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éðù úòìåú
çîåöáå éçá – ïåæîá íé÷øç éðéã
כרך שלישי
ירקות  -פירות
חיברתיו בחמלת ה' עלי

שניאור ז .בלאאמו"ר הרה"ג ישראל שליט"א רווח
רב אזורי במ.א .גזר
ויו"ר המכון למצוות התלויות בארץ
ומח"ס "קצירת השדה" "שביתת השדה" "חלקת השדה" ועוד
שנת התשס"ט

בהוצאת
המכון למצוות התלויות בארץ
בית עוזיאל

הספר יוצא לאור בסיוע
משרד המדע – מינהל התרבות
מועצה אזורית גזר

כל הזכויות שמורות
בספר זה הושקע הון רב ,ולכן ע"פ דין תורה והזכויות הבינלאומיות ,אנו אוסרים
בכל תוקף לצלם ,לשכפל או לאחסן בכל מאגר שהוא ,כל חלק הן מהטקסט והן מהתמונות,
ללא רשות בכתב מהמכון למצוות התלויות בארץ

המכון למצוות התלויות בארץ
מושב בית עוזיאל
ד.נ .שמשון מיקוד99794 :
טלפון08/9214829 :
פקס08/9207911 :
דואר אלקטרוניmacon@bezeqint.net :

דפוס ש.מ .בת-ים
טל03/5539275 :

ipy zrlez
פירות וירקות

●
סקירה מפורטת להכרת סוגי
החרקים השונים
●
הדרכה מעשית לבדיקת סוגי
הירקות והפירות
●
הדרכה לרבנים ומשגיחים
על אופן הפיקוח בחממות לגידול
ירקות ,בתי גידול לפטריות ועוד.
●
תשובות ובירורי הלכה בדיני
חרקים
●
הספר מלווה בתמונות צבעוניות

hhhhh
חלק א

חלק ג

הלכות חרקים ● סקירה על החרקים במזון

פירות ● ירקות

חלק ב

חלק ד

דגים ● צמחי ים

קטניות ● דגנים ● מזון מעובד

דברי ברכה
מהגאון הגדול רבי יעקב ניסן רוזנטל שליט"א
אב"ד חיפה וראש ישיבת הגר"א חיפה
ב"ה ,יז כסלו תשס"ז

לכבוד
הרה"ג רב הפעלים
מוהר"ר שניאור ז .רווח שליט"א
רב איזורי במועצה איזורית גזר
ויו"ר המכון למצוות התלויות בארץ
ומחבר ספרים חשובים מאד
שלום וברכה
ברצוני להודות לו על ששלח לי החוברות העוסקות במצוות התלויות בארץ,
וספריו היקרים בהרבה עניינים הלכתיים במקצועות התורה .ובהם ספרו הנדפס
כעת "תולעת שני" על הלכות תולעים במזון .רב תודות!
והנני להביע בזה התפעלותי מהיגיעה העצומה שהשקיע בטרחתו המרובה לברר
הדברים ברוב עמל ,ובנסיעות ממקום למקום לברר הלכה על בוריה .חן חן לה
וירבו כמותו בישראל.
ואברכהו שימשיך בהפצת תורה ובבירורה להלכה למעשה כיד ה' הטובה עליו.
בברכת מוקירו

אגרת ברכה והערכה
ממורי ורבי הגאון הגדול רבי שלמה משה עמאר שליט"א
הראשון לציון והרב הראשי לישראל ומורה דרכו של המכון
בעהית"ש ,בשישי בשבת ערש"ק "דברים" התשס"ו

כבוד ידידי וחביבי ,ליש ולביא ,הוא המוליך הוא המביא ,בכמה וכמה גופי
הלכות ,סדורות וערוכות ,מערכות מערכות ,רב התועלת ורב ברכות ,לעם
ה' היושב בציון ,אשר סידר בהלכות זרעים בשכל והיגיון ,לכל שאלה
חדשה נצב כאיש לגיון ,וערך כמה ספרים בזה שכבר יצא שמם לתהלה.
ועתה זה כמה שנים שהוא חוקר ,ערב צהרים ובוקר ,בענין התולעים בפירות
וירקות ,ונתן בהם מחברות מובהקות ,והוציא עצות והדרכות ,לכלל
ולפרט ,ורבים יאותו לאורו.
עוד הניף ידו לחקור ולדרוש בתולעים המצויים בדגים ,וחלק מהדברים
התייעץ עמי וראיתי שידיו רב לו ,אשרי חלקו וגורלו ,נפש העמל עמלה לו,
איש לפי מהללו ,וכבר סידר וערך מהלכות אלו שני ספרים חשובים,
בחכמה בבינה ודעת ,ורוצה להפיצם ברבים ,כדי להצילם מכל מכשול
ותקלה ,בין קטנה ובין גדולה ,ושתים טובות עשה ידידי המחבר הרה"ג
הנעלה ,לשם טוב ותהלה ,שמו נודע בכל קהלה ,כש"ת רבי שניאור זלמן

ריוח שליט"א הרב האזורי בבית עוזיאל ,ויו"ר המכון למצוות התלויות
בארץ.
האחת שחוקר את המציאות שלהם בעזרת מומחים ידועי שם ,והשנית
שנושא ונותן בדבר ה' זו הלכה בטוטו"ד ,וגם בזה מתייעץ ושומע עצה חכם,
ומבין שניהם יוצא חיבורו במושלם ,הכי קרא שמו הטוב" ,תולעת שני"
דיני חרקים במזון.
ויה"ר שחפץ ה' יצלח בידו ,להגדיל תורתו ולהפיצה ברוב נחת וחיים עד
העולם אמן.

