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עש"ק פרשת בראשית תשע"ג

לכבוד
מעלת כב' הרבנים שליט"א
האחראים על ועדי הכשרות בארץ ובחו"ל
שלום וברכה!

הנדון :תבליני עלים מיובשים
במשך שלשת החודשים האחרונים ,נערכו בדיקות מקיפות במעבדת המכון לתבליני עלים
מיובשים ,על מנת לוודא את נקיונם מחשש שנותרו בהם חרקי שדה .וזאת מכיון שהרגילות
היא לחשוש למזיקי מחסן שחדרו למוצר לאחר ייצורו ,אך מפני החשש והספיקות שהועלו
במעבדה על הניקיון של תבלינים מיובשים אלו ,ובפרט לקראת כתיבת המסקנות ב"תולעת
שני" כרך ד העוסק במוצרים מעובדים ,הוחלט לבצע בדיקה מקיפה ביותר.
וכיון שהתוצאות הדהימו את אנשי המעבדה והאחראים על הכשרות במכון ,אמרתי שיש
לשתף את כלל ועדי הכשרות בארץ ובחו"ל בתוצאות אלו ,מכיון שהממצאים היו חמורים
ביותר ,וכמעט בכל הסוגים של התבלינים.
כמובן שכל הבדיקות בוצעו על תוצרת מהחברות הגדולות והמפורסמות יותר ,שכולם עם
כשרויות "מהדרין" שרוב ככל הציבור סומך עליהם לחלוטין.
להלן חלק קטן מן התוצאות שנלקחו מהחברות  .1בר-מן .2 .נפטון .3 .טעם וריח:
הסוג הנבדק
פטרוזיליה מיובשת

תאריך
26/8/12

פטרוזיליה מיובשת
כוסברה יבשה
שמיר מיובש
בזיליקום מיובש
אורגנו מיובש
רוזמרין מיובש
טימין מיובש
זעתר מיובש
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תוצאות הבדיקה
 2כנימות עשב רודוס .כנימת עלה .גולם עש
הטבק .עכבישון .עשרות ביצי חרקים.
תריפס .פסוקאי שדה.
 2כנימות עלה.
כנימת עלה  +חרקים מפויחים.
עש הטבק .חרק שדה [בלתי מזוהה].
חרקי שדה מפויחים.
זחל תריפס .גלמים רבים של עש הטבק.
כנימת עלה .זחלי תריפס .עכבישונים [אדומים]
זחלים ,גלמים ,תריפס מפויח.

כל חרק אם לא צוין שהיה מפויח ,הוא היה שלם עם כל אבריו.
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בעיית הזיהוי של חרקי השדה בירקות עלים המיובשים ,היא כמובן כאשר יש מקומות
מסתור ,כגון הפרחים למיניהם ,אולם גם כאשר העלים היו ללא מקומות מסתור ,ולא נמצאו
בבדיקות בינות לעלים ,הם נמצאו בבדיקה מדוקדקת ,וכל זה מפני שהם נתפסים ונדבקים
אל העלים ,ואינם יורדים בסינון רגיל.
אופני הבדיקה בוצעו בשתי דרכים:
א .שיטה שאיננה בטוחה – הצפה באלכוהול :95
הבדיקה נערכה באמצעות השריית העלים היבשים באלכוהול  ,95לאחר ההשרייה
נאסף כל אשר צף והונח על שולחן אור ,ואזי נמצאו החרקים .אלא שמהניסיון
למדנו ,שאין בדיקה זו מועילה לגמרי ,ובדרך כלל לאחר בדיקה באלכוהול ,כאשר
הוספנו ובדקנו את התוצרת ויזואלית נמצאו חרקי שדה נוספים.
ב .שיטה בטוחה יותר במים חמים:
הדרך הבטוחה לבדוק באופן בטוח את מצב התוצרת ,ולוודא באם נותרו חרקי
שדה בין העלים לאחר ייבושם ,היא באמצעות שטיפה במים חמים ,שיסייעו לחרקים
לרדת מעל העלים[ ,לאחר שהם נדבקו לעלים בזמן הייבוש] ,ולאחר שטיפה טובה
בתוך מיכל ,לסנן את המים על גבי רשת של  70מאש ,ובבדיקת הרשת על גבי
שולחן אור ,יפריד בין חלקי התבלין לבין הנשורת ,ושם יחפש את החרקים באם הם
נמצאים.
מצב החרקים:
הרוב המוחלט של חרקי השדה שנמצאו נותרו בשלימותם עם כל איבריהם ,וכמצורף
בתמונות לקמן ,ללא מקום לצרף כלל היתר של שרצים שאינם שלימים או שרץ שנשרף,
כך שדינם כדין ירקות עלים טריים עם חרקים.

מסקנות והמלצות:
אין מתפקידנו במכתב זה לציין מסקנות הלכתיות ,ובוודאי שכל ועד כשרות ינהג על
פי הנחיית רבותיו ,וכל המטרה היא להביא לתשומת לב נותני הכשרות ,את
הנתונים .אך ברורה מסקנא אחת ,שחייב להיות פיקוח הדוק יותר ,בזמן קליטת
התוצרת ,שתוצרת שנמצאו בה חרקים הנתפסים בעלים כגון אקריות ,כנימות עלה
ועוד ,אין אפשרות לייצרה עם כשרות ללא חרקים .ובנוסף סוגי עלים שיש בהם
מקומות מסתור ,א"א לייצרם כלל עם כשרות כיון שכל סוגי החרקים נותרים בהם.
וגם בשאר תבלינים שהם שבבים ,ולא נמצאו בהם חרקי שדה שנתפסים ,יש להקפיד
ביותר על תהליך הייצור ,וסינונים מוגברים ,קודם אישורם.
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תמונות לדוגמא

כנימות עלה ותריפס שלימים בבדיקת עשב לימון מיובש עם הכשר

כנימת עלה שלימה בפטרוזיליה מיובשת עם הכשר
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כנימות עשב הרודוס ,ברוזמרין מיובש עם הכשר

עכביש שלם בפטרוזיליה מיובשת עם הכשר ,למעלה בהגדלה

5

תריפס שלם בבדיקת רוזמרין מיובש עם הכשר ,למעלה בהגדלה

ויהי רצון שיסייענו בורא עולם שלא נכשל ולא נכשיל חלילה ,ומטרתי במכתב זה,
רק להביא את העובדות לפני כבוד הרבנים שליט"א האחראים על ועדי הכשרות,
שיחליטו בדעתם הרחבה ,על אופן המשך הייצור של מוצרים אלו ,ועל אופני
השימוש המותרים או האסורים במוצרים המשווקים כיום.
ניתן לקבל פרטים נוספים או מידע נוסף במעבדת המכון
 הרב דוד בן יוסף – 052/4641328
 הרב מנחם קטאשוילי – 050/3336075

בברכה
שניאור זלמן רווח

