
רשימת נגיעות טפילים בדגים מיובאים

אופן הבדיקה והנקיוןאופן הנגיעותרמת נגיעותאופן העיבודארץ ייצורשם הדג

בחזקת נקיבחזקת נקיחזקת נקיפילה - וואקום/תפזורתסיןאמנון

בקלה 
מרלוזה

ארגנטינה / 
קייפטאון

בחזקת נקיעקב העיבוד בחזקת נקיחזקת נקיפילה ללא עור

פחות ממיעוט פילה עם עורארגנטינה
המצוי

חשש לטפילים שנכנסו מהעור 
ונמצאים בין העור לבשר. 

ולעיתים חשש לתולעי אניסאקיס 
ובפרט בתוצרת שנארזה באוניות

עדיף שלא להשתמש אלא עם חותמת 
נבדק ללא טפילים. הרוצה להשתמש יסיר 

את העור ויבדוק היטב מכל צדדי הדג.

נגוע מאד בחלל ובדפנות הבטן, ויש לנקות אניסאקיס בדפנות הבטןחזקת נגועבקלה צעיר ללא ראשארגנטינה
היטב ולהסיר את הקרום השחור.

בקלה 
מרלוזה

לא להשתמש נגוע מאדתולעי אניסאקיס בבשרחזקת נגועפילה עם עורסין

לא להשתמש נגוע מאדאניסאקיס בבטן ובבשרחזקת נגועבקלה צעיר ללא ראשסין

לא להשתמש אלא עם חותמת נבדק ללא אניסאקיס בבשר הדגחזקת נגועפילה ללא עורסין
טפילים

בחזקת נקיבחזקת נקיחזקת נקיפרוסות פילה עם עורתאילנדברבוניה

תורכיה, יון, דניס
קפריסין

דגם שלם, פילה, רגיל / 
מתובל

בחזקת נקיבחזקת נקיחזקת נקי

אין להשתמש רק עם חותם נבדק ללא אניסאקיס בבטן ובבשרחזקת נגועפרוסות ונתחיםכל המדינותהליבוט
טפילים

לא להשתמש נגוע מאדאניסאקיס בדפנות ובבשרחזקת נגועשלםסקנדינביההרינג

לאחר העיבוד וחיתוך לפרוסות התירו אניסאקיס על ובתוך בשר הדגמיעוט המצויפילה ]פרפר[ דג שלםסקנדינביה
מגדולי ישראל להשתמש בזה

פילה פרוסות ללא עור נורבגיה
המעובד במיכון אוטומטי 

במפעל

בחזקת נקיעקב העיבוד בחזקת נקיחזקת נקי

זהבנון / 
פולוק

עם עור אין להשתמש. ללא עור אפשר אניסאקיס בבשר הדגחזקת נגועפילה ללא עורסין
להשתמש רק עם חותם ללא טפילים

בחזקת נקי, *על פי פסק מורה דרכו של עקב העיבוד בחזקת נקיחזקת נקינתחים ופרוסותכל המדינותטונה
המכון הראש”ל הגר”ש עמאר שליט”א 

בחנויות שתחת כשרות המכון אין אישור 
לשווק את דג טונה “מרלין” מחשש ספק 

בסימני הטהרה של הדג

תורכיה, יון, לברק
קפריסין 

]כלובים[, סין 
]בריכות[

בחזקת נקיבחזקת נקיחזקת נקיפילה, רגיל / מתובל

תולעי אניסאקיס בחלל הבטן, חזקת נגועשלם סקנדינביהמקרל
בדפנות ולעיתים גם בבשר

יש לנקות היטב את חלל הבטן, ולהסיר את 
הקרום השחור לחלוטין, ועדיף להסיר את כל 

החלק הדק של הבשר שעוטף את בטן הדג

לאחר העיבוד וחיתוך לפרוסות התירו מגדולי אניסאקיס על ובתוך בשר הדגמיעוט המצויפילה פרוסותסקנדינביהמקרל
ישראל להשתמש בזה ]אולם מן הראוי שלא 

להשתמש בבשר העטוף את בטן הדג[

נסיכת 
הנילוס

בחזקת נקיבחזקת נקיחזקת נקינתחים ופרוסותאפריקה

חזקת נקי, לעיתים פילה עם עור לבןהולנדסול
נדירות נגוע

לעיתים נדירות נגוע בבשר הדג 
בתולעי אניסאקיס 

בחזקת נקי, ויש חוששים לבדוק ממול 
מקור אור

לא להשתמש אלא עם חותמת המכון נבדק אניסאקיס בבשר הדגחזקת נגועפילה עם עור לבןסין
ללא טפילים

