כז בשבט תש"ע

לכבוד הגאו הגדול
רבי שלמה מילר שליט"א
שלו וברכה!
לאחר הקידה לפני כת"ר שליט"א ירשה לי להעלות בקיצור כמה הערות אודות תולעי "אניסאקיס"
הנמצאי ג בבשר הדגי ,ועליה כתבתי בספרי "תולעת שני" כר שני שיש לאוסר משו חשש שר
המי .ושמעתי שלאחרונה עסקו בזה הרבה מ הרבני והפוסקי בארה"ב וזה אומר בכה וזה אומר בכה.
ומחלופת המכתבי שקיבלתי מתלמידי חכמי הבנתי שג כת"ר ד בסוגיא זו .ואמרתי להביא את עיקרי
הדי מדוע העליתי לאסור בזה ,ומה שכת"ר ירצה יקרב או ירחק.
ראשית ,אי בכוונתי להארי במקורות ההלכתיי שה מוכרי לכב' הרבה יותר טוב ממני ,אול אציי
רק את עיקרי העובדות ובתמצית את הענייני ההלכתיי הקשורי בזה.
ובכ ,בקונטרס הראשו שהוצאתי בשנת תשס"ג ,ג אני כתבתי בפשטות את דברי השולח ערו להלכה
שפסק כדעת הרשב"א וסייעתו שכל התולעי הנמצאי בבשר ה מותרי ,ודלא כדעת רבינו הרמב"
וסייעתו שס"ל לאסור ג תולעי שבבשר .אול כבר באותה שנה ע ההתגברות של הבדיקות שאנחנו
עושי תמידי כסדר על התולעי בדגי במסגרת המעבדה שע"י המכו ,ראיתי בעייני שיש ריבוי גדול
של סוגי טפילי שוני הנמצאי בבשר הדגי אול ה אינ נמצאי כלל במעיי או באיברי הפני
ומאיד יש תולעת אחת שהיא נמצאת בעשרות בחלל בט הדג והיא נמצאת ג בבשר ,וכא עלתה שאלה
בליבי הא די התולעי הללו שווה ,והא אפשר לומר על אותה תולעת הנמצאת במעיי שאסורה מדי
שר המי ,ומאיד אותה תולעת בבשר הדג ושהיא תהיה מותרת? והא על תולעת זו התכוונו חז"ל שהיא
מותרת.
ולאחר שהבאתי את דברי רוב הראשוני על הסוגיא בחולי ס"ז ,שכתבו שהטע שבבשר מותר כיו
שאינ באי מבחו או כלשו הרא"ה ש "דא"א שבאו מבחו" א"כ לכאורה אמרתי שבנידו"ד
שהתולעי הללו מגיעי אל הבשר לאחר שה מגיעי למעיי א כ בטל טע ההיתר ואזי ג א ה
בתו הבשר ה אסורי.
וראוי לציי שכל הטפילי הנמצאי בבשר וצורת כעי צ'יסטות או כעי גרגרי אורז ,כניסת לפי דעת
המומחי היא ג כ מבחו ,אול במציאות כול מודי וג ה שזה נמצא רק בבשר וממילא לכאורה
דברי חז"ל שרירי וקיימי שה גדלו בבשר ,וא" א מישהו יסתפק ודאי שאי מתחשבי בדעת ממול
דברי חז"ל וכמו הכיני בשבת ושאר הדברי הידועי ,כיו שלשלול ח"ו את דברי חז"ל ודאי שאי
מסתמכי על דבריה .ולענ"ד אי כל הכרח שה סותרי את דברי חז"ל ,כיו שג לפי דבריה קיימי
סוגי טפילי שחודרי לבשר חיצונית דר הקשקשי והצד החיצוני של הבשר ומחדירי פנימה ביצה וש
גדל הטפיל ולמעשה הוא ג נותר ש .כ שג א ה באו מבחו ה עדיי הוחדרו ישר לבשר וה גדלו
רק ש .ואת זה קבעו חז"ל להתיר .וא" א ה ייצאו לחו כתב בהגה' שערי דורא שיהיו אסורי משו
מיאוס ]וכעי הדי בגבינה – וכ"ז א השורה הנוספת ש היא מדבריו ,אול יש לזכור שביש"ש פ"ג
דחולי והרמ"א בתו"ח ועוד העתיקו כל דברי ההגהות בלי הששה תיבול הללו שכנראה נכנסו בט"ס ש.
וראה עוד בסו" קונטרס ואנכי תולעת עמ'  43'44מה שכתב על דברי ההגהות שע"ד הללו[ .וכבר פסק בשו"ע
שתולעי אלו ג א ה גדלו בבשר בא יפרשו יהיו אסורי] .ולכ בא ה טריי יש ליתנ במי
רותחי ובדגי קפואי אי לחשוש[ .ולכ הלכה למעשה כל סוגי הטפילי הללו מותרי בהיתר גמור
ומאז ומתמיד נאכלו אצל ע ישראל ,וג היו בזמ הייצור לא חוששי לה ,ודלא כדעת רבינו הרמב"
והשע"ד ועוד ,אלא כדעת הרשב"א וכפי שפסק מר בשו"ע להלכה ולמעשה.

