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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

אמירה לנכרי בשביעית/הרב דוד יוסף

ב

אמירה לגוי בדברים שקיומם נגד רצון השי"ת.

אולם נראה שעדיין יש לדון בזה אפילו אם תמצא לומר דשביעית בזמן הזה דרבנן, 
ונקדים תחלה מה שדנו רבותינו הפוסקים בעיקר טעם איסור אמירה לגוי בשבת, דהנה 
רש"י )שבת קנב. ד"ה מאי טעמא ועבודה זרה כב. ד"ה לא יאמר( כתב, דהיינו משום 
שהגוי נראה כשלוחו של הישראל. וכן כתבו הריטב"א )שבת קכא.( והמאירי )כתובות 
ע:(, וכתב בהגהות מיימוני )פרק ו' מהלכות שבת אות ב'( דאף על פי שאמרו )בבא 
מציעא עא:( דאין שליחות לגוי, מכל מקום כתב רש"י )שם ד"ה בשלמא( דלחומרא יש 
שליחות לגוי. )ועיין בבית יוסף יורה דעה סימן קסט שכתב שכן דעת הרי"ף והרמב"ם, 
דלחומרא יש שליחות לגוי, ודלא כתוספות, וכן פסק בשלחן ערוך שם סעיף ז'(. אולם 
הבית מאיר באבן העזר )סוף סימן ה'( כתב דרש"י )עבודה זרה טו, ד"ה כיון( הוצרך 
לומר טעם נוסף לענין שבת, דכתיב ודבר דבר, )וכן הרמב"ם פרק ו' מהלכות שבת 
הלכה א' הוצרך לתת טעם כדי שלא תהא שבת קלה בעיניהם(, משום שלענין שבת 
אין שייך לומר שיהיה בגוי צד שליחות, דדוקא בדבר עבירה שהמעשה עצמו מתועב 
ולא שלוחו,  יעשה אותו מעשה לא הוא  להמקום ברוך הוא, הקפידה התורה שלא 
דעצם הדבר שיעשה איזה אדם אותו מעשה הוא נגד רצון השי"ת, אבל בשבת רצון 
השי"ת שהישראל ישבות וינוח, ואין זה שלא תיעשה המלאכה בשבת, שהרי מותר 
להניח קדרה על האש קודם השבת והיא מתבשלת מאליה, וגם הגוי אינו מצווה כלל 
לשבות, וממילא כשעושה הגוי אין כאן צד עבירה אפילו כשעושה בשליחות הישראל, 
שהרי הישראל נח ולא עשה מלאכה בשבת. וכן הסכימו בשו"ת חתם סופר )חלק אורח 
חיים סימן רא( והישועות יעקב )סימן רסג סק"ו ובאבן העזר סוף סימן ה'( ובשו"ת 

בענין אמירה לנכרי לעבוד בקרקע של 
ישראל בשביעית*

הגאון רבי דוד יוסף - רב שכונת הר נוף 

וחבר מועצת חכמי התורה

* מתוך שיעור שנאמר ביום העיון תשרי תשע"ה. החלק הראשון של השיעור נדפס בגליון הקודם.
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

אמירה לנכרי בשביעית/הרב דוד יוסף

כתב סופר )חלק אורח חיים סימן מה( ועוד אחרונים רבים, )והבאתי דברי הפוסקים 
בזה במבוא לספרי על הלכות אמירה לגוי(.

אמנם סברת הבית מאיר אינה מוסכמת, ומדברי הנימוקי יוסף )בבא קמא כב.( שהקשה 
למאן דאמר אשו משום חציו, היכי שרינן להדליק נר שבת קודם חשכה והדלקתה 
הולכת ונגמרת בשבת, והוי כאילו הבעירה בשבת, ותירץ שחיובו משום חציו הוא 
ולא חשבינן  ידו באותה שעה נעשה הכל,  כזורק החץ, שבשעה שיצא החץ מתחת 
איסור  ביה  דלית  עידנא  בההוא  בידים  דאגמריה  וכמאן  ולהבא,  מכאן  מעשה  ליה 
חשיב. ולסברת הבית מאיר קושיא מעיקרא ליתא, שהרי לענין שבת יש לומר דכיון 
שהישראל נח ולא עשה מעשה בשבת, אף למאן דאמר אשו משום חציו כל שלא עשה 
מעשה בשבת ליכא איסורא. אלא שאין דברי הנימוקי יוסף מוסכמים, ועיין בקצות 
החושן )סימן שצ( שכתב להוכיח מדברי התוספות )בבא קמא יז: ד"ה זרק( דפליגי על 
דברי הנימוקי יוסף ובשו"ת אבני נזר )חלק אורח חיים סוף סימן שפח( כתב להוכיח 
שהר"ן חולק על הנימוקי יוסף. ואם כן יש לומר לשיטתם כדברי הבית מאיר, שכל 
שהישראל נח בשבת ולא עשה מעשה ממילא אין שייך לחייבו אף למאן דאמר אשו 

משום חציו. )ובמבוא להלכות אמירה לגוי בשבת הארכתי עוד בזה. וע"ש(.

ובאמת שמצינו באחרונים כיוצא בזה חילוק לדינא בענין אמירה לגוי, בין כשהמעשה 
מצד עצמו מתועב לפני השי"ת, לבין כשאינו מתועב לפני השי"ת, דהנה הרמב"ם )פרק 
א' מהלכות כלאים הלכה ג'( כתב, שמותר לומר לגוי לזרוע לו כלאי זרעים, והראב"ד 
שם השיג עליו, דהא אמירה לגוי באיסור לאו בעיא ולא איפשיטא ולחומרא בב"מ 
)צ.(, והאחרונים עמדו על דברי הרמב"ם, שהרי הוא עצמו פסק להחמיר באמירה לגוי 
באיסור לאו לענין חסימת פרתו של ישראל ולענין סירוס פרתו של ישראל, וכנ"ל, 
וכן הסכימו  גוי,  והמהר"י קורקוס שם כתב ליישב, דהרמב"ם שם מיירי בשדה של 
הכסף משנה שם, והרדב"ז )בפירושו להרמב"ם שם, ובתשובה בלשונות הרמב"ם סימן 
ר'(. ]ולהלן נבאר בס"ד בהרחבה דין אמירה לנכרי בחפציו של הנכרי[. ובשו"ת חתם 
סופר חלק ו' )סימן כד( כתב ליישב דברי הרמב"ם, דהנה בגמרא בשבת )קלט.( בהא 
דרב משרשיא יהיב פרוטה לתינוק נכרי וזרע בה כלאים, מוכח דאין לחוש באמירה 
לגוי באיסור לאו, ויש לומר דבאיסורים הדומים למלאכת שבת ויום טוב, שאין מעשה 
האיסור נתעב מצד עצמו, יש להקל באמירה לגוי מלבד שבת ויום טוב עצמם, מה 
שאין כן כשהמעשה מצד עצמו נתעב, כגון חסימת פי הפרה או סירוס הפרה שיש 
בהם משום צער בעלי חיים, והראב"ד דפליג על הרמב"ם סבירא ליה דאף כלאי זרעים 
המעשה מצד עצמו נתעב לפני השי"ת, ואפשר שבשאר לאוין מודה שיש להקל. וכן 



7

הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

אמירה לנכרי בשביעית/הרב דוד יוסף

כתב סברא זו בספר בית מאיר אבן העזר )ס"ס ה'( הנ"ל, דשאני אמירה לגוי בחסימה 
ובסירוס שהם מעשים המתועבים לפני השי"ת.

א' מהלכות  )פרק  סופר, שהרי הרמב"ם  תירוצו של החתם  על  להעיר  יש  ולכאורה 
כלאים הלכה ו'( כתב, שאסור לישראל להניח הגוי שירכיב לו אילנו כלאים, ומבואר 
יוצא שאין לומר שבכלאים אין המעשה מצד עצמו נתעב לפני השי"ת. אולם יש ליישב 
בפשיטות, דהרמב"ם )פרק י' מהלכות מלכים הלכה ו'( כתב,  שמפי הקבלה שבני נח 
אסורים בהרכבת האילן אלא שאין נהרגים על כך, ואם כן יש בזה משום ולפני עור לא 
תתן מכשול, כיון שהגוי עצמו מצווה על כך. ואמנם הכסף משנה שם כתב, שאין לומר 
בדעת הרמב"ם דהיינו משום שהגוי עצמו מצווה על כך, שהרי לא קיימא לן כמאן 
דאמר שהגוי מצווה על הרכבת האילן, ושכן פסק הרמב"ם בפרק ט' מהלכות מלכים, 
אלא היינו משום דאסור לומר לגוי שיעשה איסור לאו. וכבר תמה בזה על דברי הכסף 
משנה בביאור הגר"א יורה דעה )סימן רצה סק"ד( ושכן כתב המשנה למלך. וכן כתבו 
לבאר דעת הרמב"ם, דשאני התם שהגוי עצמו מצווה על הרכבת האילן, בשו"ת חיים 
שאל חלק א' )סימן צו אות ב'( ובברכי יוסף יורה דעה )סימן רצה סק"א( ובמעשה 
רוקח )הלכות כלאים שם( והמנחת חינוך )מצוה רמד אות ד'( וע"ש. ]ועוד יש לומר 
שכל שאסר השי"ת אף על הגוי לעשותו שפיר חשיב מעשה נתעב לפני השי"ת, ואסור 
לומר לגוי לעשותו, כיון שהוא איסור כללי על כל העולם, וכעין מה שכתב הלבוש 
אורח חיים סימן תרמט סעיף ד', לענין פסול אתרוג המורכב, דמאיס לגבוה משום 
שאיסור הרכבת האילן הוא אף על אומות העולם, והיינו שמכיון שכל מציאות אתרוג 
כזה בעולם הוא נגד רצון השי"ת, ממילא פסול למצוה[. והאחרונים האריכו בביאור 
מהלכות  בדבריו  הסתירה  ובביאור  לאו,  באיסור  לגוי  אמירה  בדין  הרמב"ם  שיטת 
כלאים להלכות שכירות והלכות איסורי ביאה, וכתבו לבאר בכמה אופנים, ועיין בזה 
בדרישה יורה דעה )סימן רצו ס"ק יא( ובט"ז יורה דעה )סימן רצז סק"א( ובשער המלך 
)הלכות כלאים שם( ובשו"ת זרע אברהם יצחקי )חלק אורח חיים סימן ט'( ובברכי 
יוסף יורה דעה )סימן רצז הראשון סק"ב( ובביאור הגר"א )שם סק"ב( ובשו"ת מחנה 

חיים חלק ב' )סימן ב'(.

ולפי כל זה יש לומר שלענין שביעית יש לדון אם עצם עבודת קרקע נחשבת למעשה 
מתועב לפני השי"ת, ווהדבר תלוי במה שיש לחקור אם רצון השי"ת שתשבות הקרקע 
בשביעית, או שעיקר הדבר שלא יעשה הישראל מלאכה בשביעית, שאם נאמר שרצון 
השי"ת שתשבות הקרקע בשביעית, ממילא אפילו אם תמצא לומר דשביעית בזמן 
הזה מדרבנן יש לאסור אמירה לגוי, ויש לומר בזה דכל דתקון רבנן כעין דאורייתא 
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

אמירה לנכרי בשביעית/הרב דוד יוסף

תקון, אבל אם נאמר שרצון השי"ת שישראל לא יעבוד בקרקע בשביעית, שפיר יש 
לומר דשרי אמירה לגוי.

ה. רצון השי"ת בשביעית שתשבות האדמה או שישבות הישראל.

והנה לענין שביעית אם רצון השי"ת שתשבות הארץ או שישבות הישראל מלעבוד 
בקרקע, עיין למהרש"ל בחכמת שלמה )בבא מציעא צ.( שכתב, שבודאי אסור אמירה 
לגוי בשביעית אפילו אם תמצא לומר שמותר בשבת, לפי שהשביעית תלה השי"ת 
)שמות  יפות  פנים  בספר  כתב  וכן  לארץ.  יהיה  שבתון  שבת  דכתיב  בארץ,  קדושה 
מלאכת  לדמות  יש  אם  בזה,  לדון  כתב  ב'(  אות  קיב  )מצוה  חינוך  והמנחת  יב(.  כג 
רצון  ומן התורה  לגוי בשבת, שאינו אלא משום שבות,  הקרקע בשביעית לאמירה 
השי"ת שלא יעשה הישראל מלאכה, או דמי לשביתת בהמה, שאסרה התורה עצם 
הדבר שתעבוד הבהמה בשבת, ועובר מן התורה אפילו אם משאיל או משכיר בהמתו 
לאחרים )וכמבואר בשלחן ערוך סימן רמו סעיף ג'(, וכתב דיש לומר דשביעית דמי 
לשביתת בהמה, דנהי דאין שייך הלאו אלא אם כן עושה בעצמו, שהרי הפסוק מיירי 
בלשון נוכח על האדם, שדך לא תזרע, אך בעשה עובר כיון דכתיב שנת שבתון יהיה 
לארץ, וכתיב ושבתה הארץ שבת לה', ומוכח שגזירת הכתוב שהארץ תשבות, ושכן 
מפורש בגמרא )עבודה זרה טו:( גבי שביתת בהמה בשבת, שאמרו שאין אדם מוזהר 
שביתת  על  מוזהר  דאדם  שדה  והרי  אביי  ליה  אמר  בשביעית,  בהמתו  שביתת  על 
שדהו בשביעית וכו', ופירש רש"י, דכתיב שנת שבתון יהיה לארץ, ומפורש דשביתת 
השדה דמי לשביתת בהמה בשבת, וכל הדינים השייכים בשביתת בהמה שייכים גם 
בשביתת האדמה בשביעית, וסיים שקצת צ"ע שלא מצאנו ברמב"ם דין זה מפורש, 
אך ודאי הלכה היא באין חולק. ע"כ. ועיין עוד במנחת חינוך )מצוה שכו(. והמנחת 
חינוך הוסיף עוד להלן )מצוה רצח אות טו( שלפי מה שביאר דהאיסור הוא שתהיה 
עובר  בשביעית,  בקרקע  הנטיעה  ונקלטה  שביעית  קודם  נטע  אם  בקרקע,  עבודה 
בעשה דשביתת הארץ, שהרי לא שבתה הקרקע בשביעית. וכן כתב המהר"ם שיק על 
המצוות )מצוה קיג אות א'(. אבל החזון איש )שביעית סימן י"ז אות כה ד"ה ובזמן( 
כתב, דנטיעה לפני שביעית ונקלטה בשביעית חמירא טפי, וחשיב כזריעה ממש. ]ומה 
שכתב המנחת חינוך שבעושה הגוי אין הישראל עובר על הלאו אלא על העשה. עיין 
בספר חמדת ישראל ח"א )קונטרס נר מצוה לאוין רכ–רכא( שכתב, שמכיון שבעשה 
מפורש דהאיסור הוא שתהיה עבודה בקרקע, ממילא כשלא שובתת הארץ מחמתו 

עובר גם על הלאו. ועיין עוד במה שכתבתי לבאר בזה להלן[.
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שרצון  היינו  שמיטה  שמצות  מדבריהם  דמוכח  ראשונים  לכמה  שמצאנו  ובאמת 
השי"ת שתשבות הארץ, וכן מוכח להדיא בתוספות רבינו אלחנן )עבודה זרה טו: ד"ה 
ולכן  מי(, שבשביעית אינו מוזהר על הבהמה מלחרוש אלא על הקרקע מלהיחרש, 
איסורא  עליו  הוה  בשביעית  בה  חורש  כשאחר  הישראל  ברשות  השדה  שאם  כתב 
כיון  עובר  עובד בשדהו  דאף כשאחר  )שם(  הריטב"א  בחידושי  כתב  וכן  דאורייתא. 
שהוא מצווה על שביתתה. ועיין בתוספות רי"ד )שם( שכתב מתחלה דשביתת שדהו 
בשביעית אינו אלא שלא יעשה הוא מלאכה בשדהו, אבל אם השכיר שדהו לחשוד 
על השביעית אינו עובר אלא משום ולפני עור לא תתן מכשול, ובמשכיר שדהו לגוי 
יעשו  שלא  אלא  קרקע  שביתת  על  ישראל  נצטוו  דלא  כלל,   תורה  איסור  בו  אין 
בהם מלאכה, אולם בסוף דבריו חזר בו ממה שכתב בתחלה, וכתב דבשביתת קרקע 
לן משבת שבתון  דנפקא  ד"ה אדם(,  )רש"י שם  הוזהרנו בשביעית, כדפירש המורה 
יהיה לארץ, ואסור להשכיר שדהו לגוי  בשביעית. ועיין בתוספות )שם סוף ד"ה מי( 
שכתבו, והרי שדה דאדם מצווה על שביתת שדהו, וכשהוא ביד ישראל אחר יש בו 
מדברי  לדייק  שאין  ונראה  להיתרא.  ותלינן  הישראל,  בו  זרע  אם  דאורייתא  איסור 
זה אמרו דאף על  ועל  בישראל חשוד,  איירי  כיון דהתוספות  דלגוי שרי,  התוספות 
פי שעובר מדאורייתא כשעובד אחר, מכל מקום תלינן להיתרא. וכן כתב בספר בנין 
שלמה )שם( לבאר בדברי התוספות. אבל בספר קב זהב )סימן יג דף עג ע"א( ובחזון 
איש )שביעית סימן יז אות כה ד"ה ובמזן( כתבו לבאר בדברי התוספות דשרי אמירה 
לגוי בשביעית. וע"ע להגרש"ז אויערבך בספר מעדני ארץ )שביעית סימן יג( שהאריך 
בביאור הסוגיא, וכתב שאין להוכיח מדברי התסופות רי"ד והתוספות דסבירא להו 
שעובר מן התורה כשרואה שאחר עובד בשדהו. ועיין בפירוש רבינו אברהם אבן עזרא 
)ויקרא כה ב'( שכתב, ושבתה הארץ שבת לה', מצוה על ישראלי שלא יעזוב גר לזרוע 
בשנת השבת, כאשר לא נעזבנו לעשות מלאכה בשבת כי הוא ברשותנו. ע"כ. ונראה 
דסבירא ליה דכיון דלשון הפסוק הוא על הארץ ממילא ילפינן דבעינן שלא תעבוד 
הארץ אפילו על ידי מי שאינו ישראל. ]ומדבריו מוכח דסבירא ליה דאיסור אמירה 
לגוי בשבת הוי דאורייתא, שהרי כתב לבאר הפסוק לענין שביעית שבא ללמד על 

אמירה לגוי דומיא דשבת. ודו"ק[.

וכן ראיתי בשו"ת נחפה בכסף )חלק יורה דעה סימן ד', דף ל' סוף ע"ד( שרצה לומר 
קרקע  מלאכת  לעשות  לגוי  לומר  שרי  מדרבנן  הזה  בזמן  דשביעית  דכיון  מתחלה 
בשביעית, ושוב להלן )דף לא ע"א( כתב לדחות, דשאני שביעית שמצות התורה היא 
על הקרקע, דאדם מצווה על שביתת שדהו בשביעית כמי שמצווה על שביתת בהמתו 
בשביעית,  שדהו  הגוי  שיזרע  התורה  מן  אסור  התורה  מן  ששביעית  ובזמן  בשבת, 
ואפילו בלא אמירה, ובזמן הזה אסור מדרבנן, דכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון. 
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)סימן  המים  שער  ובשו"ת  ד'(  סימן  דעה  יורה  )חלק  המור  שמן  בשו"ת  כתבו  וכן 
צבי  ארץ  ובשו"ת  יט(  אות  יט  סימן  שמיטה  )הלכות  השלחן  והערוך  ע"ג(  יג  דף  ו' 
דעה  יורה  )חלק  יואל  דברי  ובשו"ת  כט(  סימן  )סימן  נחום  חזון  ובשו"ת  סו(  )סימן 
סימן  סוף  תשובות  )קובץ  סופר  החתם  מדברי  נראה  וכן  ובמשנה(.  בד"ה  צז  סימן 
ל'( שאסור לחרוש בשביעית על ידי הגוי, כיון דשביעית הוי חובת קרקע. וכן כתב 
בפשיטות בשו"ת מהרש"ם חלק ב' )סימן כו בד"ה ומה שהקשה רו"מ( דשביעית הוי 
רק איסור חפצא דכתיב ושבתה הארץ. ולעומתם הנה בשו"ת המבי"ט חלק ב' )סימן 
סד( ובשו"ת מהרי"ט חלק ב' )סימן נב( כתבו, שאם השכיר שדהו לגוי קודם שביעית 
אינו עובר כשעובד הגוי בשביעית, והביאם בשו"ת נחפה בכסף הנ"ל, ותמה עליהם, 
דכיון דשביעית היא מצוה שתשבות הארץ יש לאסור כשהגוי עובד בשדהו. )ובלאו 
בארץ  לגוי  שדות  משכירין  דאין  כא.  זרה  עבודה  במשנה  יוסי  כרבי  לן  קיימא  הכי 
ישראל משום שמפקיענה ממעשר, וכן פסק בשלחן ערוך יורה דעה סימן קנא סעיף 

ח', והמבי"ט שם מיירי במשכיר שדה שהיא שכורה בידו מגוי אחר(.

