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בית הוראה למצוות הארץ

הרה"ג אשר בורובסקי

לעוטפה  אפשר  או  באש  לשורפה  חייבים  האם  חלה  כשמפרישים   – שאלה 

בשקית ולהשליכה לאשפה.   

אמנם  טמאה1  שהחלה  כיון  באש,  דוקא  לשורפה  מצוה  לכתחילה   – תשובה 

כשאינו יכול לשרוף מיד אחר ההפרשה ומשהה את החלה אצלו כדי לעשות לה 

מדורה, צריך לקוברה מיד שלא יבוא לידי תקלה, ובכלל קבורה אפשר להכניסה 

בשקית ולהשליכה באשפה. 

ביאורים - החלה נקראת תרומה ודינה כתרומה ]רמב"ם פ"ה ופ"ח דביכורים[ 

לשרוף  שמצוה  כשם  רב  אמר  א[  כה  ]שבת  בגמ'  אמרו  טמאה  תרומה  ובדין 

הקדשים שנטמאו כך מצוה לשרוף את התרומה שנטמאת, ע"כ.

]שבת  הראשונים  נחלקו  טמאה  תרומה  לשרוף  שמצוה  דינא  האי  בפירוש 

שם, ביצה כז ע"ב, ופסחים כ' ע"ב[, רש"י ]ביצה[ פירש טעם שריפתה, דדמיא 

לקודש ]וקדשים שנטמאו מהתורה מצותן בשריפה[ ועוד משום תקלה. משמע 

שלפירוש הראשון חובת שריפה הוא מעיקר הדין ודווקא שריפה ולפירוש השני 

שיש לשרוף משום תקלה, החיוב הוא לבער ולסלק תרומה טמאה כדי למנוע 

תקלה, וכתבו התוס' בדעת רש"י דלטעם דתקלה לאו דוקא שריפה אלא ה"ה 

שאר ביעור. וכ"כ רש"י בכמה מקומות ]ביצה כז ע"ב שבת קכז ע"ב ד"ה מפנין 

פסחים מו ע"א ד"ה כיצד.[ שתרומה טמאה מאכיל כהן לבהמתו ובזה מקיים 

תרומה  שנינו  ע"ב[  ]לג  דבתמורה  רש"י  לפירוש  הקשו  התוס'  התרומה,   דין 

טמאה  תרומה  להאכיל  דאין  הרי  יקברו,  לא  הנשרפין  וקתני  הנשרפין  בהדי 

לבהמתו שאכילתה כקבורה ולא כשריפה, משום הכי פי' התוס' דטעם שאמרו 

בגמ' שתרומה בשריפה, משום דדמיא תרומה לקודש ומדרבנן א"נ מדאורייתא 

מדאיקרי קדש. וכוונתם כשם שדין קדשים שנטמאו מצותן מהתורה בשריפה 

באש ממש כן חייבו רבנן שריפה בתרומה אף שאינה קדשים ממש אבל דמיא 

לקודש, אי נמי מצות שריפת תרומה גם נוהגת מן התורה כדין קדשים שנטמאו. 

]כן נראה דעת הרמב"ם בספר המצוות ]עשה צ'[ שדין שריפת בתרומה מצות 

עשה מן התורה כקדשים שנטמאו[. 

שם  ]וכתב  התוס'  כשיטת  הדין  מעיקר  דהלכה  פסק  יג[  ז  ]מעשרות  בחזו"א 

שכן דעת הרשב"א[ דתרומה טמאה מצותה בשריפה דוקא, דלא כרש"י שאף 

מאכילה לכלבו. 

1.  באופן שמעורב בקמח מים או א' משבעה משקין המקבלין טומאה – שו"ע יור"ד שכ"ט ס"י.
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אמנם לענין מעשה כתב בחזו"א ]דמאי טו א ד"ה ועל[ שאנו נוהגין להקל ואין 
שורפים תרומה טמאה אלא קוברים אותה מפני שטורח עלינו שריפתן וחיישינן 
דאמרי'  וכעין  דאסור  אפשר  בידים  קלקול  מ"מ  תקלה,  לידי  עלה  אתו  שמא 

פסחים ]כ' ב'[ גרמא אין בידים לא, עכת"ד.

מה שלכאורה נראה בחזו"א שמשום טורח השריפה מבטלין קיום מצותה שהוא 
דוקא בשריפה, לא יעלה על הדעת, וצריך לביאור2, ונראה פי' דבריו כך, דהנה 
בשריפת חלה כ' הרמ"א ]יור"ד סי' שכב ס"ד[ כששורפין החלה עושין לה היסק 
כל שעה(.  פ'  הוא בתוספות  וכן  )מהרי"ק  ליהנות ממנה  דישראל אסור  בפני עצמה, 

ונוהגין להשליכה לתנור קודם שאופין הפת, ע"כ. 

אמנם במציאות התנורים אצלנו אין גחלי אש מצוים לא לעשות לתרומה היסק 
בפנ"ע ולא להשליכה לתנור המוסק, והשלכתה לתנור פי' במהרי"ל ]ריש הל' 
חלה הובא בדרכ"מ[ היינו שמבטלה בעצי התנור ומה שנהנה הוא אחר כילוי 
התרומה. אכן אצלנו כדי לשורפה צריך לטרוח לעשות לה מדורה בפנ"ע וגורם 
להשהות החלה הרבה זמן אצלו עד שיעשה לה ההיסק ]ולשרוף על המבער 
גם חלק הפנימי של  ישרף  רב על האש  זמן  ורק אחר  בתנור הוא מרבה עשן 
הבצק[ וע"י שיהוי החלה אצלו עלול לבוא לידי תקלה ]ויש המקפיאים את כל 
החלות של כל השנה לשריפת חמץ ונראה שאין לעשות כן משום חשש תקלה[ 
בשקית  לעוטפה  ]היינו  מיד  קוברה  אלא  לשורפה  שלא  להקל  נוהגין  משו"ה 
וי"א מה"ת  ביטול מצוה ]מדרבנן  ונמצא שהוא  ולהשליכה לאשפה – חזו"א[, 

מכ"מ קיי"ל דבזה"ז תרו"מ נוהגים מדרבנן[ משום חשש תקלה לאיסור.

אכן נראה דטעם מנהגנו שמיקלים לקבור תרומה טמאה ולא לשורפה, מתבאר 
בזה"ז שאין  טהורה  דתרומה  סי"ט[ שפסק  סי' שלא  ]יור"ד  הטור  דברי  מתוך 
לה אוכלין כיון שהכל טמאים, תקבר ולא תשרף, וצריך לקוברה ואף שבקבורה 
טוב  א"כ  אר"י,  הל'  דברי הטור מסה"ת  ]ומקור  מפסידה שממהר את רקבונה 
לקוברה ותמאס שם שלא יבאו לידי תקלה לאכלה אם ימצאוה, עכ"ל[ והוראת 
תרומה  בשמירת  התורה  חייבה  דהרי  ביאור  צריכה  טהורה  בתרומה  קבורה 
שלא  שכן  וכל  שמירה  שצריכה  ללמד  'משמרת'  בה  דכתיב  מהפסד  טהורה 
להפסיד התרומה טהורה, ואיך הורה הסה"ת לקוברה ותמאס שם, והיינו שעושה 
מעשה בידים למהר הפסדה, אכן מהיתר קבורה זה הוכיח בחזו"א ]שביעית ה' 
י'[ דבזמן הזה שאין לנו אפר פרה להיטהר לאכילת תרומה, נמצא דעל כרחך 
אזלא התרומה טהורה לאיבוד, משום כן מותר מן הדין לאבדה בידיו, דאילו היה 
בזה"ז חיוב דרבנן של 'משמרת' בתרומה טהורה היה אסור לקוברה כיון שהוא 

2.  ז"ל הרא"ש במועד קטן פ"ג סי' נט, אבל אם אדם עושה לפעמים עבירה לתיאבון או שמניח 
לקיים מצוה אחת בשביל הטורח על כגון זה חייב לקרוע בשעת יציאת נשמה כיון שאינו כופר 

ואינו עושה להכעיס. 
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נוהג בתרומה טהורה בזה"ז דין 'משמרת',  מעשה איבוד, אלא על כרחך שאין 
בסנהדרין  רש"י  כמש"כ  מקבורה,  יותר  בזיון  דהוא  אסור מטעם  לשורפה  אכן 

קיב, עיי"ש. 

דהרי  קבורה,  ע"י  בידים  טהורה  תרומה  הפסד  היתר  ביאור  צריך  עדיין  אמנם 
מבואר בפסחים ]כ' ע"ב[ דאף תרומה טהורה כשהולכת לאיבוד וע"י כך פוקע 
ממנה דין 'משמרת' ]באופן המבואר שם[ עדיין יש עליה איסור להפסידה בידים 
לצורך הפסד מועט, ורק התירו להפסידה בידים ]היינו לטמאה[ במקום הפסד 
גדול, כל כרחך מתבאר מדהתיר הסה"ת והטור והרמ"א לקבור ]היינו להפסיד 
הפסד  כדין  תקלה  חשש  שדנו  תקלה,  חשש  במקום  טהורה  תרומה  בידים[ 

מרובה.    

וטוב  ז"ל,  סי"ט[  שלא  ]יור"ד  הרמ"א  פסק  בזה"ז  טמאה  תרומה  בדין  והנה 
להכשיר אותם קודם מירוח, כדי שתקבל טומאה ויהא מותר לשרפה, ע"כ. וטעם 
הדבר כתב הטור שם, כדי שתטמא וישרפנה מיד פן יבא לידי מכשול ליהנות 

ממנה, ע"כ. 