אול נידו"ד של תולעת מסויימת זו שונה היא לחלוטי כיו שבמציאות אנחנו מוצאי אותה באיברי
הפני ובדפנות הבט של הדגי ולית מא דפליג שה אסורות .וכניסת אל הדגי היא בגודל הניכר לעי,
וכפי שאבאר לקמ .וא כ באופ כזה ה ודאי אסורי משו שר המי ,וכיו שכל כניסת אל הדג היא
מבחו ,ולאחר מיכ למעיי ולאחר מיכ לבשר ,מניי להתיר זאת?!
ובאמת שלאחר שבזמנו חיפשתי ועיינתי יותר בדברי מצאתי את התשובות המפורסמות של מר בעל
"שבט הלוי" שכתב ]ח"ד סי' פג ,וח"ז סי' קכג[ שאכ תולעי אלו אסורות הג שה בתו הבשר ,וש ציי
שא" א זה לא נבלע כתולעת אלא כביצה זה עדיי אסור .וכ"כ לאסור בספר להורות נת להגר"נ
גשטטענער שליט"א ,ושוב ראיתי קונטרס של שנכתב ע"י הגרי"ד הלברשטא זצ"ל על תולעת זו וכתב
שהוא אסורה משו שר המי .והג שבשבט הלוי לא כתב להדיא את ש התולעת הזו ,אול במכתבו
מיו ערב פסח תשס"ט כתב שתולעת זו שנמצאת ג במעיי וג בבשר היא ק"ו שאסורה כיו שיש רגלי
לדבר שהיא באה מבחו.
ויש כמה דברי שלגביה אי ויכוח אצל כל מי שעוסק בעניי ,ג על כ שהתולעת באה מבחו וג על כ
שאותה תולעת שיש במעיי היא אותה תולעת שיש בבשר .ועל כ שהיא מבחו אי צור למומחי כלל,
כיו שאנו רואי את התולעי הללו רק בי באיזורי מסוימי ,וג באות איזורי בא אני כולא את
הדגי בכלובי אפילו באות איזורי אי אנו מוצאי את התולעי בפני ,ונית לראות זאת ממש
בנורבגיה שהי מלא בתולעי אניסאקיס ,בכל הדגי שדגי ממש בחופי הסמוכי לנורבגיה ,ומצד שני
אות דגי ממש שמגדלי בכלובי סגורי בתו הי ה נקיי לחלוטי מכל חשש אניסאקיס ]וכל זה
מבדיקות שאני עשיתי יחד ע צוות המכו במש יותר משש שני באלפי דגי[ ובהכרח שאי זה מ הדג
עצמו אלא מבחו ,ולכ בכלובי כיו שחורי הכלובי אינ מאפשרי לדגיגי קטני להכנס על כ אי
מחזור חיי לתולעת זו ,ואיננה מגיעה אל הדגי .ועל כ שהמדובר באותה תולעת ג כ אי צור כלל
במומחי ,כיו שעיני כל אחד רואה את זה שה מי אחד וסוג אחד .ובכל זה ק"ו שג דעת המומחי
שווה כאחד לנתוני הנ"ל ,ואי כל בעיה לברר ע מומחי את המציאות כשאי דבריה סותרי את
חז"ל ]וראה למר החזו"א ביו"ד יד ,שהג שנטה קו להתיר לכאורה בטפילי בבריכות דגי שהמי
עומדי ולא נובעי מכל מקו בסו" דבריו כתב שלאחר שנתברר מחכמי הטבע שההולדה היא מכיני
שבאי מבחו אז הכל אסור מ התורה ,הרי שחזר ואסר באיסור גמור על פי דברי המומחי[.

גודל התולעת בזמ בליעתה ע"י הדגיג הקט :
ושמעתי שרבי דני בגודל התולעת קוד שנכנסת לדג מה גודלה ,כיו שלדעת זה הפרט החשוב כא.
הג שלענ"ד אי כלל עיקר חשוב ,כיו שלענ"ד כיו שתולעי אלו באי מבחו ,ועל כ ה אסורי כשה
במעיי ,ממילא מזה הטע ה אסורי ג בבשר[ – אול ג א זו טענה עיקרית ,הרי אי ספק שאותה
תולעת שוחה חופשי במי לאחר צאתה מ הביצה] .אצטט מתו מאמר של ד"ר סמיר מבגיש ממדע בעלי
החיי במשרד החקלאות:
מחזור החיי של תולעי האניסאקיד מתחיל מהפצת ביצי של תולעי בוגרות אשר
נמצאות ביונקי ימיי )הפונדקאי הסופי( כמו כלבי י ולווייתני .הביצי נושרות ע
צואת היונקי לקרקעית הי וש ה ]=התולעי[ מתבגרות לשלב הלרווי השני תו
מספר ימי או שבועות ,כתלות בטמפרטורת המי .זחלי אלו מחכי לפונדקאי'
ביניי ,כגו סרטנאי ) (Crustaceaשיאכל אות על מנת להשלי את התפתחות
לשלב הלרווי השלישי.

וכ מתו תשובת ד"ר  Judy Sakanariמסא פראסיסקו:

The Anisakis larva develops inside the egg and hatches out of the egg
into the ocean... The larvae are smaller than 6 mm inside the egg and
presumably are still active upon hatching.
וכעת שאלת מה גודלה ,והאמת היא שאני ראיתי את התולעי הללו למאות ולאלפי בדגי גדולי
ובסרדיני קטני ובשרימפסי מסוגי שוני ,ובדגי גדולי א" בקטני יותר כגו ההרינג הרוב
המוחלט היה  1ס"מ ומעלה .ובפעמי בודדות ממש מצאתי סביב  0.5ס"מ .ומעול לא מצאתי קט מ – 4
מ"מ .ובשרימפסי ובסרדיני הקטני הרוב המוחלט היה סביב  0.5ס"מ .וממש בפעמי בודדות מצאתי
קט מ  1מ"מ .וכמדומני שהקט ביותר שמצאתי אי פע היה בער כחצי מ"מ .אול מעול לא מצאתי
קט מגודל זה .וכאמור הרוב המוחלט היה סביב חצי ס"מ .ולכאורה א הכניסה היה בגודל קט יותר כמו
שיש האומרי שמדובר על  0.2מ"מ הייתי אמור לפחות פע אחת למצוא קט יותר! ובפרט שאנו בודקי
בתנאי של המעבדה ,שאי אפשרות שאפילו תולעת אחת יכולה להיעל מעינינו .ולמעשה ביקשתי לשאול
דעת מומחי שחקרו דברי אלו בעבר ,והתשובות שקיבלתי היו מגוונות אול כול נעו בי גודל של  4עד
 6מ"מ כאשר ה נבלעי ע"י הדגיג הקט .וזה אכ ג נראה בעיננו בכל הבדיקות .וא" שמצאנו פעמי
בודדות בגודל קט של כחצי מ"מ ,אפשר שזה בליעה קוד שהמשי לגדול במי .א הרוב המוחלט הוא
גדול הרבה יותר .ושמעתי שיש שמפקפקי בזה וה ראו מחקרי אחרי שזה יוצא מהביצה בגודל 0.2
מ"מ ,ואני עדיי אומר ,שאי בכ סתירה שיש מצב של יציאה מהביצה ויש מצב שה כבר פעילי ושוחי
במי ואח"כ מגיעי למפגש ע הדגיג הקט ונבלעי על ידו.
אול למעשה יש לי כמה הערות על דבריה:
א .אני תמה כיצד מעול לא מצאתי בגודל כזה קט בכל הדגיגי והשרימפסי שבדקתי כבר שני רבות
ובע"כ שה טועי והגודל היותר מצוי הוא אכ כ  4מ"מ כשה נבלעי ע"י הדגי וכדברי המומחי וזה
הנכו ]ועדיי אפשר שבזמ היציאה מהביצה ה קטני הרבה יותר ,א בזמ הבליעה ה גדולי הרבה
יותר ,וזאת לפחות המציאות כאמור לעיל שאנו מוצאי בכל השרימפסי והדגיגי הקטני[.
ב .הרי ג  0.2מ"מ ניכר ובפרט ברחישתו ,וכל מי שעוסק בחרקי בירקות יגיד מייד שהוא מזהה אקריות
]מילבי[ זחל תריפס ועוד שה חומש המילימטר ,ובפרט שה ניכרי ברחישת שזה העיקר כפי שכתב
הרשב"א שניכר ברחישתו ,וברשות כת"ר אביא מתו תשובה שכתבתי למו"ר הראש"ל הג"ר שלמה משה
עמאר שליט"א אודות החרקי בתותי וזה תמצית מה שכתבתי ש" :חושבני שיש להעיר משני כיווני.
האחד ,שרבות מצינו שהחמירו הפוסקי ג על תולעי דקי ממש .ואפילו שאינ נראי לרוב בני אד,
וג למיוחדי שרואי זה רק נגד השמש ולא באופ הרגיל ,וכמו שכתב מהר" ב חביב בשו"ת קול גדול
]סי' ה[ שאי חילוק אפילו א הבריה היא דקה מחוט השערה] .וכידוע רוחב שערת האד היא  0.1מ"מ
ואי חרק בעול הצומח המוכר לנו שאנו עוסקי בו שהוא קט משיעור זה ועי' בספר בדיקת המזו
כהלכה של הרב משה ויא שליט"א כר ראשו עמוד  103שהביא מהידיעו הליכות שדה של המכו לחקר
החקלאות על פי התורה שג ברוחב קט משערת האד ב  200עדיי ניכר א אורכו פי עשר[ .וכ ידועי
דברי של הגאו בעל דברי חיי )יו"ד ח"ב סי' נד( שכתב חלילה להתיר שתיית מי דר סינו בד א יש
תולעי דקי שעוברי ,ואפילו א יש ש פיקוח נפש כיו שיכול לעבור לעיר אחרת .עכ"ד .וע"כ שדיבר
בתולעי דקי מאד .וכ"כ בספר ערו השולח סי' פ"ד סל"ו ,שבמה שהעי יכולה לראות אפילו נגד השמש
ואפילו דק מ הדק הוא שר גמור .ומדבריו ז"ל נראה ברור שיש להחמיר ,כל שנראה ואפילו בתנאי