סלמון 
]כלובים[

נורבגיה 
/צ’ילה

שלם, נתחים, פרוסות, 
מעושן

בחזקת נקי מתולעי 
אניסאקיס, ובחזקת 

נגוע על עור הדג 

עקב שיטת הגידול נקי מתולעי 
אניסאקיס, מאידך על עור הדג 
מצויה כינה חיצונית, ולעיתים 

נחבאת בין הקשקשים

להפשיר, לשטוף, להבריש או לגרד את 
העור 

סלמון 
]מהים[

סין/ ארה”ב/ 
קנדה/ 

רוסיה/ יפן

שלם, פילה, נתחים, 
פרוסות

בחזקת נגוע הן בבשר הדג  חזקת נגוע
בתולעי אניסאקיס בחלק העוטף 
את בטן הדג, והן בכינה חיצונית 

המצויה על העור 

עם עור אין כלל אפשרות לבדוק ולהסיר 
התולעים שבבשר. ללא עור אין שיטה 

בטוחה להסרת התולעים.

סרדינים 
)כולל 

אנשובי(

קפואים שימורים, מרוקו/הודו
מעושנים

בחזקת נקי ]בדגים קפואים המשווקים עם הראש, בחזקת נקיחזקת נקי
לעיתים נדירות מצוי טפיל אוכל לשון היושב 

במקום לשון הדג, ויש לבדוק מדגמית שאין חשש 
לנגיעות זו, במידה ונמצא טפיל זה, יש להסיר את 

ראשי הדג או לבדוק כל דג[.

שימורים, מעושנים, שאר מדינותסרדינים
תפזורת

אניסאקיס בדפנות הבטן ]הבשר מיעוט המצוי
נקי בד”כ[

חובה לגרד את דפנות הבטן ולהסיר את 
הקרום

פורל 
בריכות

בחזקת נקיבחזקת נקיחזקת נקישלם,פילהתורכיה

עם עור – אין כלל אפשרות לבדוק ולהסיר אניסאקיס בבשר הדגחזקת נגועשלם, פילה, נתחיםארגנטינהפורל ים
התולעים. ללא עור – אפשר להשתמש רק 

עם חותם המכון נבדק ללא טפילים

]לעיתים נדירות נגוע ויש חוששים לבדוק עקב שיטת הניקוי בחזקת נקי חזקת נקיפילה ללא עורהולנדפלאונדר
ממול מקור אור[

לעיתים יש כינה חיצונית על עור חזקת נקיפילה עם עורהולנד
הדג, ללא אניסאקיס

להפשיר, לשטוף, להבריש או לגרד את 
העור, ויש חוששים לבדוק מול מקור אור 

לאחר הסרת העור

עם עור אין כלל אפשרות לבדוק ולהסיר אניסאקיס בבשר הדגחזקת נגועפילה סין
התולעים. ללא עור יש להשתמש רק עם 
חותם המכון “נבדק ללא חשש טפילים”.

קוד – 
]מהים[

עם עור אין כלל אפשרות לבדוק ולהסיר אניסאקיס בבשר הדג חזקת נגועפילה כל המדינות
התולעים שבבשר. ללא עור יש להשתמש 

רק עם חותם המכון “נבדק ללא חשש 
טפילים”.

קוד – 
]בריכות[

נורבגיה, 
איסלנד

שלם, פילה, נתחים, 
פרוסות

חזקת נקי מתולעי 
אניסאקיס

לעיתים יש כינה חיצונית, ללא 
אניסאקיס

להפשיר, לשטוף, להבריש או לגרד את 
העור 

רוטברש 
/מנטלה

טפיל חיצוני+אניסאקיס בבטן חזקת נגועשלם / פילהאיסלנד
ולעיתים בבשר

אין שיטה בטוחה להסרת תולעים ואין 
להשתמש בדג זה

רוטברש/
מורינוס/ 

לוטוס

אניסאקיס בדפנות הבטן ולעיתים חזקת נגועשלם / פילהאיסלנד / סין
בבשר

עדיף להשתמש רק בחלק הגב או חלק 
הזנב של הדג