ולאות אמת שעיינתי בחיבורו של ידידי וחביבי הרה"ג רש"ז ריוח
שליט"א אביא ממ"ש בתשובתו על התולעים שבבשר הדגים אשר
העלה לאוסרם ולחייב בדיקה בדגים אלה ,כדי לברר היטב שאין בהם
תולעים ,וכותב שאחר הדברים האלו ראה בפירסום של הרה"ר
לישראל על עניני כשרות ,ידיעה האומרת שעמדת הרה"ר היא ,שאין
חשש בתולעים שבבשר הדג ושכן פסקו גדולי הפוסקים.
וכב' כותב ששגגה גדולה יצאה מפי השליט ,שאין אנו צריכים לזה
את גדולי הפוסקים הקודמים ולא גדולי הדור הזה ,שכן היא הלכה
ערוכה בש"ע יו"ד )סימן פ"ד סעיף ט"ז( .וכותב שיש הבדל בין
התולעים בהם מדבר השו"ע ,ובין התולעים שבדגים מסויימים שהם
אסורים .וכב' האריך והעלה לאוסרם וביקשני לחוות דעתי העניה
בזה.1
ויישר כוחו של ידידי וחביבי ,ליש ולביא כמהרש"ז ריוח שליט"א
שמתאמץ ע"ז ,יה"ר שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה לש"ש,
בבריאות ורוב נחת אמן.

המצפה לישועת ה' ברחמים
שלמה משה עמאר

 1תשובתו המלאה של מו"ר הג"ר שמ"ע שליט"א נתפרסמה בדברי ההסכמה שפורסמו בכרך שני
העוסק בדיני שרץ המים – תולעים וטפילים בדגים .וכיון שעיקר התשובה היא בנושא דגים
הובאו הדברים בכרך שני .ומסקנתו של מו"ר שליט"א שכל ההיתר של תולעים בבשר הדג זה רק
היכא שברור שהתולעים לא באו מן החוץ .וז"ל במסקנת דבריו שם :אך כל זה כשברור לנו שלא
באו מבחוץ ,אבל אם הדבר מסופק הן מצד מה שהעיניים רואות ,והן מצד בירור מחקרי נאמן,
אסור לאוכלם ואסור לאכול הדגים הללו ,עד שינקו אותם בקפידא ,דהוי ספק איסור דאורייתא
ולחומרא .והמזלזל בזה הוא מכשיל את הרבים רח"ל ,וראה שם את אריכות דבריו.

ברכת אב
ב"ה ,ערש"ק פר' "שופטים" התשס"ו

אודה לד' בכל לבב שזיכני לראות את ספרו "תולעת שני" של בני יקירי
ואהובי הרה"ג שניאור זלמן רווח שליט"א ,רב אזורי במועצה אזורית גזר
וראש "המכון למצוות התלויות בארץ".
ספריו הקודמים על דיני מצוות התלויות בארץ התקבלו בשמחה בקרב
הלומדים הלכה ולמעשה ובפרט בארצנו הקדושה שהלכות הללו שכיחות
יום יום.
והנה המחבר שליט"א במשך שנים יגע ,חקר ,דרש וצלל לעמקי ההלכה
בספרו "תולעת שני" בדיני חרקים באוכלים למיניהם ויד רב לו בנושאי
כשרותם של הדגים למיניהם ובפרט לתולעים אשר חלק נכבד מהדגים
נגועים בהם.
וכבר העידו עליו גאוני הדור ובראשם מרן הראש"ל הגאון רבי עובדיה
יוסף שליט"א אשר סמכו ידם ונתנו הסכמתם לספריו הקודמים ולספרו
הנוכחי רב התועלת שיציל רבים מהעון החמור של תולעים וחרקים.
אפרוש כפי אל ה' שיעזרהו על דבר כבוד שמו להיות ממצדיקי הרבים
לחזק קיום המצוות שאדם דש בהם בעקביו ,ולאפרושי רבים מעון החמור
של מאכלות אסורות שעליו אמרו חז"ל "כל עמל אדם לפיהו" שרומז על
איסורי מאכלות האסורים.
ואסיים בברכה לבני חביבי יהי רצון שעוד יפוצו מעינותיך חוצה להגדיל
תורה ולהאדירה ,שלא תצא תקלה תחת ידיך .ותרווה רוב נחת מכל יוצאי
חלציך ונזכה לראותם גדולים בתורה ויראת שמים טהורה מתוך בריות
גופא ונהורא מעליא.