מיוחדי כגו שמש וכיו"ב .כלומר כל ששי לראות בעי ללא מכשיר עזר ,אסור .ואפילו שכדי לראות צרי
תנאי מסוימי .והנה המציאות מלמדת אותנו לאחר שני רבות מאד של העיסוק בתחו החרקי
בצומח ,שאת כל החרקי הקיימי בעול הצומח אנו מזהי אות ברחישת בכל גודל שיהיו וג
החרקי הקטני ביותר שה האקריות שבתחילת בריית ה בי  0.2ל  0.3מ"מ] .וזה שניכר היינו א
ניכר רק ברחישה כלומר בזמ הליכת הדברי מדוקדקי כמעט במפורש בדברי הרשב"א בתשובה )ח"א
סי' ער"ה( "...וזה קט מאד ,וכמה פעמי ניסיתי ונוטלי אותו ממקומו ומניחי על צפור האצבע והוא
רוחש והול" .וכ בדברי הרב זבחי צדק )פ"ד אות צט( אודות החרקי הקטני מאד שיש בעלי גפ שכתב:
" ...והנחנו אות בשמש כמו ג' דקי ,והראינו לה בחוש כמה וכמה תולעי קטני שה רצי ומרקדי
בתו העלי" עכ"ד .וא" האקרית השקופה ]שבימי אלו תוקפת ממש את שדות הכרוב בדרו עד שנהיה
בעייה של ממש למצוא חומר גל ג בחברות המגדלות ירק מיוחד וג למפעלי[ מבחיני בה ממש בזמ
רחישתה .וא" לאחר מיתת של חרקי אלו בהבחנה טובה נגד אור חזק מבחיני במחושי או ברגליי
וכיו"ב .וכמדומני שאני יכול לומר בוודאות מוחלטת שאינני מכיר א" חרק בצומח שא"א לזהותו אלא
באמצעי עזר .וא" אנחנו במעבדה כל הבדיקות נעשות על שולח אור או תחת אור .ורק לעיתי כדי לזהות
איזה חרק בדיוק מדובר ]כאשר הוא מת[ הא "תריפס" או "פסוק" הא "עכביש" או "אקרית" שלנו יש
חשיבות להגדיר את הבעיה בשטח ,ס" פסילה ,צורת טיפול בשטח .ובאמת כל האריכות בזה היא א
למותר ,כיו שכבר הוכרע להלכה וכפי שכתב מו"ר שליט"א לגבי די המילב" שהסכמת כל הפוסקי
להלכה לאיסור .והמילב" זה האקרית מחס המצויה כיו וגודלה הוא  0.2מ"מ .וא כ כל החרקי
המצויי כיו בצומח בגודל הזה או רק גדולי מזה וא כ דינ שר גמור .וידועה ומפורסמת דעתו של
מר ראש הישיבה הגאו רבי שלמה זלמ אויערב זצ"ל ]והוב"ד בידיעו הליכות שדה  [51שג א לכול
החרק נראה רק כנקודה ומומחה אומר שזו תולעת חוששי לדבריו ורק א התולעת ג האיש בעל הראות
הכי טובה אינו יכול לגלותה היא מותרת] .ובעניותי השוויתי הדברי למה שכתב מר הרחזו"א זצ"ל על
דברי השו"ע ביו"ד סי' קד בסוגיא דעכברא ששכתב מר השו"ע שהיכא שניכר אינו בטל .וכתב החזו"א
"אבל א העי מכירתו כשיפגשנו ,אע"ג שאי כוח באד לחפש אחריו ,חשיב כאיסור ניכר ואינו בטל" ,וא"
שבוודאי כפי שכתב מו"ר שליט"א הכוונה בעי רגילה ולא במיקרוסקופ ,עדיי נית ללמוד מדבריו מהי
הגדרה של ראייה[ .וכמדומני שדברי מר הגרשז"א זצ"ל בתשובתו המפורסמת לאמריקה משנת תשמ"ו
אודות חרקי בירקות עלי בבתי המלו ששופכי מי מלח ושוטפי במי ,וחרקי אלו אינ נראי לרוב
בני האד אלא כאשר נותנ כנגד נורת חשמל ,ומשרד הבריאות באמריקה מחייב אות להשתמש בירקות
אלו במסעדות .ובדברי תשובתו כתב מר הגרשז"א זצ"ל כמה צדדי להתיר ,ובד"ה ומעתה כתב בזה"ל:
"ומעתה אע"ג דבריה ג בדיעבד לא בטיל ,מ"מ אפשר דבכה"ג שאינ נראי כלל לעיני ג כנגד השמש,
אע"ג דשפיר מסתבר שלעניי דאורייתא ה"ז בריה ,והאוכל תולעת כזו לוקה ,כי אי זה דומה כלל לשרצי
שנראי רק ע"י מיקרוסקופ או סת זכוכית מגדלת ,הואיל וכא ה נראי לעיני האד בלי שו מכשיר
]כוונתו ז"ל שאינ נראי אפילו בשמש ולאור יו רגיל אמנ נראי לעיני אד נגד נורת החשמל .ש.ז.ר.[.
מכל מקו לעני זה דבריה לא בטיל שהוא רק מדרבנ והטע הוא משו דחשיב טפי ולוקי עליו א" א
זה קט מאד ופחות מכשיעור ,מ"מ יכולי לומר דבכגו דא שבאור היו רגיל אינו נראה כלל לעיניי לא
הפקיעו מה רבנ דיני ביטול והרי ה בטלי מיד לאחר שכבר נבדקו כראוי ע"י מי מלח כנהוג עוד לפני
הבישול וכ"ש לאחר הבישול שלגמרי אי רואי אות ואי אפשר כלל לבורר .עכל"ק .הנה א כ ברור
נראה מדבריו ,שג בחרקי קטני ביותר עד שאינ נראי כלל בעי ואפילו לאור השמש אלא לאור נורת
החשמל ,מ"מ די חרק עליה ואסורי מדאורייתא ודי בריה עליה והאוכל לוקה .ובוודאי שא יש
מצב כזה שאינ נראי לאור היו ]=מנסיוני עכ"פ[ מדובר בחרק קט ביותר ,ולמרות זאת דעתו שדי

חרק יש לו] .ובתשובתי שבסו" ספר תולעת שני חלק א ]סי' ד[ ,הבאתי דברי הר" שהטע שהחמירו
חכמי בבריה כיו שמצינו שהתורה החמירה עליה לחייב מלקות הג שה קטני וא" שאי בה כזית.
והוספתי ש שלפי"ז שעיקר הטע להחמיר בבריה הוא כיו שמצינו שלוקה א" בפחות מכזית ,ברור שיש
להחמיר בזה בכל סוגי החרקי ולו ג הקטני ביותר ,וזה דלא כמו שכתב בספר משכנות יעקב סי' לא,
שתולעי קטנות כמו המילבי הקטני ,שמחמת עוצ קטנות נאבד ממש ,אי לה די בריה ,כיו שה
אינ חשובות בפנ"ע .עכ"ד .והנה אה"נ לעני חה"ל ודבר חשוב ,שאינ בטלי עקב חשיבות ,שפיר
מסתברי דבריו ,כיו שהכל תלוי בחשיבות .א לגבי די בריה .ואולי לפי מה שכתב בספר ראש יוס" עמ"ס
חולי ד" צ"ו ע"ב ,שג בריה אינה בטילה כדי חה"ל ,שזה משו חשיבות ,יש מקו לדבריו .אול לפי מה
שאנו נוקטי כדעת הראשוני שבריה אינה בטילה כיו שלוקי עליה ,ומכא נובע חשיבות הבריה ,א"כ
ג תולעי קטנות מאד ,כל שנראי לעי ,א אכל לוקה עליה וא"כ כיו שלוקי עליה הרי ה
נחשבי ,וממילא די בריה עליה .וכבר בספר ערו השולח סי' ק סעי' טז הב"ד המשכנ"י ודחה דבריו
כנ"ל .עי"ש .ונראה שאי זה קשור לנידו"ד ,כלומר הג שכתב מר הגרשז"א שלוקי על זה וא"כ צרי
שיהיה עליה ג די בריה .וא"כ מדוע כתב שבנדידו"ד שה קטני לא הפקיעו רבנ דיני ביטול? אלא
שוודאי אי זה כוונתו ז"ל ,כיו שג הוא להדיא כתב שיש לה די בריה כמו שכתב בתחילת דבריו .אלא
שחידש שלעניי ביטול בבריה מסוג כזה שאני ,ג בגלל הגודל שאינו נראה לעיניי ,וג בגלל המלח
והשטיפה וג בגלל הבישול ,ודו"ק[" עכת"ד בתשובתי ש.