פי' דבריו, שיש לעשות ולהשתדל שלא להגיע להפרשת תרומה כשהיא טהורה 
משום שטהורה אסור לשורפה וכשמשאיר התרומה אצלו כדי לקוברה, חיישי' 
שעד שיקבור יכול לבוא לידי תקלה, לפיכך טוב לטמאה קודם מירוח ]שעדיין 
לא נוהג בה דין משמרת[ ואחר הפרשה שורפה מיד, וכיון שהתנור והאש אצלם 
אפיית  לפני  בתנור  ששורפה  כמהרי"ל  למנהגינו  ]בפרט  לשמוש  ומזומן  מצוי 
הפת כמש"כ הרמ"א[ ולא יבוא להשהותה כמו אם היה צריך לקוברה לכן טוב 
כמש"כ  הדבר  דהפוך  אצלנו  אמנם  שורפה,  ומיד  מירוח  קודם  לטמאה  יותר 
שעוטפה  בחזו"א  ]שכתב  מיד  הוא  וקבורה  שריפתה,  עלינו  דטרחא  בחזו"א 
בשקית ומשליכה לאשפה[ נמצא לפ"ז דאין לנו לטמא הטבל משום שע"י כך 
בא להשהותו דשריפה שלנו בטרחא ובזה שמטמא הטבל מכניס עצמו לחשש 

תקלה. 

עוד למדנו מדברי הטור שהורה לטמא הטבל לפני מירוח, שכשמפריש תרומה 
מתקלה  להרחיק  זה  ודין  ההפרש,  אחר  תקלה  לידי  יבוא  שלא  לדאוג  צריך 
אש  לנו  דאין  הטרחא  אצלנו  דמאחר שנתהפך  אלא  אצלנו,  גם  קיים  בתרומה 
יותר  טרחא  הוי  שריפה  נמצא  בפנ"ע,  מדורה  לתרומה  לעשות  וצריך  מצויה 
מקבורה יש לדון דכמו שהורה הטור לטמא הטבל לפני מירוח וכן במקום חשש 
תקלה לקבור תרומה טהורה ולהפסידה בידים משום דחשיב ליה חשש תקלה 
דשריפת  דרבנן  מצוה  קיום  בטול  אצלנו  לדון  יש  זה  פי  ועל  מרובה,  כהפסד 

תרומה טמאה במקום חשש תקלה שיכול לבוא לידי איסור. 

ביזוי  דשריפה  משום  לשורפה  ולא  לקוברה  הטור  הורה  טהורה  בתרומה  אכן 
אם  לדון  מקום  יש  מצוה  קיום  בטול  הנידון  טמאה  בתרומה  אמנם  לתרומה 
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לדחות ולבטל קיום מצותו במקום חשש תקלה או לדמותו לביזוי שאסר הטור 
אף במקום תקלה. בקצור פסקי הלכות מחזו"א ]נדפס בסו"ס דר"א[ דתרומה 

טמאה צריך לשרפם וטהורה יקברם או יעטפם בניר ויכניסם לאשפה.

 

ברכת מזל טוב
למכובדינו הרבנים הגאונים שליט"א

להולדת הנין הרה"ג ר' שמעון וייזר  
להולדת הנכד משפ' עמנואל    

לנשואי הנכד                               הרב קלונימוס גודלבסקי  
לנשואי הבן הרב אלעזר גודלבסקי  

לנשואי הנכד הרב הלל קולין   
לנשואי הנכדה והולדת הנכדים הרב גדליה אלפנביין  

להולדת הנכדים הרב בנימין דרייפוס  
להולדת הנכדים הרב אריה פרייזלר  

להולדת הנכד הרב משה יצחק סגל   
להולדת הנכד הרב מאיר חפץ   

להולדת הנכדה הרב אלחנן כהן   
להולדת הנכדה הרב זאב כהן   
להולדת הנכדה הרב מרדכי צבי שאהן  

לנשואי הבן הרב דוד שפירא   
לנשואי הבן הרב יוסף אייזנבך  
לנשואי הבן הרב משה שוורצר  
לנשואי הבן הרב אלכסנדר מנדלבוים 
לנשואי הבן הרב מרדכי גולדיש  

לנשואי הבת הרב חנוך אלבק   
לנשואי הבת הרב יצחק ברזילי  
לנשואי הבת הרב חיים זייבלד  
לנשואי הבת הרב יהודה לייב ורנר  
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הפרשת תרו"מ במתארח אצל חבירו
הרה"ג מרדכי צבי שאהן

א. שאלה: מי שמתארח אצל קרובו או חבירו ואינו סומך על הפרשת תרומות 

ומעשרות של בעל הבית, האם יכול האורח להפריש תרומות ומעשרות ממה 

שמוגש לפניו, גם בלי רשות מפורשת מבעל הבית?

תשובה: מותר להפריש תרומות ומעשרות מהאוכל שהוגש לו, דבדרך כלל אין 

בעה''ב מקפיד שיפריש, כיון דהזמין את האורח לאכול, ואינו יכול לאכול בלא 

רוצה  ואינו  זה,  על  מקפיד  שבעה''ב  יודע  ואם   - ומעשרות.  תרומות  שיפריש 

אם  וכ''ש  טבל,  ספק  הם  המאכל  אם  מהאוכל,  ומעשרות  תרומות  שיפרישו 

האוכל הוא תחת השגחה מהודרת ומפריש רק לחומרא, יכול להפריש מהאוכל 

שהוגש לפניו ומונח בצלחת שלו, ולכתחילה יקנה מקודם את האוכל ע''י אחד 

מדרכי הקנינים כגון הגבהה, ואם האוכל הוא טבל-ודאי, לא יפריש מהם בלא 

בלא  יפריש  לא  לחומרא,  כשמפריש  דגם  מחמירים  ]ויש  הבית.  מבעל  רשות 

בקשת רשות מבעה''ב[

ביאורים: במשנה ריש מסכת תרומות איתא דחמשה לא יתרומו ואם תרמו אין 

תרומתן תרומה, ואחד מהם הוא התורם את שאינו שלו, דמי שאינו בעל הפירות 

של  שלוחו  נעשה  כן  אם  אלא  ומעשרות,  תרומות  מהם  להפריש  יכול  אינו 

הבעלים ]רמב''ם ריש פרק ד' דהלכות תרומה ושו''ע סי' של''א סעיף כ''ט-ל.[ 

ולכן בנידון דידן שלא נעשה האורח שליח, יש לדון האם יכול להפריש תרומות 

ומעשרות מהפירות.

והנה בירושלמי דמאי ]פרק ז' הלכה א'[ איתא דהמתארח אצל עם הארץ יכול 

גזל, דהרי לא  לעשר מהפירות שהם דמאי, ומקשה הגמ' למה אין בזה משום 

נתן לו הפירות אלא לאכילה, ומתרץ רבי זעירא ''דרוצה הוא שיהא לו נחת רוח'', 

כלומר בעל הבית רוצה שיהיה לאורחו נחת רוח ומסכים שיעשר. ומשמע בגמ' 

דכמו דליכא משום גזל אם האורח מעשר משום דרוצה שיהא לאורח נחת רוח, 

הוא הדין דאין בזה משום תורם שאינו שלו, דכיון דרוצה שהאורח יהא מרוצה 

נותן לו רשות לעשות עם האוכל מה שצריך לו שיוכל לאכול, ויש לומר דהוי 

כשלוחו של בעל הבית להפריש התרומות ומעשרות ממאכלו. 

החזון איש ]דמאי סי' ט' ס''ק כ''ב[ כתב דאף דבירושלמי נאמר כן לגבי המתארח 

אצל עם הארץ, הוא הדין אם סועד אצל חשוד למעשרות יש לו רשות לעשר, 

דסמכינן דרוצה שיהא לו נחת רוח.
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אמנם היכא דידוע שבעל הבית מקפיד, ואינו רוצה שיפרישו מפירותיו תרומות 
ומעשרות, אי אפשר לומר דניחא ליה לבעל הבית שיפרישו כדי לעשות נחת רוח 
לאורח. ומ''מ יש לדון דמכל מקום יכול האורח להפריש משום דקנה את האוכל 

המוגש לו, והוי כמפריש תרומות ומעשרות משלו. 

והנה דין זה אם האורח קונה את האוכל שהגישו לפניו ואוכל משלו או אוכל 
משל בעל הבית תלוי במחלוקת. בשלטי גיבורים בסוף פרק ב' דקידושין כתב 
בשם ריא''ז וז''ל ''נראה בעיני בבעל הבית המזמין אורחים לשלחנו ולקח אחד 
עליהן  מקפיד  הבית  בעל  שאין  מקודשת,  האשה,  את  בה  וקדש  חתיכה  מהם 
כ''ח  סימן  ]אה''ע  לדינא  הרמ''א  פסק  וכן  במזונותיהם''.  חפציהן  כל  יעשו  אם 
סעיף י''ז[ ''אורח שיושב אצל בעה"ב, ונוטל חלקו וקידש בו, הוי מקודשת". וכן 
פסק שם הלבוש וכתב "ואורח שיושב אצל בעל הבית ונוטל חלקו וקידש הוי 

מקודשת, שכבר הקנהו לו בעל הבית שיאכלנו ושלו הוא".

האי  מאוד  לי  ''תמוה  וכתב  זה  פסק  על  הקשה  ל''ד[  ס''ק  ]שם  הט''ז  אמנם 
פסקא דהא איתא בפ' כל הבשר ]חולין דף צ"ד[ אין האורחים רשאין ליתן ממה 
שלפניהם לבנו ולבתו של בעל הבית אלא אם כן נטלו רשות מבעה"ב, וכן פסק 
באו"ח ]סי' ק"ע סעיף י''ט[ ואם כן כ"ש שלא ליתן לאחרים שלא ברשות בעה"ב 
ואמאי יוכל לקדש בזה ועל כן נראה דאין כאן קידושין ודאי אלא ספק כן נראה 

לי ברור''.

