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בית המדרש להלכה בהתישבות  -אמונת אי"ש
הקרן לחילול מעשר שני (קרן המעשרות)
רח' המלמד  1ת.ד 34057 .ירושלים טל 02-6488888 :פקס02-6522010 :

שלום וברכה,
רצוף בזה אישור שהנך חבר בקרן .עם קבלת אישור זה הנך מורשה לחלל מעשר שני ורבעי שברשותך על מטבעותי המונחים בקרן.
הרשאה זו כוללת גם את בני משפחתך .כמו כן רצוף בזה נוסח הפרשה ונוסח חילול המיוחד לחברי הקרן (אם במשך הזמן יאבד לך
הנוסח ,נא הודיענו ונשלח נוסח חדש) .כדי שלא תיכשל ח"ו בחילול שלא כדין ,אנא קרא בעיון דף הסבר זה.
שים לב!

א .אני לא מחלל מעשר שני עבורך ,אלא אתה מחללו על המטבעות שלי ,על ידי שאתה אומר את נוסח החילול.
ב .למרות היותך חבר בקרן עליך להפריש תרומות ומעשרות כרגיל (להפריד יותר מ 1%-ולומר את נוסח ההפרשה והחילול).
ג .עליך לומר את הנוסח המיוחד למנויי הקרן הרצ"ב .כדי למנוע תקלות הלכתיות יש להקפיד לומר בדיוק כפי שכתוב
בנוסח (יש לציין שהמנויים אינם מוסיפים חומש בחילול המעשר  -שני) .לנוחותך הוספנו גם נוסח מקוצר (כל ההפרשות
וכו') שאפשר לאומרו בזמן שקשה לומר את הנוסח הארוך.
.1
.2
.3
.4

.5

1המטבעות שבקרן אינן שייכות לחברי הקרן ,אלא הן שייכות לי ואני נותן רשות לחברי הקרן (וממנה אותם שליח)
לחלל את המעשר -שני והרבעי שלהם על המטבעות שלי המונחות בקרן.
2חבר בקרן אינו יכול לתת רשות לחלל על המטבעות שבקרן למי שאינו חבר בקרן .הרשות שנתתי היא לחבר בלבד.
אמנם כדי לחלל מעשר שני ורבעי של חבר בקרן ,רשאי החבר למנות אחר כשליח.
3רישום של משפחה כחברה בקרן ,מקנה רשות לחלל להורים ולילדיהם (הגדולים) שאינם נשואים .רישום של אחד
מבני המשפחה הנ"ל כחבר בקרן נחשב כרישום המשפחה כולה.
4ככלל ,אני נותן לחברי הקרן רשות לחלל על מטבעותי ,רק מעשר שני ורבעי של החברים או כאשר החילול הוא
לצורך החברים .לכן ,חבר המשתתף בסעודה ,אירוע וכד' ,רשאי לחלל את כל האוכל שבסעודה אף שהבעלים או
שאר המשתתפים אינם חברים בקרן .אך איני נותן רשות לחברי הקרן לחלל מעשר שני ורבעי של אחרים .במקרה
של צורך חריג ,יש לבקש ממני רשות מראש.
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בברכה,
הרב שאול רייכנברג
הממונה על הקרן

סדר הפרשת תרומות ומעשרות
לחברי הקרן לחילול מעשר שני (קרן המעשרות)
כאשר מפרישים מספק טבל
א .הכנת הפירות לקראת ההפרשה

לוקחים מכל מין קצת יותר מ( 1%-יותר
מאחד מכל מאה) ומניחים בנפרד (למשל
מקילו מלפפונים לוקחים כרבע מלפפון).

אורח יקח מכל מין קצת יותר מ 1%-
ויניח בצד הצלחת.

פירות אלו שאנו מפרידים מיועדים לתרומה גדולה ותרומת מעשר .אנו מפרידים אותם משאר הפירות ,משום שהתרומות הן קודש ואסור לאוכלן
אפילו בספק טבל .שאר המעשרות  -מעשר ראשון ,מעשר עני ,ומעשר שני (לאחר פדיון) - ,הם חולין ומותר לאוכלם.

ג .סילוק התרומות לאחר ההפרשה

ב .ההפרשה עצמה

אומרים את נוסח ההפרשה והחילול ללא
הברכות .באמירה זו אנו מקיימים את מצוות
ההפרשה של התרומות והמעשרות כאשר אנו
קובעים היכן ובאיזה כמות יחולו התרומות
והמעשרות .כמו כן אנו מעבירים את קדושת
המעשר שני מהפירות למטבע כאשר אנו
אומרים את נוסח החילול.

לאחר אמירת הנוסח
את
היטב
עוטפים
החלקים המונחים בנפרד
(היותר מ )1%-ומשליכים
לאשפה.
אורח שאינו יכול לעטוף
את החלקים שהפריד,
ישאירם בצד הצלחת.

אנו משליכים את החלקים שהפרדנו וקבענו בהם תרומה גדולה ותרומת מעשר ,כיון שהם אסורים באכילה בזמן הזה אפילו לכהנים ,ואילו את שאר הפירות
שקבענו בהם מעשר ראשון ומעשר שני או עני אפשר לאוכלם ביחד עם שאר הפירות ,משום שהפרשתם נעשתה מ"ספק טבל".

כאשר מפרישים מ"טבל ודאי" יש להוסיף הברכות (ראה בנוסח המצורף למנויי הקרן) ולתת מעשר עני לעני ,ויש הנותנים גם מעשר
ראשון ללוי.

***
כיצד פועלת הקרן?

ברשותי כמות גדולה של מטבעות מסודרים וממוספרים .החברים בקרן מחללים את המעשר שני ו/או הרבעי שלהם
על המטבעות שבקרן .חילול זה נעשה ע"י אמירת נוסח החילול לחברי הקרן .את כמות המטבעות חישבנו בהנחה שכל
משפחה חברה תוכל לחלל כ 20 -פעם ביום.
כדי שהמטבעות שבקרן יתאימו לכל צורכי החברים הותפסו בחלק ממטבעות הקרן "פרוטות חמורות" .חלקם מכרם
רבעי וחלקם ממעשר שני של תבואה ויין .מראש התניתי באיזה מטבע יחול כל חילול ,כדי שיתאים לדרישות ההלכה.
בכל יום אני מחלל את המעשר והרבעי שהתפיסו החברים במטבעות הקרן ,על מטבע קטן .כך ששוב עומדים כל המטבעות
לשימוש החברים.
לשם מה השליחות?

בתעודת המנוי צויין ,שאתה ובני ביתך מתמנים שלוחי להתפיס מעשר שני ורבעי במטבעותי .כמו כן אני מחדש שליחות
זו בכל יום לאחר חילול המטבעות .יש צורך בשליחות זו משום שיש אומרים שהתפסת מעשר במטבעות כמוה כהקדשת
אותם מטבעות .וכמו שלא ניתן להקדיש חפץ של אדם מבלי להיות שלוחו ,ורשות אינה מספיקה לזה ,כך התפסת מעשר
שני צריכה להיות בשליחות בעל המטבעות (ראה לחם שמים מעשר שני פ"ג ,חזו"א מעשרות סי' ז' ס"ק כ"ג).