והשתא ,ג א זה חומש המילימטר זה ניכר ,וחלילה להקל בזה .ומה שיש שאמרו שבי זה לא
נראה או שקו" או כל מיני טענות ,לענ"ד זה אינו כי כל הטענות הללו ה תנאי סביבתי ,ואי
מתחשבי בה כי אחרת נתיר חרק ירוק על חסה ,או אדו על תות .וכבר הבאנו לעיל שכתב
הרשב"א שנוטל ממקומ ומניח על הציפור ,וכ רבותינו שהוציאו תחת השמש .ואכ ג
בנידו"ד א תיקח תולעת זו החוצה ג ללא שמש היא תהיה ניכרת ,וא כ כיצד נקל בזה.
זאת ועוד שמיותר מומחי שמעתי שההגדרה שלה שהתולעת לאחר שיוצאת מהביצה מגיעה
לשלב שהיא  FREE-SWIMMINGאז בפגישתה ע השרימפס היא נבלעת ,כלומר ג א היא יוצאת חומש
מילימטר היא גדלה מעט עד ששוחה חופשי ואז נבלעת ,ואכ בתו הדג הקט שבולע אותה כבר מצאו
אותה גדולה הרבה יותר .ואני עדיי רוצה להזכיר ל את דעת הפרופסור שהוא פרזיטיולוג גדול מאד שאני
מכיר בתחו ששלחתי לו את התמונה הזו:
ושאלתי אותו על הזחל במצבו לפני הבליעה ע"י
השרימפס ,או יותר נכו כתבתי לו לאחר היציאה
מהביצה .שזה  L2כאשר בשרימפס זה  .L3וסימנתי
לו את השלב שעליו אני שואל בעיגול אדו:
ותשובתו הייתה:
The L2 of Anisakis would be about 6mm long.

כ שלדבריו אי כלל דיו.
עכ"פ אני חושב שג ללא כל מומחי די לראות
את המציאות כאשר לעול לא מצאתי בגודל מיקרוסקופי ג בסרדיני קטני וג בשרימפסי ,ואני
משתדל בכל הדברי לראות אות בעצמי ולא להסתמ על אחרי ובפרט שאות מומחי לעיתי רבות
חלוקי בדעותיה ,ואצל רב הנסתר על הגלוי .אלא שכאמור א" א הנכו כדברי האומרי ]הג
שלענ"ד זה נסתר מ המציאות[ ' שזה חומש המילימטר עדיי זה ניכר ואיננו מיקרוסקופי.

כדי להבהיר את הדברי ברצוני לתת דוגמא על כוונתי הנקודות הנמצאות בסוגריי המרובעות גודל
קט מחומש המילימטר והא אי זה ניכר לכת"ר [ . . .] :זה ללא תנאי טובי יותר .ובתנאי טובי יותר
זה נראה ברור יותר [. . . . .] :וא כת"ר מצליח לראות את הנקודות ,אז א כ מצליחי וניכרי ג
התולעי ג בא אות אנשי צודקי שזה הגודל של התולעת קוד בליעתה .והג שכאמור דעתי שהיא
גדולה הרבה יותר.
.

וכהערה נוספת אבקש לציי את דעת הפוסקי שסבירא להו שכל ההיתר של דבר שאינו נראה לעי
]=מיקרוסקופי[ הוא בתנאי שלעול הוא נשאר בגודלו זה ,אול בא אותו חרק גדל בהמש אי דינו
כאינו נראה ואפילו שהוא עדיי בקטנותו .והכי ס"ל להלכה להגר"מ שטערנבו שליט"א במכתב מעש"ק
פרשת בא תשנ"א ]הוב"ד בסו" קונטרס ואנכי תולעת[ והכי ס"ל להלכה להגרי"ד הלברשטא זצ"ל
בקונטרס "עי לא ראתה" המובא בסו" הקונטרס "ואנכי תולעת" וא" הביא ש את מכתבו של הגרא"י
זלזניק ראש ישיבת ע חיי שהחמיר א" יותר מזה .ועוד עי' בספר בדיקת המזו כהלכה לידידנו הרב משה
ויא בכר הראשו עמ'  112מש"כ בש מר הגריש"א שליט"א שא התולעת כעת נראית לעי א" שלפני"כ
הייתה קטנה חשיבה כפירשה ואסורה .והוסי" ש שלמעשה פסק להיתר הג שלדעתו בוויט פיש פסק
להחמיר כיו שישנה עדות ברורה של המומחי שהיא באה מבחו .עי"ש .כ שלפי כל הפוסקי הנז' ג
א היא הייתה ממש מיקרוסקופית ]מה שכאמור אי הדברי במציאות לא של המומחי ובעיקר לא מה
שראו עיני[ – עדיי כיו שכעת גדלה ונראית לעי היא אסורה .וכל דברי אלו היא רק לתוספת לפי דברי
האומרי שזה ממש מיקרוסקופי אול לענ"ד אי הדברי כ במציאות וה ניכרי ובפרט ברחישת,
ואינני רואה כל היתר כא.

זמ כניסת התולעת אל הבשר הא זה רק לאחר המוות של הדג:
הנה בתו תשובותי השונות הזכרתי וציינתי עוד פרט מ המציאות שהוא חשוב מאד ,שתולעת זו חודרת
אל בשר הדג רק לאחר מיתתו ,כי בזמ חיותו התולעת איננה פעילה אלא בתנומה ,וג הדג מתנגד אל
כניסת בעל חי אחר אל גופו .וא כ מעול לא היה היתר של תולעת שבבשר ותמיד היא הייתה במעיי,
וכיצד א כ אפשר לדונה כתולעת שבבשר.
וראיתי שיש המפקפקי בזה .והנה הבאתי בתשובותיי שכ ציי ג הגרי"ד הלברשטא זצ"ל בקונטרס
שלו "ואנכי תולעת" בש מומחי שהוא הביא את דבריה ש .ולמעשה לאחר שנהיה ויכוח חדש על זה
שוב שאלתי לפרופסור הנ"ל את השאלה ,וקיבלתי תשובה מד"ר שהייתה עמו בצוות המחקר על
אניסאקיס ,ולהל תשובתה:

Generally speaking, Anisakis larvae stay encysted (coiled) in the body cavity of the
fish when the fish is alive. If fish are not kept on ice after they are caught, the fish will
warm up. Warm temperatures activate the worms, so then they will excyst (move out
of their encystment) and be very active. They move around anywhere, including into
the body wall and into the flesh/muscle/fillet. The entire larva can penetrate into the
flesh or it can penetrate partially, depending on when you happen to catch the worm
in action.
ובתרגו לעברית:

"באופ כללי זחל האניסקיס נותר קפו ]כמו קפי[ בחלל הבט של הדג כאשר הדג חי .א הדג אינו נשמר
בקרח כאשר הוא נתפס הוא יתחמ .טמפרטורות גבוהות מפעילות את התולעי ,אז ה נחלצות ממקומ
והופכות פעילות .ה נעות לכל עבר ,כולל לתו קליפת הגו" ולתו הבשר ,השריר והפילה .הזחל כולו או
חלקו עלול לחדור לתו הבשר ,תלוי מתי התולעת פעילה.