דאסור  מהא  תקשה  ושלא  הרמ''א,  פסק  את  אופנים  בכמה  יישבו  והאחרונים 
לאורח לתת ממה שלפניו לבנו ובתו של בעה''ב, ולפי דבריהם יש לדון גם לענין 

האם יכול האורח להפריש תרומות ומעשרות בלא רשותו של בעה''ב.

א. בבית שמואל ]סי' כ''ח ס''ק מ''ו[ כתב דיש ליישב דעת הרמ''א ''דדוקא לבנו 
לא יתן, אבל רשאי לקדש בו אשה, וכן ליתן זה לזה ע''ש בב''ח''. ואפשר לומר 
ביתו,  מבני  שהוא  לבתו  או  לבנו  יתן  שלא  אלא  מקפיד  בעה''ב  דאין  דסברתו 
דרוצה לעשות נחת רוח לאורח, שהאורח ישתמש בו לצרכו, ולא שיחזירו לבני 
ביתו שמוטל עליו לפרנסו, אבל אם רוצה לתת לאחר, אינו מקפיד שיעשה ממה 
בעה''ב  רצון  נתמלא  סוף  דסוף  בו אשה,  גם לקדש  יכול  ולכן  כרצונו,  שלפניו 

שהוא לעשות נח''ר לאורח.

עבור  מספיק  מקפיד משום שחושש שאין  ובתו  בנו  על  דרק  לפרש  יש  ועוד 
סי'  ]או''ח  הלבוש  וכמוש''כ  לו  שיש  במה  יסתפק  משפחתו  ולבני  האורחים, 
ק''ע ס''ק י''ט[ "אורחין הנכנסין אצל בעל הבית, אינם רשאים ליטול מלפניהם 
וליתן לבנו או לעבדו של בעל הבית אלא אם כן נטלו רשות מבעל הבית, מפני 
שהבעל בית מקפיד על זה שחושש שלא יספיק לאורחים שזימן מה שהכין הוא 
כבוד  ומים לחץ בשביל  צר  ליתן להם לחם  אינו חושש  ביתו  ולבני  לסעודתו, 

האורחין, ומתוך ההקפדה זו יבא לידי ריב וקטט עם בני ביתו". 
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של  לבנו  לתת  רשאי  דאין  דחילק  בב''ח  משמע  דכן  כתב  שמואל  הבית  והנה 
ק''ע[  ]בסי'  הב''ח  וז''ל  לאחרים.  מהאוכל  לתת  האורחים  יכולים  אבל  בעה''ב, 
לזה  זה  ליתן  יכולים  האורחים  אבל  יתננו  לא  ולעבדו  לבנו  או  לשמש  ''דוקא 

שמאחר שהוא זימן אותם אינו מקפיד במה שנותנים אלו לאלו".

אמנם בהגהות להט''ז ]לנכד הט''ז סי' כ''ח שם[ דחה דברי הבית שמואל, וכתב 
שאין לדמות לקדש אשה לאורחים שנותנים זה לזה "דודאי אם על בנו מקפיד 
כל שכן על אחר דהיינו לקדש בו אשה ובב"ח לא כתב רק ליתן זה לזה רשאים 
דאינו מקפיד כיון שזימן אותם וכו' אבל מי שלא זימן בודאי אין רשאי ליתן לו 

דמקפיד דהוא כ"ש מבנו שהוא מקפיד''. 

וכן כתב המהרש''ל ]בים של שלמה חולין פ''ז סימן כ'[ "והא דקאמר לבנו ולבתו 
רבותא קאמר, אפילו הני, שמן הסתם ניחא ליה וכו'  אבל לאדם אחר פשיטא 

שלא יתן". וכ''כ בכנה''ג ]סי' ק''ע[, דכ''ש דאסור לו ליתן לאחרים.

ובביאור הגר''א ]שם ס''ק נ'[ משמע כסברת הבית שמואל דכתב דמשמע דאין 
איסור אלא באופן שכתב שם וכמעשה שהיה בנתן לבנו של בעה''ב, אבל בלא''ה 
סי'  ]ח''א  מהרי''ט  בשו''ת  ויעויין  אשה.  לקדש  וכן  לאחר,  לתת  לאורח  מותר 
ק''נ[ דנסתפק בסברא זו, האם אמרינן דכיון דאינו רשאי לתת לבנו או לבתו של 
בעה''ב, כ''ש דאסור ליתן לאחר, או להיפוך, דרק לבנו ולבתו מקפיד שלא יתן, 

דהם כגופו, אבל לאחרים שהוא לנחת רוח לאורח אינו מקפיד.

דהא  תירץ  י''ז[  סעי'  כ''ח  סי'  בקונטרס אחרון  קידושין  ]הל'  ב. בספר המקנה 
דקיי''ל דאין אורח רשאי ליתן לבנו של בעה''ב, אינו אלא מהלכות דרך ארץ, אבל 
אין בזה משום גזל, וכשאר מילי הנאמרים שם דאינו אלא מהלכות דרך ארץ, ולכן 
אם קידש בה את האשה מקודשת. וכן הסכים לדינא בספר טיב קידושין ]שם 
נ''ב, אף שחלק שם על ראיותיו של המקנה, מ''מ לדינא הסכים לדבריו[  ס''ק 
והוסיף שבפרט היכא דעושה בזה מצוה כגון שמקדש בו אשה, אמרינן דמסתמא 

ניחא לי' לבעה''ב שיעשה מצוה בממוניה.

וסברא זו כבר מצינו לאחד מן הראשונים, דכתב בשו''ת תשב''ץ ]ח''ג סי' צ''ה[ 
במעשה שאורח קידש אשה עם יין שעל השולחן, וכתב שם בתוך דבריו דאין 
בזה משום גזל, והקידושין חלו וז''ל "ואף על פי שאמרו שאין האורחים רשאין 
ליטול מלפניהם. לא מתורת גזל נגעו בה אלא מפני מעשה שהי' ואע''פ שאינן 
רשאין אם נתנו לא הויא גזלה אפי' לא נטל רשות מבעל הבית וכ"ש בנדון הזה 
שהרי אין בעל הבית מקפיד בכך''. ובהגהות רעק''א ]על השו''ע באו''ח סי' ק''ע[ 

ציין לדבריו. 

ג. הגאון רבי שלמה קלוגר בהגהות חכמת שלמה על השו''ע כתב לחלק באופן 
אחר, דהיכא דיש הרבה אוכל ומה שנשאר חוזר לבעה''ב, יש אומדנא דלא הקנה 
לו אלא כדי אכילתו, אבל אם צמצם ואכל פחות מכדי שבעו, והיה יכול לאכול 
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עוד אם היה רוצה, החלק שהותיר יכול לעשות בו מה שרוצה וגם ליתנו לאחר, 
דמסתמא בעה''ב הקנהו לו.

ד. עוד י''ל ע''פ מש''כ בשיורי כנה''ג בשם הדמשק אליעזר ]סי' ק''ע[ ''דלא נאסר 
להאורח ליתן אלא כל מה שלפניהם, אבל אם נשאר אצל האורח מאכל שלא 

אכלו רשאין ליתן קצת ממה שלפניהם, וכן נהגו כל ישראל ואין מוחה בדבר''. 

אפי'  ליתן  לאורח  דאסור  הרמב''ם  מדברי  דייק  כ''ג[  ס''ק  ]שם  אברהם  ובמגן 
ומ''מ כתב דאין איסור לאורח לתת לבנו של בעה''ב, אלא כשיש חשש  מעט, 
שלא יספיק לכל האורחים, אבל כשרואה שיש אוכל בריוח אין בזה חשש, וכן 
פסק באליה רבה ]שם ס''ק כ''ב[ ובפמ''ג ]שם ס''ק כ''ג[ וכ''כ במ''ב ]שם ס''ק 
מ'[ דכתבו המ''א וא''ר דאם יש הרבה על השולחן יכול ליתן לאחרים, אלא סיים 
י''ל דמש''כ  דבספר שמן רוקח חוכך בזה להחמיר. ולפי דברי האחרונים הנ''ל 

הרמ''א דאורח יכול לקדש, מיירי באופן שאין חשש שיחסר מהאורחים. 

ה. במגן גיבורים ]סי' ק''ע, סעי' י''ט[ תירץ דלא נאסר להאורח ליתן אלא ממה 
שלפניהם על השולחן, דבזה יש קפידא של בעה''ב דחושש דאולי לא יספיק 
לכל האורחים, ולכן אם נוטל איכא גם משום גזל, אבל אם כבר חלקו לכל אחד 

מנתו, יכול ליתן חלקו לאחר, ולכן יכול לקדש בו אשה. 

באורח שנטל תפוח מעל  ק''נ[ שדן  סי'  ]ח''א  זה כתב בשו''ת מהרי''ט  ובכעין 
השולחן וקידש בה אשה, דדעת השואל שם דהקידושין חלו, דבעל הסעודה נותן 
במתנה גמורה להאורח שיעשה עם מה שהגיש לפניו כל מה שירצה, ובמהרי''ט 
מצדד דהיא רק ספק מקודשת, אף שאי' בירושלמי בפ''ז דדמאי דיכול האורח 
להפריש תרו''מ ואין בזה משום גזל, דרוצה הבעה''ב שיהא לאורח נחת רוח, י''ל 
דהפרשת תרו''מ שאני, וז''ל "ונראה שלא אמרו דרוצה בעל הבית בע"כ בהנחת 
רוחו של זה אלא בענין זה של הפרשת תרומה לפי שאי אפשר לו שיאכל אם לא 
יתרום וכל עצמו לא הזמינו אלא כדי שיאכל ואף על פי שהוא יודע שתרם מכל 
מקום כאן שאין לזה נחת רוח שיאכל בלי הפרשה אחולי אחיל ליה אבל שיטול 
מן השלחן ויקדש בו את האשה אף ע"פ שנחת רוח היא לו אין רוח בעל הבית 
נוחה הימנו שאין זה מצרכי הסעודה". וכתב עוד דיש לומר דלא קנה האורח את 

מה שניתן לו אלא כשמכניסו לתוך פיו. 

