חששות ערלה
אחד התפקידים המורכבים ביותר בתחום כשרות הפירות למיניהם ,הוא הפיקוח
בעניני ערלה .תחום זה בעוה"ר פרוץ הוא במלואו בשוק הרגיל ,והמצב מבחינה זו
בשוק הכללי רק הולך ומחמיר ,בעוד שפרטי הדברים נעלמים בידים מכוונות מעיני
הציבור ע"י גורמים המעוניינים בכך .לכן זה מהווה כיום נושא המצריך עקביות
ודריכות ללא הרף ,בנוסף למומחיות וידע נרחב .הפיקוח על פירות עצי ערלה –
ששכיחותם היא בגדר דבר המצוי בכל מקום שאין בו השגחה קפדנית – מתפרס
על פני שטחים ענקיים של מטעים בכל רחבי הארץ ,ומשם לבתי אריזה ,מחסנים,
סיטונאים ,ספקי פרי וירק ,מפעלי מזון ,חנויות פירות ,ובהרבה סוגי המזון המכילים
פירות.
מורכבותו של הפיקוח בנושא ערלה ,גם מתרחב ומתעצם יחד עם התקדמותו של
הענף החקלאי ,על שיטותיו ומהלכיו החדישים ,המעמידים את אחראי הכשרות
בפני אתגרי התמודדות חדשים ,ומצריכים אותם להרחיב את היקף הפעילות בכמות
ובאיכות.
בין השיטות החדשניות הללו המצריכות פיקוח יתר מבחינת ערלה ,נמנים:
(א) המגמה של שינוים והוספת סוגי מטעים בשטח החקלאי
והחלפת הזנים בתדירות גבוהה מאוד .דבר המצריך כמובן ,חישוב
מחודש של שנות ערלה בשטח המטע,
(ב)
ה'הרכבות' למיניהן( ,לדאבונינו גם הרכבות האסורות) התופסות
ַ
מקום נרחב בחקלאות בת ימינו,
(ג) שתילים דו שנתיים .פיתוח נוסף הנהוגה כיום בשיטות הנטיעה
אשר הקשה את ההתמודדות עם חששות ערלה .משמעותם
היא :שתילים הגדלים ומקבלים את טיפולם ההתחלתי במשך שנתיים
במשתלה ,ואח"כ מועברים למטעים .פעולות אלו מלאים חששות
כרימון ,ביותר כאשר מדובר בתעשיה סיטונאית בכמויות ענקיות ,ובלי
ליווי צמוד ופיקוח קפדני הן במשתלות והן במטעים כמעט מהנמנע
שלא להיכשל וע"כ הוראת הבד"ץ היא למנות להם מחדש ג' שנות
ערלה משעת נטיעתם בקרקע .אך מאחר ובכל זאת ישנם בשוק כאלו
המכשירים את פירות השתילים הללו בעוד שלא נמנו לעצים ג' שנות
ערלה בקרקע עצמו ,נמצא שגם מגדלים שומרי המצוות עלולים כיום
לקיים על העצים פירות שאין עליהם חזקת נקיות מחשש ערלה ,בכדי
שלא להפסיד את הרווח מאותם המון הפירות העשויים להימכר בשופי
ע"י אותם מתירים.