והחזון איש )שביעית סימן יז אות כה ד"ה ובזמן( העיר על הסוברים דשביעית הוי 
כשביתת בהמה ובעינן שתשבות הקרקע, דאם כן למאן דאמר תולדות דאורייתא למה 
אינו חייב לעקור האילנות והספיחין, ובעל כרחנו שאין שביתת הארץ כשביתת בהמה 
אלא שתהא שובתת ממלאכת האדם בה, אבל לנטוע קודם שביעית שתקלוט בשביעית 
רבינו  אלא שבתוספות  שרי,  הגוי  בה  עובד  דאם  לומר  מקום  ויש  התורה,  מן  שרי 
אלחנן הנ"ל מבואר דאסור, ושוב הביא החזון איש מלשון הרמב"ם )פרק א' מהלכות 
א'( שכתב, מצות עשה לשבות בשנה שביעית מעבודת הארץ  ויובל הלכה  שמיטה 
ועבודת האילנות שנאמר ושבתה הארץ שבת לה' וכו'. ומבואר דהעשה דשביתה הוי 
על הארץ ולא על הבעלים, והעובד עובר בעשה ולא הבעלים, ולפי זה מן התורה יכול 
לזרוע על ידי גוי, ודלא כתוספות רבינו אלחנן הנ"ל, והא דכתיב הן לא נזרע, היינו 
ששכירת פועלים גוים קשה ואין יד הכל משגת, וגם לא היו ביניהם בזמן ישובן אלא 
עבדים. וע"ש. ]ועיין בספר חוט שני על הלכות שמיטה )עמוד סח ועמוד א'( שכתב 
להוכיח מלשון החזון איש )סימן כא ס"ק יז בד"ה ודין( שלמעשה מסקנתו להחמיר 
דהמצוה היא שתשבות הארץ, ואף כשאחר עובד בה עובר הבעלים, והוא הדין במי 
שהוא שותף בקרקע, שעובר אף על פי שאינו עשה דבר[. וכן כתב בספר שבת הארץ 
)קונטרס אחרון סימן א'( דמצות שביעית היינו על האדם שישבות ממלאכה, אבל אם 

עובד בה הגוי שרי.

והנה מה שכתב החזון איש לדייק מלשון הרמב"ם, עיין גם בספר המצוות להרמב"ם 
)עשה קלה( שכתב, שציונו לשבות מעבודת הארץ בשנה השביעית, והוא אמרו יתעלה 
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בחריש ובקציר תשבות, וכבר נכפל זה הציווי פעמים, ואמר שבת שבתון יהיה לארץ 
וכו'. וכן כתב גם הגרי"פ פירלא בספר המצוות לרס"ג )עשה סא בד"ה וגם והלאה( 
בביאור דברי הרמב"ם, ושכן לשון החינוך, אלא שהעיר מלשון הרמב"ם במנין המצוות 
שקודם ההלכות, שכתב, שמצות עשה שתשבות הארץ ממלאכתה בשביעית, דלכאורה 
אהדדי,  סתרי  ודבריו  בהמה,  דשביתת  דומיא  הארץ  שתשבות  היא  דהמצוה  מוכח 
ושהסמ"ג שדרכו להימשך אחר לשון הרמב"ם, שינה כאן מלשונו וכתב מצות עשה 
שתשבות הארץ בשביעית מעבודת הקרקע וכו', ומבואר דסבירא ליה דחובת קרקע 
במנין המצוות,  אולם בעצם מה שהעיר ממ"ש הרמב"ם  לשון הפסוק.  כפשט  היא, 
הרמב"ם  על  חידושיו  )בתחלת  שביעית  לציון  אור  בספר  שאול  אבא  הגרב"צ  הנה 
הלכות שמיטה ויובל( כתב לבאר, דהרמב"ם אזיל בתר לשון הפסוק דכתיב ושבתה 
הארץ, אבל לענין דינא סובר דהאיסור הוא על עצם העבודה, וכן מוכח מהמשך דברי 
המרב"ם שם שכתב, וכל העושה מלאכה וכו', הרי שתלה ביטול המצוה בעושה ולא 
בקרקע. וכעין זה כתב לבאר בספר שבת הארץ )שם(. וכן הסכים הגרש"ז אויערבך 
במנחת שלמה )שביעית פ"ב מ"א( ובמעדני ארץ )שביעית סימן יג( לביאור זה בדברי 

הרמב"ם.

ויש מהאחרונים שהעירו על דברי האומרים דאיסור עבודה בשביעית היינו שתשבות 
)ב.( נחלקו רבי אלעזר בן עזריה וחכמים אי שרי  הקרקע, דהנה במשנה מועד קטן 
לעשות את האמה בתחלה בשביעית, והיינו עשיית חריצים בקרקע שבהם הולכים 
המים ממקום למקום להשקות את השדה, ולרבי אלעזר בן עזריה יש לאסור, והסבירו 
התוספות )מועד קטן ד: ד"ה מפני( דאף על גב שאינו מתכוין לכך, מכל מקום הוי 
פסיק רישיה, "ורבנן סברי כיון דעל ידי שינוי עביד ליה לאו מלאכה היא ומותר, דלא 
שמיה חרישה". ואם נאמר דאיסור שביעית הוא שתשבות הקרקע, הרי סוף סוף לא 
שבתה הקרקע, ומה בכך שעשה בשינוי. וכן ראיתי להגרב"צ אבא שאול בספר אור 
לציון שביעית )שם( שהעיר מדברי התוספות על דברי המנחת חינוך, דמוכח דמצות 
שביעית היינו על האדם שלא יעבוד, ולא על שביתת האדמה. אולם הגר"ח קנייבסקי 
בספר דרך אמונה )פרק א' מהלכות שמיטה ויובל, בציון ההלכה ס"ק יא( הביא בשם 
יג(  )גיטין מד ומועד קטן  תשובת הגרי"ש אלישיב, שכתב להוכיח מדברי התוספות 
דלגבי שביעית חייב אף בעשה בשינוי, כיון דלגבי שביעית לא בעינן מלאכת מחשבת, 
ומה שכתבו התוספות במועד קטן )ד:( הנ"ל, היינו דוקא באופן שנעשה שינוי בחרישה 
עצמה, )כלומר שהשינוי הוא בעצם החרישה, וכגון שהיא חרישה שאי אפשר לזרוע 
בה וכיוצא בזה(, אבל כשהשינוי הוא מחמת הפעולה, וכגון שעושה כלאחר יד, אבל 
)והיינו  בין שבת לשביעית,  חילוק  יש  בזה  כדרכה,  היה עושה  כאילו  היא  התוצאה 
דבכהאי גוונא לגבי שביעית יש לאסור כשהתוצאה היא כמו אילו היה עושה כדרכו, 
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ולגבי שבת יש להקל ולא הוי אלא מדרבנן. וע"ש. ומה שכתב בשם הגרי"ש אלישיב 
שלענין שבת אין לחלק בין כשהתוצאה בשינוי לבין כשהתוצאה נעשית כדרכה, הנה 
בספרי הלכה ברורה )סימן שז בבירור הלכה ס"ק לח( הבאתי בשם המהר"ח אור זרוע 
)סימן לא( דמוכח להדיא דסבירא ליה דאף לענין שבת בעינן שיהיה שינוי בתוצאת 
המעשה, ומאידך מדברי הרמב"ן והרשב"א )שבת קלד:( מוכח שכל שעושה כלאחר 
יד, אפילו כשאין שינוי בתוצאה חשיב שינוי ושרי מן התורה. ובמק"א הארכתי בזה, 
והבאתי עוד מדברי האחרונים שדנו בזה(. ועל כל פנים לפי דברי הגרי"ש אלישיב אין 
להוכיח מדברי התוספות דבשבעית החיוב הוא על האדם שלא יעשה מלאכה, דלפי 
ביאורו אפילו אם תמצא לומר שהחיוב הוא שתשבות האדמה, בכהאי גוונא שעשה 
בשינוי באופן שהיא חרישה שאי אפשר לזרוע בה, חשיב כלא נעשית פעולה באדמה, 

ושפיר יש לומר דעדיין הארץ שובתת ממלאכה. ודו"ק.

ו. ביאור בדעת הרמב"ם אם רצון השי"ת שתשבות הארץ או שישבות הישראל.

ולענ"ד נראה לבאר, דלשון הכתוב מוכיח דאיסור שביעית לא דמי לגמרי לדין שביתת 
בהמה, ונקדים לזה שמצינו בתוה"ק בדברים שיש בהם גם עשה וגם לאו באותו ענין, 
ותכלית הדבר הוא קיום העשה, והלאו שהוא אזהרה על קיום העשה מזהיר על אותו 
ענין כדי שיתקיים העשה, וכגון לענין שבת, שתכלית הדבר שנשבות ועיין בחידושי 
הרמב"ן והריטב"א )קידושין לד.( שהקשו על מה שאמרו שם שנשים חייבות במצוה 
עשה שלא הזמן גרמא, ואיזו היא מצות עשה שלא הזמן גרמא, מעקה אבידה שילוח 
ונשים חייבות בלא תעשה  הקן, דהא בלאו הכי בכל אלו יש גם מצות לא תעשה, 
אף שאין הזמן גרמא, )וכן הקשו התוספות שם(, ותירצו, דבכל אלו עיקר הדבר הוא 
העשה, ולא בא הלאו אלא לחזק את העשה, ובמעקה רצון התורה שנעשה מעקה, 
והזהירה  האבדה,  הדבר שנשיב  עיקר  ובאבידה  בביתך,  דמים  והזהירה שלא תשים 
התורה שלא תוכל להתעלם, ובשילוח הקן עיקר הדבר שנשלח את האם, והזהירה 
התורה שלא תיקח האם על הבנים, ואילו היו נשים פטורות מן העשה היו פטורות גם 
מן הלאו. וע"ש. ואמנם לגבי שבת בודאי שאין הלאו רק לחזק את העשה, שהרי נשים 
חייבות בלאו של עשיית מלאכה בשבת, אף על פי שהעשה הוא מצות עשה שהזמן 
גרמא, )ונחלקו הראשונים אם נשים חייבות בעשה של שבת, והתוספות קידושין לד. 
כתבו שפטורות משבתון דיום טוב, אבל הר"ן שם כתב דחייבות(, מכל מקום בודאי 
שענין אחד הם הלאו והעשה, והא בהא תליא, ורצון התורה שנשבות ממלאכה ושלא 

נעשה מלאכה.
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שהיא  והיינו  וחמורך",  שורך  ינוח  "למען  התורה  אמרה  בהמה  שביתת  לענין  והנה 
כדי  שאפשר  מה  כל  לעשות  שעלינו  והחמור,  השור  של  החפצא  לגבי  עלינו  מצוה 
שהשור והחמור ינוחו ממלאכה בשבת, וחובת האדם לדאוג ולהשגיח כל כך שינוחו 
ממלאכה, וממילא אם רואה שעושים מלאכה מחוייב למונעם מכך, בין כשעושה בהם 
הגוי מלאכה ובין כשעושים מעצמם, ועיקר המטרה שינוחו ממלאכה, ואף כשהזהירה 
התורה לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך וכו' ושורך וחמורך, ]והיינו אם תמצא 
לומר דפסוק זה מיירי לענין שביתת בהמה, וכדעת רש"י עבודה זרה טו מהכא ילפינן 
דין שביתת בהמה. וכן דעת הרא"ה והר"ן והריטב"א שם. אבל לדעת הרי"ף והרמב"ם 
ורבים מהראשונים, איסור שביתת בהמה ילפינן מדכתיב למען ינוח, ואין בו לאו אלא 
עשה, וקרא דלא תעשה כל מלאכה וכו' אתי לענין מחמר אחר בהמתו, והארכתי בזה 
בס"ד בבירור הלכה סימן רמו ס"ק יח[, הרי לשון הפסוק הוא על השור והחמור שהם 
לא יעשו מלאכה, )שהרי לא אמר הפסוק לא תעשה כל מלאכה "בשורך ובחמורך"(, 
ומוכח מהלשון שהחיוב עלינו הוא להשגיח על החפצא של השור והחמור שלא יעשו 
לאו שלא  וגם  הארץ  גם עשה של שביתת  בזה  לענין שביעית שיש  אולם  מלאכה. 
לעשות מלאכות הקשורות לארץ בשביעית, יש לומר שאין כוונת התורה אף בעשה 
על החפצא של האדמה בלבד, שעלינו לעשות כל מה שאפשר שלא תיעבד בשביעית, 
כדכתיב ושבתה הארץ, דאם זהו תכלית הדבר שלא תיעבד הארץ, היה לתורה לומר 
לענין הלאו של איסור עבודה בקרקע בשביעית, שדך לא "תיָזרע" וכרמך לא "תיָבצר", 
וממילא היה מובן הדבר שאסור לאדם לעשות מלאכה, ומוכח להדיא מלשון הפסוק 
היא  והמצוה  האדמה,  שתשבות  השי"ת  שרצון  לומר  תמצא  אם  אפילו  דבשביעית 
לגבי החפצא, מכל מקום כיון שבמצות לא תעשה החיוב הוא על הגברא שהוא עצמו 
לא יעשה מלאכה, ממילא אף לגבי העשה אינו עובר אלא כשעושה פעולה המביאה 
דלענין  לומר  כרחנו  ובעל  שיזרע,  לגוי  שאומר  או  בעצמו  שזורע  וכגון  לזריעתה, 
שביעית אמנם בעינן שתשבות הארץ ממלאכה, ועלינו לעשות כל מה שאפשר כדי 
שתשבות הארץ, אולם אין זה אלא כשעושה הישראל פעולה בעצמו שעל ידיה אין 
הארץ שובתת, מה שאין כן כשנעשית העבודה מאליה, שבזה לא הקפידה התורה, 
כיון שהאדם לא עשה ולא כלום, ותרתי בעינן, דמחד גיסא רצון השי"ת שלא תיעבד 
האדמה בשביעית, ומאידך גיסא לא אסרה תורה אלא דוקא כשעושה הישראל עצמו 

פעולה שעל ידה אין הארץ שובתת.

ולפי כל הנ"ל אין להוכיח מדברי התוספות )מועד קטן ד:( הנ"ל דסבירא להו דהמצוה 
היא רק על האדם שלא יעשה מלאכה, ממה שכתבו להקל במלאכה הנעשית בשינוי, 
מקום  מכל  האדמה,  תיעבד  שלא  החפצא  על  היא  פי שהמצוה  על  דאף  לומר  דיש 
בשביעית,  הארץ  שנחה  חשיב  שפיר  שינוי  ידי  על  ועושה  לחרישה  מתכוין  כשאינו 
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כיון דסוף סוף לא נעשית כאן עבודת הקרקע, ולא חשיב שעשה הישראל מלאכה. 
ולפי זה יש לומר דאף הרמב"ם שבביאור פרטי המצוה נקט לשון שמשמעותו חיוב 
על החפצא, ובהלכה נקט לשון שמשמעותו חיוב על האדם, היינו משום דסבירא ליה 
דאמנם מצות שביעית היינו על עצם הדבר דבענין שתשבות הארץ ולא תיעשה בה 
מלאכה, וכמו שכתב בפרטי המצוות, אבל מכל מקום אין האיסור אלא כשהישראל 
גורם שתיעשה העבודה, ולכן בגוף ההלכה כתב מצות עשה לשבות בשנה השביעית 
מעבודת הארץ, והיינו שבמקום שהישראל עצמו שובת ואינו עושה פעולה שתיעבד 
הארץ וגם אינו אומר לגוי שיעבוד, אינו עובר כלל, כיון דלא דמי לשביתת בהמה, 
ואינו מצווה למנוע שתיעבד הארץ אלא רק שהוא לא יעשה איזה דבר כדי שתיעבד 
הארץ. ]ואף בשביתת בהמה נחלקו הפוסקים אם האיסור הוא אף בעושה מאליה או 
דוקא כשעושה מלאכה מחמת פעולה מסויימת שעושה כדי שתעבוד, וכמו שכתבתי 
בבירור הלכה סימן רמ"ו ס"ק כ"ג[. ונראה להוסיף עוד, דהנה הרמב"ם בחיבורו ובספר 
המצוות כתב ללמוד שמצות עשה לשבות בשנה שביעית מעבודת הארץ, מדכתיב 
קיב(  )סוף מצוה  חינוך  והמנחת  ובקציר",  בחריש  "ונאמר  לה',  ושבתה הארץ שבת 
העיר על זה, שהרי במועד קטן )ד.( נחלקו תנאים אם פסוק זה הוא לענין שביעית, 
ולרבי ישמעאל היינו לענין שבת דשרי קציר העומר. ולפי האמור יש ליישב שהרמב"ם 
נקט פסוק זה משום שמשמעותו שהמצוה היא גם על מעשה האדם דבעינן שישבות, 
בה  יעשה  שלא  מצווה  היינו שהאדם  הארץ  ושבתה  של  העשה  דאף  ללמדנו  ורצה 

מלאכה, ואין המצוה שתשבות הארץ. ודו"ק.

מה  לאסור,  יש  בידים  הישראל  בעושה  דדוקא  לומר  יש  הנ"ל  היסוד  לפי  ולכאורה 
שאין כן כשעושה רק אמירה בעלמא, ובעירובין )סח.( אמרו, ולא שני לך בין שבות 
דאית ביה מעשה, והגמרא שם מיירי לענין אמירה לגוי, ולכאורה מבואר יוצא דשבות 
דאמירה לגוי הויא שבות דלית בה מעשה, וקילא טפי מישראל העושה בעצמו מלאכה 
דרבנן, שהוא שבות דאית ביה ביה מעשה. אולם המעיין בדברי הראשונים שם יראה 
ו' דף כ' ע"א(  נכוחה שנחלקו בביאור דברי הגמרא בזה, דהנה הרי"ף )עירובין פרק 
ביאר, ולא שאני לך בין שבות דאית ביה מעשה וכו', כלומר, האי דאמור רבנן אמירה 
לנכרי שבות, לא שאני לך בין אמירה למעשה שיש בו איסורא דאורייתא, ובין אמירה 
נו  וכו'. וע"ש. והרי"ף שבת )פרק יט דף  למעשה שאין בה איסור מעשה דאורייתא 
ע"א( הביא דברי הגמרא בעירובין הנ"ל, וכתב ללמוד מכאן שאסור לומר לגוי לעשות 
מלאכה דאורייתא לצורך מצות מילה, כגון להביא דרך רשות הרבים, שהרי לא התירו 
והביא שבעל הלכות  לגוי לחמם את המים בשבת, שהיא מלאכה דאורייתא,  לומר 
גדולות )ריש הלכות מילה( וכמה מרבוותא טעו בדין זה ופירשו שאמירה לגוי היא 
שבות שאין בה מעשה אלא אמירה בעלמא, והתירו שבות של אמירה לגוי כשהיא 
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לצורך מצות מילה, והאריך הרי"ף לדחות דבריהם וכתב לבאר מה שחילקו בין שבות 
דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה, דתרווייהו באמירה לגוי, ושבות דאית ביה 
מעשה היינו שבות במלאכה דאורייתא, ומעשה היינו "מעשה מלאכה", ושבות דלית 
ביה מעשה היינו שבות בדרבנן. וע"ש. והמעיין בדברי הרי"ף יראה, שהוצרך לפרש 
כן מחמת שלשיטתו אין להקל באמירה לגוי בשבת לעשות מלאכה דאורייתא לצורך 
מצות מילה, ורק בשבות דשבות במקום מצות מילה סבירא ליה להקל, ומחמת כן 
מבאר דשבות דאית "מעשה", היינו "מעשה מלאכה" וכוונת הגמרא לחלק בין שבות 
דאמירה לגוי לעשות מלאכה דאורייתא לבין שבות דאמירה לגוי לעשות דבר האסור 
מדרבנן, ורק בכהאי גוונא חשיב שבות דלית ביה מעשה. ובעל הלכות גדולות שפירש 
דשבות דלית ביה מעשה היינו אמירה לגוי, הוא לפי שיטתו דסבירא ליה להקל באמירה 
לגוי לעשות מלאכה דאורייתא בשבת לצורך מצות מילה, )וכשיטתו כתבו לבאר רבינו 
חננאל עירובין סח. והרי"ד ובעל העיטור, ואף הם סבירא להו להקל באמירה לגוי 
לעשות מלאכה דאורייתא לצורך מצוה(, ולענין הלכה לא קיימא לן כשיטה זו, אלא 
כשיטת הרי"ף ורבים מהראשונים דסבירא להו דדוקא בשבות דשבות במקום מצוה 
מצות  מלבד  לאסור,  יש  מצוה  במקום  דאף  הסוברים  מהראשונים  )ויש  להקל,  יש 
מילה(, ולפי דברי הרי"ף והראשונים שעמו, פשוט דשבות דאמירה לגוי לא קילא כלל 
משאר שבות על ידי ישראל עצמו העושה בידים דבר האסור מדרבנן. וכביאור הרי"ף 
בגמרא שם, כתבו לבאר בחידושי רבינו חננאל ב"ר שמואל ובחידושי הר"ן )עירובין 
סח.( ועיין בחידושי הרשב"א )שבת קל:( שכתב, ומורי הרב ז"ל כתב בהלכותיו, דשבות 
שיש בו מעשה ושבות שאין בו מעשה דאמרינן התם, כולם באמירה לגוי הן, וכדעת 
הרב אלפסי, אלא שאין פירושו מעשה מלאכה כמו שפירש הרב ז"ל, שאפילו מביא 
בו מעשה  פירוש שנתחדש  בו מעשה  וכו', אלא שיש  גגות מלאכה הוא עושה  דרך 
בגופו של דבר, כגון עשיית כלי או אפיה או בישול ולהחם מים וכיוצא באלו, שנתחדש 
ענין בגופן, וכו' אבל הבאת כלים ואוכלין מרשות לרשות, ודאי לא מתסרי )משום 
הכנה  בהן  נתחדשה  שלא  כיון  בהבאתם,  הסנדלר  יוחנן  לרבי  אפילו  שבת(  מעשה 
בשבת, ולפיכך החמירו באמירה לגוי אפילו במקום מצוה היכא דקא מתקן ומחדש 
מידי בגוף הדבר וכו'. )ובחידושי הרשב"א עירובין סח. דחה פירוש הרי"ף הנ"ל(. וכן 
כתב בחידושי הריטב"א )עירובין מא: וסח.( בשם רבינו יונה, והסכים לזה. ומכל מקום 
מבואר יוצא מדברי רבינו יונה והרשב"א והריטב"א שאף על פי שלא הסכימו לפירוש 
הרי"ף, מכל מקום בעצם הדבר שאין לפרש בדברי הגמרא דשבות דלית ביה מעשה 

היינו שבות דאמירה לגוי, הסכימו בזה לדעת הרי"ף.