אולם בסוף דבריו כתב דמצא בריא''ז בסוף קידושין ]שהם המקור לדברי הרמ''א 
ומצדד דיש לפרש דאם  יכול לקדש אשה מהאוכל של בעה''ב,  הנ''ל[ דאורח 

האורח נוטל מהמנה שלו, ממה שכבר הוכן עבורו, בזה אין קפידא לבעה''ב.

ונוטל  שכתב  הרמ''א  מלשון  לדייק  דיש  כ''ח[  סי'  ]באה''ע  היטב  בבאר  וכ''כ 
יכול לעשות עם מנתו  וכו', דאחר שחילקו להאורחים מנותיהם,  חלקו וקידש 
מה שרוצה, ובערוה''ש ]סי' כ''ח, סעי' ע''ד[ כתב דיש לזה קצת ראי' ממס' דרך 

ארץ פרק ט. 
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והעולה מכל הנ''ל לענין אורח שרוצה להפריש ממנתו תרומות ומעשרות, הנה 

לפי מש''כ הרמ''א דיכול לקדש עם זה אשה, נמצא דס''ל דהוי שלו, ולכן יכול 

לעשות עם שלו מה שרוצה וכמו שביאר הלבוש דבעה''ב הקנה לו את מה שנתן 

לו, וא''כ לכאורה יכול גם להפריש בה תרומות ומעשרות.

וכן הוא לפי מש''כ הבית שמואל והגר''א דלא אסרו אלא לתת לבנו של בעה''ב, 

אבל לאחר הוי כשלו דיכול לעשות מה שרוצה, וה''ה לענין הפרשת תרו''מ. וכן 

גיטין, דאף באופן דאינו רשאי לתת  והטיב  הוא לפי מש''כ התשב''ץ, והמקנה 

לאחר, מ''מ ליכא בזה גזל, דהוי כשלו. 

בכה''ג  שלו,  בצלחת  ומונח  הוגש  שכבר  ממה  התרו''מ  דמפריש  היכא  ובפרט 

יכול להפריש תרומות ומעשרות לפי מש''כ החכמת שלמה, דהיכא דאינו מחזיר 

שקצת  כלל  דרך  אין  בזמנינו  דהרי  לו,  ומקנהו  קפידא,  ליכא  לבעה''ב  המותר 

שיורי האורח חוזר לבעה''ב.  

וגם בכה''ג שהאוכל שמפריש ממנו כבר מונח בצלחת שלו, לפי מש''כ המהרי''ט 

לפניו  דאין קפידא אלא במה שעל השולחן, אבל במה שמונח  גיבורים  והמגן 

לענין  ה''ה  וא''כ  אשה,  בו  לקדש  וגם  שרוצה  מה  לעשות  יכול  שלו,  בצלחת 

יש  יודע אם  רק כשאינו  לפי האחרונים שכתבו דהאיסור  וכן  תרו''מ.  הפרשת 

אוכל בריוח, אבל אם יש בריוח יכול ליקח גם ממה שעל השולחן, פשוט דממה 

שמונח כבר בצלחת של האורח, דודאי לא יתנו מזה לאחרים, יכול לעשות מה 

שרוצה.

ועוד נראה מלשון המהרי''ט הנ''ל דלענין הפרשת תרומות ומעשר, יכול האורח 

אמרו  "שלא  כתב  שהרי  בההפרשה,  ניח''ל  ולא  מקפיד  שבעה''ב  אף  להפריש 

דרוצה בעל הבית בעל כורחו בהנחת רוחו של זה אלא בענין זה של הפרשת 

תרומה לפי שאי אפשר לו שיאכל אם לא יתרום וכל עצמו לא הזמינו אלא כדי 

שיאכל ואף על פי שהוא יודע שתרם מכל מקום כאן שאין לזה נחת רוח שיאכל 

בלי הפרשה אחולי אחיל ליה" ומשמע דאף שאין רוצה שיפריש, דסובר דאין 

צריך הפרשה, ולא ניחא לי' בכך, כיון דמ''מ רוצה שיוכל האורח לאכול, אמרינן 

דודאי מוחל לו. ונראה דסובר דגם היכא דאין בעה''ב באמת רוצה שיפריש הוא 

בכלל מש''כ בירושלמי דרוצה שיהא לאורח נחת רוח. ורק לענין לקדש אשה 

בזה חולק וס''ל דיש לומר דלא קנה אורח מה שלפניו..

אמנם לפי הט''ז דס''ל דהיא ספק מקודשת, א''כ יש ספק אם האוכל הוא שלו, 

ולדבריו לא מצאנו להתיר אלא באופן דמבואר בירושלמי דרוצה בעה''ב שיהא 

להאורח נחת רוח, ובכה''ג י''ל דהוי כשלוחו ויכול להפריש ממה שלפניו תרו''מ.

שעל  ממה  האורח  כשנוטל  אלא  נחלק  לא  הט''ז  דגם  לומר,  מקום  דיש  אלא 

מודה  הט''ז  דגם  לומר  יש  עבורו,  שהוכן  מהמנה  דנוטל  היכא  אבל  השולחן, 
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לסברת הני רבוותא דמה שמונח בצלחת שלו, הוי כשלו, ויכול לעשות בו מה 
שרוצה.

והיוצא מדברינו דהיכא דנוטל אורח ממה שכבר מונח במנה שלו, לפי רוב מנין 
דיכול להפריש מזה  בו אשה, מסתבר דה''ה  דיכול לקדש  ובנין של הפוסקים 
דיכול  משמע  קידושין  לענין  דמחמיר  מהרי''ט  לדעת  וכן  ומעשרות,  תרומות 
להפריש תרומות ומעשרות בכל גוונא, וכ''ש כשנוטל מהמנה שלו, ויש מקום 
ממה  לקדש  יכול  דאינו  הט''ז  לשי'  גם  כן  לעשות  יכול  גוונא,  דבכהאי  לומר 

שמונח על השולחן.

שליט''א  אפרתי  הגר''י  של  במאמרו   ]54 ]גליון  שדה  הליכות  בידיעון  ועיין 
תלוי  לו,  שנתנו  האוכל  את  קונה  האורח  האם  דהשאלה  וכתב  בזה,  שהאריך 
בפלוגתת הראשונים בנדרים דף ל''ד ע''ב בככרי עליך ונתנה לו במתנה, ובעוד 

מקומות יעו''ש.

והנה לכאורה אפשר לדייק מהירושלמי הנ''ל ]בפ''ז דדמאי[ דלא קנה האורח 
את מה שיש לפניו, דאל''כ למה הוצרך הירושלמי לכתוב הטעם שאורח יכול 
להפריש משום דבעל הבית רוצה לעשות נחת רוח לאורח, דאם איתא דאורח 
קנה מה שניתן לו, בלא''ה יכול לעשות בשלו מה שרוצה, אף אם לא ניחא ליה 

לבעה''ב. וכן משמע קצת בשו''ת מהרי''ט ]סי' ק''נ[ דדייק כן מהירושלמי. 

אלא שלכאורה יש לדחות דיוק זה, דהרי יש להקשות למה הקשה הירושלמי רק 
היאך מותר להפריש משל עם הארץ ולמה אין בזה משום גזל, ולמה לא הקשה 
דאיך יכול לעשר, הרי אינו שלו, והתורם את שאינו שלו, אין תרומתו תרומה, 
ולעיל כתבנו דיש לומר דכשהירושלמי מתרץ דאין בהפרשה משום גזל דרוצה 
לעשות נחת רוח לאורח, נכלל בזה גם דמשום הכי הוי נתינת רשות לתרום, והוי 
כשלוחו לתרום, ולא הוי תורם שאינו שלו, ומ''מ קשה למה לא הקשתה הגמ' רק 

משום איסור גזל ולא משום איסור תורם שאינו שלו.

ולכן  לו,  שניתן  מה  את  קונה  דאורח  להגמ'  פשיטא  דאדרבה  לומר  יש  ולכן 
ומה  משלו,  כתורם  דהוי  חלה,  אורח  שמפריש  ומעשרות  תרומות  הפרשת 
כעין  לגזל ממש, אלא  הכוונה  אין  גזל,  בזה משום  אין  וכי  הירושלמי  דהקשה 
וע''ז  ולא לאבדו,  יאכל מזה,  גניבת דעת, דהרי דעת בעה''ב היה כדי שהאורח 
מתרץ דרוצה לעשות נחת רוח לאורח, ולא איכפת ליה אם יפריש מזה תרומות 
ומעשרות, אף שהולך לאיבוד. וזה כעין שכתבו התשב''ץ והמקנה ועוד אחרונים 
דגם מש''כ בגמ' חולין ונפסק בשו''ע סי' ק''ע, דאינו רשאי לתת לבנו ובתו של 

בעה''ב, אינו משום גזל, אלא משום הלכות דרך ארץ. 

ובהליכות שדה הנ"ל )45( כתב הגר''י אפרתי שליט''א בשם מרן הגרי''ש אלישיב 
זצ''ל דיש ליישב דעת הפוסקים דאורח קונה את מה שיש לו, ולא קשיא מה דיש 
לדייק מהירושלמי דלולי הטעם דרוצה שיהא נחת רוח לאורח הוי גזל, ומשמע 
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מזה דאינו שלו, דאף דהאורח קונה המאכל, י''ל דכיון דרוצה להנות האורח, הוי 
כמו שהתנה בתנאי שבלבו ובלב כל אדם, דבעל הבית אינו רוצה שהאורח יאבד 
ולכן מקשה  נותן לו את האוכל,  זה אינו  ועל דעת  ויפסיד בחינם את המאכל, 
לומר  וצריך  תרומה,  אינה  התרומה  גזל  הוי  אם  זה  ולפי  גזל,  דהוי  הירושלמי 
שנכלל בקושיה של הירושלמי כיון דהוי גזל אין תרומתו תרומה דבעל הבית לא 
הקנה לו, ומתרץ דכיון דרוצה לעשות לו נחת רוח, אף בכהאי גוונא שמפסידו, 

נותנו לו. 