ולצערנו ,בגלל פיתויי הרווחים של 'היתר' זה ,צוברת לה לאחרונה תופעת ה'שתילים
דו שנתיים' תאוצה רבה ,והציבור אינו מודע כלל לקושיים העומדים בפני צוות
מפקחי ומשגיחי הבד"ץ שאינם נותנים יד לפירצה מתרחבת זו.
אך בכך עדיין לא תמה מסכת ההשגחה על עצי ערלה .כמו לדוגמא ,הנושא של עצי
'מילואים' ,דהיינו נטיעת מספר עצים חדשים פה ושם בתוך מטע רחב ידים ותיק
שכבר עבר את שנות הערלה ,ומרוב עצים במטע אין מכיר איזה הם עצי המילואים
שהם בעצם ערלה .וגם אם כבר מסמנים אותם ,עדיין הורדת פירות הערלה מהעצים
והשמדתם ,מעלה את מורכבתו של הפיקוח על כך באחוזים ניכרים ,ונדרש מעקב
קפדני ביותר.
ועד הכשרות שע"י בד"ץ העדה החרדית מחזיק מערכת מסועפת של אחראים
ומפקחים שונים שכל אחד מהם ממונה על חלק אחר ממערך אדיר זה .משגיחי
שטח נשלחים ליעדים באופן קבוע ותמידי עם מפות מדוייקות בידיהם – בהן
משורטטים כל עצי המטע ,בציון הגיל שלהם על מנת לוודא ולאמת את תוכן המפות
על פי המציאות בשטח ,כשכל עץ צעיר נבדק לגופו בצורה פרטנית .הנתונים מוזנים
במיחשוב חדיש ,ומעצי הערלה מורידים את הפירות ומשמידים אותם ורק אח"כ
מתחילים בקטיף.
ועד הכשרות שע"י הבד"ץ אינו מסתמך כלל וכלל לקבוע את אחוזי הערלה בפירות
על סמך רישומים רשמיים ,המבוססים רק על רשיונות נטיעה או ע"פ זני פירות
אשר על סמך חישובים כלכליים אין נוטעים אותם .הניסיון העשיר הוכיח שוב ושוב
על הסטיות ואי דיוקים הרבים במציאות העגומה .בפרט לאור העובדה שבפרסומים
אלו נכללים גם השתילים הדו שנתיים שלדעת הבד"ץ דינם להיות מוחזקים כחשש
ערלה ,ואילו לפי הרישומים הללו הם נחשבים בגדר נקיים ערלה.
ולמי שאינו יודע; בארץ ישראל – בניגוד לחו"ל ,גם פירות ספק ערלה אסורים מן
התורה באכילה ובהנאה כדין ודאי ערלה.
באופן כללי [אם כי אינו שוה בכל השנים] קיימת גם תופעת הפריחות והחנטות
המקדימות .מדובר בתופעה של עצים שבשל שינויים קיצוניים במזג האויר וכדומה,
מתחילה פריחת פירותיהם כבר לפני ט"ו בשבט שהוא
ר"ה לאילנות ,ובכלל זה גם לחישוב מנין שנות הערלה,
ופירות שהחל מט"ו בשבט היתה מתחילה אצלם השנה
הרביעית ,אולם בגלל פריחתם המקדימה (קודם ט"ו
בשבט) הם מתייחסים עוד לשנה השלישית הקודמת,
וממילא הם נחשבים לערלה.

תרומות ומעשרות
אפשר לחשוב כי הפרשת תרומות ומעשרות הינה דבר של מה בכך .וכי מה הקושי
להוריד כמות חלק יותר מאחד ממאה ולמלמל את הנוסח הרגיל ,והכל כשר וישר!...
האמת היא שגם עצם הפרשת חלק הראוי לתרו"מ ,אם היא אינה נעשית ע"י משגיח
יר"ש ובעל אחריות ,מלווה לא אחת בטעויות חישוב בכמות הנצרכת ,ומי כמו
הנמצאים בשטח זה יודעים כמה פעמים התגלו הפרשות תרו"מ שהכמויות כלל
לא תאמו למציאות .אך מעבר לכך ,אין ספור למקרים שבהיעדר השגחה רצינית
הופרש מסוגי 'פטור' על 'חיוב'.
השגחת הבד"ץ מקפידה להפריש מכל משק בנפרד אפילו מאותו המין ,וכן מכל
איזור בנפרד .בבתי אריזה אליהם מגיעה תוצרת ממקומות שונים שדרגת חיובם
שונה ,מתאמצים ומשתדלים להפריש תרו"מ מכל מקום בנפרד ,כדי שלא להיכשל
להפריש חלילה מן הפטור על החיוב,
ההשגחה נוגעת גם לחשש פירות רבעי שלא יתערבו עם פירות שהם טבל ,ומהם
יפרישו תרו"מ על פירות טבל מאותו סוג ,שאז הרי היא עלולה להיות 'הפרשה
מפטור על החיוב' שאינה מועילה כלום.
המשגיח רושם את כמויות הסחורה שהגיעה ואת הכמות שצריך להפריש ע"י ספירת
הארגזים ובדיקת החשבוניות ,כדי לוודא שלא יהא חשש של ממעט במעשרות,
לאחר הההפרשה משמידים את התרומה גדולה ותרומת המעשר בפיקוח המשגיח.
במשך היום מבקרים בחנויות שבהשגחתנו מפקחים מיוחדים ,לבדוק ולוודא שאין
חריגה מההוראות בכל הנוגע להפרשת תרו"מ וערלה.

