
כשרות 

החלב



רקע- עמוד 78

מדוע היינו יכולים לחשוב שאסור לשתות
חלב? 

מהו הפסוק שמביא התלמוד הבבלי
לראיה שהחלב מותר?



מהו הכלל ההלכתי שעל פיו חלב
היוצא מבעל חיים טמא- 

אסור לשתות אותו?

חלב בהמה
טמאה



חלב בהמה טרפה

 

מהי בהמה טרפה? 
האם מותר לשתות חלב

 של בהמה שנטרפה?



 

מה דין טרפה שנתגלתה אחרי השחיטה? מה קורה בימינו?

מדוע רבנות תנובה מפקחת על הנתוחים הנעשים לפרות? מהי הבעיה
במדינות אחרות? כיצד ניתן להתיר בכל זאת? (שני נימוקים)

האם מותר לחלוב בשבת? מדוע בכל אופן התירו לחלוב ומהן שלושת
הדרכים להתיר?

מה המעמד של חלב הנחלב בשבת? פרטי את
כל האפשרויות.



גרמא:

 גְָרמָא- פעולה הנעשית באופן עקיף. לדוגמה: אני מזיז מתג, שנותן
מכה למתג נוסף ואז נדלק האור. בדיני שבת מלאכה הנעשית
ב"גרמא" מותרת מדין תורה אך אסורה מדרבנן. משתמשים

במכשירי "גְָרמָא" במקומות בהם חייבים לעבוד בשבת כמו בצבא  
 ( למשל: מכשיר קשר המופעל ב"גרמא", מקלדת למחשב המופעלת

ב"גרמא") 



חלב שנחלב בשבת

בחלב שנחלב בשבת בצורה אסורה נחלקו הפוסקים: יש המתירים אותו בשתייה ויש
האוסרים אותו . 

בימינו, יש סיבה נוספת להתיר חלב זה: כל החלב שנחלב במשך כל השבוע מגיע,
בסופו של דבר, למֵכלים ענקיים בבית החרושת ( למשל-  בבית החרושת של חברת

תנובה ) והחלב שנחלב בשבת באיסור "מתבטל בשישים" בחלב שנחלב ביום חול
  ולכן:

ברמת כשרות מהדרין- מקפידים להשתמש רק בחלב שנחלב בדרך המותרת בשבת
ברמת כשרות רגילה- משתמשים גם בחלב שנחלב בצורה אסורה בשבת. 



חלב שנחלב על ידי גוי

חלב נוכרי= חלב עכו"ם ( גוי )
א. הגדרה והסבר הבעיה 

חלב נוכרי= חלב שנחלב מפרה על ידי גוי בלי השגחה של יהודי.
הבעיה היא: שמא ערבב הגוי בתוך החלב של הפרה גם חלב של בעלי חיים טמאים ( כמו חלב של גמל )  

 

ב. המצב בימינו
בימינו בעיה זו, לכאורה, אינה קיימת, כי ( לדברי המתירים ) :

* ברפת רגילה כלל לא חולבים חיות טמאות 
* לפי החוק אסור לערבב סוגי חלב שונים ויש על כך פיקוח ובדיקה מטעם הממשלה 

ברוב מדינות העולם             
* חלב של בעל חיים אחר יקר יותר מחלב פרה, ולכן איש לא ירצה למכור אותו כחלב פרה 

 

 



יש חכמים האוסרים כי 
גזירת חכמים חלה על כל חלב שנחלב על ידי גוי *

ללא פיקוח יהודי- בכל מקרה ובכל מצב
 הפיקוח הממשלתי על החלב אינו מספיק להסיר את *

 החשש
 

המשך...

לגבי מוצרים המיובאים מחו"ל:
- בכשרות מהדרין- משתמשים רק בחלב שנחלב בפיקוח של יהודים

- בכשרות רגילה- משתמשים גם ב"בחלב עכו"ם"  והדבר מצוין על גבי האריזה:
"כשר- לאוכלים חלב ( או אבקת חלב ) עכו"ם" ( או ניסוח דומה )



שאלה...

יוסי טס לאנגליה ורצה לשתות חלב. דני אמר לו שהוא
חייב למצוא חלב שנחלב בפיקוח של יהודים. יוסי השיב

שהוא לא חושב שבימינו צריך להקפיד שלא לשתות
"חלב נוכרי". מה החשש העומד ביסוד העמדה

המחמירה של דני ומה ההיגיון העומד מאחורי העמדה
המקלה של יוסי?



גבינות שיוצרו ע"י גוי

הגדרה והסבר הבעיה
גבינת עכו"ם= גבינה שהכין גוי בלי השגחה של יהודי.

סיבת האיסור: בעבר היו הגויים עושים את הגבינה הקשה ( גבינה צהובה )
 בתוך קיבה של נבילה   ( חיה שמתה בלי שחיטה כשרה ), 

וקצת מעור הקיבה נכנס לחלב .
בימינו:

* בגבינות רכות ( גבינה לבנה, קוטג' ) אין בעיה. אותם אי אפשר להעמיד בקיבת בהמה
 * את רוב הגבינות הקשות מכינים בעזרת חומרים מהצומח.

ולכן:- בכשרות מהדרין- משתמשים רק בגבינה שנעשתה בפיקוח של יהודים
- בכשרות רגילה- לעיתים משתמשים גם ב"גבינת נוכרי" (בעיקר בגבינות רכות)  והדבר מצוין

על גבי האריזה: "כשר- לאוכלים חלב ( או אבקת חלב ) עכו"ם"     



גבינות רכות

סכמי את הדעות השונות והסיבות
לדעות אלה לגבי גבינות רכות שיוצרו

על ידי גוי.



חמאה

חמאת נוכרי= חמאת עכו"ם ( גוי )-הגדרה והסבר: 
חמאה עכו"ם= חמאה שהכין גוי בלי השגחה של יהודי.

לא ניתן לייצר חמאה מחלב של בהמה טמאה וגם אין צורך להעמיד
אותה בקיבה של בהמה. ובכל זאת יש חכמים שפסקו שגם היא אסורה .

ולכן:
- בכשרות מהדרין- משתמשים רק בחמאה שנעשתה בפיקוח של יהודים
- בכשרות רגילה- משתמשים גם ב"בחמאת עכו"ם"  והדבר מצוין על

גבי האריזה:  "כשר- לאוכלים חלב ( או אבקת חלב ) עכו"ם"