ולענין דינא כתב הגר''י אפרתי שליט''א בהליכות שדה שם דדעת מרן הגרי''ש 
אלישיב זצ''ל למעשה דבטבל ודאי אין לאורח להפריש אם יודע שבעה''ב מקפיד 
על ההפרשה, דיש לחוש לדעת הפוסקים דאין האורח קונה במה שמוגש לפניו, 
ואפשר  להקל,  מקום  יש  ולהידור  לחומרא  כשמפריש  וכ''ש  טבל  בספק  אבל 
לסמוך על דעת הפוסקים שהבעה''ב מקנה את הפירות לאורח, ואף להסברא 
הנ''ל דאין בעה''ב מקנה על דעת  שיאבד האוכל, י''ל דבזמנינו אין מקפידין כ''כ 
אפי' אם האורח יפסיד מקצת מהאוכלין, ומקנה לו לכל צרכיו, ומה שמקפיד על 
ההפרשה, אינו משום שמקפיד על בזבוז ממונו, אלא שאינו חפץ בהפרשה, ואין 
זה אלא כתנאי שבלב בעל הבית ולא כתנאי שבלבו ובלב כל אדם, ודברים שבלב 
אינם דברים, והאורח יכול להפריש דכבר קנאו. ומ''מ עדיף שהאורח יקנה את 
המאכל באחד מדרכי הקנין כגון הגבהה. אמנם עיין בשו''ת שבט הלוי ]ח''ו סי' 
קס''ג[ דהחמיר טפי, וס''ל דהיכא שיודע שבעה''ב מקפיד ואינו רוצה שיפרישו 
שוב, יש לחוש לדעת הפוסקים דאין אורח קונה את מה שניתן לו, ואפי' היכא 

דמפריש לחומרא, לא יפריש בלא בקשת רשות מבעה''ב

ב. שאלה:  אורח שמתארח אצל חבירו, ומפריש תרומות ומעשרות ממה שהוגש 
לו, מה יעשה עם התרומות שהפריש.

תשובה:  לכתחילה יעטוף התרומה בנייר או שקית, וישליכנה לאשפה. באופן 
עליו  סומך  הבית, שאינו  בעל  מפני שחושש מקפידת  כן,  לעשות  יכול  שאינו 
בעניני כשרות, יפריד יותר מאחוז מהמאכל לצורך תרומה גדולה ותרומת מעשר, 
המאכל שהפריד  את  קצת  יפורר  או  שימעך  טוב  ויותר  הצלחת,  בצד  וישיירו 

לצורך התרומות.

אסור  טהורה  ]ותרומה  לשורפה  מצוה  טמאה  תרומה  הדין  מעיקר  ביאורים:  
לשרוף[  כדאי' במס' שבת ]דף כ"ה ע''א[ ''אמר רב כשם שמצוה לשרוף הקדשים 
שנטמאו כך מצוה לשרוף את התרומה שנטמאת". ודעת רוב הראשונים דמצותה 
בשריפה דוקא, אמנם לפי פי' שני ברש''י ]שם ד''ה מצוה לשרוף[, הטעם דצריך 
לשורפה הוא משום חשש תקלה וכתבו בתוס' ]שם ד''ה כך אתה מצווה[, ובעוד 
ראשונים דלטעם זו אין צריך לבער התרומה בשריפה דוקא, אלא בכל דרך שלא 
יבוא לידי תקלה. וכן מפורש ברש''י בפסחים ]דף מ''ו ע''א בד''ה לאפותה[ דיכול 

לשורפה או ליתן להאכילה לכלבים. 



16

הפרשת תרו"מ במתארח אצל חברו/הרב שאהן

ולענין דינא כתבו הפוסקים דהעיקר כהסוברים דתרומה טמאה דינו בשריפה 
דוקא. וכ''כ בחזון איש ]מעשרות סי' ז' ס''ק י''ב[, ובקונטרס סדר הפרשת תרומות 
ומעשרות להר''ז שפירא שנדפס בחיי החזו''א ועל פיו וכן פסק החיי אדם ]בספר 
שערי צדק פרק י''ד סעיף ל''ד[ ''החלה וכן התרומה בזמן הזה בשריפה דוקא, 

ולא כמו ששמעתי שנוהגין לאבדו או לזרקו לים''. 

אמנם למעשה המנהג להקל ואין שורפים התרומה, וכמו שכתב החזו''א ]דמאי 
סימן ט''ו סק''א בד''ה ועל דבר[ "הנה מעיקר הדין חייבין לשרוף תרומה טמאה 
כמש"כ תו' ביצה כ"ז ב' ד"ה ועל, אף שאנו נוהגין להקל בקבורה מפני שטורח 

עלינו שריפתן וחיישינן שמא אתו עלה לידי תקלה". 

וכבר מצינו דנהגו להקל לאבד התרומה שלא בשריפה בשו"ת הרדב''ז ]ח''ב סי' 
תשל''א[ ''אבל האידנא שכולם טמאים אין נותנים להם תרומה לא טמאה ולא 
טהורה שמא יבא לידי תקלה ושורפין אותה או משליכה לאיבוד במקום שלא 
בדרך  עוד  ועיין  י''ז[,  ]פרק  ופרח  בכפתור  משמע  וכן  תקלה".  לידי  בה  יבואו 

אמונה ]פ''ב דתרומות ס''ק קל''ט ובצהה''ל ס''ק שצ''ד[.

דנוהגין להקל שלא  י''ג[ דתמה על מה  סימן  ]ח''ד  יצחק  ויעוין בשו''ת מנחת 
לשרוף את התרומה כדעת רוב הראשונים, וז''ל "אבל תמוה בעיני מה שראיתי 
בעצמי בעת היותי באה"ק, שאף אצל היראים, אין שורפים התרומות, רק מעטיפים 
בנייר, כדי שלא יהי' בזיון קודש ומשליכין אותם בחביתין של האשפתות, וצ"ע 
מאד לסמוך ע"ז, כנגד שיטת רוב הפוסקים, דס"ל דוקא בשריפה וכו' ושוב ראיתי 
בקונטרס של סדר הפרשת תרומות ומעשרות כתב שם בדין התרומות בזה"ל 
וכו'  תרומות שלא נטמאו יקברם או יעטפם בנייר ויכניסם לאשפה, אסור לנהוג 
בתרומות מנהג בזיון, ולא יטמאם אחרי שהופרשו עכ"ל, הרי שהעצה לעטפם 
כן  כתב  הוא  ורק  ז"ל,  איש  נאמן החזון  נובע ממקור  ולהכניסם באשפה  בנייר 
הנ"ל,  וטור  בסה"ת  וכמבואר  בקבורה,  דדינם  נטמאו,  שלא  תרומות  לענין  רק 
כן, גם בתרומות שנטמאו, ואפשר שנהגו כן ברצון חכמים, כי  נוהגים  והעולם 
הוי דבר המסור לרבים שם באה"ק, ורובם העוסקים בזה המה נשים שכל טפולי 
הבית בהכנות אכילה ושתי' עליהם מוטלות, ואינם מוסמכות להבחין בין נכשרו 
ונטמאו, או לא, ודין שלא תשרוף תרומות טהורות, יותר חמיר משריפת תרומה 
טמאה, דבשריפת תרומה טמאה, איכא שיטת רש"י דלאו דוקא שריפה כנ"ל, 
)וגם אף לשיטת התוס', י"ל דהוי דרבנן, אף בתרומה דאו', וכדאיתא בתוס' שם(, ואילו לשרוף 
תרומה טהורה, איסור מפורש בש"ס ופוסקים אין מספר". וע''ע בשו''ת חלקת 
בורובסקי  ויעוין עוד במאמרו של הגר''א  בזה,  סי' קפ''ו מה שכתב  יו''ד  יעקב 
בקבורה  שהקילו  המנהג  טעם  לבאר  שהאריך  זה,  בגליון  המתפרסם  שליט''א 

בתרומה טמאה, ולא בשריפה כעיקר דינו.

למעשה  ונקטינן  דוקא,  שריפה  שא''צ  להקל  האידנא  שנוהגין  מה  לפי  והנה 
דהעיקר הוא שלא יהא חשש תקלה, אלא נוהגין לעטוף התרומות ולהשליכה 
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כדי שלא יהא בדרך ביזיון, וכמוש''כ בסדר הפרשות תרומות ומעשרות להחזו''א, 
ולכן גם אורח היכא דאפשר יעשה באופן כזה שיעטוף התרומות וישליכם שלא 

בדרך ביזיון, יעשה כן. 