שבת ויו"ט
זה שנים שסידרנו בעז"ה שלמחרת השבת ויו"ט אין הירקנים יכולים לקנות תוצרת
(בשעות לפנה"צ) מפני חשש חילול שבת ויו"ט בלקיטתם והובלתם.

שטיפת הפירות
ישנם בתי אריזה ששוטפים את הפירות במים חמים .והיות ובאותם בתי אריזה
אורזים גם פירות שבחשש ערלה ,ניתנה הוראה מיוחדת שפירות שבהשגחת הבד"ץ
אין לשטוף במים חמים מחשש בליעות מאיסור ערלה.

מריחת דונג
חלק מסוגי תפוחי עץ ופרי הדר עוברים הברקה ומריחה בדונג שבחששות איסור,
סידרנו בע"ה ייצור מיוחד של דונג ללא שום חשש ,ובחנויות שתחת השגחת הבד"ץ
אין כל חשש.

כנימות
בסחיטת פרי הדר בחנויות מיצים טריים מצאנו שכתוצאה מתהליך הסחיטה עוברים
כנימות (המצויות על קליפת פרי הדר בצורת עיגול או פסיק) למיץ הנסחט ולכן באופן כללי
איננו מאשרים סחיטת הדרים למעט בחנויות שהצלחנו לסדר סינון המיץ ,או שטיפה
טובה של הפרי לפני הסחיטה .וכמו כן בסחיטת הדרים בבית יש להקפיד על שטיפת
הפרי בסקוצ' לפני הסחיטה

השגחתנו היא רק על חנויות שיש להם תעודה
אורגינלית ברת תוקף במקום.
על משלוחים אין לנו אחריות.
חשוב לדעת! הסיטונאים העובדים עם תוצרת
שבהשגחתנו עובדים גם עם תוצרת שאינה מאושרת
על ידינו( ,במקום נפרד) ואין לסמוך עליהם אלא אך
ורק לאחר אישור מהמשגיח ולאחר שהחתים את
התוצרת שאושרה.

שימורי פירות ולפתנים וכדומה
אפרסקים ,זיתים ,מישמש ,שזיפים ,קוקטייל פירות ,וכל
השימורים למיניהם ,עלולים להיות בחששות איסורים
שונים ,השימורים שבהשגחתינו נקיים מכל חששות איסור טבל ,ערלה ,שביעית ,וללא
חשש מריחה בשומן שאינו כשר .ונלקחים מסוגי פירות טובים ,ועוברים בדיקת מדגם
מחשש תולעים ,וראוי לבדוק לפני השימוש.
זיתים כבושים המשווקים בשוק ללא השגחה הם בחששות איסור שונים באופני
הכבישה ,רבים מהזיתים הכבושים מקורם בבתי חרושת
ערביים ,כמו"כ אחוז גבוה ממשלוחי הזיתים נמצא נגוע
בתולעים (רימת זבוב הזית) ,במפעלים שבהשגחתינו
סדרנו שכל משלוחי הזיתים יבדקו מדגמית בקפידא
ע"י המשגיחים שקיבלו הדרכה מיוחדת לכך ,ואכן
בעונת קבלת הזיתים נפסלים אחוזים גבוהים לשיווק .עם
זאת ראוי לבדוק לפני האכילה.

פירות יבשים/מסוכרים קטניות ופיצוחים
עבודה רבה ועמל רב מושקע בהשגחה על כל מוצרי הפיצוחים/הקטניות ופירות יבשים
שנראים כדברים פשוטים אבל באמת קיים חששות רבות במוצרים אלו בענינים של
ערלה ,תרו"מ ,שביעית ,תולעים ,מירוח בשמנים וצבעי מאכל בחשש ,בישול עכו"ם,
ועוד שלולי השגחה קפדנית ביותר אפשר להיכשל בהם .המשגיחים והמפקחים עוקבים
בדריכות ובקפדנות תמידית ,ובחנויות הפיצוחים והקטניות העומדים תחת השגחתינו
נקיים מכל חשש .ונפרט חלק מהחששות שקיימים במוצרים אלו.

תרו"מ בפירות יבשים ופיצוחים
בפירות יבשים ופיצוחים דלהלן יש בהם חששות תרו"מ ,כיון שחלק מהם מקורם
ממטעים במקומות שהם ודאי ארץ ישראל ,וחלק אחר ממקומות ספקות ואילו חלק
שלישי הוא ממקומות ודאי חו"ל .כל זה מצריך פיקוח קפדני להפריש מכל מקום בנפרד.
אגוזי פקאן ,חמניות ,אגוזי אדמה( ,בוטנים) פופקורן ,שקדים ,תמרים ,חומוס.