בברכת התורה
ישראל בן אאמו"ר ר' יעיש רווח
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תולעת

החרקים המצויים בירקות

שני

יז

החרקים העיקריים המצויים בירקות השונים
]פירוט מורחב יותר על החרקים ראה בערכם בכרך הראשון בפרק העשירי[

אקרית מצויה  /אדומה
האקריות הן עכבישיים בעלי גוף קצר
ובלתי מפורק .ניזונים מן הצמח ,ומזיקי
הצמחים נמנים בעיקר עם שתי משפחות,
האקריות האדומות ואקריות העפצים.
לאקרית האדומה מצוי יותר מ  50שמות
נרדפים בעולם .הנקבה המבוגרת – צבע
הבטן אדום/חום בהיר ,הראש ,החזה
והרגלים

צהבהבים,

קצות

הרגלים

אדמדמים .אורך הגוף  0.45מ"מ ,רוחב

 .1אקרית אדומה על גבי נענע

 0.3מ"מ .אורך הרגלים 0.25 ,מ"מ .הזכר הבוגר ,שונה מהנקבה בכך שצבע בטנו צהובה .אורך גופו
 0.35מ"מ רוחבו  0.2מ"מ ואורך רגליו שווה לנקבה.
הביצה ,עגולה עגולה וקוטרה  0.1מ"מ וצבעה חום
בהיר .הזחל בעל  3זוגות רגלים ,צבע הבטן צהבהב
אדמדם ,ומידותיו כ –  0.1מ"מ .ניתן להבחין בין זכר
לנקבה שקצה הבטן של הנקבה הוא רחב ,ושל הזכר
הוא מחודד .צבעי האקרית משתנה הרבה פעמים

 .2אקרית אדומה בהגדלה

בהתאם לצבע הצמח שממנו היא ניזונית ,כך
שניתן לראות אקרית ירקרקה ,או בצבע זהוב.
הפעילות הנורמלית של האקריות הוא
בטמפרטורה של בין  16מ"צ עד  37מ"צ.
מעל  46מ"צ הם במצב של התרגשות יתר,
ומעל  52מ"צ הן מתות מיד .כמו"כ
בטמפרטורה מתחת ל  8מ"צ הן נעשות
איטיות מאד .ומתחת ל  3מ"צ הן קופאות
מקור .הטלת ביצי האקרית הן בדרך כלל רק

 .3אקרית אדומה וביצי אקרית תחת מיקרוסקופ

בצדו התחתון של העלה ,אולם יתכן למוצאם גם על פני כל שטח העלה .בארץ ישראל ידוע על מאות

יח

תולעת

החרקים המצויים בירקות

שני

צמחים המשמשים כפונדקאים לאקרית המצויה .בין היתר הם מצויים ע"ג החסה ,פטרוזיליה ועוד ירקות
עלים ,וכן היא מצויה ע"ג תות שדה ועוד .ולפעמים ניתן למוצאם ע"ג חציל פלפל ועגבניה ועוד.

זבוב הכבול
זבובים המצויים

במקום

טחב

וביצות,

הזבובים אינם מזיקים לירקות ,אולם הם
נופלים שם עקב הרטיבות המצויה בקרקע,
גודל הזבוב כ –  4מ"מ ,ובדרך כלל הוא אינו
נתפס על העלה .אך פעמים שהכנפים של
הזבוב נתפשים חזק על העלה ואינם יורדים
אלא בשטיפה היטב .רימות הזבוב ,נמצאות
בשרשי הירקות ,ובמקום שאין מרססים ,הם
יורדים בשטיפה קלה ,אולם ברוב ככל

 .4זבוב הכבול על גבי חסה

המקומות שמרססים ,הם נתפסים בעלה והורדתם מתאפשרת באמצעות חומרי ניקוי להשריה וריכוך
האחיזה ,ולאחמ"כ שטיפה תחת ברז מים.

זבוב המנהרות  /מינהרן העורקים
זבוב זה שייך לנוברי העלים ,גודל
הזבוב קטן מאד כ 2-מ"מ רוחבו
כשכנפיו פרושות כ –  6מ"מ ,צבע גופו
שחור צידי החזה צהובים במקצת ,צבע
רגליו אפור כהה .נקבת הזבוב דוקרת
את העלה בחור ההטלה ,ומטילה ביצה
שהמשכה ברימה וגולם ס"ה זמן
ההתפתחות השלימה כ  30יום .הרימות
נוברות בעלים או בגבעולים ,ויוצרות
כמין מנהרות בעובי העלה .המנהרות הן

 .5סימני "מנהרה" שנוצרו ע"י רימת הזבוב .ניתן
להבחין ברימה שנותרה בקצה "המנהרה".

בצבע לבן שקוף עד חום בהיר .גודל הרימה בתחילה כ  1מ"מ ובהמשך עד  3מ"מ .ניתן להבחין במקום
ההטלה של הזבוב על העלים" .מינהרן העורקים" פעולתו שוה להנז' ,והוא נובר גם בגבעולים .פגיעת
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