אולם היכא דאין לו אפשרות כזה, כגון שחושש שזה יפגע בבעה''ב אם יעשה 
על  יקפיד  שבעה''ב  כיון  התרומות  יחולו  לא  גוונא  דבכהאי  לחוש  גם  ויש  כן, 
הפרשתו, וכדאי' בירושלמי ריש פ''ז דדמאי, ''רבי ורבי יוסי ברבי יהודה נתארחו 
]הלך אדם בעל לשון הרע לבעה''ב[  בישא  לישנא  אזל  אצל בעל הבית אחד, 
על  אותך  חושדים  שהם  דעתך  ]תן  מחשידנוך  דאינון  דעתך  הב  לי'  ואמר 
המעשרות[ יתיב ליה מעייני לון ]וישב בעה''ב לראות אם הדברים נכונים[ והון 
עבדין נפשין מזרקין אילין לאילין ומתקנין, ]דעשו עצמן כמו שזורקין האוכל, 
ותקנו הפירורין לתרומת מעשר[ ואינו רוצה הנחת רוח ]ומקשה הגמ' וכי אין 
]דאף  בעי דחשדוניה"  דלא  אלא  הוא  רוצה  דהאורחים[  בנח''ר  רוצה  הבעה''ב 
דרוצה שיהא להם נח''ר, אבל אינו רוצה שיחשודוהו[ ועיין בביאור הגר''א על 
הירושלמי, דאף אם בעה''ב היה יודע שחושדין אותו היה מקפיד על ההפרשה, 
כיון דאינו יודע, רוצה שיהא נח''ר להאורחים, ויכולים להפריש בלא ידיעתו. ]ועי' 
דרך אמונה פ''ט הל' מעשר ס''ק נ''ו, דכתב דאף אם רואה שהבע''ב מסתכל עליו, 
ורוצה לראות אם חושדין אותו יכול להפריש, דגם בכה''ג אינו מקפיד. ונראה 
דס''ל דרק כשאחרים יודעים שחושדין אותו, אז בסתמא מקפיד הבעה''ב[ ולכן 
ישייר התרומות בצד הצלחת, דכיון דנקטינן דהעיקר שלא יבוא לידי תקלה, יש 
לסמוך דאין בזה חשש תקלה, כיון דבזמנינו אין מצוי כלל לאכול משיירי המאכל 

שהשאיר האורח.

]בפ''ז  שם  בירושלמי  הוא  וכן  האוכל,  את  קצת  ימעך  או  שיפורר  טוב  ומ''מ 
והרא''ש  הר''ש  ופירשו  ואוכל''.  כל שהוא  ''מפרר  אורח  לגבי הפרשת  דדמאי[ 
]פ''ז דדמאי מ''א[, דצריך לאבד התרומה שלא יכשל בה ע''ה, ולכן מפררו על 
וכיון דמפררו או מעכו באופן שנמאס קצת, בודאי לא  השולחן ואוכל השאר. 
יבואו לאכול משייריו, וליכא חשש תקלה. וכ''כ בדרך אמונה ]הל' מעשר פ''ט 
ס''ק נ''ו[ במפריש תרו''מ בשבת ע''י תנאי שעשה מערב שבת, דיפררו דבאופן 

זה אין דרך לאוכלו, ואין חשש תקלה. 
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זמן ביעור חלה ונטע רבעי

מסקנת הגאון רבי אברהם דוב רוזנטל זצ''ל

מועתק מגליון ''הליכות שדה'' 70 בו נמצא המאמר בשלמותו

...  אולם נלענ''ד דאף דלענין עיקר חובת הביעור ילפינן להו לנטע רבעי וחלה 

ואמרינן  בביעור,  חיובם  עיקר  לענין  רק  זהו  וכנז',  וכו'  דבערתי הקודש  מקרא 

דינא  וכנז', אבל האי  זו חלה,   - ונטע רבעי, מן הבית  זה מעשר שני   - הקודש 

דירק שיצא מר''ה עד הפסח דממעטינן לי' מקרא דבשנה ההיא, פירות של שנה 

ההיא אתא מבער, ואי אתה מבער ירק שיצא מר''ה עד הפסח, זה לא שייך רק 

לגבי מעשרות דחיובן תלי בסדר השנים, מעשר שני, ומעשר עני, ע''ז שייך שפיר 

לומר בשנה ההיא של שנה ההיא אתה מבער, ואי אתה מבער ירק שיצא מר''ה 

גידולם בשנה  ג''כ לא שייך  ומעשר ראשון דלכאורה  ואף דתרומה  עד הפסח, 

ההיא, דהא חיובם היא בכל השנים, מ''מ חיובו של שנה ושנה הוא מיוחד לאותה 

שנה, וכמו שכתב בספרי על הקרא דהיוצא השדה שנה שנה )דברים י''ד כ''ב(, דאין 

מעשרין משנה זו על של חברתה, אבל חיובם של נטע רבעי ושל חלה לא תלי 

כלל בסדר השנים, וכל אחד ואחד חיובו הוא מצד זמנו או מצד פעולתו בכל זמן 

שהוא, ולא שייך כלל לומר בהם של שנה ההיא אתה מבער וכו', דאין לחיובו 

שום שייכות לשנה ההיא, ומכיון דמרבינן לי' לעיקר חיוב הביעור מיסתבר טפי 

לומר כי כל חלה או פדיון נטע רבעי שברשותו בחג הפסח של השנה השלישית 

והרביעית חל עליייהו דין הביעור.

ולפי''ז יתכן שיש לומר בזה שלפעמים, מטעמים שונים, דוחין הפרשת חלה מן 

המצות שמכינים לאוכלן אחר הפסח, שבשנות הביעור כדאי יותר להפריש החלה 

מקודם הפסח ולבערן כדת. והקב''ה יזכנו לקיים מצוותיו כהלכתן וכמאמרן.

הערת העורך בגליון 70

מסקנת הגאון רא''ד רוזינטל  ]שליט''א[ זצ''ל שנטע רבעי וחלה, גם אם הפירות והעיסה משנה 

רביעית ושביעית לפני פסח, חייבים בביעור מיד, דרק תרומות ומעשרות מפירות שנה רביעית 

שנות  לסדר  הקשורים  ומעשרות  דתרומות  הוא  וההסבר  בשנתם.  מביעור  פטורים  ושביעית 

השמיטה, בהם הדין דשל השנה הרביעית פטורים, אבל חלה – גם אם העיסה נילושה מקמח של 

רביעית, ונטע רבעי דאינם קשורים כלל לסדר שנות השמיטה, חייבים בביעור בשנתם. ]ולדבריו 

ועי' במנחת  בביעור בשנתם[.  חייבים  ופאה  ביכורים לקט שכחה  דגם  נראה  זצ''ל,  ]שליט''א[ 

יצחק )ח''ח תשובה ק''ה( לגאון רבי יצחק וויס זצ''ל דגם דעתו שחלה מעיסה שנילושה ברביעית 

ובשביעית חייבת בביעור מיד בשנתה. אמנם משמע שם מדבריו דדוקא חלה מעיסה שנילושה 

מקמח ישן, אבל אם נלושה מקמח של רביעית ושביעית פטורה מביעור בשנתה ]כל הקמח 

מגידולי ארץ ישראל הנמצאים בתקופת ניסן הוא ישן[. במנחת יצחק דן רק על ביעור חלה ולא 
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על ביעור נטע רבעי, אך קצת נראה שדעתו דפירות נטע רבעי של שנה רביעית ושביעית פטורים 
מביעור בשנתם ]וה''ה ביכורים לקט שכחה ופאה[.

)ירושלמי מעשר שני פ''ה  זצ"ל בדבריו  בר''ש סירליאו שציין הגאון רא''ד רוזינטל ]שליט''א[ 
ה''ג הוצאת הרב דינקליס דף צ''ה( כתב ''וקשה לי דירק מעשר שלו מדרבנן הוא דמחייב, ואמאי 
קא ממעט ליה מקרא... א''נ דבתבואה פחות משליש שאסורה חלתה לזרים ולוקין עליה קאמר, 
ומפני שלא גדלה שליש קרי ליה ירק'', משמעות דברי הרש''ס שמפרש את הגמרא ''ואי אתה 
זקוק לבער ירק שיצא מר''ה ועד פסח'' שלא מדובר על ירק ממש אלא על תבואה שלא הביאה 
שליש שפטורה מתרו''מ וקרי לה  ירק, ולא מדובר על ביעור תרו''מ אלא על ביעור חלה. וא''כ 
משמע ממנו ]מתירוץ זה, יש שם עוד שני תירוצים[ שחלה מעיסה מקמח של רביעית פטורה 
מביעור בשנתה וחלה מעיסה מקמח ישן אף שנילושה ברביעית חייבת בביעור. ]ומשמע דמקמח 
שלישית שנילושה ברביעית אף שפטורה מתרו''מ – כיון שלא הביאה שליש – חובת הביעור 
ברביעית, וזה לכאורה לא כמו שמשמע מהמנחת יצחק הנ''ל עיי''ש[. וכמובן כל זה לתירוץ אחד 

ברש''ס ויתכן דבזה החילוק בין התירוצים האחרים.

א.ש.

 

ברכת מזל טוב
למכובדינו הרבנים הגאונים שליט"א

לנשואי הבת הרב מרדכי אריה סטפנסקי 
לאירוסי הבת הרב משה שפיר   
לאירוסי הבת הרב שלמה חנוך ורנר  
לאירוסי הבת הרב חיים קרמר   
לאירוסי הבן הרב פנחס וקנין   
לאירוסי הבן הרב אריה יקואל  
לאירוסי הבן הרב יוסף שלמה סטפנסקי 

בהגיע הבן למצוות הרב אהרן פרנקל  
בהגיע הבן למצוות הרב חיים בראון   
בהגיע בניו למצוות הרב יוסף מאירוביץ  
בהגיע הבן למצוות הרב חיים ורנר   

להולדת הבן הרב יוסף כהן אולביצקי  
להולדת הבן הרב ישראל טננבוים  
להולדת הבן הרב יהושע פרנקהויז  
להולדת הבן הרב יהודה ורנר   
להולדת הבן הרב שמואל יונה שיינפלד 

להולדת הבת הרב דן גורדון   
להולדת הבת  הרב יחזקאל קליינר  
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בענייני מצות 'ביעור מעשרות'1
הרה"ג יוסף י. אפרתי - ראש בית המדרש

א[ האחרונים דנו בגדר מצות ביעור מעשרות, האם היא מצוה בפ"ע לבער את 
או  תרז(  מצוה  )מנח"ח  לשמיטה  וז'  ד'  דשנה  הפסח  כשמגיע  הבית  מן  התרו"מ 
עד  התרו"מ  נתינת  מצות  היא השלמת  עניינה  וכל  בפ"ע,  מצוה  אינה  שביעור 
פסח של שנה ד' וז', וכעין איסורא ד'בל תאחר' ]עי' בתוס' ר"ה )ד, ע"א([ )חזו"א 

דמאי, ב, ז(. 