ולפי יסוד זה יש לומר דהוא הדין לענין אמירה לגוי לעשות מלאכה בשביעית, שלפי 
דברי הרי"ף ורבים מהראשונים בודאי חשיב כשבות דאית ביה מעשה, ודמי לישראל 
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אמירה לנכרי בשביעית/הרב דוד יוסף

העושה מלאכה דרבנן בידים, ויש לומר דלענין שביעית חמיר יותר, שהרי רצון התורה 
שתשבות האדמה ולא תיעבד מחמתו, ובודאי באמירתו הוא מביא לידי כך שנעשית 
מלאכה בקרקע, ואין האדמה שובתת בשביעית מחמת אמירתו, אלא שאף לפי יסוד 
זה עדיין יש לומר דדוקא אמירה וציווי לגוי שעיבוד בשדהו אסורה, אבל אם עושה 

הגוי מעצמו בלא שיאמר לו, ואינו בשליחותו כלל, לא גרע מעשייה בשינוי ושרי.

ומצאתי אחר החיפוש חברים לסברא הנ"ל ועיין להגרש"ז אויערבך בספר מעדני ארץ 
)בשביעית סימן יג( שהאריך להכריח שעיקר חיוב שביתת השדה בשביעית הוא על 
האדם שלא יעבוד, ולהלן )שם אות ח'( כתב לבאר, שאף על פי שעיקר חיוב שביתת 
השדה בשביעית הוא רק אקרקפתא דגברא שחורש וזורע בשביעית, מכל מקום כיון 
שנעשה עבירה בגוף הארץ, לכן מסתבר שהאומר לגוי שיעבוד בשביעית בשדה שלו, 
חמיר טפי משבות דשבת, כיון דהכא איכא עבירה נמי בגוף השדה, וגורם שתיעשה 
עבודה בגוף השדה, ומחמת כן אסור להשכיר שדהו לגוי כיון שגורם למניעת שבת 
הארץ, וע"ש שכתב לפי זה ליישב הוראת המבי"ט והמהרי"ט הנ"ל שהתירו במשכיר 
הקרקע קודם שביעית, כשיש ספק אם יעבוד הגוי גם בשביעית. ובספרו מנחת שלמה 
)שביעית פרק ד' משנה א'( כתב לדייק מלשון המהרש"ל בחכמת שלמה הנ"ל, שלא 
אסר אלא אמירה לגוי בשביעית, אבל אם עושה הגוי מעצמו אינו אסור, ולא דמי 
בעצמו  גורם  אם  רק  הוא  האיסור  שביעית  ולענין  בשבת,  בהמה  לשביתת  לגמרי 
לעבודת הארץ שאין זה רצון השי"ת. וכן ראיתי גם להגרא"מ שך בספר אבי עזרי )פרק 
ג' מהלכות שמיטה ויובל הלכה ח' אות ב'( שכתב, דאפילו אם כדברי המנחת חינוך 
דהאיסור הוא שלא יעבוד הגוי בשדהו, מכל מקום לא דמי לשביתת בהמה לגמרי, 
דבשביתת בהמה הוא מוזהר למנוע שלא תעבוד הבהמה, ואפילו כשאחר עובד בה או 
שעובדת מעצמה צריך למנוע עבודת הבהמה, אבל לענין שביעית אינו מוזהר למנוע 
חייבה  לא  בעצמו  בנטע  אפילו  הגוי שלא מדעתו, שהרי  כן  כשעושה  לעבוד  מהגוי 
יותר שאפילו אם  ועוד  לעקור,  חייבוהו  קנס  ורק משום  לעקור מה שנטע,  התורה 
נטע קודם שביעית היה לנו לחייבו לעקור בשביעית מפני שאין כאן שביתת הארץ, 
ומוכח שאף ששדהו עושה מלאכה אינו חייב למנוע דבר זה, ולפי זה יש לומר דאיסור 
שביעית הוא אזהרה על האדם שלא יעבוד, אלא דלא בעינן לזה דיני שליחות, ומאחר 
העשה  על  בין  עובר  ודעתו,  רצונו  לפי  כן  עושה  שם  העובד  ואחר  הבעלים  שהוא 
ובין על הלאו, ואף שלא עשה בידיים כיון דנעשה על פי דעתו וציוויו אף שאין כאן 
שליחות וכגון שעובד גוי בשדהו, מכל מקום עובר, וכתב גם כן ליישב לפי זה הוראת 
המבי"ט והמהרי"ט הנ"ל שהתירו כשמשכיר לגוי בהבלעה קודם שביעית, וסיים לפי 

זה שאם הגוי עושה מעצמו בשדה של ישראל אינו עובר כלל. וע"ש.
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אמירה לנכרי בשביעית/הרב דוד יוסף

והנה בענין אמירה לגוי בשביעית, יש להעיר עוד, שאם הגוי הוא שכירו של הישראל, 
חמיר טפי משאר גוי, לפי מה שכתב המחנה אפרים )הלכות שלוחין סימן יא(, דאף 
על גב דאין שליחות לגוי, מכל מקום העושה מעקה על ידי אומן גוי, כיון דשכיר הוא 
אצלו אמרינן דיד פועל כיד בעל הבית, ויכול לברך עליו. ובשו"ת אגודת איזוב מדברי 
)חלק אורח חיים סימן יא בד"ה איברא( כתב לבאר לפי זה שיטת הראשונים הסוברים 
על פי המכילתא דאיסור אמירה לגוי בשבת הוי דאורייתא, דהיינו באופן שהגוי הוא 
שכירו של הישראל, דכיון דידו כדי בעל הבית חשיב כעושה בעצמו. ואמנם יש מקום 
לפקפק בזה, חדא דהנה השער המלך )פרק א' מהלכות תרומות( כתב לדחות דברי 
המחנה אפרים, והוכיח מהגמרא )בבא קמא נא:( דאף בגוי שכיר יום לא אמרינן שידו 
כיד בעל הבית. וכן הסכימו דלא כהמחנה אפרים, בשו"ת חקרי לב )מהדורא תנינא 
ליורה דעה סימן ט'( ובשו"ת נדיב לב )חלק חשן משפט סימן סב( והערך השלחן אורח 
חיים )סימן שז סק"י( ובשו"ת שואל ומשיב קמא )חלק ב' סימן קי(. ועוד דהנה בשו"ת 
מהר"ם שיק )חלק אורח חיים סימן ק'( כתב, דאף לפי סברת המחנה אפרים, לענין 
איסורי שבת אין שייך לומר דיד פועל כיד בעל הבית. אמנם בבית יוסף יורה דעה 
)סימן קלב( שהובא בש"ך )שם ס"ק לג( מוכח דאף לענין איסורים אמרינן דיד פועל 
כיד בעל הבית. ובסוף המבוא להלכות אמירה לגוי בשבת הארכתי בענין זה לגבי דין 
אמירה לגוי בשבת, אם בגוי שכיר שייך לומר דחשיב כמו שעושה הישראל. ואכמ"ל.

בנידון אם מצות שביעית היא שלא תיעבד הארץ או שלא  עוד במה שכתבו  ועיין 
יעשה האדם פעולה שתיעבד הארץ, ובענין אמירה לגוי בשביעית שיעשה בקרקע של 
ישראל, בשו"ת פרי הארץ חלק ג' )חלק יורה דעה סימן ד'( ובשו"ת אדמת קודש )חלק 
ב' מיורה דעה סימן ז- ט( ובברכי יוסף יורה דעה )בשיורי שיריים סימן שלא( ובשו"ת 
בית יצחק )חלק ב' מיורה דעה סימן קכא אות ח'( ובשו"ת בני ציון חלק א' )סימן ב' 
אותיות פז-צה( ובשו"ת מעשה אליהו מני )סימן קט( ובספר תורת הארץ חלק א' )פרק 
ו'( ובשו"ת ציץ הקודש חלק א' )סימן טז( ובספר דרך אמונה )הלכות שמיטה ויובל 
פרק א' סק"א, ובביאור הלכה שם פרק ח' הלכה ב'( ובילקוט יוסף )שביעית עמוד קיד 
והלאה( ובשו"ת שבט הלוי חלק י'  )סימן ר'( ובחידושים וביאורים להגר"ח גריינימן 

)שביעית סימן ד'(.
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זכרון להולכיםזכרון להולכים

אחד מן החבורה שמת תדאג כל החבורה כולה )שבת קו.(

הרה"ג אברהם וקסלשטיין ז”ל
בני החבורה בבית המדרש עטופי אבל וצער על פטירתו של אחד מהמיוחדים שבחבורה 

הרב אברהם וקסלשטיין ז”ל במיטב שנותיו, והוא אך בן שלש ושלושים שנה.

"בית אברהם –  בישיבת  ימיו, אם בשנות בחרותו  כל  לן באהלה של תורה  המנוח 
סלונים" בירושלים, ולאחר מכן בכולל "מתיבתא דרב עמרם חסידא" שם עסק בלימוד 
וליבון הלכה בשו"ע או"ח ויו"ד, ואף נבחן במסגרת "מפעל הש"ס" על חלקים נכבדים 
זאת  ובעקבות  בארץ,  התלויות  מצוות  בלימוד  לעסוק  גם  לבו  נמשך  ויו"ד.  מאו"ח 
הצטרף לפני למעלה מחמש שנים לחבורת הלומדים בבית מדרש גבוה להלכה "אמונת 
איש", ואף כאן שקד על תלמודו והשתלם בלימוד סדר זרעים, ואף נבחן על תלמודו 

כסדר, ואף העלה על הכתב חידושי תורה בעניני מצוות התלויות בארץ.

בלטו בו טוב לב ועדינות נפש מיוחדת, תמיד צהלתו בפניו, ומקבל כל אדם בסבר 
פנים יפות, כולו אומר צניעות וענוה, כמאחז"ל )סנהדרין פח:( "איזהו בן עולם הבא 
ענותן ושפל ברך שייף עייל שייף נפיק גריס באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא 

לנפשיה".

לפני למעלה משנה נתגלתה בגופו המחלה הקשה, ובערב חג הסוכות אשתקד הוטס 
גילוי  לידי  בא  זו  מזור למחלתו, בתקופה  טובי הרופאים למצוא  ניסו  לארה"ב שם 
עוצם אמונתו ובטחונו בבורא עולם, חדשים רבים של שהייה בבתי חולים בניכר לא 
יכלו לרוחו האיתנה, הוא לא היה צריך חיזוק ועידוד, ובאמונת תום קיבל את יסוריו 

באהבה. 

מדרשינו,  בבית  החבורה  בני  מהם  הרבים,  ידידיו  עם  התכתב  חליו  מיטת  מתוך 
במכתביו חיזק את כל ידידיו, באמונה ובטחון ובתקוה לחזור לסדרי הלימוד בכולל, 

אך משמים כבר נגזירה הגזירה.

בפניא דמעלי שבתא, י"א בסיון תשע"ה, החזיר את נשמתו המזוככת לבוראה, למגינת 
לבם של משפחתו העניפה, ידידיו ומוקיריו הרבים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
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ביעור מעשרות/ הרב רייכנברגביעור מעשרות/הרב רייכנברג

ביעור מעשרות
הדינים הנוהגים לאחר זמן ביעור מעשרות

מצוות ביעור מעשרות מחייבת בשני דברים:

ואת  ללוי  הראשון  מעשר  את  ולתת  מהטבל  והמעשרות  התרומות  את  א.להפריש 
המעשר העני לעני.

ב. מעשר שני הנמצא במטבע יש לבערו מן העולם וכן מטבל הטבול למעשר שני צריך 
להפריש את מעשר השני ולבער את המעשר מן העולם.

במנחת יצחק חלק ח' סי' רי"ח כתב שבזמן הזה מצוות ביעור כוללת גם לשרוף או 
לאבד התרומה הטמאה, ובמנחת שלמה סי' ס"ה )בהערה(  כתב שאף תרומה טהורה 
צריך לאבד, אך בפסקי הלכה שפרסמו על פי פסקי החזו"א ובמחיצתו לא חששו לזה 

ולכן למעשה נכתוב בהמשך לא לפי שיטות אלה.

חייבים  מלאכה"(  "גמר  לאחר  אז  שהיו  )דהיינו  בפסח  בביעור  דברים שהתחייבו  ג. 
בביעור גם אחרי פסח וצריך לקיים את מצוות הביעור באותו יום עד שקיעת החמה.

חייבים  אינם  מהודרת  השגחה  עליהם  שיש  דברים  וכן  בביעור  חייב  אינו  דמאי  ד. 
בביעור אף לנוהגים להפריש בביתם לפני שאוכלים.  

לכן למעשה:

מי שיש לו "טבל ודאי" משנה שישית כגון יין או שמן ושכח לקיים את הביעור בזמנו 
או שמקבל אותם עכשיו ממי שלא הפריש מהם תרומות ומעשרות, צריך באותו יום 
שמקבל או נזכר, להפריש את התרומות ומעשרות ולתת את המעשר ראשון ללוי )- 

הנוהגים תמיד לתת מעשר ראשון ללוי(, ואת המעשר עני לעני.

כיון שלא צריך לתת את המעשר ראשון  לו או מקבל "ספק טבל",  מי שנזכר שיש 
והמעשר עני שהמוציא מחברו עליו הראיה, אין חובה להפריש באותו יום )זו דעת 

מרן החזו"א זצ"ל ודלא כאומרים שמ"מ צריך להפריש באותו יום אע"פ שלא נותן(.

א. מי שנזכר שיש לו מטבע של מעשר שני, צריך לבערו מהעולם באותו יום או לחללו 
באותו יום על מטבע קטן ולבערו )ביעור המטבע אפשר לעשות ע"י פירורו בעזרת 
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ביעור מעשרות/ הרב רייכנברגביעור מעשרות/הרב רייכנברג

ע"י דפיקת  יכול לקלקל את הצורה  זו,  לו אפשרות  אין  דיסק לחיתוך מתכות. אם 
פטיש או עיקום המטבע ע"י צבת וכד' ואח"כ לעטפו היטב בנייר או שקית פלסטיק 
ולהדביק בסלוטיפ ולהשליך לפח הגדול שמחוץ לבית. יש שנהגו לחלל המעשר שני 
על פרי טהור, והם יכולים לחלל על כף שקדים או אגוזים טחונים ולפזר בגינה או 

בחצר(.

לשנה  )השייך  שני"  ל"מעשר  הטבול  טבל  ספק  או  ודאי  טבל  לו  שיש  שנזכר  מי  ב. 
החמישית לשמיטה או השנה הרביעית(, עליו להפריש באותו יום שנזכר או באותו 

יום שמקבל, ולחלל באותו יום את מעשר השני ולבערו מן העולם כנ"ל.    

הרב שאול רייכנברג

תנחומינו הכנים
למכובדנו וידידנו היקר

הרה"ג שמעון יהודה וייזר שליט"א
וכל משפחתו שיחיו

ולמשפחות עמנואל - זומר שיחי'
על פטירת הבת - האחות

מרת אסתר ע"ה

אשת יבלחט"א הרב יחזקאל עוזי שליט"א

בן ר' שמעון מאיר ז"ל

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 
ולא תוסיפו לדאבה עוד

ראש בית המדרש חבר הלומדים
וההנהלה
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מכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

מכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

אחוז שטח חודשי הקטיףשם הפרי
הערלה

אחוז פירות 
הערלה

83530 - 10אוכמניות

אפרסק מזן עודד 
)דומה לסווילינג( 

ציפה לבנה

6104.16

נקטרינה ציפה לבנה 
15 - 5

6125.8

נקטרינה ציפה לבנה 
)כמה זנים(

7167.9

לוח אחוזי ערלה בפירות קיץ תשע"ה
ד"ר משה זקס

מפאת "קדושת שביעית" בפירות הקיץ יש לקנותם רק ב"חנויות שמיטה", או מ"אוצר 
בי"ד" ובהם מקפידים שלא יהיה בפירות ערלה כלל.

בשעת הדחק יש שאיפשרו לקנות בחנות רגילה כאשר משלמים בהקפה, בצ'יק, או 
המוכר  בהכשלת  וכן  ונעבד",  "שמור  באיסור  מקילים  כזו  )בקניה  אשראי.  בכרטיס 
להקל  ורוצים  במתנה,  המקבלים  יש  וכן  שביעית(.  דמי  ובמסירת  סחורה  באיסור 
באיסור "שמור ונעבד". לאלה אנו מפרסמים לוח ערלה חלקי כאשר אנו מציינים רק 
את המין והזן ששטח מטעי הערלה הוא יותר מ 10% )שהמטעים מצויים( ו - או יותר 

מ 4% מהפירות הם ערלה.

לנטיעה  השלישית  בשנתו  שנמצא  מה  את  ערלה  כחשש  מציינים  שאנו  להעיר  יש 
בשדה. חלק גדול מהמטעים )מלבד ענבים( גדלים שנה במשתלה עד שנוטעים אותם 

במטע, ויש המתחשבים בזה, אך הכשרויות המהודרות לא מתחשבות בזה.
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

מכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

מכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

אחוז שטח חודשי הקטיףשם הפרי
הערלה

אחוז פירות 
הערלה

155.4לימון

ענבים בלי חרצנים 
סייבל )שחור לא 

גדול(

8 - 7379.3

ענבים בלי חרצנים 
664, אוטם קריפ 

)ענב לבן מאורך( 1

10 - 86029

ענבים בלי חרצנים 
אוטם רויאל )ענב 

שחור

9 - 8275.6

ענבים בלי חרצנים 
סקרלוטה אדום, 

בנוני - גדול

9163.8

פאפיה )יש 
הסוברים שדינו 

כירק(

80

פסיפלורה = 
שעונית

12 - 72040

1 אין זה הסולטנינה שהוא ירוק צהוב
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

לוח ביעור לפירות שביעית
בעריכת ד"ר משה זקס

עיקרי הלכות הביעור למעשה

פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית מותר לאוכלם כל זמן שמצוי מאותו המין 
בשדה. וכאשר כלה אותו המין מהשדה, אם נמצאת ברשותו כמות גדולה יותר ממזון 
ג’ סעודות )הגדרת ג’ סעודות, ראה משפטי ארץ שביעית פרק ל(, עליו להפקיר את 

מה שיש לו בבית. אם לא זכו אחרים במה שהפקיר, רשאי המפקיר לזכות בחזרה.

זה קרה בשוגג,  ולא התבערו בזמנם, ואף אם  פירות שביעית שהיו ברשות ישראל 
מיד  לבערם  יש  בשוגג   או  באונס  לא התבערו  אומרים שאם  ויש  באכילה,  נאסרו 
כשנודע לו הדבר, ואחר כך הפירות מותרים. פירות ישראל שהיו ברשות נכרי בזמן 
הביעור, וכן פירות נכרים לנוהגים בהם קדושת שביעית, צריך לבערם ביום שמגיעים 
לרשות ישראל. לגבי הנוהג קדושת שביעית בפירות נכרים וקונה אותם מיהודי שאינו 
נזהר בקדושתם לאחר שעבר זמן הביעור, לדעת החזו"א לכאורה אין להשתמש בהם, 
ויש אומרים שניתן לבערם )להפקירם( מיד לאחר שקיבלם, )ראה משפטי ארץ שביעית 

פרק לב סעיף ז(. 

