øôñ

éðù úòìåú
çîåöáå éçá – ïåæîá íé÷øç éðéã
כרך שני

דגים וצמחי ים

חיברתיו בחמלת ה' עלי
שניאור ז .בלאאמו"ר הרה"ג ישראל שליט"א רווח
רב איזורי במ.א .גזר
ויו"ר המכון למצוות התלויות בארץ
ומח"ס "קצירת השדה" "שביתת השדה" "חלקת השדה" ועוד

שנת ה'תשס"ו

בהוצאת
המכון למצוות התלויות בארץ
בית עוזיאל

הספר יוצא לאור בסיוע
משרד החינוך – 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
הלכות שרץ המים
●
מבוא וסקירה כללית על
הדגים והדייג בעולם ובארץ
ישראל
●
סקירה מפורטת להכרת סוגי
החרקים המצויים במים
●
הדרכה מעשית לבדיקת דגי
ים ודגי אגמים ובריכות
●
הדרכה מעשית לבדיקת
דגים מעובדים וביצי דגים
●
הדרכה מעשית לבדיקת
אצות וצמחי ים
●
תשובות ובירורי הלכה בדיני
דגים וטפילים בדגים
●
כשרות כללית בדגים – סימני
טהרה ותוספים
●
הספר מלווה בתמונות
צבעוניות

תוכן ענייני ם

מפתח מפורט ]אינדקס[ בסוף הספר

הסכמות
בשער הספר
מבוא וסקירה כללית  /כשרותית על הדגים והדייג
בעולם ובארץ ישראל
הקבוצות במחלקת הדגים
מבנה הדג – סנפירים
קשקשים מסוגים שונים
דיון הלכתי על סוגי הקשקשים השונים
חלוקת הדייג והדגים בעולם
חלוקת הדייג והדגים בארץ ישראל
טפילים ותולעים בבריכות ובאגמים
שיטות הדייג השונות
תערובת דגים טמאים והחשש לאיסור כבוש

דיני שרץ המים

ג
ג
ו
ו
ח
יג
יד
יח
יט
כא
כט

תולעים וטפילים בדגים
סקירה להכרת סוגי חרקי המים
רשימת הדגים ואופן בדיקתם לפי סדר א-ב
אופן הבדיקה של דגים מנוקים/מעובדים
אופן הבדיקה של ביצי דגים וחלקי פנים
אופן הבדיקה של אצות וצמחי ים

מג
נב
קכ
קלא
קלו

כשרות דגים כללית
סימני טהרה בדגים
דג אראס – סיכן משויש/הודי
דג בלו מרלין
דג החזיר
דג החרב

קמט
קמט
קנ
קנא
קנב

דג מעופף  -דאון
דג מרלוזה דה קולה  -הוקי
דג קינג קליפ
תוספים בדגים

קנו
קנז
קנח
קסא

בירורי הלכה
סימן א  -חרקים שע"ג הדגים אם יש לחוש להם לאחר הקשקוש
סימן ב  -בדין הנ"ל תשובתו של הגרמי"ל לנדא ודברי תשובתי
סימן ג  -בדין תולעים הנמצאים בתוך בשר הדגים
סימן ד  -בדין הנ"ל הערת הרה"ג משה וויא ותשובתי אליו
סימן ה  -בדין תולעת אניסאקיס בתוך בשר הדגים
סימן ו  -בירור הלכה בדין ביצי דגים ללא פיקוח על סימני טהרה
סימן ז  -סימני טהרה בדגים

קסז
קפב
קפה
קצו
קצט
ריב
ריט

מפתח ענינים  -אינדקס

רלז