ב[ במשנה )פ"ה מע"ש מ"ט( במעשה דר"ג וזקנים שהיו באים בספינה וזה היה זמן 
ביעור המעשרות, ומבואר ברמב"ם בפיהמ"ש )שם( דהיכא שאין יכול להקנות את 
המתנות לכהן לוי ועני כדינם, סגי עכ"פ בקריאת שם לקבוע את התרו"מ. אמנם 
ומשמע  נתינת המתנות,  'קריאת שם' רק  ענין  ביד החזקה לא מוזכר  ברמב"ם 

שבזמן הביעור צריך דוקא להקנות את התרו"מ לבעליהם. 

את  לבער  בפ"ע  מצוה  היא  דאם  ביעור,  מצות  בגדר  בהנ"ל  תלוי  דזה  ואפשר 
המעשרות מן הבית, י"ל דהיכא דלא אפשר לו להקנות את התרו"מ לבעליהם 
)כהן לוי ועני( כגון שנמצא בספינה אפשר דסגי ב'קריאת שם' תרו"מ בלבד ]דבזמן 
היא  ביעור  מצות  גדר  אם  אבל  שיכול[.  מה  לעשות  האדם  על  מוטל  הביעור 
'לקרוא  נתינת התרו"מ, לפ"ז לכאו' אין משמעות בזמן הביעור  השלמת חובת 

שם' של התרו"מ בלבד, כיון דלא משלים בכך את חובת נתינת התרו"מ.

זמן הביעור בפירות וירקות. 

ג[ הנה זמן הגידול בפרי המחייב בביעור מבואר במתני' )מע"ש פ"ה מ"ח( בדברי 
ר"ע שתלוי אם הגיעו 'לעונת המעשרות' קודם זמן הביעור. ובר"ש ביאר: שעונת 
המעשרות כאן אין הכוונה שהפרי הגיע לשלב מסויים בגידולו אלא דהכוונה אם 
קודם זמן הביעור היה גמר מלאכה של הפירות ]מירוח[. ]ודעת הגר"א דבירקות 
והגיע  גדל  הוא  )כלומר שהפרי  קודם הפסח  ל'עונת המעשרות'  בהגיעו  הזמן תלוי 

לשלב שנקרא אוכל קודם זמן הביעור – פסח שנה ד', וז'(, וא"צ גמר מלאכה, ע"ש[. 

וב'קרן המעשרות' שעל יד בית המדרש- נוהג הממונה על הקרן, ה"ה הגאון ר"ש 
רייכנברג שליט"א שמשאיר יין שנעשה מענבי שנה ג' ו- ו', ואינו גומר מלאכת 
מלאכתם'  'נגמרה  לא  עדיין  שבכך  הזגים,  עם  בחביות  מעורב  שנשאר  היין, 
למעשרות, וממילא לא נתחייב היין במצות 'ביעור מעשרות', ובמוצאי פסח מיד 
וגומר את תהליך עשיית היין מאותם הענבים ומפריש  שולה את הזגים מהיין 

1.  נאמר בכולל יום שישי דעת משה ע"ש הר"ר משה הגר ז"ל בר"ח תמוז תשע"ג ונרשם ע"י 
ת"ח א' שליט"א 
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תרומות ומעשרות ופודה מעשר שני, וכך יש ל'קרן המעשרות' מיד במוצאי פסח 

'פרוטה חמורה' בכדי שיוכלו כל המנויים של הקרן לחלל מעשר שני ששווה 

פחות מפרוטה על מטבע שיש בה פרוטה חמורה. 

זמן הביעור בחלה ורבעי. 

ד[ גם רבעי חייב בביעור, אלא יש לדון אימתי זמן הביעור, דהרי השנים של רבעי 

אין שייכים כלל לסדר השנים של המעשרות, ודעת מרן רבינו הגריש"א זצוק"ל 

כל פרי רבעי שברשותו חייב בביעור, אולם לדעת מרן הגרח"ק שליט"א בספרו 

נוהג כשאר תרו"מ,  'ברבעי'  )פי"א מהל' מע"ש ס"ק לה(: שדין ביעור  'דרך אמונה' 

דרק מה שחנט בשנה שלישית חייב בביעור. וכמו"כ לענין חלה יש את הנדון 

הנ"ל איזו חלה מתחייבת בביעור שהרי בחלה אין שנות מעשר, האם נאמר שכל 

חלה שנתחייבה קודם פסח חייבת בביעור או דווקא עיסה שנעשתה מתבואה 

שחנטה לפני ראש השנה של השנה הרביעית )ועיין שו"ת מנחת יצחק ח"ח סי' קה, 

ובמאמרו של הגרא"ד רוזנטל זצצ"ל, הליכות שדה 70-71 וגלין 175 וגליון זה(.

הערות וציונים בדברי החזו"א בענין 'מצות ביעור'. 

ממרן  הוראות  נתפרסמו  תשי"ב(  דשנת  )מער"פ  סופר  חתם  חוג  בידיעון  הנה  ה[ 

החזו"א )מכת"י( בענייני ביעור מעשרות, אבל ישנם שינויים בהוראות אלו ממה 

שנדפס בקו' הלכות תרו"מ שנכתב ע"פ החזו"א זצ"ל )ע"י הרה"ח ר' זליג שפירא( 

ואף בספר חזו"א. ויש מקום להתבונן בשינויים הנזכרים בהם:

א( בידיעון הנ"ל נכתב: זמן הביעור בערב יו"ט ראשון של פסח. ואילו בקו' תרו"מ 

]והיינו  זו פעם שנייה.  האחרון של פסח חייב לקיים מצוה  יו"ט  ובערב  נכתב: 

לבער את כל התרו"מ שהפריש בחוה"מ[.

בקונ'  אך  לעני.  עני  ומעשר  ללוי  ראשון  מעשר  וליתן  נכתב:  הנ"ל  בידיעון  ב( 

תרו"מ נכתב: וליתן מעשר עני לעני. הושמט בזה ענין נתינת מעש"ר ללוי. והנה 

ידועים בזה דברי החזו"א שביעית )סי' ה( שבזה"ז אין ליתן מעש"ר ללוי, משום 

תקנת חז"ל שלא יתרבו העולים ללויה ע"פ עצמם. וכנראה הסתפק בזה החזו"א 

לדינא ]וידוע שהחזו"א עצמו היה נותן מעש"ר ללוי מטבל ודאי[. 

ג( בידיעון הנ"ל נכתב: תרומה גדולה ותרומת מעשר שהופרשו יש לקברן בערב 

יו"ט קודם שקיעת החמה. ואילו בקו' תרו"מ, לא נזכר דבר זה. ויש להעיר בזה 

דבתרומה  בסופו(  קמט  סי'  וע"ע  פ"ה  )סי'  בתשובה  המהרי"ט  דברי  ידועים  דהנה 

לכהן  אין  טמאה  דבתרומה  לכהן,  תרומה  ליתן  א"צ  בזה"ז  למעשרות  בניגוד 

שימוש בה )חוץ 'משמן' של תרומה טמאה דיש ליתנה לכהן, כיון שראויה להדלקה(, וא"כ 

מדוע כתב החזו"א דצריכים לקבור תרו"ג בזמן הביעור.
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שנדפסה  בהערה  סה  סי'  ח"א  שלמה  )מנחת  זצ"ל  אויערבך  הגרש"ז  דעת  ובאמת 
במהדורת המאוחרות( שצריך לבער מן העולם 'תרומה טמאה' בזמן הביעור )כמו 

טבל(, אבל י"ל דס"ל דביעור הוא מצוה בפ"ע לבער את התרו"מ מן העולם בזמן 

נתינת  הוא השלמת  רק  בפ"ע  אינו מצוה  דביעור  החזו"א  לדעת  אבל  הביעור, 
התרו"מ באותו הזמן, א"כ כיון דבזה"ז ליכא חובת נתינת תרו"ג לכהן מ"ט יהא 

צריך 'לקברם' בזמן הביעור.

]והנה בדין קופסאות שימורים בזמן הביעור דן בזה הגרש"ז אויערבך זצ"ל )מנחת 
שלמה סי' סה(, דהרי אם יפתח ויעשר אותם יתקלקלו, ובתחילה הורה לעשרם ע"י 

ברירה, ויחלל את המע"ש על המטבע ויאבד את המטבע, אבל אח"כ כתב דצריך 
לקבור את התרו"ג בזמן הביעור, ולצורך כך צריך לפתוח את הקופסאות ממש 

להוציא את חלק התרו"ג[. 

ד( בידיעון חוג חתם סופר הנ"ל נכתב: פירות שנלקחו בחנות והם ספק מעושרים, 
לבער  חייבין  אבל  לעני,  עני  מעשר  ולא  ללוי,  מעש"ר שלהם  ליתן  חייבין  אין 
את מעשר שני שלהם מן העולם מספק, ע"כ. ומבואר דפירות שהם ספק טבל 

חייבים בביעור, וא"צ נתינה ללוי ולעני רק קריאת שם.  