כלה  כבר  קיים ספק אם  ותיתכן תקופה בה  זמן הביעור,  קשה לקבוע במדויק את 
יום או להפקיר בתחילת תקופת הספק  מהשדות. במשך זמן זה צריך להפקיר בכל 
כלו  שודאי  הזמן  שיעבור  עד  לביתו,   שמכניסם  אף  בהם,  לזכות  שלא  ולהתכוון 

מהשדות. ראה פרטים משפטי ארץ שביעית פרק לא סעיף ט.

מצוות ביעור נוהגת בפירות האילן של שביעית שגדלו אצל ישראל, וכן אם גדלו אצל 
נכרים ובאו לידי ישראל - לנוהגים קדושת שביעית בפירות נכרים. וכן הדין בירקות  
ובמיני תבלין שגדלו אצל ישראל בתנאי שאין בהם איסור ספיחים )כי אז הם אסורים 
בהם  לנוהגים   – נכרים  אצל  שגדלו  בקטניות  וגם  אלה  בכל  וכן  בשימוש(,  לגמרי 

קדושה.
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

באלו דברים שכיחה מצות ביעור

מצות ביעור שכיחה בדברים המשתמרים בקירור, בהקפאה, וכן בשימורים, מיצים, 
במוצרים  וכן  רב,  זמן  המשתמרים  ופיצוחים  שקדים  כגון  יבשים  דברים  או  יינות 
תעשייתיים שמעורבים בהם פירות שביעית. אבל בחלק מהירקות והפירות הטריים 
אין משמעות מעשית לביעור, כי בהם אין הירק או הפרי הטרי נשמר עד המועד שכלה 
ג’  משיעור  יותר  הגדולה  כמות  של  בהקפאה  כמו  חריג  למקרה  )פרט  בשדה.  לחיה 
סעודות(. להלן דוגמאות של ירקות ופירות שאינם כלים מהר אלא נשמרים במחסנים 
ובתי קירור לאחר אסיפתם: בצל, שום, בטטה, תפוח אדמה, גזר, דלעת, דלורית, אננס, 
חזרת, אבטיח, אגוז, שקד, גרעיני חמניות ואבטיח, חימצה )חומוס(, אגוזי אדמה, אגס, 
תפוח, אשכולית, תפוז, לימון, אבוקדו, קיווי, רימון ותמר. בלוח התאריכים ל"קדושת 
שביעית" שכבר התפרסם, מפורט לגבי כל מין באיזה תאריך מגיעה לשווקים תוצרת 

של השנה השמינית שבה אין קדושת שביעית ולא חובת ביעור.

הסברים ללוח התאריכים
וקטניות( א.  ירקות  )וכן  לפי שיטתו של החזו"א, שפירות  נקבעו  בלוח  התאריכים 

המתייחסים לשנה השמינית, אינם מצילים מן הביעור, כלומר אע"פ שפירות אלו 
נמצאים בשדה, אין מתחשבים בהם לענין ביעור, וכשכלו מן  השדות והמטעים 
הזמן  את  גם  בהערות  כתבנו  בירקות  אמנם  הביעור.  זמן  הגיע  שביעית  פירות 
שממשיכים  אף  בשמיטה  המעשרות  לעונת  שהגיעו  ירקות  השדות  מן  שכלים 
כ"יש  נכתב  זה  מיוחד  כפי שנראה שזו מסקנת החזו"א. מועד  לגדול בשמינית, 

אומרים" - י"א - בלוח הירקות, ובלוח התבלינים בטור האחרון, 

התאריכים מבוססים על הערכה וייתכנו שינויים.ב. 

לזמן הכילוי כתבנו לכל מין שני תאריכים:ג. 

כמות      . 1 ובמטעים  בשדות  אין  כבר  שמא  ספק  שקיים  מעריכים  אנו  בו  המועד 
מספקת של פירות וירקות ראויים לאכילה )לבעלי חיים( כדי להציל מן הביעור, 

במועד זה יש לבער מספק. 

והמטעים, . 2 והירקות מהשדות  לגמרי הפירות  כלו  מניחים שכבר  אנו  בו  המועד 
במועד זה עבר זמן הביעור.
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

בהערות ללוח הפירות כתבנו גם את המועד המשוער לסיום הקטיף במטעים. אך אנו 
מניחים שמועד זה עדיין אינו מחייב בביעור כיון שגם אחרי הקטיף נשארים במטעים 

ובשדות שאריות בכמות המצילה מן הביעור. 

לוח זמני ביעור לפירות האילן 

תחילת שם הפרי
תקופת 
הספק

הזמן 
שודאי כלה 

הערותמ:

א' אב ע"ואבוקדו
 

א' אלול 
ע"ו

קטיף אחרון ט"ו תמוז ע"ו

קשה לקבוע את התאריך שבו נרקבים האגוזים שנשארים אגוזים
על העצים או על הקרקע. התאריך הרשום הוא השערה

כמעט הכל אילסר )לוז(
יבוא

חובת הביעור רק לתוצרת מקומית. קטיף אחרון ט"ו חשון 
תשע"ו . – זמן ביעור ט"ו אדר א' ע"ו - א' אייר ע"ו, ויתכן 

אף מאוחר יותר.

כנ"ל באגוזי אילסר. קטיף אחרון  א' כסלו תשע"ו"אגוזי-מלך

פיסטוק חלבי 
)בטנה(

כנ"ל באגוזי אילסר. קטיף אחרון א' כסלו תשע"ו"

ט"ו אדר א’ מקדמיה
קטיף אחרון א' תשרי תשע"וא’ אייר ע"וע"ו

גם יבוא

ט"ו אדר א’ פקאן
ע"ו

א' אדר   
ע"ז

קטיף אחרון  א' כסלו תשע"ו
קשה לקבוע מתי כלים האגוזים שנפלו מהעצים ומונחים 

על האדמה. מספק החמרנו עד סוף חורף ע"ז.

י"א תשרי אגס
ע"ו

א’ כסלו 
ע"ו

קטיף אחרון כ"א אלול תשע"ה. במשך החורף ובתחילת 
הקיץ משווק  מקירור 
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

תחילת שם הפרי
תקופת 
הספק

הזמן 
שודאי כלה 

הערותמ:

ט"ו כסלו אוכמניות
ע"ו

ט"ו טבת 
ע"ו

קטיף אחרון י"ז חשוון תשע"ו

ט"ו אדר א’ אנונה
קטיף אחרון ט"ו שבט  תשע"ו א’ ניסן ע"וע"ו

ט"ו טבת  אפרסמון
ע"ו

א’ אדר א’ 
קטיף אחרון ב’ טבת תשע"ו  ע"ו

אפרסק 
ט"ו שבט א’ טבת ע"וונקטרינה

ע"ו
קטיף אחרון  ט"ו כסלו תשע"ו 

ט"ו אלול א’ אב ע"ואשכולית
ע"ו 

קטיף אחרון  כ’ סיוון. בהמשך משווק מקירור עד היבול 
החדש

א’ ניסן ע"וא’ שבט ע"ואתרוג
נמצא בפוסקים שזה זמן הביעור ומסתבר כך שהרי בחורף 

מורידים המגדלים את כל הפירות מהעצים, ועל הקרקע 
אינם משתמרים. אמנם יש עצים בודדים מוזנחים וכן יש 

מעט אתרוגים שהמגדלים לא מורידים עד הקיץ.

א’ שבט א’ טבת ע"וגויאבה
ע"ו

קטיף אחרון ט"ו חשוון ע"ו  

ט"ו תמוז דובדבן וגודגדן
ע"ה

ט"ו אב 
ע"ה

קטיף אחרון א’ תמוז תשע"ה

ראה כל סוג במקומו: אשכוליות, תפוזים, קלמנטינות, לימון, אתרוג, הדרים
לימה)לימון מתוק(, קומקווט )תפוז סיני(, לימקווט )לימון סיני(.

בגמרא וברמב"ם נזכר תאריך זה ונהגו לסמוך על כך. שבועות שבועות זית 
בזמנינו כלים לפני כן.
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

תחילת שם הפרי
תקופת 
הספק

הזמן 
שודאי כלה 

הערותמ:

ט"ו  טבת חבוש
ע"ו

ט"ו אדר ב’ 
ע"ו

קטיף אחרון א’ טבת ע"ו 

א’ ניסן ע"ו א’ אדר ע"ו  חרוב 
כמעט ולא קיים קטיף מסודר. הפירות נושרים מעצמם 

מהעצים וכלים.
י"ט שבט יש על העץ והרבה על הרצפה פרי הראוי גם 

למאכל אדם יש גם ירוקים של השנה החדשה

י"א תשרי ליטשי
ע"ו

ט"ו חשון 
ע"ו

קטיף אחרון י’ אלול ע"ה 

א’ שבט א’ טבת ע"ולימה
ע"ו

קטיף אחרון א כסלו ע"ו 

א’ אלול  לימון
ע"ו 

א’ חשון 
ע"ז 

קטיף אחרון מסודר של מה שחנט בשביעית )והגיע לעונת 
המעשרות בשמינית( – א’ אב ע"ו . לאחר מכן במשך כמה 

חדשים משווקים לימונים מקירור. כמות מסוימת של 
פירות נשארת  על העצים זמן רב אחרי הקטיף המסודר 

ותאריך כילויים  אינו ברור ומוערך לחשוון.

י"א אדר א’ לימקווט
ע"ו

א’ אדר ב’ 
ע"ו

קטיף אחרון  ט"ו שבט תשע"ו

ט"ו תמוז מישמש
ע"ה

ט"ו אב 
ע"ה  

קטיף אחרון א' תמוז תשע"ה, פעמים נשאר על הארץ 
הרבה מישמשים יבשים הראויים למאכל בהמה, עד 

תחילת החורף.
 

א’ אדר א’ א’ שבט ע"ומנגו
ע"ו

קטיף אחרון  ט"ז טבת תשע"ו

נקטרינה 
)אפרשזיף(                         

ראה אפרסק

ערב פסח ענבים
ע"ו 

ערב פסח 
ע"ו 

תאריך זה מוזכר בגמרא ונפסק ברמב"ם ונהגו לסמוך על 
זה. אמנם בזמננו נשתנתה המציאות וענבים כלים במשך 

החדשים שבט אדר 
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

תחילת שם הפרי
תקופת 
הספק

הזמן 
שודאי כלה 

הערותמ:

א אדר א’ א’ שבט ע"ופיגו’אה
ע"ו

קטיף אחרון  ט"ז טבת ע"ו 

ראה אגוזיםפיסטוק חלבי

א תמוז א’ סיון ע"ופומלה 
ע"ו

קטיף אחרון ט"ז אייר 

א תמוז א’ סיון ע"ופומלית
ע"ו

קטיף אחרון ט"ז אייר 

פאפיא
לא הכנסנו מועדים כיון שרוב הפרי הוא מחממות והוא 

ערלה.אך קיימים עצים בחצרות ובגנים המניבים פרי 
שבקדושת שביעית מאמצע קיץ השמיטה ועד לקיץ הבא

ראה אגוזיםפקאן 

ט"ז שבט צבר
ע"ו

ט"ז אדר 
א’ ע"ו

 קטיף אחרון ט"ז טבת ע"ו

א אדר א’ קיווי
ע"ו 

א אדר ב’ 
ע"ו

קטיף אחרון ט"ז שבט תשע"ו . לאחר מכן משווק מקירור

קלמנטינה 
ושאר קליפים

ט"ו אייר 
ע"ו

ט"ו סיון 
ע"ו

כללנו את כל סוגי הקלמנטינות לתאריך אחד כיון 
שמסתבר שכולם מין אחד לביעור. קלמנטינות משווקות 

בדרך כלל סמוך לקטיפתן ולא מצוי בהן חובת ביעור בפרי 
טרי. קטיף אחרון א’ אייר תשע"ו

קטיף אחרון כ"ג אייר תשע"ו ז’ תמוז ע"וז’ סיון ע"וקומקווט
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

תחילת שם הפרי
תקופת 
הספק

הזמן 
שודאי כלה 

הערותמ:

כ"ה ניסן קרמבולה
ע"ו

כ"ה אייר 
ע"ו

קטיף אחרון א’ ניסן תשע"ו

א' אדר א' א' טבת ע"ו רימון
ע"ו

קטיף אחרון ט"ו כסלו תשע"ו לאחר מכן משווקים 
רימונים במשך כמה חדשים מקירור

ט"ו חשון שזיף
ע"ו

ט"ו כסלו 
ע"ו 

קטיף אחרון  א חשון תשע"ו   

א’ תמוז שסק
קטיף אחרון ט"ו סיון תשע"ה א’ אב ע"הע"ה

שעונית 
מרבית הגידול הוא ערלה אבל יש  מגדלים בפיקוח שאין י’ סיוון ע"וי’ אייר ע"ו)פסיפלורה(

בהם ערלה . קטיף אחרון ט"ו ניסן

ט"ו ניסן א’ טבת ע"ושקד
ע"ו

קטיף אחרון ט"ו כסלו תשע"ו . לאחר מכן משווקים 
השקדים במשך שנה ויותר ממחסנים

חנוכה ע"וחנוכה ע"ותאנה  
זמן זה מוזכר בגמרא ונפסק ברמב"ם ונהגו לסמוך על 

זה. בזמננו  נגמר קטיף התאנים הוותיקות בחשוון, אך 
הארגמניות רק בסוף טבת. ויש מקום לבערם מאוחר יותר.  

התאנים המיובשות מיובאות מחו"ל

פורים ע"ופורים ע"ותמר
זמן זה מוזכר בגמרא ונפסק ברמב"ם ונהגו לסמוך על זה. 

בזמננו קטיף אחרון ט"ו חשון  והם כלים בניסן. לאחר מכן 
הם משווקים מהקפאה או מיובשים

ט"ו סיון תפוזים
ע"ו

טו אלול 
ע"ו

קטיף אחרון א’ סיון. במשך הקיץ משווקים תפוזים 
מקירור

א אדר ע"וא’ טבת ע"ותפוח עץ 
קטיף אחרון א’ טבת ע"ו אך יש שאריות פרי על העצים 

עוד כמה שבועות. במשך החורף ותחילת הקיץ משווקים 
תפוחים מקירור.
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

לוח מועדי ביעור לקטניות ודגנים 
באיסור  בשימוש  אסורים  יהודים  אצל  שמיטה  בשנת  שגדלו  ותבואה  קטניות 
“ספיחים". בלוח התאריכים לקדושת שביעית ואיסור ספיחים, שהוציאו המכון ובית 
המדרש, כתובים התאריכים שבהם מצויה בשווקים תוצרת אסורה. מועדי הביעור 
שלהלן אינם מתייחסים למה שגדל אצל יהודים ויש בו איסור ספיחים אלא לגידולי 

נכרים בלבד )שאין בהם איסור ספיחים( לנוהגים בהם קדושת שביעית.

ויותר  ומשווקים במשך שנה  נאספים בשדות פעם אחת בשנה  גידולים אלה  יבולי 
ממחסנים.

כיון  אך  מהשדות,  האסיף  גמר  לאחר  מיד  הוא  בלוח  הספק  תקופת  תחילת  מועד 
ע"י  מתקלקלים  שהגרעינים  עד  הספק  זמן  נמשך  האדמה,  על  נשארים  שגרעינים 

הגשמים.

גידולים אחרים: באגוזי אדמה )"בוטנים"(, אפונה לשימורים, דוחן )לציפורים(, חריע 
)לשמן(, ותירס פופקורן, הערכתנו היא שאין בארץ גידול של נכרים ומשום כך לא 
אשבולים  בתירס  ייבוא.    גם  יש  וחריע  בדוחן  לעיל.  שהוסבר  כפי  בטבלה,  כללנו 

וגרגרים לחים הרוב גידול יהודי וחשש איסור ספיחים. 

תחילת תקופת שם הקטנית
הספק

הזמן שודאי 
הערותכלה

ט"ו טבת ע"וט"ו חשון ע"וגרעיני אבטיח 
יש מעט מנכרים, הרוב 

באיסור ספיחים
ט"ו טבת ע"וז’ אלול ע"ה גרעיני חמניות 

יש מעט מנכרים, הרוב 
באיסור ספיחים

א' טבת ע"וא’ אב ע"החימצה )חומוס(
יש מנכרים,  הרבה 

באיסור ספיחים, ויש 
גם ייבוא

א' טבת ע"וכ’ סיוון ע"הלוביה 
ייתכן מעט מנכרים, 

הרוב ייבוא
א' טבת ע"וכ’ סיוון ע"השומשום

ייתכן מעט מנכרים, 
הרוב ייבוא

א’ טבת ע"וכ’ סיוון ע"השעורה
ייתכן מעט מנכרים, 

הרוב ייבוא
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

לוח תאריכי ביעור לירקות
הסבר לתאריכים שבלוח, ראה עמ' 24 סעי' א. בירקות יש להבדיל בין ירקות שנשמרים 
זמן מה בבתי קירור וכדו’ או שעושים מהם שימורים וקפואים, שבהם מצויה מצות 
ביעור, לבין ירקות המשווקים רק טריים ישירות מהשדה שבהם מצות ביעור קיימת 
למעשה רק במידה ומשמרים כמות גדולה במקרר הביתי או בתבשיל מוקפא וכדו’. 

כאמור חובת הביעור קיימת רק במה שקדוש בקדושת שביעית.

מועדי הביעור המובאים בלוח זה לגבי השנה השמינית, הם לירקות שנקטפו בסוף 
השמיטה ואין בהם איסור ספיחים, כמו של נכרים.

וזאת  ביעור,  חובת  בהם  אין  כלל  בדרך   , ראש השנה  לאחר  כאלה שנקטפו  ירקות 
ולכל  למרות שנוהגת בהם קדושת שביעית עד שייקטפו כמותם מזריעת השמינית 
המאוחר עד חנוכה.  אמנם בירקות כתבנו בהערות גם את הזמן שכלים מן השדות. 

התחלת שם הירק
תקופת 
הספק

הזמן 
שודאי 

כלה
הערות

כ' תשרי אבטיח
ע"ו

א' כסלו 
ע"ו

מועדים אלה מבוססים על הנחה שיהיו אבטיחים לשווק 
בשדות נכרים עד ר"ה של השמינית. בהגיע הזמן נעדכן את 

התאריך המדויק.

ה' חשון  אננס
חנוכה ע"וע"ו

תאריך זה הוא לאננס טרי שגדל בארץ. יש גם יבוא שימורי 
אננס ומיובשים נעשים בחו"ל.

ה' חשון אספרגוס
ע"ו

כ' כסלו  
ע"ו

אפונה 
ז' סיון תרמילים

ע"ה
כ' תמוז 

ע"ה

א' אב ארטישוק
ע"ה

ט"ו אלול 
ע"ה

ראה בטטה
הערה

 לא הצלחנו לקבל תאריכים מדוייקים. בטטה שנזרעה 
בשישית ונקטפה בשמיטה אצל יהודים כלתה מן השדות 

בחודשים שבט - אדר תשע"ה. בטטה של נכרים המשווקת 
בקייץ תשע"ה לא הצלחנו לברר מתי תכלה משדותם.



32

הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

התחלת שם הירק
תקופת 
הספק

הזמן 
שודאי 

כלה
הערות

ט"ו תשרי בננה
ע"ו

א' כסלו 
ע"ו

ט"ו תשרי במיה 
ע"ו

א' כסלו 
ע"ו

רוב גדל אצל נכרים

א' טבת בצל יבש
ע"ו

א' שבט 
ע"ו

הבצל היבש המשווק בתחילת החורף נלקט לפני ר"ה או 
נגמר גידולו לפני ר"ה.

ט"ו תשרי בצל ירוק 
ע"ו

ט"ו חשון 
ע"ו

וי"א א כסלו – א טבת

כ' תמוז גזר
ע"ה

ט"ו אלול 
ע"ה

גזר שנזרע אצל יהודים לפני שמיטה כלה מהשדות בניסן, 
באב בשמיטה מגיע לשווקים יבול חדש שנזרע בשמיטה 

והוא באיסור ספיחים. אך יש גידול נכרים עד התאריך 
שכתבנו.

)ראה פלפל(גמבה 

א' כסלו דלורית
ע"ה

א' שבט 
ע"ה

בכסלו – שבט בשמיטה כלה מהשדות הדלורית שנשתלה 
לפני שמיטה .

דלורית
זריעת 
נכרים

ט"ו תשרי 
מועד הביעור לדלורית שגדלה אצל נכרים בקיץ של חנוכה ע"וע"ו

שמיטה,  הוא בתשרי - טבת .
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

התחלת שם הירק
תקופת 
הספק

הזמן 
שודאי 

כלה
הערות

חנוכה דלעת 
ע"ה

א' שבט 
משבט מגיעה דלעת מהערבה, ויש להתייחס אליה כחו"ל ע"ה

אם היא מהערבה הדרומית, ובאיסור ספיחים מהצפונית, 
לסוברים שהיא א"י. 