חששות של צבעי מאכל ותמציות שבחשש בפירות מיובשים ומסוכרים
בפירות מיובשים ומסוכרים דלהלן קיים חשש של צבעי מאכל ותמציות בחשש .ועקב
חששות אלו סודר ייצור מיוחד בחו"ל שהגחה על תהליך הייצור ושיהיו ללא תוספות
חומרי גלם מפוקפקים:
אננס ,גויאבה ,דובדבנים ,זנג'ביל ,חמוציות ,לדר ,מילון ,מנגו ,פאפיה ,פומלה ,קיווי ,קליפות.

פירות מיובשים שיש בהם חששות של מירוח בשמנים בחשש:
אוכמניות ,דובדבנים ,צימוקים ,צ'יפס בננה ,שזיפים ,תמרים ,תפוחי עץ.

חלב עכו"ם,
לאחרונה התגלה למשגיחים שביקרו במפעלי קוקוס הטחון בפילפינים ,כי יש מוסיפים
חלב עכו"ם בייצור חלב קוקוס ,כדי להעשיר את טעם החלב בעוד קו הייצור פועל עם
אותה מערכת קיטור גם לקוקוס הטחון וגם לחלב הקוקוס .קו הייצור שבהשגחת הבד"ץ
מקורו ממפעלים שאין בהם שום עיבוד של חלב קוקוס ,וכדי למצוא מפעל שאינו
פועל בשיטה זו פעלו בועד הכשרות מעל לשנתיים בהיקף מסועף ובמערך של סקירות
ובדיקות הצלחנו להגיע למפעל של קוקוס שב"וויטנאם" שאין את הבעי'ה האמורה,

בישול עכו"ם,
בייצור של צ'יפס בננה בחו"ל קיים חשש של בישול עכו"ם ,ואינם מאושרים על ידינו.

איסורי שביעית
למרות שאנו נמצאים כבר בשנה שלישית לשמיטה העל"ט קיים עדיין בשוק חומוס,
ופופקרן ,משנת השמיטה .וגורם להמשגיחים מעקב תמידי שלא יכנס ח"ו לחנויות
שבהשגחתינו.

בטנים מצופים (קבוקים) ,הנמכרים בשוק בלי השגחה ,קיים בהם חששות איסור.

חרקים
ועד הכשרות עושה מאמצים רבים כדי למנוע מכשול נגיעות תולעים וחרקים ,בכל
המוצרים ,אולם למרות כל המאמצים ,לא ניתן להשתלט לגמרי על בעיית התולעים
המצוי בהם ,כי עלולים להתליע בחנות /במחסן וכדומה ויש לבודקם לפני השימוש.

ההשגחה על חנויות הפיצוחים הינה
רק אם ישנה תעודה אורגנלית בר
תוקף עם כתובת המקום,

לאפרושי מאיסורא!
בפירות ,מיני קטניות/פיצוחים ,ופירות יבשים ,יש סוגים שחייבים לבדקם
לפני אכילתם .מחשש תולעים ע"י פתיחה ובדיקה היטב כל אחד ואחד לפי
כללי הבדיקה( .כמופיע במדריך הכשרות)
צימוקים ,צימוקים בהשגחת הבד"ץ נבדקו מדגמית ורק משלוחים שנמצאו
נקיים אושרו לאריזה או לשיווק בחנויות שתחת השגחתינו ,ומסיבה זו איננו
מאשרים צימוקים מקומיים עקב נגיעות גבוהה .בשנה זו בלבד נפסלו לשיווק
כ 80-אחוז מהמשלוחים שנמצאו בבדיקת המעבדה כנגועים ,עם זאת ראוי
לבודקם שוב לפני השימוש ,ע"י השריה במים חמים לרבע שעה וערבוב בכף
ובדיקת החלקים הצפים במים .ואם נמצאו חרקים אין להשתמש בהם כלל,
כי אין דרך יעילה לנקותם.
תאנים יבשים( ,כולל בחנויות בהשגחתינו) גם אלו הנראים יפה מבחוץ .ראוי לכל
ירא שמים שלא לאכלם .אלא אם יודע לבדוק היטב .כי ללא בקיאות ראויה
ובדיקה מדוקדקת מאוד עלולים להיכשל ח"ו באיסור תולעים החמור,

