מקו להתיר שימוש בו באמצעות מחלי .חו.
בעיה הלכתית גורפת יותר היא שאלת מיחזור מזו! כללי כאשר בשלב מסוי החומר
היה פסול מבחינה הלכתית )חלבי ,בשרי ,טר ,.חמ' וכד'( ובתהלי תעשייתי מפיקי
ממנו "חומר חדש" באמצעי כימיי ,ביולוגיי או פיסיקליי .השאלה נוגעת להגדרת
מושגי כללית בהלכה כמו "בטלה צורתו" "נפסל מאכילת כלב" וכד' .נושא זה ראוי
למחקר הלכתי)מדעי בפני עצמו .קצת מעני! זה נדו! במאמרו של הר"ש ישראלי זצ"ל
העוסק במחית תפוחי אדמה לעני! בישול עכו" )ראה ש ג.(/1

ט .מסקנות
להל! שורת המלצות לחסכו! במלח במשחטות ולסילוקו תנאי אקולוגיי
משופרי .א ינהגו לפי המלצות אלו ,נית! יהיה לחסו מעל  40%מכמות המלח
הנהוגה כיו וכ! לסלק חלק ניכר מ! המלח בצובר ולא באמצעות מי התמלחת לשפכי.
ההמלצות הובאו לפי סדר העדיפות מבחינה אקולוגית:
" .1ניעור" המלח המיותר :העברת העופות מנקודת המליחה ל"משטח השהייה במלח"
תו כדי אחיזה בכנפי בעו .ולא ברגליו .פעולה זו גורמת לשפיכת עודפי המלח
הנצאי בחלל הפנימי .פעולה זו הינה בעצ נוהל עבודה ולאחר תרגול קצר היא
תכנס לשיגרה .לא נראית סיבה להתנגדות לשיטה זו הנהוגה כבר כיו לפחות בשתי
משחטות.
 .2יבוש מוקד  :יש לדאוג שהעו .יגיע יותר יבש לנקודת המליחה .נית! להשיג תוצאה
זו ע"י הארכת תו .הייבוש והגברת מהירות הסיבוב .כמו כ! נית! לנקז ידנית את
המי המצויי בחלל הפנימי של העו ,.א כי פעולה ידנית דורשת כח אד נוס..
בארה"ב ראינו ייבוש ע"י תליית העו) .וממילא ניקז המי בחלל הפנימי( ומאווררי
יבוש .המחיר הכלכלי הוא כח אד לתליית העו .ומקו לתנועת "ליי!" זה .מחיר
המאווררי מתקזז מול מחיר התו .הנוכחי.
 .3תו לפיזור המלח :בארה"ב ראינו מתק! )תו .מסתובב ,מעי! צינור( שבו העופות
מתגלגלי לאחר ההמלחה .כמות המלח מלכתחילה קטנה יותר ולוקחי בחשבו!
פיזור טוב וכיסוי מלא ע"י התו..
 .4פינוי מגרות ה"צילרי " בצובר :יש להקפיד על ריקו! המלח ממגרות הצ'ילרי
)אמבטיות ההדחה הסופיות( בצובר ,ע"י מיכלי ,מריצות וכד' ואמצעי שינוע לחצר
המפעל .השערתנו היא כי נית! להגיע לפינוי כ 20%-מהמלח בדר זו.
" .5ניפו!" המלח לפני שלב ה"צ'ילרי " :לאחר שהיית העו .במלח אי לשטפו במי.
במקו זאת יש לבצע את הפעולה ההלכתית הקרויה "ניפו'" שפירושה ניעור המלח
לפני השטיפה .יש להתקי! תו ,.מ! הסוג המצוי בכל משחטה ,בי! משטח השהייה
במלח ובי! אמבטיות ההדחה .התו .יסתובב במהירות גבוהה יחסית והמלח ינשור
כמוצק למגשי או לסרט נע וכד' .רצוי שלתו .תהיה ג תנועה ויבראטורית לנענע
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ולנער את המלח ג מתו החלל ,עד כמה שנית! .השערתנו היא כי נית! לסלק 25%
מכמות המלח בדר זו.
 .6שימוש במלח המוצק :נית! לחשוב על שימוש במלחי הפסולת של המשחטות:
 .1לתעשיית העורות
 .2לריכו מי לתעשייה ולקיטור
 .3להמסת שלגי

נספח:טבלאות שקילת העופות במשחטות שונות ,בישראל ובארה"ב
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צמצו כמות המלח במשחטות
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צמצו כמות המלח במשחטות
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צמצו כמות המלח במשחטות