באב  מגיע לשווקים משאר הארץ יבול חדש שנזרע 
בשמיטה של יהודים הוא באיסור ספיחים,  ומה שגדל אצל 

נכרים ונקטף בשמיטה לנוהגים בו קדושה, חייב  ביעור .
דלעת

זריעת 
נכרים

א' חשון 
ע"ו

א' טבת 
ע"ו

חזרת 
שתילת 
נכרים 

ראש 
השנה ע"ו

א' כסלו 
ע"ו

צפוי הרבה שתילת נכרים,  החזרת הנאספת עד אביב 
השמיטה, תתחייב בביעור החל מראש השנה ע"ו, וי"א  

שרק בסוף חורף ע"ו . הנאספת אחרי ראש השנה של 
השמינית פטורה מביעור.

ט"ו תשרי חסה
ע"ו

ט"ו חשון 
וי"א ט"ו חשון – ט"ו כסלו.ע"ו

חציל
מזריעת 

נכרים 
בשמיטה

ט"ו תשרי 
ע"ו

א' כסלו 
ע"ו

וי"א א' חשון – ט"ו כסלו.  מועד הביעור  הוא לתוצרת 
משתילה בשמיטה )נכרים(. לגבי תוצרת משתילה בשישית 
שנקטפה בשמיטה, קיים ספק אם חייבת בביעור בחדשי  
שבט – אדר בשמיטה, כיוון שהייצור  נמשך רק  כגידול 

מוגן ובערבה ובבקעה.  

כוסבר 
)עלים(

ט"ו תשרי 
ע"ו

א' חשון 
וי"א ט"ו כסלו – א' טבתע"ו

כרוב 
אדום

ט"ו תשרי 
ע"ו

א' כסלו 
וי"א א' כסלו -  ט"ו טבתע"ו

ט"ו תשרי כרוב לבן 
ע"ו

א' כסלו 
וי"א ט"ו כסלו – ט"ו טבתע"ו

ט"ו תשרי כרובית
ע"ו

א' כסלו 
וי"א א' חשון – ט"ו כסלוע"ו

כרפס 
עלים

ט"ו תשרי 
ע"ו

א' כסלו 
וי"א א' כסלו – ט"ו טבתע"ו

כרפס 
שורש

ט"ו תשרי 
ע"ו

א' כסלו 
וי"א א'  כסלו – ט"ו טבתע"ו
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

התחלת שם הירק
תקופת 
הספק

הזמן 
שודאי 

כלה
הערות

כרתי 
)לוף(

ט"ו תשרי 
ע"ו

א' כסלו 
וי"א שבט - אדרע"ו

ט"ו תשרי לפת
ע"ו

א' כסלו 
וי"א א' חשון – ט"ו כסלוע"ו

ט"ו תשרי מילון
ע"ו

א' כסלו 
ע"ו

וי"א ט"ו חשון  - חנוכה 
זמן הביעור נכתב מתוך הנחה שנכרים יגדלו מילונים עד 

ר"ה,  במידה ויוקדם תאריך הביעור נפרסם בזמנו. 

ט"ו תשרי מלפפון
ע"ו

א' חשון 
ע"ו

וי"א א' חשון – ט"ו חשון. מועד הביעור הוא לתוצרת 
משתילה בשמיטה )נכרים(. לגבי תוצרת משתילה בשישית 
שנקטפה בשמיטה, קיים ספק אם חייבת בביעור בחדשי  
חשון - כסלו בשמיטה, כיוון שהייצור  נמשך רק  כגידול 

מוגן ובערבה ובבקעה  

סלק 
אדום

ט"ו תשרי 
ע"ו

א' כסלו 
וי"א ט"ו חשון – א' טבתע"ו

סלק 
עלים

ט"ו תשרי 
ע"ו

א' כסלו 
וי"א א' כסלו – חנוכהע"ו

ט"ו תשרי עגבניה
ע"ו

א' כסלו 
ע"ו

וי"א א' חשון – ט"ו כסלו.  מועד הביעור  הוא לתוצרת 
משתילה בשמיטה )נכרים(. לגבי תוצרת משתילה בשישית 
שנקטפה בשמיטה, קיים ספק אם חייבת בביעור בחדשי  
שבט – אדר בשמיטה, כיוון שהייצור  נמשך רק  כגידול 

מוגן ובערבה ובבקעה  .

פול 
תרמילים

א' סיון 
ע"ה

א' תמוז 
ע"ה

פטרוזליה 
ט"ו תשרי שורש

ע"ו
א' חשון 

ע"ו
וי"א א' כסלו – חנוכה

פטרוזליה 
עלים

טו תשרי 
ע"ו

א כסלו 
וי"א י' חשון – ט"ו כסלו.  ע"ו

פלפל, 
גמבה

ט"ו תשרי 
ע"ו

א' כסלו 
ע"ו

וי"א א חשון – ט"ו כסלו. 
מועד הביעור  הוא לתוצרת משתילה בשמיטה )נכרים(. 
לגבי תוצרת משתילה בשישית שנקטפה בשמיטה, קיים 
ספק אם חייבת בביעור בחדשי  שבט – אדר בשמיטה, 

כיוון שהייצור  נמשך רק  כגידול מוגן ובערבה ובבקעה  

פלפל 
חריף

א' כסלו 
ע"ו

א' טבת 
ע"ו

וי"א א' כסלו – ט"ו טבת. מועד ביעור זה הוא לתוצרת 
משתילה בשמיטה )נכרים(. לגבי תוצרת משתילה בשישית 
שנקטפה בשמיטה, קיים ספק אם חייבת בביעור בחדשי  
שבט – אדר בשמיטה, כיוון שהייצור  נמשך, כגידול מוגן 

ובערבה ובבקעה.
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

התחלת שם הירק
תקופת 
הספק

הזמן 
שודאי 

כלה
הערות

כ' כסלו פפריקה
ע"ה

א' שבט 
ע"ה

זמן הביעור כסלו – שבט  הוא לפפריקה שנזרעה לפני 
שמיטה ונקטפה בשמיטה. הפפריקה שנזרעה בשמיטה, 

כמעט כולה אסורה באיסור ספיחים כיון שיהודים מגדלים 
אותה

צנון 
אדום 

ולבן

ט"ו תשרי 
ע"ו

א' כסלו 
וי"א א' כסלו – א' שבטע"ו

ט"ו תשרי צנונית
ע"ו

ט"ו חשון 
וי"א א' חשון – א' כסלוע"ו

קולורבי
זריעת 
ששית

א' אדר 
ע"ה

א' אייר 
ע"ה

קולורבי
זריעת 
נכרים 

בשמיטה

ט"ו תשרי 
ע"ו

א' כסלו 
ע"ו

וי"א  א' חשון – א' טבת

ט"ו תשרי קישוא 
ע"ו

ט"ו חשון 
ע"ו

וי"א א' חשון – א' כסלו

ה' סיון שום
ע"ה

ה' אב 
ע"ה

שבת 
)שמיר, 

דיל(
א' חשון 

ע"ו
ט"ו כסלו 

ע"ו
ראה גם לוח תבלינים

א' חשון שומר
ע"ו

ט"ו כסלו 
ע"ו

ראה גם לוח תבלינים

שעועית 
תרמילים
)ירוקה, 
צהובה(

ט"ו תשרי 
ע"ו

ט"ו חשון 
וי"א א' חשון – א' כסלוע"ו
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

התחלת שם הירק
תקופת 
הספק

הזמן 
שודאי 

כלה
הערות

א' תמוז תות שדה 
ע"ה

כ' תמוז 
ע"ה

הרבה מנכרים.

תפוחי 
אדמה

ה' אב 
ע"ה

ה' חשון 
ע"ו

להערכתנו מתאריך זה כלים תפוחי אדמה שגדלים אצל 
נכרים ואילו מה שנזרע אצל יהודים אסור באיסור ספיחים. 

אמנם ייתכן שינוי לסוף שמיטה.

תירס 
אשבולים 

ט"ו תשרי 
ע"ו

ט"ו חשון 
ע"ו

אינו גדל כמעט אצל ערבים וכל מה שגדל אצל יהודים 
הקדוש בקדושת שביעית אסור גם באיסור ספיחים. 

התאריך שכתבנו הוא לכמות הקטנה, שגדילה אצל נכרים.

ה' אייר תרד
ע"ה

ה' סיון 
ע"ה

לא התחשבנו בהימצאות גידול תרד אצל נכרים בקיץ, 
הקיים במידה מסוימת, אך אולי רק בהגנה ואצל יהודים, 

ורק באיזורים מעטים. אם יתברר שקיים, יהא סיום  מועד 
הביעור בשמינית.

לוח ביעור לתבלינים

יש לחוש  בטבלה הבאנו את המועד שבו לגבי תוצרת הקדושה בקדושת שביעית  
שכלה מה שבשדות וחייבים בביעור.

חלק מהתבלינים אסורים לגמרי בשימוש משום איסור ספיחים. מאימתי משווקים 
תבלינים אסורים נכתב בלוח התאריכים לקדושת שביעית ואיסור ספיחים שהוציאו 
המכון ובית המדרש. ביבול נכרים אין איסור ספיחים ויש חובת ביעור לנוהגים בהם 
קדושה, צוין בלוח )בטור האחרון( איזה אחוז מהתוצרת המשווקת גדל אצל נכרים. 
גם בגידולים רב שנתיים אין איסור ספיחים כיון שנזרעו לפני שמיטה. צוין מה רב 
שנתי . יש לציין שתבלינים מיובשים או טחונים משתמרים זמן רב )אף יותר משנה( 

ותוצרת שביעית עלולה להיות משווקת במשך השנה השמינית ויותר.
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

מועד הביעור   בשמינית                     
) או בשמיטה(

שם התבלין

תחילת  
הספק 
שכלה 
לחיה

הזמן 
שודאי 

כלה לחיה

 %
היבול 
שגדל 
אצל 
נכרים

%
התוצרת 
מייבוא 
והערות

מועדי 
הביעור 
לפי דעה 
אחרת 
)ראה 

"הסבר 
ללוח"(

אורגנו )מיורם( עלים 
טריים ונוף טחון ) גידול 
חד שנתי  עד שנה, וגם  

רב שנתי(

א' כסלו  
ע"ו

מעטא' טבת ע"ו
רוב 

המיובש 
הוא 

מייבוא

חנוכה -  
א' שבט 

ע"ו

איזוב תרבותי ומצוי 
)מיורם( – עלים טריים 

ומיובשים )רב שנתי(

א' כסלו  
ע"ו

א' טבת ע"ו
מעט

חנוכה -  
א' שבט 

ע"ו

בן איזוב רפואי  - שמן 
אתרי )רב שנתי(

א' כסלו  
ע"ו

א' טבת  
ע"ו

?
גידול 

מצומצם

חנוכה -  
א' שבט 

ע"ו

אניס )כמנון( –עלים 
טריים

גרגרים

א חשוון 
ע"ו

ח' אב ע"ה

א טבת ע"ו

כ' אלול 
ע"ה

מעט

מעט

אין

הרוב

א' כסלו- 
ט"ו טבת 

ע"ו

בזיל )ריחן( – עלים 
)בחורף מוגן בלבד(

יבש וֶשמן

א' חשוון 
ע"ו

א' טבת ע"ו

מעט

הרוב ייבואמעט

א' כסלו- 
ט"ו טבת 

ע"ו

גרגר - הנחלים 
עלים טריים

א' חשוון 
ע"ו

א' כסלו 
ע"ו

איןמעט
א' כסלו- 
ט"ו טבת 

ע"ו
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

מועד הביעור   בשמינית                     
) או בשמיטה(

שם התבלין

תחילת  
הספק 
שכלה 
לחיה

הזמן 
שודאי 

כלה לחיה

 %
היבול 
שגדל 
אצל 
נכרים

%
התוצרת 
מייבוא 
והערות

מועדי 
הביעור 
לפי דעה 
אחרת 
)ראה 

"הסבר 
ללוח"(

דפנה )ער אציל, עץ( –
 עלים לחים

 

יבשים 

אין ביעור 
כי ירוק 

עד ועלים 
משתמרים

מעט

הרוב

זנגוויל טרי )קנה שורש, 
ייתכן שאין ביעור(

יבש

תמוז ע"ה סיון ע"ה
רוב 

איןייבוא

חילבה )גרגרנית, 
מעטאב   ע"התמוז ע"הפנוגריק(  - גרגרים

כמעט 
הכל

חזרת  - ראה בלוח 
בירקות

טרגון )לענה( – עלים 
טריים

)רב שנתי אך מגדלים 
בעיקר כחד שנתי(

             
שמן

ט"ו חשוון 
ע"ו

א' טבת 
ע"ו

ייבואמעט

א' כסלו- 
ט"ו טבת 

ע"ו
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

מועד הביעור   בשמינית                     
) או בשמיטה(

שם התבלין

תחילת  
הספק 
שכלה 
לחיה

הזמן 
שודאי 

כלה לחיה

 %
היבול 
שגדל 
אצל 
נכרים

%
התוצרת 
מייבוא 
והערות

מועדי 
הביעור 
לפי דעה 
אחרת 
)ראה 

"הסבר 
ללוח"(

כוסבר )גד השדה( – 
עלים     בשמיטה

בסוף השמיטה

 

זרעים וטחון

אדר ב' 
ע"ה

א' חשוון 
ע"ו

כ' אייר 
ע"ה

ניסן ע"ה

א' כסלו 
ע"ו

כ' סיוון 
ע"ה

מעט

מעט

אין

הרוב

ט"ו 
חשוון -  
א טבת 

ע"ו

י"ח תמוז כמון – זרעים
ע"ה

א' אלול 
ע"ה

מעט 
מאוד

כמעט 
הכל

הכל ייבואכרכום )זעפרן(

כרפס ריחני )סלרי( -  
עלים   ושורש

זרעים טחונים

ראה 
בירקות

10
כמעט 

הכל ייבוא

לואיזה )ליפיה לימונית( 
– )עצי, ייתכן שאין 

ביעור(     עלים טריים 

יבשים

ט"ו חשוון 
ע"ו

א' טבת  
ע"ו

מעט

כמעט 
הכל
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

מועד הביעור   בשמינית                     
) או בשמיטה(

שם התבלין

תחילת  
הספק 
שכלה 
לחיה

הזמן 
שודאי 

כלה לחיה

 %
היבול 
שגדל 
אצל 
נכרים

%
התוצרת 
מייבוא 
והערות

מועדי 
הביעור 
לפי דעה 
אחרת 
)ראה 

"הסבר 
ללוח"(

לימונית )עשב לימון( - 
)רב שנתי(, עלים לחים

 
יבשים ומוצרים

א' כסלו 
ע"ו

א' טבת 
ע"ו

מעט

אין

יש גם 
יבוא

לענה שיחנית, שיבא - 
)רב שנתי אך גדל בעיקר 
כחד שנתי(, עלים לחים 

ויבשים

א' כסלו 
ע"ו

א' טבת 
ע"ו

איןמעט

מרווה רפואית – )גם רב 
שנתי( עלים לחים עלים 

יבשים ואבקה

א' כסלו 
ע"ו

א' טבת 
ע"ו

מעט

נענה )מנתה( )בעיקר רב 
שנתי, לייצוא חד-שנתי( 

– עלים
 

מיובש

א' חשוון  
ע"ו

א' טבת 
ע"ו

מעט

הרוב 
ייבוא

סלרי – ראה כרפס

פטרוזיליה  - )לייצוא 
גידול חד שנתי. 

לתצרוכת מקומית  גם 
דו שנתי(

א' חשוון 
ע"ו

א' כסלו 
ע"ו

10

ט"ו 
חשוון -  
א טבת 

ע"ו
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

מועד הביעור   בשמינית                     
) או בשמיטה(

שם התבלין

תחילת  
הספק 
שכלה 
לחיה

הזמן 
שודאי 

כלה לחיה

 %
היבול 
שגדל 
אצל 
נכרים

%
התוצרת 
מייבוא 
והערות

מועדי 
הביעור 
לפי דעה 
אחרת 
)ראה 

"הסבר 
ללוח"(

עירית )שנאוטליך, 
צ’יווס(- עלים, גדל לרוב 

עד שנה ויותר, וגם רב 
שנתי 

א' חשוון 
ע"ו

א' כסלו 
מעטע"ו

הרבה 
במצע 

מנותק, 
ומוגן

א' כסלו-  
א' טבת 

ע"ו

פלפל חריף – טרי

מיובש )אבקה(

א' כסלו 
ע"ו

א' טבת 
ע"ו

מעט

כמעט 
הכל

ט"ו 
כסלו- 

ט"ו טבת 
ע"ו

פלפלת )פפריקה( –
פרי אבקה וצבע 

כ' כסלו 
ע"ה

א' שבט 
ע"ה

מעט

צלף  פירות וניצנים
א' כסלו   

ע"ו
א' טבת 

ע"ו

יש ייבוא 
של 

משומר, 
מעט 
מאוד 
מקומי
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

מועד הביעור   בשמינית                     
) או בשמיטה(

שם התבלין

תחילת  
הספק 
שכלה 
לחיה

הזמן 
שודאי 

כלה לחיה

 %
היבול 
שגדל 
אצל 
נכרים

%
התוצרת 
מייבוא 
והערות

מועדי 
הביעור 
לפי דעה 
אחרת 
)ראה 

"הסבר 
ללוח"(

צתרה )סייבורי רב שנתי 
אך גדל בעיקר כחד 

שנתי(. ירק
 

 
פתיתים

ט"ו חשוון 
ע"ו

א' טבת 
ע"ו

מעט

גם ייבוא

א כסלו- 
ט"ו טבת 

ע"ו

קורנית )וכן בת קורנית( 
-עלים )רב שנתי(

א' חשוון 
ע"ו

ט"ו כסלו 
ע"ו

מקומימעט

טו 
כסלו-  

א’ טבת 
ע"ו

קימל )כרויה, גם דו 
שנתי(  -עלים

עלים מיובשים           
גרגרים

א' חשוון 
ע"ו

א' כסלו                                                                            
ע"ו

מעט

כמעט 
הכל ייבוא

טו 
חשוון -  
א טבת 

ע"ו

קצח   זרעים
כ' סיון 

ע"ה
א' אב  

ע"ה
אין כמעט

רוזמרין )רב שנתי- עצי( 

אין ביעור 
כי ירוק 

עד ועלים 
משתמרים

מעט
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הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

לוח ביעור שביעית /ד"ר משה זקסלוח ביעור שביעית/ד"ר משה זקס

מועד הביעור   בשמינית                     
) או בשמיטה(

שם התבלין

תחילת  
הספק 
שכלה 
לחיה

הזמן 
שודאי 

כלה לחיה

 %
היבול 
שגדל 
אצל 
נכרים

%
התוצרת 
מייבוא 
והערות

מועדי 
הביעור 
לפי דעה 
אחרת 
)ראה 

"הסבר 
ללוח"(

שבת )שמיר,דיל( - עלים 
עדינים   טריים            

מיובשים

אדר ע"ה

א' חשוון 
ע"ו

אייר ע"ה

ט"ו כסלו  
ע"ו

מעט 
מאוד

הרבה 
ייבוא

שומר )פנל( -עלים 
ונדנים  

זרעים

א' חשוון 
ע"ו

ט"ו כסלו 
ע"ו

הרבה כרבע
מקומי

ייבוא

ט"ו 
חשוון -  
א' טבת 

ע"ו
שום – ראה ירקות

ייבואטחון - אבקה

ועד לקטיף  -  כל עלי התבלינים הם בקדושה מהקטיף שבכניסת השמיטה  הערות 
שבשמינית. וכן גם מרבית זרעי התבלין שבשימוש מסיוון של השמיטה עד לסיוון של 
השמינית השמיטה ) אמנם אם הם מתוצרת יהודית של חד שנתיים יש בהם בתקופה 

זאת איסור ספיחים(.