בדיקה שעשיתי בנורבגיה בימי האחרוני:
וכיו שכהרגלי אני רוצה ללמוד ולראות את הדברי ג ללא מומחי ,הזנחתי את המחקרי שעשיתי
בעבר ,ובחודש האחרו הייתי אישית בנורבגיה ושבוע אחרי היה צוות של מטעמי בנורבגיה ולהל
התוצאות:
מדובר בחברה שיש לה  11מפעלי בנורבגיה של דג הרינג בעיקר .ונפגשתי ע מנהל שאחראי על הייצור
בכל המפעלי כול כלומר הוא המנהל כבר  20שנה אל אופ הייצור בכל המפעלי .ולפני שניגשנו
לבדיקות שוב ביררתי איתו הא אי פע הוא פגש בבשר של ההרינג תולעי אניסאקיס ]כי בבט יש עשרות
וכ על דפנות הבט ועל הביצי וכו'[ ותשובתו היא :שהוא עוקב כבר שני עשורי אחרי התולעי הללו וא"
פיתח מכונות מיוחדות להסיר את התולעי מביצי הדגי ]כעת ה הגיעו לפיתוח מדהי שיכול הרבה
לפתור את בעיית תולעי אניסאקיס בביצי הדגי[ – אול בשיטת הדייג שה עובדי כבר עשרי שנה,
הוא מעול לא ראה תולעת אחת בבשר הדג .והוא הוסי" והסביר ואני מצטט אותו כמעט מילה במילה:
בשיטת הדייג שלנו שהיא דייג שמעלי את הדגי מהי וישר מכניסי אות לצ'ילרי = מיכלי ענק של
מי קרי בקור של מינוס  ,2ואז הדגי מתי מיד והתולעי ממשיכי את תנומת שהיה בי ,בקור
הזה ,א ה נותרי חיי ,וכאשר הדייג מגיע מידי יו למפעל הוא נכנס לבריכות ענק במפעל באות
תנאי ,ועובר ישר למכונות עיבוד שחותכות את הדג לשניי לחתיכות "פילה" ומנקות אותו מכל דפנותיו,
ואילו את כל חלקי הפני יחד ע התולעי מפריד לצד אחר ,ובחודשי דצמבר עד פברואר שיש ג ביצי
דגי ,ה מופרדי למשאר חלקי הפני ,ועוברי עיבוד מיוחד ,והכל במהירות ובמכונות אוטומאטיות,
ובמהירות של  15טו בשעה! ולכ לעול עד סו" העיבוד התולעי עדיי בתנומה ואינ פעילי ולכ אינ
חודרי לבשר ולא לא" מקו.
ואכ ,ביומיי שהייתי ש ,לא מצאתי ולו בחתיכת פילה אחד תולעי ,ומאיד בדפנות הבט לפני העיבוד
מצאתי עשרות תולעי וכול מפותלות כלומר בתנומה וללא פעילות .וכאשר הפרדתי את התולעי והנחתי
אות בחו תחת אור לאט לאט תו זמ קצר התחלתי לראות אות שה נפתחי ומתחילי בתזוזה.
ושוב שבוע לאחר מיכ הוצאתי צוות מהמכו לאותו מפעל ,ונבדקו ש טונות רבות של פילה דג ההרינג ולא
נמצאה תולעת אחת! ומאיד השאירו עשרה דגי שנלקחו ישר מ הי ,בתו חדר מחומ,למש יממה
שלימה ,ולמחרת בבוקר נפתחו הדגי ובכול ]להוציא דג אחד[ נמצאו תולעי כבר מחופרות בתו הבשר!
כלומר באלפי חתיכות פילה לא נמצאה נגיעות אחת ,ואילו בעשרה דגי בודדי שנשארו לא בתנאי קירור
נמצאו כמעט בכול תולעי מחופרות – הא צרי לדעת כב' הוכחה נוספת שאכ ה חודרי רק לאחר
שה פעילי שזה לאחר מיתת הדג בא משאירי אותו בתנאי טמפרטורה רגילי.
וכעת ג יוב מדוע בדג מרלוזה בקלה – המיובא בארגנטינה ממפעלי אי אנו מוצאי בבשר כמעט שו
תולעי מחופרות ,ומאיד באות המיוצרי על גבי האוניות ,או לחילופי כל דגי הבקלה המיובאי
מאלסקה ,קנדה ,רוסיה ועוד ,אנו מוצאי תולעי ג בבשר .וכל זה מהחילוק הנ"ל ,שדגי בקלה

