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 מידע על כשרות
חלק נתקל . לדאבונינו ישנם הרבה בעיות בכשרות שהקהל אינו מודע לכך

, מזמן לזמן, לכן החלטנו להודיע לקהל. כגון תולעים וכדומה, באיסורים דאורייתא
 .על בעיות רצינות בכשרות לטובת הציבור

 תולעים וזבובים. א
מכיון , נשים רבים חיים עם הרושם שבאמריקה אין שום צורך לבדוקא

אבל , זה עוזר הרבה, אמת. שמרססים את השדות נגד כל מיני חיידקים ושרצים
 :בגלל טעמים אלו, עדיין רחוק' פתרון הבעי

לרבות מדינות העולם , בשוק ישנם פירות וירקות מכל מדינות העולם. 1
הן בריסוס , הברית-מפגרים הרבה ביחס לארצותוכידוע מדינות אלו , השלישי

 .השדות והן בעת ההחסנה
יתכן שפה ושם נמצאים , הברית שמרססים את השדות-אפילו בארצות. 2

 .תולעים
 .בעת ההחסנה וכדומה, הרבה תולעים מופיעים לאחר הורדת הפרי מהעץ. 3
 מצב ככל שהאיכות יורד, הברית ישנם איכויות שונות של פירות-בארצות. 4

 .התולעים מחמיר
הברית המנסה -שלאחרונה התפתח אירגון רציני בארצות, גם כדאי לדעת

להפסיק או להפחית ככל האפשר את הריסוס בגלל חשש שזה גורם למחלות 
כי עם הפסק הריסוס יווצרו בעיות , לכן יש לעמוד על המשמר. רחמנא ליצלן

 .רציניות עם התולעים
-ארץ', אלזשירי, פקיסטן, עיראק: שווקים שלתמרים אפשר להשיג ב: לדוגמא

כולם מלבד השניים האחרונים מלאים תולעים ומצריך . הברית-ישראל וארצות
טובים ופחות טובים ואפילו , ישראל ישנם שני מינים-בארץ. בדיקה מדוקדקת

גם , ובשנת השמיטה(ערלה , מעשרות, אצל הטובים יש בעיות של תרומות
הברית שמצריך -הם ממדינת קליפורניה שבארצותהטובים ביותר , )שמיטה

 ).הברית-כל זמן שמרססים כדבעי בארצות(בדיקה קלה 
יקצר המקום לפרט את האופנים של בדיקת כל מיני פירות , במסגרת מאמר זה

סתפק הפעם ברשימה של כל המוצרים הנכנסים בדרך כלל בכל לכן נ, וירקות



וגם הדרך כיצד ללמוד את אופן . בית ויש עליהם שאלות רציניות של תולעים
 .הבדיקה

. נחוץ לדעת שבדיקה אין פירושה להביט מבפנים ומבחוץ אם רואים תולעים
תו וחלקם באו, כי ישנם מינים רבים של תולעים. זהו טעות שרבים טועים בה

שקשה ,  מילימטר4/5וישנם תולעים קטנטנים בגודל של , צבע של הפרי
חלק מוצפן . חלק מהתולעים מודבקים לפרי ואי אפשר להוריד אותם. לראותם

המורכבים מאלפי , תאנים, לדוגמא. סבלנות ועצבים לבדוק אותם, ומצריך חכמה
יתים נמצא עמוק ולע, בגודל של גרעין' הולכים על ארבע'ונמצאים בהם , גרעינים

 .הם אינם בחיים ואינם זזים ולכן אי אפשר להבחין בהם. בתוך הפרי
מחבר הספר הוא . ך להלכות תולעיםיראה מדר, למידע מדויק אודות בדיקה

בעל מחבר ספר שאלות ותשובות מחזה , א"פאליק שליט' פסח אלי' הרב הגאון ר
 :רים או אצל המחברהספר כתוב באנגלית ואפשר להשיגו בחנויות הספ. 'אלי
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 !!זכרו רבותי
 -  ו50על ידי אכילת תאנה אחת ויחידה אפשר לעבור על 

 . לאוין5כי על אכילת כל תולעת עוברים על ,  לאוין100
כי סיבת אזהרות , )ד"יורה דעה סימן פ(כדאי לציין את דברי הפרי חדש 

הוא מפני החשש כי הדבר קל ,  כל כך הרבה לאוין נגד אכילת תולעיםהתורה עם
 .מאד אצל אנשים ואינם מתאמצים לבדוק פירות וירקות

כי מי שאוכל תולעים נחשב ) סוף פרשת שמיני(האור החיים הקדוש כותב 
 .אפילו אם אכל בשוגג, בשמים כאילו הוא שרץ טמא

י האוכל כ, כתוב) ז"סימן פ(בשולחן ערוך יורה דעה 
הרגשותיו נהפכות לגמרי עד , איסורים נסתמים לבו ומוחו

 .שיוצא לתרבות רעה רחמנא ליצלן
 .נכתוב כיצד לבדוק את המצרכים החיוניים', בשבוע הבא אם ירצה ה. ב.נ
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