44

הליכות שדה 190 - סיון תשע"ה

תנחומיםתנחומים

תנחומינו
לאחד מבני חבורתנו, חבר בית המדרש

הרב אהרן נתן אדלר שליט"א
ולכל משפחתו שיחי'

על פטירת אמו ע"ה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 
ולא תוסיפו לדאבה עוד

ראש בית המדרש וחבר הלומדים

אבלים אנחנו וחפויי ראש

על הלקח מעמנו אחד המצוינים שבחבורתנו

הרה"ג אברהם וקסלשטיין ז"ל

בן הרה"ח יששכר דב שליט"א

חתן הרה"ג ר' מרדכי אייכלר שליט"א
דומ"ץ קהל "מחזיקי הדת" ירושלים

שיבלחט"א

תלמיד חכם ירא שמים מצניע לכת מסתיר דרכיו אהוב וחביב על כולם

תנחומינו הכנים למשפחתו היקרה
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 

ולא תוסיפו לדאבה עוד

חבר לומדי בית המדרש
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	.ת"ישה ןוצר דגנ םמויקש םירבדב יוגל הרימא

	 ,ןנברד הזה ןמזב תיעיבשד רמול אצמת םא וליפא הזב ןודל שי ןיידעש הארנ םלוא הנהד ,תבשב יוגל הרימא רוסיא םעט רקיעב םיקסופה וניתובר ונדש המ הלחת םידקנו םושמ ונייהד ,בתכ )רמאי אל ה"ד .בכ הרז הדובעו אמעט יאמ ה"ד .בנק תבש( י"שר תובותכ( יריאמהו ).אכק תבש( א"בטירה ובתכ ןכו .לארשיה לש וחולשכ הארנ יוגהש אבב( ורמאש יפ לע ףאד )'ב תוא תבש תוכלהמ 'ו קרפ( ינומיימ תוהגהב בתכו ,):ע שי ארמוחלד )אמלשב ה"ד םש( י"שר בתכ םוקמ לכמ ,יוגל תוחילש ןיאד ):אע אעיצמ ,ם"במרהו ף"ירה תעד ןכש בתכש טסק ןמיס העד הרוי ףסוי תיבב ןייעו( .יוגל תוחילש םלוא .)'ז ףיעס םש ךורע ןחלשב קספ ןכו ,תופסותכ אלדו ,יוגל תוחיל
	 השקהש ).בכ אמק אבב( ףסוי יקומינה ירבדמו ,תמכסומ הניא ריאמ תיבה תרבס םנמא התקלדהו הכשח םדוק תבש רנ קילדהל ןנירש יכיה ,ויצח םושמ ושא רמאד ןאמל אוה ויצח םושמ ובויחש ץריתו ,תבשב הריעבה וליאכ יוהו ,תבשב תרמגנו תכלוה ןניבשח אלו ,לכה השענ העש התואב ודי תחתמ ץחה אציש העשבש ,ץחה קרוזכ רוסיא היב תילד אנדיע אוההב םידיב הירמגאד ןאמכו ,אבהלו ןאכמ השעמ היל ןויכד רמול שי תבש ןינעל ירהש ,אתיל ארקיעמ אישוק ריאמ תיבה תרבסלו .בישח השע אלש לכ ויצח םושמ ושא רמאד ןאמל ףא ,תבשב השעמ השע אלו חנ לארשיהש תוצקב ןייעו ,םימכסומ ףסוי יקומינה ירבד ןיאש אלא .ארוסיא אכיל תבשב השעמ לע יגילפד )קרז ה"ד :זי א
	 השעמהשכ ןיב ,יוגל הרימא ןינעב אנידל קוליח הזב אצויכ םינורחאב וניצמש תמאבו קרפ( ם"במרה הנהד ,ת"ישה ינפל בעותמ וניאשכ ןיבל ,ת"ישה ינפל בעותמ ומצע דצמ ד"בארהו ,םיערז יאלכ ול עורזל יוגל רמול רתומש ,בתכ )'ג הכלה םיאלכ תוכלהמ 'א מ"בב ארמוחלו אטישפיא אלו איעב ואל רוסיאב יוגל הרימא אהד ,וילע גישה םש יוגל הרימאב רימחהל קספ ומצע אוה ירהש ,ם"במרה ירבד לע ודמע םינורחאהו ,).צ( ,ל"נכו ,לארשי לש ותרפ סוריס ןינעלו לארשי לש ותרפ תמיסח ןינעל ואל רוסיאב ומיכסה ןכו ,יוג לש הדשב יריימ םש ם"במרהד ,בשייל בתכ םש סוקרוק י"רהמהו ןמיס ם"במרה תונושלב הבושתבו ,םש ם"במרהל ושוריפב( ז"בדרהו ,םש הנשמ
	 תוכלהמ 'א קרפ( ם"במרה ירהש ,רפוס םתחה לש וצורית לע ריעהל שי הרואכלו ראובמו ,םיאלכ ונליא ול ביכריש יוגה חינהל לארשיל רוסאש ,בתכ )'ו הכלה םיאלכ בשייל שי םלוא .ת"ישה ינפל בעתנ ומצע דצמ השעמה ןיא םיאלכבש רמול ןיאש אצוי חנ ינבש הלבקה יפמש  ,בתכ )'ו הכלה םיכלמ תוכלהמ 'י קרפ( ם"במרהד ,תוטישפב אל רוע ינפלו םושמ הזב שי ןכ םאו ,ךכ לע םיגרהנ ןיאש אלא ןליאה תבכרהב םירוסא רמול ןיאש ,בתכ םש הנשמ ףסכה םנמאו .ךכ לע הווצמ ומצע יוגהש ןויכ ,לושכמ ןתת ןאמכ ןל אמייק אל ירהש ,ךכ לע הווצמ ומצע יוגהש םושמ ונייהד ם"במרה תעדב ,םיכלמ תוכלהמ 'ט קרפב ם"במרה קספ ןכשו ,ןליאה תבכרה לע הווצמ יוגהש רמאד ףסכה ירבד ל
	 השעמל תבשחנ עקרק תדובע םצע םא ןודל שי תיעיבש ןינעלש רמול שי הז לכ יפלו עקרקה תובשתש ת"ישה ןוצר םא רוקחל שיש המב יולת רבדהוו ,ת"ישה ינפל בעותמ ןוצרש רמאנ םאש ,תיעיבשב הכאלמ לארשיה השעי אלש רבדה רקיעש וא ,תיעיבשב ןמזב תיעיבשד רמול אצמת םא וליפא אליממ ,תיעיבשב עקרקה תובשתש ת"ישה אתיירואד ןיעכ ןנבר ןוקתד לכד הזב רמול שיו ,יוגל הרימא רוסאל שי ןנברדמ הזה שי ריפש ,תיעיבשב עקרקב דובעי אל לארשיש ת"ישה ןוצרש רמאנ םא לבא ,ןוקת.יוגל הרימא ירשד רמול
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	Span
	.לארשיה תובשיש וא המדאה תובשתש תיעיבשב ת"ישה ןוצר .ה

	 דובעלמ לארשיה תובשיש וא ץראה תובשתש ת"ישה ןוצר םא תיעיבש ןינעל הנהו הרימא רוסא יאדובש ,בתכש ).צ אעיצמ אבב( המלש תמכחב ל"שרהמל ןייע ,עקרקב ת"ישה הלת תיעיבשהש יפל ,תבשב רתומש רמול אצמת םא וליפא תיעיבשב יוגל תומש( תופי םינפ רפסב בתכ ןכו .ץראל היהי ןותבש תבש ביתכד ,ץראב השודק תכאלמ תומדל שי םא ,הזב ןודל בתכ )'ב תוא ביק הוצמ( ךוניח תחנמהו .)בי גכ ןוצר הרותה ןמו ,תובש םושמ אלא וניאש ,תבשב יוגל הרימאל תיעיבשב עקרקה םצע הרותה הרסאש ,המהב תתיבשל ימד וא ,הכאלמ לארשיה השעי אלש ת"ישה ותמהב ריכשמ וא ליאשמ םא וליפא הרותה ןמ רבועו ,תבשב המהבה דובעתש רבדה ימד תיעיבשד רמול שיד 
	 ןוצרש ונייה הטימש תוצמש םהירבדמ חכומד םינושאר המכל ונאצמש תמאבו ה"ד :וט הרז הדובע( ןנחלא וניבר תופסותב אידהל חכומ ןכו ,ץראה תובשתש ת"ישה ןכלו ,שרחיהלמ עקרקה לע אלא שורחלמ המהבה לע רהזומ וניא תיעיבשבש ,)ימ ארוסיא וילע הוה תיעיבשב הב שרוח רחאשכ לארשיה תושרב הדשה םאש בתכ ןויכ רבוע והדשב דבוע רחאשכ ףאד )םש( א"בטירה ישודיחב בתכ ןכו .אתיירואד והדש תתיבשד הלחתמ בתכש )םש( ד"יר תופסותב ןייעו .התתיבש לע הווצמ אוהש דושחל והדש ריכשה םא לבא ,והדשב הכאלמ אוה השעי אלש אלא וניא תיעיבשב יוגל והדש ריכשמבו ,לושכמ ןתת אל רוע ינפלו םושמ אלא רבוע וניא תיעיבשה לע ושעי אלש אלא עקרק תתיבש ל
	 רמול הצרש )ד"ע ףוס 'ל ףד ,'ד ןמיס העד הרוי קלח( ףסכב הפחנ ת"ושב יתיאר ןכו עקרק תכאלמ תושעל יוגל רמול ירש ןנברדמ הזה ןמזב תיעיבשד ןויכד הלחתמ איה הרותה תוצמש תיעיבש ינאשד ,תוחדל בתכ )א"ע אל ףד( ןלהל בושו ,תיעיבשב ותמהב תתיבש לע הווצמש ימכ תיעיבשב והדש תתיבש לע הווצמ םדאד ,עקרקה לע ,תיעיבשב והדש יוגה ערזיש הרותה ןמ רוסא הרותה ןמ תיעיבשש ןמזבו ,תבשב .ןוקת אתיירואד ןיעכ ןנבר ןוקתד לכד ,ןנברדמ רוסא הזה ןמזבו ,הרימא אלב וליפאו ןמיס( םימה רעש ת"ושבו )'ד ןמיס העד הרוי קלח( רומה ןמש ת"ושב ובתכ ןכו יבצ ץרא ת"ושבו )טי תוא טי ןמיס הטימש תוכלה( ןחלשה ךורעהו )ג"ע גי ףד 'ו הע
	 יוה תיעיבשד םירבוסה לע ריעה )ןמזבו ה"ד הכ תוא זי ןמיס תיעיבש( שיא ןוזחהו המל אתיירואד תודלות רמאד ןאמל ןכ םאד ,עקרקה תובשתש ןניעבו המהב תתיבשכ המהב תתיבשכ ץראה תתיבש ןיאש ונחרכ לעבו ,ןיחיפסהו תונליאה רוקעל בייח וניא תיעיבשב טולקתש תיעיבש םדוק עוטנל לבא ,הב םדאה תכאלממ תתבוש אהתש אלא וניבר תופסותבש אלא ,ירש יוגה הב דבוע םאד רמול םוקמ שיו ,הרותה ןמ ירש תוכלהמ 'א קרפ( ם"במרה ןושלמ שיא ןוזחה איבה בושו ,רוסאד ראובמ ל"נה ןנחלא ץראה תדובעמ תיעיבש הנשב תובשל השע תוצמ ,בתכש )'א הכלה לבויו הטימש יוה התיבשד השעהד ראובמו .'וכו 'הל תבש ץראה התבשו רמאנש תונליאה תדובעו לוכי ה
	 ם"במרהל תווצמה רפסב םג ןייע ,ם"במרה ןושלמ קיידל שיא ןוזחה בתכש המ הנהו הלעתי ורמא אוהו ,תיעיבשה הנשב ץראה תדובעמ תובשל ונויצש ,בתכש )הלק השע( ץראל היהי ןותבש תבש רמאו ,םימעפ יוויצה הז לפכנ רבכו ,תובשת ריצקבו שירחב )האלהו םגו ה"דב אס השע( ג"סרל תווצמה רפסב אלריפ פ"ירגה םג בתכ ןכו .'וכו תווצמה ןינמב ם"במרה ןושלמ ריעהש אלא ,ךוניחה ןושל ןכשו ,ם"במרה ירבד רואיבב הרואכלד ,תיעיבשב התכאלממ ץראה תובשתש השע תוצמש ,בתכש ,תוכלהה םדוקש ,ידדהא ירתס וירבדו ,המהב תתיבשד אימוד ץראה תובשתש איה הוצמהד חכומ השע תוצמ בתכו ונושלמ ןאכ הניש ,ם"במרה ןושל רחא ךשמיהל וכרדש ג"מסהשו ע
	 תובשתש ונייה תיעיבשב הדובע רוסיאד םירמואה ירבד לע וריעהש םינורחאהמ שיו ירש יא םימכחו הירזע ןב רזעלא יבר וקלחנ ).ב( ןטק דעומ הנשמב הנהד ,עקרקה םיכלוה םהבש עקרקב םיצירח תיישע ונייהו ,תיעיבשב הלחתב המאה תא תושעל וריבסהו ,רוסאל שי הירזע ןב רזעלא יברלו ,הדשה תא תוקשהל םוקמל םוקממ םימה יוה םוקמ לכמ ,ךכל ןיוכתמ וניאש בג לע ףאד )ינפמ ה"ד :ד ןטק דעומ( תופסותה אלד ,רתומו איה הכאלמ ואל היל דיבע יוניש ידי לעד ןויכ ירבס ןנברו" ,הישיר קיספ אל ףוס ףוס ירה ,עקרקה תובשתש אוה תיעיבש רוסיאד רמאנ םאו ."השירח הימש רוא רפסב לואש אבא צ"ברגהל יתיאר ןכו .יונישב השעש ךכב המו ,עקרקה התבש תוצמד חכומד 
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	.לארשיה תובשיש וא ץראה תובשתש ת"ישה ןוצר םא ם"במרה תעדב רואיב .ו

	 תתיבש ןידל ירמגל ימד אל תיעיבש רוסיאד חיכומ בותכה ןושלד ,ראבל הארנ ד"נעלו ,ןינע ותואב ואל םגו השע םג םהב שיש םירבדב ק"הותב וניצמש הזל םידקנו ,המהב ותוא לע ריהזמ השעה םויק לע הרהזא אוהש ואלהו ,השעה םויק אוה רבדה תילכתו ישודיחב ןייעו תובשנש רבדה תילכתש ,תבש ןינעל ןוגכו ,השעה םייקתיש ידכ ןינע הוצמב תובייח םישנש םש ורמאש המ לע ושקהש ).דל ןישודיק( א"בטירהו ן"במרה חוליש הדיבא הקעמ ,אמרג ןמזה אלש השע תוצמ איה וזיאו ,אמרג ןמזה אלש השע השעת אלב תובייח םישנו ,השעת אל תוצמ םג שי ולא לכב יכה ואלב אהד ,ןקה אוה רבדה רקיע ולא לכבד ,וצריתו ,)םש תופסותה ושקה ןכו( ,אמרג ןמזה ןיאש
	 איהש ונייהו ,"ךרומחו ךרוש חוני ןעמל" הרותה הרמא המהב תתיבש ןינעל הנהו ידכ רשפאש המ לכ תושעל ונילעש ,רומחהו רושה לש אצפחה יבגל ונילע הוצמ וחוניש ךכ לכ חיגשהלו גואדל םדאה תבוחו ,תבשב הכאלממ וחוני רומחהו רושהש םהב השועשכ ןיב ,ךכמ םענומל בייוחמ הכאלמ םישועש האור םא אליממו ,הכאלממ הריהזהשכ ףאו ,הכאלממ וחוניש הרטמה רקיעו ,םמצעמ םישועשכ ןיבו הכאלמ יוגה אצמת םא ונייהו[ ,ךרומחו ךרושו 'וכו ךתבו ךנבו התא הכאלמ לכ השעת אל הרותה ןניפלי אכהמ וט הרז הדובע י"שר תעדכו ,המהב תתיבש ןינעל יריימ הז קוספד רמול ם"במרהו ף"ירה תעדל לבא .םש א"בטירהו ן"רהו ה"ארה תעד ןכו .המהב תתיבש ןיד אלא ואל וב ןיא
	 הוצמהד והל אריבסד ל"נה ):ד ןטק דעומ( תופסותה ירבדמ חיכוהל ןיא ל"נה לכ יפלו ,יונישב תישענה הכאלמב לקהל ובתכש הממ ,הכאלמ השעי אלש םדאה לע קר איה םוקמ לכמ ,המדאה דבעית אלש אצפחה לע איה הוצמהש יפ לע ףאד רמול שיד ,תיעיבשב ץראה החנש בישח ריפש יוניש ידי לע השועו השירחל ןיוכתמ וניאשכ .הכאלמ לארשיה השעש בישח אלו ,עקרקה תדובע ןאכ תישענ אל ףוס ףוסד ןויכ בויח ותועמשמש ןושל טקנ הוצמה יטרפ רואיבבש ם"במרה ףאד רמול שי הז יפלו היל אריבסד םושמ ונייה ,םדאה לע בויח ותועמשמש ןושל טקנ הכלהבו ,אצפחה לע הב השעית אלו ץראה תובשתש ןינעבד רבדה םצע לע ונייה תיעיבש תוצמ םנמאד לארשיהשכ אלא רוסיאה ןיא
	 המ ,רוסאל שי םידיב לארשיה השועב אקודד רמול שי ל"נה דוסיה יפל הרואכלו תובש ןיב ךל ינש אלו ,ורמא ).חס( ןיבוריעבו ,אמלעב הרימא קר השועשכ ןכ ןיאש תובשד אצוי ראובמ הרואכלו ,יוגל הרימא ןינעל יריימ םש ארמגהו ,השעמ היב תיאד הכאלמ ומצעב השועה לארשימ יפט אליקו ,השעמ הב תילד תובש איוה יוגל הרימאד הארי םש םינושארה ירבדב ןייעמה םלוא .השעמ היב היב תיאד תובש אוהש ,ןנברד )א"ע 'כ ףד 'ו קרפ ןיבוריע( ף"ירה הנהד ,הזב ארמגה ירבד רואיבב וקלחנש החוכנ הרימא ןנבר רומאד יאה ,רמולכ ,'וכו השעמ היב תיאד תובש ןיב ךל ינאש אלו ,ראיב הרימא ןיבו ,אתיירואד ארוסיא וב שיש השעמל הרימא ןיב ךל ינאש אל ,תובש ירכנל ונ 
	 יפלש ,תיעיבשב הכאלמ תושעל יוגל הרימא ןינעל ןידה אוהד רמול שי הז דוסי יפלו לארשיל ימדו ,השעמ היב תיאד תובשכ בישח יאדוב םינושארהמ םיברו ף"ירה ירבד הרותה ןוצר ירהש ,רתוי רימח תיעיבש ןינעלד רמול שיו ,םידיב ןנברד הכאלמ השועה תישענש ךכ ידיל איבמ אוה ותרימאב יאדובו ,ותמחמ דבעית אלו המדאה תובשתש דוסי יפל ףאש אלא ,ותרימא תמחמ תיעיבשב תתבוש המדאה ןיאו ,עקרקב הכאלמ השוע םא לבא ,הרוסא והדשב דוביעש יוגל יוויצו הרימא אקודד רמול שי ןיידע הז.ירשו יונישב היישעמ ערג אל ,ללכ ותוחילשב וניאו ,ול רמאיש אלב ומצעמ יוגה
	 ץרא ינדעמ רפסב ךברעיוא ז"שרגהל ןייעו ל"נה ארבסל םירבח שופיחה רחא יתאצמו לע אוה תיעיבשב הדשה תתיבש בויח רקיעש חירכהל ךיראהש )גי ןמיס תיעיבשב( תתיבש בויח רקיעש יפ לע ףאש ,ראבל בתכ )'ח תוא םש( ןלהלו ,דובעי אלש םדאה ןויכ םוקמ לכמ ,תיעיבשב ערוזו שרוחש ארבגד אתפקרקא קר אוה תיעיבשב הדשה ,ולש הדשב תיעיבשב דובעיש יוגל רמואהש רבתסמ ןכל ,ץראה ףוגב הריבע השענש השעיתש םרוגו ,הדשה ףוגב ימנ הריבע אכיא אכהד ןויכ ,תבשד תובשמ יפט רימח תבש תעינמל םרוגש ןויכ יוגל והדש ריכשהל רוסא ןכ תמחמו ,הדשה ףוגב הדובע ריכשמב וריתהש ל"נה ט"ירהמהו ט"יבמה תארוה בשייל הז יפל בתכש ש"עו ,ץראה המלש תחנמ ורפסבו .ת
	 ,לארשיה לש וריכש אוה יוגה םאש ,דוע ריעהל שי ,תיעיבשב יוגל הרימא ןינעב הנהו ףאד ,)אי ןמיס ןיחולש תוכלה( םירפא הנחמה בתכש המ יפל ,יוג ראשמ יפט רימח אוה ריכשד ןויכ ,יוג ןמוא ידי לע הקעמ השועה םוקמ לכמ ,יוגל תוחילש ןיאד בג לע ירבדמ בוזיא תדוגא ת"ושבו .וילע ךרבל לוכיו ,תיבה לעב דיכ לעופ דיד ןנירמא ולצא םירבוסה םינושארה תטיש הז יפל ראבל בתכ )ארביא ה"דב אי ןמיס םייח חרוא קלח( אוה יוגהש ןפואב ונייהד ,אתיירואד יוה תבשב יוגל הרימא רוסיאד אתליכמה יפ לע םוקמ שי םנמאו .ומצעב השועכ בישח תיבה לעב ידכ ודיד ןויכד ,לארשיה לש וריכש ירבד תוחדל בתכ )תומורת תוכלהמ 'א קרפ( ךלמה רעשה הנהד אדח ,הזב קפקפל ודיש ןניר
	 אלש וא ץראה דבעית אלש איה תיעיבש תוצמ םא ןודינב ובתכש המב דוע ןייעו לש עקרקב השעיש תיעיבשב יוגל הרימא ןינעבו ,ץראה דבעיתש הלועפ םדאה השעי קלח( שדוק תמדא ת"ושבו )'ד ןמיס העד הרוי קלח( 'ג קלח ץראה ירפ ת"ושב ,לארשי ת"ושבו )אלש ןמיס םייריש ירוישב( העד הרוי ףסוי יכרבבו )ט -ז ןמיס העד הרוימ 'ב 'ב ןמיס( 'א קלח ןויצ ינב ת"ושבו )'ח תוא אכק ןמיס העד הרוימ 'ב קלח( קחצי תיב קרפ( 'א קלח ץראה תרות רפסבו )טק ןמיס( ינמ והילא השעמ ת"ושבו )הצ-זפ תויתוא לבויו הטימש תוכלה( הנומא ךרד רפסבו )זט ןמיס( 'א קלח שדוקה ץיצ ת"ושבו )'ו דיק דומע תיעיבש( ףסוי טוקליבו )'ב הכלה 'ח קרפ םש הכלה רואיבבו 
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	 הלוכ הרובחה לכ גאדת תמש הרובחה ןמ דחא
	 הלוכ הרובחה לכ גאדת תמש הרובחה ןמ דחא
	).וק תבש(