המעובדי במפעל מגיעי אל המפעל טריי במי מלח קרי מאד ,שהתולעי בתנומה ואינ פעילות ,ולכ
אינ חודרי אל הבשר .ומאיד בדייג רגיל שמתחילי לעבד מייד כא החשש לתולעי הוא גבוה שכ כל
זמ שה כבר ממתיני לעיבוד התולעי חוזרות לפעילות וה חודרי לבשר ]ולכ תמיד ה נמצאי רק
בחלק הר של הבשר שיותר קל לה לחדור בזמ הקצר שיש לה עד אשר מקפיאי אות באוניות[ .ובכל
זה אי הבדל בי סוגי הדגי אלא בכל מדינה שזה מצוי ש התולעי ,ושיטת הדייג היא שהוא נפגש ע
הטמפרטורה הרגילה ואיננה בקירור אפשר למצוא את התולעי בבשר וזה אכ המציאות בדגי הסלמו,
הפלאונדר ,הסול ,הפולוק ,ההרינג ושאר דגי המגיעי מאלסקה ,קנדה ,רוסיה ועוד .שכ היא שיטת
הדייג שלה והשיווק למפעלי הוא כשהדגי מנוקי וקפואי ,ולכ כל אות תולעי שנותרי בדפנות
הבט מתעוררי מתנומת ומתחילי לחדור אל הבשר .ואז ה בזמ ההקפאה נותרי כמות שה
בצורות שונות בבשר הדג .ומאיד בכל הדגי שנותרי טריי במי קרח התולעי עדיי בתנומת ,ואינ
פעילות עד זמ העיבוד ,וא בזמ העיבוד מנקי היטב ,ה אינ נמצאי בבשר כלל.
ומכא כב' ג יבי מדוע אני כותב בכל מיני פירסומי שההרינג בחזקת נקי – וזאת מכיו שאנחנו בודקי
הרינג כבר שני ה בנורבגיה ,וה באר ישראל שהרוב המוחלט מגיע מנורבגיה ,ותמיד נמצא נקי .ומאיד,
המיובאי מאלסקה או בחלק של קנדה ,או ארה"ב או רוסיה ,נית למצוא נגיעות ג בבשר – ואי לי מידע
מפורט באחוזי שזה קיי ש ,א אני מערי שזה כפי המצוי בסול ובפלאונדר ובאחרי – וכל זה עקב
השיטות השונות של סוג הדייג של אות דגי.

א כ נמצינו למידי למסקנת הדברי:
א .ההיתר של תולעי בבשר הדגי היא הלכה פסוקה וכ המנהג בפועל בכל סוגי הטפילי המצויי
רק בבשר הדגי.
ב .מדברי כל הראשוני מבואר שההיתר איננו הלכה למשה מסיני ,אלא יש בו טע ,שתולעי אלו לא
באו מבחו ולכ אי דינ כשר המי ,כיו שמעול לא שרצו במי.
ג .תולעת אניסאקיס להבדיל משאר סוגי הטפילי שבבשר נמצאת ג בדפנות הבט ,וא כ יש רגלי
לדבר שכש שאסורה במעיי כ היא תהיה אסורה ג בבשר.
ד .תולעת זו ,לכו"ע מקורה מבחו וזה על פי כמה הוכחות מ המציאות ג ללא דברי המומחי ,וק"ו
שכל המומחי מסכימי לדבר ,וא"כ דינה כתולעת ששרצה במי ,ודינה כשר א" א אח"כ היא
נמצאת בבשר.
ה .תולעת זו ,אי כ"כ חשיבות לגודלה ,כי אחרת נתירה ג בבני המעיי .אול לגופו של עניי ברוב
המוחלט של הבדיקות בשרימפסי ובדגיגי הקטני היא נמצאה על ידינו בגודל של כ  0.5ס"מ ]וכ
ג דעת גדולי המומחי ששוחחתי והתכתבתי עמ[ ,וג בפעמי הבודדות שמצאנו קט ממילימטר
וא" היה בגודל כחצי מ"מ ,מ"מ זה ניכר היטב לעי ומעול לא מצאתי גודל זעיר שיש להסתפק א
הוא מיקרוסקופי] .כולל כאשר חיפשתי בכל אמצעי הגדלה שיש לנו במעבדה[.
ו .ג לאות האומרי שגודלה כ  0.2מ"מ עדיי זה נחשב כניכר לעי מפאת גודלה וכדי המילבי"
]האקריות[ ועוד .וג א יאמר מי שרוצה לומר נגד המציאות הנראית לעיננו שהיא מיקרוסקופית
עדיי יש לזכור את הדיעות של גדולי דורינו שא כעת היא נראית לעי א" שבתחילתה אינה נראית
לעי דינה כפירשה ואסורה במצב שלפנינו שהיא נראית לעי.
ז .ובנוס" לכל האמור הבאתי את המציאות שנכתבה ע"י המומחי ואנו נתקלי בה במציאות חוזרת
ונשנית ,שתולעי אלו נמצאי ברוב המוחלט בתנומה מוחלטת בתו הדג ,ותמיד שמוציאי את הדג