	ל”ז ןייטשלסקו םהרבא ג"הרה
	 הרובחבש םידחוימהמ דחא לש ותריטפ לע רעצו לבא יפוטע שרדמה תיבב הרובחה ינב.הנש םישולשו שלש ןב ךא אוהו ,ויתונש בטימב ל”ז ןייטשלסקו םהרבא ברה
	 – םהרבא תיב" תבישיב ותורחב תונשב םא ,וימי לכ הרות לש הלהאב ןל חונמה דומילב קסע םש "אדיסח םרמע ברד אתביתמ" ללוכב ןכמ רחאלו ,םילשוריב "םינולס םידבכנ םיקלח לע "ס"שה לעפמ" תרגסמב ןחבנ ףאו ,ד"ויו ח"וא ע"ושב הכלה ןובילו תאז תובקעבו ,ץראב תויולתה תווצמ דומילב קוסעל םג ובל ךשמנ .ד"ויו ח"ואמ תנומא" הכלהל הובג שרדמ תיבב םידמולה תרובחל םינש שמחמ הלעמל ינפל ףרטצה ודומלת לע ןחבנ ףאו ,םיערז רדס דומילב םלתשהו ודומלת לע דקש ןאכ ףאו ,"שיא.ץראב תויולתה תווצמ ינינעב הרות ישודיח בתכה לע הלעה ףאו ,רדסכ
	 רבסב םדא לכ לבקמו ,וינפב ותלהצ דימת ,תדחוימ שפנ תונידעו בל בוט וב וטלב אבה םלוע ןב והזיא" ):חפ ןירדהנס( ל"זחאמכ ,הונעו תועינצ רמוא ולוכ ,תופי םינפ אתוביט קיזחמ אלו ארידת אתיירואב סירג קיפנ ףייש לייע ףייש ךרב לפשו ןתונע."הישפנל
	 סטוה דקתשא תוכוסה גח ברעבו ,השקה הלחמה ופוגב התלגתנ הנשמ הלעמל ינפל יוליג ידיל אב וז הפוקתב ,ותלחמל רוזמ אוצמל םיאפורה יבוט וסינ םש ב"הראל אל רכינב םילוח יתבב הייהש לש םיבר םישדח ,םלוע ארובב ונוחטבו ותנומא םצוע וירוסי תא לביק םות תנומאבו ,דודיעו קוזיח ךירצ היה אל אוה ,הנתיאה וחורל ולכי .הבהאב
	 ,ונישרדמ תיבב הרובחה ינב םהמ ,םיברה וידידי םע בתכתה וילח תטימ ךותמ ,ללוכב דומילה ירדסל רוזחל הוקתבו ןוחטבו הנומאב ,וידידי לכ תא קזיח ויבתכמב.הריזגה הריזגנ רבכ םימשמ ךא
	 תניגמל ,הארובל תככוזמה ותמשנ תא ריזחה ,ה"עשת ןויסב א"י ,אתבש ילעמד אינפב.םיברה ויריקומו וידידי ,הפינעה ותחפשמ לש םבל
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	Span
	:םירבד ינשב תבייחמ תורשעמ רועיב תווצמ

	 תאו יולל ןושארה רשעמ תא תתלו לבטהמ תורשעמהו תומורתה תא שירפהל.א.ינעל ינעה רשעמה
	 ךירצ ינש רשעמל לובטה לבטמ ןכו םלועה ןמ ורעבל שי עבטמב אצמנה ינש רשעמ .ב.םלועה ןמ רשעמה תא רעבלו ינשה רשעמ תא שירפהל
	 וא ףורשל םג תללוכ רועיב תווצמ הזה ןמזבש בתכ ח"יר 'יס 'ח קלח קחצי תחנמב הרוהט המורת ףאש בתכ  )הרעהב( ה"ס 'יס המלש תחנמבו ,האמטה המורתה דבאל הזל וששח אל ותציחמבו א"וזחה יקספ יפ לע ומסרפש הכלה יקספב ךא ,דבאל ךירצ.הלא תוטיש יפל אל ךשמהב בותכנ השעמל ןכלו
	 םיבייח )"הכאלמ רמג" רחאל זא ויהש ונייהד( חספב רועיבב ובייחתהש םירבד .ג.המחה תעיקש דע םוי ותואב רועיבה תווצמ תא םייקל ךירצו חספ ירחא םג רועיבב
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	שבי

	ה"ע ןויס
	ה"ע ןויס

	 ה"ע זומת
	 ה"ע זומת

	TD
	 בור
	 בור
	אוביי


	TD
	ןיא


	 ,תינרגרג( הבליחםירגרג -  )קירגונפ
	 ,תינרגרג( הבליחםירגרג -  )קירגונפ
	 ,תינרגרג( הבליחםירגרג -  )קירגונפ

	TD
	ה"ע זומת

	TD
	ה"ע   בא

	TD
	טעמ

	TD
	 טעמכלכה


	 חולב האר -  תרזחתוקריב
	 חולב האר -  תרזחתוקריב
	 חולב האר -  תרזחתוקריב


	 םילע – )הנעל( ןוגרטםיירט
	 םילע – )הנעל( ןוגרטםיירט
	 םילע – )הנעל( ןוגרטםיירט
	 םילדגמ ךא יתנש בר()יתנש דחכ רקיעב
	             
	ןמש

	 ןוושח ו"טו"ע
	 ןוושח ו"טו"ע

	 תבט 'או"ע
	 תבט 'או"ע

	TD
	טעמ

	TD
	אוביי

	 -ולסכ 'א תבט ו"טו"ע
	 -ולסכ 'א תבט ו"טו"ע



	THead
	TR
	                     תינימשב   רועיבה דעומ)הטימשב וא (
	                     תינימשב   רועיבה דעומ)הטימשב וא (


	TR
	TH
	ןילבתה םש

	  תליחת קפסה הלכשהיחל
	  תליחת קפסה הלכשהיחל

	 ןמזה יאדושהיחל הלכ
	 ןמזה יאדושהיחל הלכ

	 % לוביה לדגש לצאםירכנ
	 % לוביה לדגש לצאםירכנ

	%
	%
	 תרצותה אוביימתורעהו

	 ידעומ רועיבה העד יפל תרחא האר( רבסה")"חולל
	 ידעומ רועיבה העד יפל תרחא האר( רבסה")"חולל



	 – )הדשה דג( רבסוכ
	 – )הדשה דג( רבסוכ
	 – )הדשה דג( רבסוכ
	 – )הדשה דג( רבסוכ
	הטימשב     םילע
	הטימשה ףוסב
	 
	ןוחטו םיערז

	 'ב רדאה"ע
	 'ב רדאה"ע
	 ןוושח 'או"ע
	 רייא 'כה"ע

	ה"ע ןסינ
	ה"ע ןסינ
	 ולסכ 'או"ע
	 ןוויס 'כה"ע

	טעמ
	טעמ
	טעמ

	ןיא
	ןיא
	בורה

	 ו"ט  - ןוושח תבט או"ע
	 ו"ט  - ןוושח תבט או"ע


	םיערז – ןומכ
	םיערז – ןומכ
	םיערז – ןומכ

	 זומת ח"יה"ע
	 זומת ח"יה"ע

	 לולא 'אה"ע
	 לולא 'אה"ע

	 טעמדואמ
	 טעמדואמ

	 טעמכלכה
	 טעמכלכה


	)ןרפעז( םוכרכ
	)ןרפעז( םוכרכ
	)ןרפעז( םוכרכ

	אוביי לכה
	אוביי לכה


	  - )ירלס( ינחיר ספרכשרושו   םילע
	  - )ירלס( ינחיר ספרכשרושו   םילע
	  - )ירלס( ינחיר ספרכשרושו   םילע
	םינוחט םיערז

	 הארתוקריב
	 הארתוקריב

	10
	10

	TD
	 טעמכאוביי לכה


	 )תינומיל היפיל( הזיאול ןיאש ןכתיי ,יצע( – םיירט םילע     )רועיב
	 )תינומיל היפיל( הזיאול ןיאש ןכתיי ,יצע( – םיירט םילע     )רועיב
	 )תינומיל היפיל( הזיאול ןיאש ןכתיי ,יצע( – םיירט םילע     )רועיב
	םישבי

	 ןוושח ו"טו"ע
	 ןוושח ו"טו"ע

	  תבט 'א
	  תבט 'א
	ו"ע

	טעמ
	טעמ

	TD
	 טעמכלכה



	THead
	TR
	                     תינימשב   רועיבה דעומ)הטימשב וא (
	                     תינימשב   רועיבה דעומ)הטימשב וא (


	TR
	TH
	ןילבתה םש

	  תליחת קפסה הלכשהיחל
	  תליחת קפסה הלכשהיחל

	 ןמזה יאדושהיחל הלכ
	 ןמזה יאדושהיחל הלכ

	 % לוביה לדגש לצאםירכנ
	 % לוביה לדגש לצאםירכנ

	%
	%
	 תרצותה אוביימתורעהו

	 ידעומ רועיבה העד יפל תרחא האר( רבסה")"חולל
	 ידעומ רועיבה העד יפל תרחא האר( רבסה")"חולל



	 - )ןומיל בשע( תינומילםיחל םילע ,)יתנש בר(
	 - )ןומיל בשע( תינומילםיחל םילע ,)יתנש בר(
	 - )ןומיל בשע( תינומילםיחל םילע ,)יתנש בר(
	 - )ןומיל בשע( תינומילםיחל םילע ,)יתנש בר(
	 
	םירצומו םישבי

	TD
	 ולסכ 'או"ע

	TD
	 תבט 'או"ע

	TD
	טעמ

	TD
	ןיא
	 םג שיאובי


	 - אביש ,תינחיש הנעל רקיעב לדג ךא יתנש בר( םיחל םילע ,)יתנש דחכםישביו
	 - אביש ,תינחיש הנעל רקיעב לדג ךא יתנש בר( םיחל םילע ,)יתנש דחכםישביו
	 - אביש ,תינחיש הנעל רקיעב לדג ךא יתנש בר( םיחל םילע ,)יתנש דחכםישביו

	TD
	 ולסכ 'או"ע

	TD
	 תבט 'או"ע

	טעמ
	טעמ

	TD
	ןיא


	 בר םג( – תיאופר הוורמ םילע םיחל םילע )יתנשהקבאו םישבי
	 בר םג( – תיאופר הוורמ םילע םיחל םילע )יתנשהקבאו םישבי
	 בר םג( – תיאופר הוורמ םילע םיחל םילע )יתנשהקבאו םישבי

	 ולסכ 'או"ע
	 ולסכ 'או"ע

	 תבט 'או"ע
	 תבט 'או"ע

	טעמ
	טעמ


	 בר רקיעב( )התנמ( הנענ )יתנש-דח אוצייל ,יתנשםילע –
	 בר רקיעב( )התנמ( הנענ )יתנש-דח אוצייל ,יתנשםילע –
	 בר רקיעב( )התנמ( הנענ )יתנש-דח אוצייל ,יתנשםילע –
	 
	שבוימ

	  ןוושח 'או"ע
	  ןוושח 'או"ע

	 תבט 'או"ע
	 תבט 'או"ע

	טעמ
	טעמ

	TD
	 בורהאוביי


	TR
	TD
	ספרכ האר – ירלס


	TR
	TD
	 אוצייל( -  היליזורטפ .יתנש דח לודיג םג  תימוקמ תכורצתל)יתנש וד

	TD
	 ןוושח 'או"ע

	TD
	 ולסכ 'או"ע

	TD
	10

	TD
	 ו"ט  - ןוושח תבט או"ע



	THead
	TR
	                     תינימשב   רועיבה דעומ)הטימשב וא (
	                     תינימשב   רועיבה דעומ)הטימשב וא (


	TR
	TH
	ןילבתה םש

	  תליחת קפסה הלכשהיחל
	  תליחת קפסה הלכשהיחל

	 ןמזה יאדושהיחל הלכ
	 ןמזה יאדושהיחל הלכ

	 % לוביה לדגש לצאםירכנ
	 % לוביה לדגש לצאםירכנ

	%
	%
	 תרצותה אוביימתורעהו

	 ידעומ רועיבה העד יפל תרחא האר( רבסה")"חולל
	 ידעומ רועיבה העד יפל תרחא האר( רבסה")"חולל



	TBody
	TR
	TD
	 ,ךילטואנש( תיריע בורל לדג ,םילע -)סווי’צ בר םגו ,רתויו הנש דע יתנש

	TD
	 ןוושח 'או"ע

	TD
	 ולסכ 'או"ע

	TD
	טעמ

	TD
	 הברה עצמב ,קתונמןגומו

	TD
	  -ולסכ 'א תבט 'או"ע


	ירט – ףירח לפלפ
	ירט – ףירח לפלפ
	ירט – ףירח לפלפ
	)הקבא( שבוימ

	 ולסכ 'או"ע
	 ולסכ 'או"ע

	 תבט 'או"ע
	 תבט 'או"ע

	טעמ
	טעמ

	TD
	 טעמכלכה

	TD
	 ו"ט -ולסכ תבט ו"טו"ע


	TR
	TD
	– )הקירפפ( תלפלפ
	 עבצו הקבא ירפ

	TD
	 ולסכ 'כה"ע

	TD
	 טבש 'אה"ע

	TD
	טעמ


	םינצינו תוריפ  ףלצ
	םינצינו תוריפ  ףלצ
	םינצינו תוריפ  ףלצ

	   ולסכ 'או"ע
	   ולסכ 'או"ע

	 תבט 'או"ע
	 תבט 'או"ע

	 אוביי שי לש ,רמושמ טעמ דואמימוקמ
	 אוביי שי לש ,רמושמ טעמ דואמימוקמ



	THead
	TR
	                     תינימשב   רועיבה דעומ)הטימשב וא (
	                     תינימשב   רועיבה דעומ)הטימשב וא (


	TR
	TH
	ןילבתה םש

	  תליחת קפסה הלכשהיחל
	  תליחת קפסה הלכשהיחל

	 ןמזה יאדושהיחל הלכ
	 ןמזה יאדושהיחל הלכ

	 % לוביה לדגש לצאםירכנ
	 % לוביה לדגש לצאםירכנ

	%
	%
	 תרצותה אוביימתורעהו

	 ידעומ רועיבה העד יפל תרחא האר( רבסה")"חולל
	 ידעומ רועיבה העד יפל תרחא האר( רבסה")"חולל



	 יתנש בר ירובייס( הרתצ דחכ רקיעב לדג ךאקרי .)יתנש
	 יתנש בר ירובייס( הרתצ דחכ רקיעב לדג ךאקרי .)יתנש
	 יתנש בר ירובייס( הרתצ דחכ רקיעב לדג ךאקרי .)יתנש
	 יתנש בר ירובייס( הרתצ דחכ רקיעב לדג ךאקרי .)יתנש
	 
	 
	םיתיתפ

	 ןוושח ו"טו"ע
	 ןוושח ו"טו"ע

	 תבט 'או"ע
	 תבט 'או"ע

	טעמ
	טעמ

	TD
	אוביי םג

	 -ולסכ א תבט ו"ט
	 -ולסכ א תבט ו"ט
	ו"ע


	 )תינרוק תב ןכו( תינרוק)יתנש בר( םילע-
	 )תינרוק תב ןכו( תינרוק)יתנש בר( םילע-
	 )תינרוק תב ןכו( תינרוק)יתנש בר( םילע-

	 ןוושח 'או"ע
	 ןוושח 'או"ע

	 ולסכ ו"טו"ע
	 ולסכ ו"טו"ע

	טעמ
	טעמ

	ימוקמ
	ימוקמ

	 וט  -ולסכ תבט ’או"ע
	 וט  -ולסכ תבט ’או"ע


	 וד םג ,היורכ( למיקםילע-  )יתנש
	 וד םג ,היורכ( למיקםילע-  )יתנש
	 וד םג ,היורכ( למיקםילע-  )יתנש
	           םישבוימ םילעםירגרג

	 ןוושח 'או"ע
	 ןוושח 'או"ע

	                                                                            ולסכ 'או"ע
	                                                                            ולסכ 'או"ע

	טעמ
	טעמ

	TD
	 טעמכאוביי לכה

	 וט  - ןוושח תבט או"ע
	 וט  - ןוושח תבט או"ע


	םיערז   חצק
	םיערז   חצק
	םיערז   חצק

	 ןויס 'כה"ע
	 ןויס 'כה"ע

	  בא 'אה"ע
	  בא 'אה"ע

	טעמכ ןיא
	טעמכ ןיא


	 )יצע -יתנש בר( ןירמזור
	 )יצע -יתנש בר( ןירמזור
	 )יצע -יתנש בר( ןירמזור

	 רועיב ןיא קורי יכ םילעו דעםירמתשמ
	 רועיב ןיא קורי יכ םילעו דעםירמתשמ

	TD
	טעמ



	THead
	TR
	                     תינימשב   רועיבה דעומ)הטימשב וא (
	                     תינימשב   רועיבה דעומ)הטימשב וא (


	TR
	TH
	ןילבתה םש

	  תליחת קפסה הלכשהיחל
	  תליחת קפסה הלכשהיחל

	 ןמזה יאדושהיחל הלכ
	 ןמזה יאדושהיחל הלכ

	 % לוביה לדגש לצאםירכנ
	 % לוביה לדגש לצאםירכנ

	%
	%
	 תרצותה אוביימתורעהו

	 ידעומ רועיבה העד יפל תרחא האר( רבסה")"חולל
	 ידעומ רועיבה העד יפל תרחא האר( רבסה")"חולל



	 םילע - )ליד,רימש( תבש            םיירט   םינידע
	 םילע - )ליד,רימש( תבש            םיירט   םינידע
	 םילע - )ליד,רימש( תבש            םיירט   םינידע
	 םילע - )ליד,רימש( תבש            םיירט   םינידע
	םישבוימ

	ה"ע רדא
	ה"ע רדא
	 ןוושח 'או"ע

	ה"ע רייא
	ה"ע רייא
	  ולסכ ו"טו"ע

	 טעמדואמ
	 טעמדואמ

	TD
	 הברהאוביי


	 םילע- )לנפ( רמוש  םינדנו
	 םילע- )לנפ( רמוש  םינדנו
	 םילע- )לנפ( רמוש  םינדנו
	םיערז

	 ןוושח 'או"ע
	 ןוושח 'או"ע

	 ולסכ ו"טו"ע
	 ולסכ ו"טו"ע

	עברכ
	עברכ

	 הברהימוקמ
	 הברהימוקמ
	אוביי

	 ו"ט  - ןוושח תבט 'או"ע
	 ו"ט  - ןוושח תבט 'או"ע


	תוקרי האר – םוש
	תוקרי האר – םוש
	תוקרי האר – םוש
	הקבא - ןוחט

	TD
	אוביי





	 ףיטקל דעו הטימשה תסינכבש ףיטקהמ השודקב םה םינילבתה ילע לכ  - תורעה לש ןוויסל דע הטימשה לש ןוויסמ שומישבש ןילבתה יערז תיברמ םג ןכו .תינימשבש הפוקתב םהב שי םייתנש דח לש תידוהי תרצותמ םה םא םנמא ( הטימשה תינימשה.)םיחיפס רוסיא תאז

	תינטקה םש
	תינטקה םש
	תינטקה םש
	תינטקה םש
	תינטקה םש
	תינטקה םש
	תינטקה םש

	 תפוקת תליחתקפסה
	 תפוקת תליחתקפסה

	 יאדוש ןמזההלכ
	 יאדוש ןמזההלכ

	תורעה
	תורעה



	 חיטבא יניערג
	 חיטבא יניערג
	 חיטבא יניערג
	 חיטבא יניערג

	ו"ע ןושח ו"ט
	ו"ע ןושח ו"ט

	ו"ע תבט ו"ט
	ו"ע תבט ו"ט

	 בורה ,םירכנמ טעמ שיםיחיפס רוסיאב
	 בורה ,םירכנמ טעמ שיםיחיפס רוסיאב


	 תוינמח יניערג
	 תוינמח יניערג
	 תוינמח יניערג

	 ה"ע לולא ’ז
	 ה"ע לולא ’ז

	ו"ע תבט ו"ט
	ו"ע תבט ו"ט

	 בורה ,םירכנמ טעמ שיםיחיפס רוסיאב
	 בורה ,םירכנמ טעמ שיםיחיפס רוסיאב


	)סומוח( הצמיח
	)סומוח( הצמיח
	)סומוח( הצמיח

	ה"ע בא ’א
	ה"ע בא ’א

	ו"ע תבט 'א
	ו"ע תבט 'א

	 הברה  ,םירכנמ שי שיו ,םיחיפס רוסיאבאוביי םג
	 הברה  ,םירכנמ שי שיו ,םיחיפס רוסיאבאוביי םג


	 היבול
	 היבול
	 היבול

	ה"ע ןוויס ’כ
	ה"ע ןוויס ’כ

	ו"ע תבט 'א
	ו"ע תבט 'א

	 ,םירכנמ טעמ ןכתייאוביי בורה
	 ,םירכנמ טעמ ןכתייאוביי בורה


	םושמוש
	םושמוש
	םושמוש

	ה"ע ןוויס ’כ
	ה"ע ןוויס ’כ

	ו"ע תבט 'א
	ו"ע תבט 'א

	 ,םירכנמ טעמ ןכתייאוביי בורה
	 ,םירכנמ טעמ ןכתייאוביי בורה


	הרועש
	הרועש
	הרועש

	ה"ע ןוויס ’כ
	ה"ע ןוויס ’כ

	ו"ע תבט ’א
	ו"ע תבט ’א

	 ,םירכנמ טעמ ןכתייאוביי בורה
	 ,םירכנמ טעמ ןכתייאוביי בורה






	קריה םש
	קריה םש
	קריה םש
	קריה םש
	קריה םש
	קריה םש
	קריה םש

	TH
	 תלחתה תפוקתקפסה

	TH
	 ןמזה יאדושהלכ

	TH
	תורעה
	תורעה




	חיטבא
	חיטבא
	חיטבא
	חיטבא

	TD
	 ירשת 'כו"ע

	TD
	 ולסכ 'או"ע

	 קוושל םיחיטבא ויהיש החנה לע םיססובמ הלא םידעומ
	 קוושל םיחיטבא ויהיש החנה לע םיססובמ הלא םידעומ
	 קוושל םיחיטבא ויהיש החנה לע םיססובמ הלא םידעומ
	 תא ןכדענ ןמזה עיגהב .תינימשה לש ה"ר דע םירכנ תודשב
	.קיודמה ךיראתה



	סננא
	סננא
	סננא

	TD
	  ןושח 'הו"ע

	TD
	ו"ע הכונח

	 ירומיש אובי םג שי .ץראב לדגש ירט סננאל אוה הז ךיראת
	 ירומיש אובי םג שי .ץראב לדגש ירט סננאל אוה הז ךיראת
	 ירומיש אובי םג שי .ץראב לדגש ירט סננאל אוה הז ךיראת
	.ל"וחב םישענ םישבוימו סננא



	סוגרפסא
	סוגרפסא
	סוגרפסא

	TD
	 ןושח 'הו"ע

	TD
	  ולסכ 'כו"ע


	 הנופאםילימרת
	 הנופאםילימרת
	 הנופאםילימרת

	TD
	 ןויס 'זה"ע

	TD
	 זומת 'כה"ע


	קושיטרא
	קושיטרא
	קושיטרא

	TD
	 בא 'אה"ע

	TD
	 לולא ו"טה"ע


	הטטב
	הטטב
	הטטב

	 הארהרעה
	 הארהרעה

	 הערזנש הטטב .םיקייודמ םיכיראת לבקל ונחלצה אל 
	 הערזנש הטטב .םיקייודמ םיכיראת לבקל ונחלצה אל 
	 הערזנש הטטב .םיקייודמ םיכיראת לבקל ונחלצה אל 
	 תודשה ןמ התלכ םידוהי לצא הטימשב הפטקנו תישישב
	 תקוושמה םירכנ לש הטטב .ה"עשת רדא - טבש םישדוחב
	.םתודשמ הלכת יתמ ררבל ונחלצה אל ה"עשת ץייקב




	קריה םש
	קריה םש
	קריה םש
	קריה םש

	TH
	 תלחתה תפוקתקפסה

	TH
	 ןמזה יאדושהלכ

	TH
	תורעה
	תורעה




	הננב
	הננב
	הננב
	הננב

	TD
	 ירשת ו"טו"ע

	TD
	 ולסכ 'או"ע


	 הימב
	 הימב
	 הימב

	TD
	 ירשת ו"טו"ע

	TD
	 ולסכ 'או"ע

	םירכנ לצא לדג בור
	םירכנ לצא לדג בור
	םירכנ לצא לדג בור



	שבי לצב
	שבי לצב
	שבי לצב

	TD
	 תבט 'או"ע

	TD
	 טבש 'או"ע

	 וא ה"ר ינפל טקלנ ףרוחה תליחתב קוושמה שביה לצבה
	 וא ה"ר ינפל טקלנ ףרוחה תליחתב קוושמה שביה לצבה
	 וא ה"ר ינפל טקלנ ףרוחה תליחתב קוושמה שביה לצבה
	.ה"ר ינפל ולודיג רמגנ



	 קורי לצב
	 קורי לצב
	 קורי לצב

	TD
	 ירשת ו"טו"ע

	TD
	 ןושח ו"טו"ע

	TD
	–
	תבט א 
	 ולסכ א א"יו



	רזג
	רזג
	רזג

	TD
	 זומת 'כה"ע

	TD
	 לולא ו"טה"ע

	 ,ןסינב תודשהמ הלכ הטימש ינפל םידוהי לצא ערזנש רזג
	 ,ןסינב תודשהמ הלכ הטימש ינפל םידוהי לצא ערזנש רזג
	 ,ןסינב תודשהמ הלכ הטימש ינפל םידוהי לצא ערזנש רזג
	 הטימשב ערזנש שדח לובי םיקוושל עיגמ הטימשב באב
	 ךיראתה דע םירכנ לודיג שי ךא .םיחיפס רוסיאב אוהו
	.ונבתכש



	 הבמג
	 הבמג
	 הבמג

	)לפלפ האר(
	)לפלפ האר(


	תירולד
	תירולד
	תירולד

	 ולסכ 'אה"ע
	 ולסכ 'אה"ע

	 טבש 'אה"ע
	 טבש 'אה"ע

	–
	–
	 הלתשנש תירולדה תודשהמ הלכ הטימשב טבש 
	 ולסכב
	. הטימש ינפל



	תירולד
	תירולד
	תירולד
	 תעירזםירכנ

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	ו"ע הכונח
	ו"ע הכונח

	-
	-
	 לש ץיקב םירכנ לצא הלדגש תירולדל רועיבה דעומ
	. תבט 
	 ירשתב אוה  ,הטימש




	קריה םש
	קריה םש
	קריה םש
	קריה םש

	TH
	 תלחתה תפוקתקפסה

	TH
	 ןמזה יאדושהלכ

	TH
	תורעה
	תורעה




	 תעלד
	 תעלד
	 תעלד
	 תעלד

	 הכונחה"ע
	 הכונחה"ע

	 טבש 'אה"ע
	 טבש 'אה"ע

	 ל"וחכ הילא סחייתהל שיו ,הברעהמ תעלד העיגמ טבשמ
	 ל"וחכ הילא סחייתהל שיו ,הברעהמ תעלד העיגמ טבשמ
	 ל"וחכ הילא סחייתהל שיו ,הברעהמ תעלד העיגמ טבשמ
	 ,תינופצהמ םיחיפס רוסיאבו ,תימורדה הברעהמ איה םא
	 .י"א איהש םירבוסל

	 ערזנש שדח לובי ץראה ראשמ םיקוושל עיגמ  באב
	 ערזנש שדח לובי ץראה ראשמ םיקוושל עיגמ  באב
	 לצא לדגש המו  ,םיחיפס רוסיאב אוה םידוהי לש הטימשב
	. רועיב  בייח ,השודק וב םיגהונל הטימשב ףטקנו םירכנ



	תעלד
	תעלד
	תעלד
	 תעירזםירכנ

	TD
	 ןושח 'או"ע

	 תבט 'או"ע
	 תבט 'או"ע


	 תרזח תליתש םירכנ
	 תרזח תליתש םירכנ
	 תרזח תליתש םירכנ

	 שארו"ע הנשה
	 שארו"ע הנשה

	TD
	 ולסכ 'א
	ו"ע

	 ביבא דע תפסאנה תרזחה  ,םירכנ תליתש הברה יופצ
	 ביבא דע תפסאנה תרזחה  ,םירכנ תליתש הברה יופצ
	 ביבא דע תפסאנה תרזחה  ,םירכנ תליתש הברה יופצ
	  א"יו ,ו"ע הנשה שארמ לחה רועיבב בייחתת ,הטימשה
	 לש הנשה שאר ירחא תפסאנה . ו"ע ףרוח ףוסב קרש
	.רועיבמ הרוטפ תינימשה



	הסח
	הסח
	הסח

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	 ןושח ו"טו"ע
	 ןושח ו"טו"ע

	–
	–
	.ולסכ ו"ט 
	 ןושח ו"ט א"יו



	ליצח
	ליצח
	ליצח
	 תעירזמ םירכנהטימשב

	TD
	 ירשת ו"טו"ע

	TD
	 ולסכ 'או"ע

	–
	–
	 תרצותל אוה  רועיבה דעומ  .ולסכ ו"ט 
	 ןושח 'א א"יו
	 תישישב הליתשמ תרצות יבגל .)םירכנ( הטימשב הליתשמ
	  ישדחב רועיבב תבייח םא קפס םייק ,הטימשב הפטקנש
	 לודיגכ  קר ךשמנ  רוצייהש ןוויכ ,הטימשב רדא – טבש
	  .העקבבו הברעבו ןגומ



	 רבסוכ)םילע(
	 רבסוכ)םילע(
	 רבסוכ)םילע(

	TD
	 ירשת ו"טו"ע

	 ןושח 'או"ע
	 ןושח 'או"ע

	תבט 'א – ולסכ ו"ט א"יו
	תבט 'א – ולסכ ו"ט א"יו
	תבט 'א – ולסכ ו"ט א"יו



	 בורכםודא
	 בורכםודא
	 בורכםודא

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	 ולסכ 'או"ע
	 ולסכ 'או"ע

	תבט ו"ט  - ולסכ 'א א"יו
	תבט ו"ט  - ולסכ 'א א"יו
	תבט ו"ט  - ולסכ 'א א"יו



	 ןבל בורכ
	 ןבל בורכ
	 ןבל בורכ

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	 ולסכ 'או"ע
	 ולסכ 'או"ע

	–
	–
	תבט ו"ט 
	 ולסכ ו"ט א"יו



	תיבורכ
	תיבורכ
	תיבורכ

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	 ולסכ 'או"ע
	 ולסכ 'או"ע

	TD
	–
	ולסכ ו"ט 
	 ןושח 'א א"יו



	 ספרכםילע
	 ספרכםילע
	 ספרכםילע

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	 ולסכ 'או"ע
	 ולסכ 'או"ע

	תבט ו"ט – ולסכ 'א א"יו
	תבט ו"ט – ולסכ 'א א"יו
	תבט ו"ט – ולסכ 'א א"יו



	 ספרכשרוש
	 ספרכשרוש
	 ספרכשרוש

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	 ולסכ 'או"ע
	 ולסכ 'או"ע

	תבט ו"ט – ולסכ  'א א"יו
	תבט ו"ט – ולסכ  'א א"יו
	תבט ו"ט – ולסכ  'א א"יו




	קריה םש
	קריה םש
	קריה םש
	קריה םש

	TH
	 תלחתה תפוקתקפסה

	TH
	 ןמזה יאדושהלכ

	TH
	תורעה
	תורעה




	 יתרכ)ףול(
	 יתרכ)ףול(
	 יתרכ)ףול(
	 יתרכ)ףול(

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	 ולסכ 'או"ע
	 ולסכ 'או"ע

	TD
	רדא - טבש א"יו
	רדא - טבש א"יו



	תפל
	תפל
	תפל

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	 ולסכ 'או"ע
	 ולסכ 'או"ע

	TD
	–
	ולסכ ו"ט 
	 ןושח 'א א"יו



	ןולימ
	ןולימ
	ןולימ

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	 ולסכ 'או"ע
	 ולסכ 'או"ע

	 הכונח -  ןושח ו"ט א"יו
	 הכונח -  ןושח ו"ט א"יו
	 הכונח -  ןושח ו"ט א"יו

	 דע םינולימ ולדגי םירכנש החנה ךותמ בתכנ רועיבה ןמז
	 דע םינולימ ולדגי םירכנש החנה ךותמ בתכנ רועיבה ןמז
	 .ונמזב םסרפנ רועיבה ךיראת םדקויו הדימב  ,ה"ר



	ןופפלמ
	ןופפלמ
	ןופפלמ

	TD
	 ירשת ו"טו"ע

	TD
	 ןושח 'או"ע

	–
	–
	 תרצותל אוה רועיבה דעומ .ןושח ו"ט 
	 ןושח 'א א"יו
	 תישישב הליתשמ תרצות יבגל .)םירכנ( הטימשב הליתשמ
	  ישדחב רועיבב תבייח םא קפס םייק ,הטימשב הפטקנש
	 לודיגכ  קר ךשמנ  רוצייהש ןוויכ ,הטימשב ולסכ - ןושח
	  העקבבו הברעבו ןגומ



	 קלסםודא
	 קלסםודא
	 קלסםודא

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	 ולסכ 'או"ע
	 ולסכ 'או"ע

	TD
	–
	תבט 'א 
	 ןושח ו"ט א"יו



	 קלסםילע
	 קלסםילע
	 קלסםילע

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	 ולסכ 'או"ע
	 ולסכ 'או"ע

	TD
	–
	הכונח 
	 ולסכ 'א א"יו



	הינבגע
	הינבגע
	הינבגע

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	 ולסכ 'או"ע
	 ולסכ 'או"ע

	TD
	–
	 תרצותל אוה  רועיבה דעומ  .ולסכ ו"ט 
	 ןושח 'א א"יו
	 תישישב הליתשמ תרצות יבגל .)םירכנ( הטימשב הליתשמ
	  ישדחב רועיבב תבייח םא קפס םייק ,הטימשב הפטקנש
	 לודיגכ  קר ךשמנ  רוצייהש ןוויכ ,הטימשב רדא – טבש
	.  העקבבו הברעבו ןגומ



	 לופםילימרת
	 לופםילימרת
	 לופםילימרת

	 ןויס 'אה"ע
	 ןויס 'אה"ע

	 זומת 'אה"ע
	 זומת 'אה"ע


	 הילזורטפשרוש
	 הילזורטפשרוש
	 הילזורטפשרוש

	TD
	 ירשת ו"טו"ע

	TD
	 ןושח 'או"ע

	–
	–
	הכונח 
	 ולסכ 'א א"יו



	 הילזורטפםילע
	 הילזורטפםילע
	 הילזורטפםילע

	 ירשת וטו"ע
	 ירשת וטו"ע

	 ולסכ או"ע
	 ולסכ או"ע

	–
	–
	  .ולסכ ו"ט 
	 ןושח 'י א"יו



	 ,לפלפהבמג
	 ,לפלפהבמג
	 ,לפלפהבמג

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	 ולסכ 'או"ע
	 ולסכ 'או"ע

	–
	–
	 .ולסכ ו"ט 
	 ןושח א א"יו

	 .)םירכנ( הטימשב הליתשמ תרצותל אוה  רועיבה דעומ
	 .)םירכנ( הטימשב הליתשמ תרצותל אוה  רועיבה דעומ
	 םייק ,הטימשב הפטקנש תישישב הליתשמ תרצות יבגל
	 ,הטימשב רדא – טבש  ישדחב רועיבב תבייח םא קפס
	  העקבבו הברעבו ןגומ לודיגכ  קר ךשמנ  רוצייהש ןוויכ



	 לפלפףירח
	 לפלפףירח
	 לפלפףירח

	TD
	 ולסכ 'או"ע

	 תבט 'או"ע
	 תבט 'או"ע

	TD
	–
	 תרצותל אוה הז רועיב דעומ .תבט ו"ט 
	 ולסכ 'א א"יו
	 תישישב הליתשמ תרצות יבגל .)םירכנ( הטימשב הליתשמ
	  ישדחב רועיבב תבייח םא קפס םייק ,הטימשב הפטקנש
	 ןגומ לודיגכ ,ךשמנ  רוצייהש ןוויכ ,הטימשב רדא – טבש
	.העקבבו הברעבו




	קריה םש
	קריה םש
	קריה םש
	קריה םש

	TH
	 תלחתה תפוקתקפסה

	TH
	 ןמזה יאדושהלכ

	TH
	תורעה
	תורעה




	הקירפפ
	הקירפפ
	הקירפפ
	הקירפפ

	 ולסכ 'כה"ע
	 ולסכ 'כה"ע

	 טבש 'אה"ע
	 טבש 'אה"ע

	–
	–
	 ינפל הערזנש הקירפפל אוה  טבש 
	 ולסכ רועיבה ןמז
	 ,הטימשב הערזנש הקירפפה .הטימשב הפטקנו הטימש
	 םילדגמ םידוהיש ןויכ םיחיפס רוסיאב הרוסא הלוכ טעמכ
	התוא



	 ןונצ םודאןבלו
	 ןונצ םודאןבלו
	 ןונצ םודאןבלו

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	 ולסכ 'או"ע
	 ולסכ 'או"ע

	TD
	–
	טבש 'א 
	 ולסכ 'א א"יו



	תינונצ
	תינונצ
	תינונצ

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	 ןושח ו"טו"ע
	 ןושח ו"טו"ע

	TD
	–
	ולסכ 'א 
	 ןושח 'א א"יו



	יברולוק
	יברולוק
	יברולוק
	 תעירזתישש

	 רדא 'אה"ע
	 רדא 'אה"ע

	 רייא 'אה"ע
	 רייא 'אה"ע


	יברולוק
	יברולוק
	יברולוק
	 תעירז םירכנהטימשב

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	 ולסכ 'או"ע
	 ולסכ 'או"ע

	תבט 'א – ןושח 'א  א"יו
	תבט 'א – ןושח 'א  א"יו
	תבט 'א – ןושח 'א  א"יו



	 אושיק
	 אושיק
	 אושיק

	TD
	 ירשת ו"טו"ע

	TD
	 ןושח ו"טו"ע

	TD
	–
	ולסכ 'א 
	 ןושח 'א א"יו



	םוש
	םוש
	םוש

	TD
	 ןויס 'הה"ע

	TD
	 בא 'הה"ע


	 תבש ,רימש()ליד
	 תבש ,רימש()ליד
	 תבש ,רימש()ליד

	TD
	 ןושח 'או"ע

	TD
	 ולסכ ו"טו"ע

	TD
	םינילבת חול םג האר
	םינילבת חול םג האר



	רמוש
	רמוש
	רמוש

	TD
	 ןושח 'או"ע

	TD
	 ולסכ ו"טו"ע

	TD
	םינילבת חול םג האר
	םינילבת חול םג האר



	 תיעועשםילימרת
	 תיעועשםילימרת
	 תיעועשםילימרת
	 ,הקורי()הבוהצ

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	 ןושח ו"טו"ע
	 ןושח ו"טו"ע

	TD
	–
	ולסכ 'א 
	 ןושח 'א א"יו




	קריה םש
	קריה םש
	קריה םש
	קריה םש

	TH
	 תלחתה תפוקתקפסה

	TH
	 ןמזה יאדושהלכ

	TH
	תורעה
	תורעה




	 הדש תות
	 הדש תות
	 הדש תות
	 הדש תות

	 זומת 'אה"ע
	 זומת 'אה"ע

	 זומת 'כה"ע
	 זומת 'כה"ע

	.םירכנמ הברה
	.םירכנמ הברה
	.םירכנמ הברה



	 יחופתהמדא
	 יחופתהמדא
	 יחופתהמדא

	 בא 'הה"ע
	 בא 'הה"ע

	 ןושח 'הו"ע
	 ןושח 'הו"ע

	 לצא םילדגש המדא יחופת םילכ הז ךיראתמ ונתכרעהל
	 לצא םילדגש המדא יחופת םילכ הז ךיראתמ ונתכרעהל
	 לצא םילדגש המדא יחופת םילכ הז ךיראתמ ונתכרעהל
	 .םיחיפס רוסיאב רוסא םידוהי לצא ערזנש המ וליאו םירכנ
	.הטימש ףוסל יוניש ןכתיי םנמא



	 סרית םילובשא
	 סרית םילובשא
	 סרית םילובשא

	 ירשת ו"טו"ע
	 ירשת ו"טו"ע

	 ןושח ו"טו"ע
	 ןושח ו"טו"ע

	 םידוהי לצא לדגש המ לכו םיברע לצא טעמכ לדג וניא
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