מ המי אות תולעי סגורי בספירלה ואינ בתנועה ,ורק לאחר שה מתחממי מעט ה נכנסי
לפעולה ואז חודרי לבשר ,כלומר כל חיות דינ כתולעי שבמעיי ורק לאחר המוות חודרי לבשר,
וממילא מעול לא היה דינ כתולעי בבשר .ובסו"ד ציינתי את המחקר שעשינו בחודש האחרו
בנורבגיה שמשאשר את המציאות הידועה לנו כבר שני מאז שהתחלנו לעסוק בנושא.
ח .מ הסעי" האחרו אנו למידי מדוע בנורבגיה בכל דגי ההרינג למרות שיש ריבוי גדול במעיי
ובדפנות הבט ,אי מוצאי כלל בבשר .וכ בדגי בקלה בארגנטינה כאשר ה מעובדי במפעל ,כיו
שבשניה לאחר הדייג הדגי נכנסי למי קרי מאד שהדג מת ,והתולעת ממשיכה בתנומתה,
והדגי מגיעי למפעל כשה טריי וקרי ומעובדי מייד ולכ ה נקיי .וכל זה להבדיל מאות
דגי שדגי אות בשיטות דייג אחרות ,וה מתחממי עד לנקיו שעושי לה באוניות עצמ ,או
ההקפאה שמקפיאי אות כדי לשולח לעיבוד לאחר זמ ,וג בזה רואי הבדל ברמת הנגיעות בי
הדגי שמקפיאי אות ללא בני מעיי שאז הנגיעות גבוהה יותר כי ה עוברי זמ חימו גבוה
יותר ,לבי אות הנידוגי ע בני המעיי ,שהנגיעות בבשר מופחתת יותר.
ט .לסיו ,אני רוצה להדגיש שבדגי שבעיקר ה נגועי וה הדגי המיובאי מאלסקה כקפואי
למפעלי העיבוד בעול ובעיקר בסי ,רמת הנגיעות גבוהה בי דגי הסלמו שיש רוב נגיעות בכמה וכמה
תולעי בכל דג ודג ]וכמוב שדגי סלמו מהכלובי נקיי וכמבואר לעיל[ .וכ המציאות בדגי פלאונדר,
קוד ועוד .לבי דגי אחרי כגו יילו פי סול או פולוק שבכל דג יש תולעת אחת או שניי והכי נקי
שראיתי זה כל דג שני שהוא נגוע] ,וזה המיעוט יותר כי המצוי יותר זה נגיעות בכל דג[ .הרי שיש לנו
חזקת נגוע ודאי בדגי אלו .ואות המסתמכי רק על הגויי בבדיקה ללא משגיח ישראל מומחה
שעומד על גב טעות גדולה ביד ,כי א" א משגיח מומחה העבודה קשה מאד ,וק"ו לסמו על הגויי
בלבד שמנסיוני כל התועלת שלה היא לכל היותר  30'40%מניקיו הנצר לעשותו ,וג זה תלוי מאד
בסוגי המפעלי וברמת הנגיעות של התוצרת .די לי לציי שצוות מומחי שלנו שהיה לפני חודש בסי
לייצר פולוק בהשגחה צמודה וכמוב ללא עור ]שצבעו כהה וחובה לבודקו משני הצדדי[ ולמרות כל
הבדיקות שנערכו  4פעמי בכל הדגי הריבוי היה כל כ עצו עד שלמרות כל העבודה נותר מעל 12%
נגיעות של אניסאקיס בבשר הדגי ,ובלית ברירה פסלנו את כל הייצור ,והצוות שב ריק!
וטר אכלה ,ברצוני לציי שטר שיצאנו בפירסו גדול לציבור הרחב להיזהר מתולעת זו ולהקפיד על
נקיו הדגי ,שאלנו את דעת גדולי ופוסקי דורינו שליט"א ,וקיבלנו את הוראת לאסור ה מפיה או מפי
כתב ,וכל מפגש ע גדולי ופוסקי הדור היה ע הדגי בפועל ,כאשר הראינו לה את התולעי במעיי,
ואת אותה תולעת ג בבשר הדג] ,בד"כ הסלמו ולעיתי הסול והפולוק[ .וכול ענו ואמרו כאחד שיש
בכה"ג חשש לאיסור תורה .וא" מגדולי ישראל שיש אחרי שפירסמו את שמותיה להתיר ,נגשנו לפניה
ע הדגי ,והצגנו את השאלות ולאחר מו"מ הורו שיש לאסור .ובניה מרנ הגר"ח גריינמ שליט"א
שהורה לי בעל פה לפני בניו וב"ב שיש לאסור תולעת זו ,וא" פירסמו זאת בשמו בבית הכנסת של הרב שיש
להיזהר בדגי מסוימי בתולעת זו .וכ כתב במכתב להדיא הגאו רבי ניסי קרלי שליט"א שהג
שהעיקר להלכה שכל סוגי הטפילי בבשר הדגי מותרי ,תולעת אניסאקיס כיו שנמצאת ג בדפנות
הבט וג בבשר הרי שיש לאוסרה .וא" מר בעל השבט הלוי פירס בערב פסח בשנה שעברה שתולעת
אניסאקיס חמורה יותר ממה שכתב בספרו לאסור תולעי אחרי שבבשר הדגי כיו שהיא ג בדפנות
הבט ויש רגלי לדבר שהיא באה מבחו .ובערב פסח בשנה שעברה א" פירסמו הגאוני רבי מרדכי גרוס
יחד ע הגרמ"מ קארפ שליט"א גילוי דעת בש מר הגריש"א שליט"א שיש להחמיר ולאסור תולעת זו.

ובערב ראש השנה האחרו א" הורה להגרמ"מ קארפ שליט"א שאסור לתת הכשר על דגי אלו לפני הניקוי
שלה ואסור למוכר כי מכשילי בכ את הרבי.
ועל כ לאחר פירסו הדברי ע"י גדולי הדור שליט"א יצאנו בשנה האחרונה בפירסומי לרבי שיש
להיזהר מתולעת זו .וזאת למודעי ,שאי כל ממש בטענות שאי אפשרות ללא זה ,כיו שלכל דג יש תחלי"
ממקור אחר כלומר מי אחר שהוא נקי וללא חשש תולעי אניסאקיס ,או מצורת דייג שונה שאי בה חשש
שהתולעי נכנסי לבשר .וג מאות מקורות שיש בה תולעי לרוב ,הצלחנו בשלשת השני האחרונות
לייצר ע פיקוח מומחי ללא תולעי ,כלומר ג בזה יש תקנה.
וחשוב לי להדגיש ,שכל הסיבה שהתחלנו לייצר דגי אלו בייצורי מיוחדי זה היה רק למטרת הבדיקה
שיש אפשרות שכזו ,כדי להשלי את התמונה המליאה להביאה לפני גדולי ישראל ולפני הציבור הרחב.
ולאחר שראינו שלצערי יש עדיי ייבוא ע הכשר ללא כל אכפתיות מעניני הטפילי ,ולאו דווקא מטפיל
זה ,אלא מאיסורי גמורי שלכו"ע אסירי כגו כינת הסלמו שעל עור הדגי .או תולעי במעי הדגי כגו
בבקלה צעיר ,ועל הכל יש חותמות כשרות ללא שו הודעה לציבור על החובה לנקות או כיו"ב ,וכל זה
למרות שנפגשתי ע רוב והתריתי בפניה על התקלות שזה גור לציבור ,רק אז נאלצנו לתת חות
מיוחד האומר שהתוצרת נבדקה מטפילי ,כדי שיוכל הציבור לרכוש ללא חשש .וב"ה לאט לאט זה גורר
את האחרי להקפיד על טפילי חיצוניי ,תולעי בדפנות הבט ,וב"ה מתרבה המודעות ג על תולעי
אניסאקיס שבתו הבשר] .וסיומת זו ,אני כותבה כיו ששמעתי איזו שה דברי שאינ ראויי[.
והיי"ת יצילנו משגיאות ויראנו מתורתו נפלאות ,ויזכנו שלא נכשל בדבר הלכה ,והכל בעזה"י מתו אהבה
ואחווה ,שלו ורעות.
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