ז,טו( ס"ל דפירות טבל ודאי שהינם  והנה בזה יש לעיין, דהרי החזו"א )שביעית 
ספק מע"ש או מע"ע יש ליתן לעני הואיל וצדק משלך ותן לו, וכאן כשהפירות 
ודאי נתחייבו במעשר עני אלא שיש ספק אם קוימה המצוה – פטור מנתינה, 
ובכללם  בזה-  וראיתי כמה שכתבו הסבר  דין צדק משלך.  בזה  יהא  לא  ולמה 
זכיתי להבין,  )ח"ה עמ' סד( אולם בעוניי לא  ועיון  זצ"ל בחקר  הגאון ר"ק כהנא 

דהלא תמיד ודאי חיוב וספק נתקיימה המצוה חמיר טפי מספק חיוב ודו"ק.

ה( בידיעון הנ"ל נכתב: אם הבעלים כהן או לוי- אינם חייבים ליתן מעשר ראשון 
ולוי עצמם אין חייבין ליתן  ודאי, ע"כ. והפשט בזה משום שהכהן  אפי' בטבל 
)בסופ"ק  מבואר  דהרי  רייכנברג  הגר"ש  בזה  והעיר  אחרים.  ולוי  לכהן  מעש"ר 
צריכים  מדרבנן  אחר  מישראל  מירוח  אחר  פירות  לקחו  ולוי  כהן  דאם  דפאה( 

ליתן את המעשרות לכהן ולוי אחרים, וא"כ מדוע לא הזכיר החזו"א שכהן שקנה 
פירות אחר מירוח שצריך ליתן את המתנות לכהן אחר. 

ואולי אפשר לומר דהנה כתב החזו"א )דמאי ב, ג( שבזמן שהיה קנס דעזרא על 
הלויים שאסור ליתן להם מעש"ר, דבכה"ג לא נהג בזה מצות ביעור, כיון שאי"ז 
עיקר המצוה שהיא ליתן את המעש"ר ללוי, ע"ש. ועל דרך זו אולי אפשר לומר 
שכאשר אין חיוב תרו"מ, אלא קנס שקנסו חז"ל על הכהנים ליתן תרו"ג ומעש"ר 
כלל  לא  והקנס  הדין  מעיקר  אי"ז  מירוח',  'לאחר  הפירות  את  כשקנו  לאחרים 
בתוכו חיוב לתת במועד הביעור ויכול לקיים נתינה זו )שהיא מחמת קנס( גם אחרי 

הביעור.  
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הוראות בעניני ביעור מעשרות
ממרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבעך זצ"ל 1[

הרה''ג משה טוביה דינקל - רב שכונת בית ומנוח בית שמש

דברים ששמעתי ממו"ר הגאון ר' שלמה זלמן אויערבאך ]שליט"א[ זצ"ל

תשובות אלו היו למראה עיני מו"ר ]שליט"א[ זצ"ל טרם הדפסתן והובא כאן 
בהסכמתו.

א

חיוב ביעור בתרומה

שאלה: מהו חיוב הביעור בתרומה באלו שאין מקיימים בהם נתינה לכהן, וכגון 
ואין הכהן מעוניין לטפל בה,  תרומה טמאה ממאכלים שאינן ראויין להדלקה 
שבזה כתב המהרי"ט בתשו' ח"א סי' פ"ה דכהנים אסחויי אסחו דעתייהו מינה 
ואין צריך ליתן  להם, או להחזו"א )עי' חזו"א שביעית ה' י"ב( שכלל אין ליתן כיום 

לכהנים ואף לא ללויים, מהו א"כ חיוב הביעור בהנך. 

נותנו לכהן חייב בביעור כמו מעשר שני, שהרי גם  תשובה: נראה דכל שאינו 
תרומה איקרי קודש וצריך לבערו מן הבית, ואע"ג דמתני' מע"ש פ"ה מ"ו תנן 
דחיוב ביעור בתרומה הוא בנתינה לכהן ומעשר שני ע"י ביעור מן העולם, וביותר 
משמע מלשון הרמב"ן ביבמות  )ע"ג ע"ב ד"ה וחייבין בביעור( דדרשא גמורה היא 
מהפסוק בערתי הקודש מן הבית, זה מעשר שני ונטע רבעי, גם נתתיו זו תרומה 
וכו' "אלמא לנתינה נתרבית ולא לבעור אחר". מ"מ לא נאמר בהך מיעוטא אלא 
שאחר שנתנו לכהן אינו צריך ביעור מן העולם, ואף יכול הכהן להשהותה אצלו 
אחר הביעור, וכן שאם לא נתנו הישראל לכהן לא נאסר ועדיין מוטל עליו לקיים 
נתינה לכהן  כן בכל הנך דאינו מקיים  נתינה לכהן, מה שאין  מצות ביעור ע"י 
בו חיוב ביעור מן העולם מחמת דאיקרי קודש,  יש  מאיזה טעם שהוא, אכתי 
ואף טבל איקרי קודש מחמת הקודש דפתיך ביה. וצריך לבער הקודש מן הבית, 
יתכן  וביותר,  התרומה.  לאבד  הוא  הביעור  מחיובי  לכהן  נותנו  כל שאינו  ולכן 
שאף תרומה טהורה יש לשורפה, ואף דבעלמא תרומה טהורה דינה בקבורה 

1. [ הדברים הועתקו בהליכות שדה 124 ברשות הכותב שליט"א מתוך "קונטרס ביעור מעע
שרות" שנדפס בשנת תשנ"ד ובשנת תשנ"ח. תודתנו על הסכמתו להדפיס את הדברים אצלנו.
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וכמו"ש הטור ביו"ד סי' של"א, מ"מ להסוברים דמע"ש מתבער ע"י שריפה ה"ה 
דתרומה צריך שריפה. אלא דלשון הרמב"ם פי"א מהל' מע"ש ה"ח "ומשליך לים 

או שורף" משמע דאי"צ דוקא שריפה. 

גם יש לדון, דכהן שנתנו לו תרומה טמאה ואינו מעוניין לטפל בה בשריפתה, 
ליהנות ממנה בהסקה תחת תבשילו דגם עליו מוטל החיוב לבערה מן העולם, 
דכל מה דאמרינן בעלמא גבי תרומה דיכול הכהן להשהותה אחר הביעור, הוא 
רק משום דמשהה אותה עד שיהנה בשריפתה, משא"כ כשאינו מעוניין לטפל 

בה גם הוא מחוייב בביעורו.

בשנת  הנ"ל  מעשרות"  ביעור  ה"קונטרס  הדפסת  אחר 
הדברים  זצ"ל,  הגרשז"א  מרן  את  ושאלתי  הוספתי  תשנ"ד 

נדפסו במהדורה שניה של הקונטרס בשנת תשנ"ח.

שאלה: בדבר הוראת מו"ר לאבד את התרומה בשעת הביעור, העירו לי דא"כ איך 
תועיל העצה לקיים הביעור בקופסאות שימורים וכיוצא בזה, שהם ספק טבל 
עי' הפרשת תרומות ומעשרות בברירה, הרי כשתתברר התרומה נמצא שעבר 
למפרע מה שלא קיים ביעור באיבוד התרומה. והרי במנחת שלמה )ח"א( סימן 
ס"ה א' כתב לענין ביעור בקופסאות שימורים וכיו"ב דיועיל ע"י הפרשת תרומ"ע 

עי' ברירה. )וכל מה שדן שם הוא רק מחמת החילול, דמכמה טעמים אפשר דלא מהני(.

תשובה )מכת"י(: "המעוררים צדקו בדבריהם, כשכתבתי במנחת שלמה חשבתי 
התבוננתי  אח"כ  ורק  בנתינה,  רק  חייבים  וחלה  מעשר  ותרומת  שתרומה  אז 
ולענ"ד הנתינה היא רק כדי שיוכל הכהן ליהנות, אבל בדלא אפשר, כיון שזה 

קדש מסתבר לענ"ד דחייב ממש בביעור"

יותר  המאוחרות  שבהדפסות  לבי  תשומת  את  העירו  תשס"א  ביעור  לקראת 
של "מנחת שלמה" הוסיפו ע"פ מרן הגרשז"א זצ"ל,  )בח"א( לסימן ס''ה אות א' 

הערה, )הערה שבהדפסות הראשונות אינה מופיעה(:

"וכל זה רק לפי מה שמבואר בראשונים דבתרומה ותרומת מעשר וחלה הביעור 
שלהם הוא רק שחייבין ליתן אותם לכהן לקיים מצות נתינה, ואולם לענ"ד נראה 
דכונתם רק כדי שיוכל הכהן לאוכלם או ליהנות מהם, ואלם בזה"ז נראה דרק 
אם יכול הכהן ליהנות הנאה של כילוי, כגון שעורים להאכיל לבהמתו או שמן 
ולא  הואיל  שימורים  פירות  וכן  ושאר משקין  ביין  אבל  בערב שבת,  להדלקה 
אפשר כלל להחזיק אותם כדי ליהנות מהם, דעתי נוטה שגם הכהן עצמו חייב 
בשעת הביעור לבער אותם מהעולם כיון שהם קודש וגם הם בכלל של בערתי 
הקודש מן הבית, כיון דלא אפשר כלל ליהנות מהם, וממילא גם פטורים לגמרי 
מעשר  ותרומת  התרומה  זיכוי  של  העצה  לגמרי  בטלה  ולפי"ז  לכהן.  מנתינה 

לכהן כיון שאם תחול הפרשתן למפרע גם הם חייבין בביעור[".
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הנ"ל  בקונטרס  ונדפס  לעיל  שהבאנו  מכתבו  ע"פ  הוסיף  ההערה  שאת  נראה 
בשנת תשנ"ח.

ב

חיוב הביעור בספק טבל

שאלה: במעדני ארץ שביעית סי' ז' סוף אות ט"ו כתב דבספק טבל דפטור מנתינה 
אינו חייב במצות ביעור משום שעיקר חובת ביעור הוא רק קיום מצות נתינה, 
ואילו מעשר ראשון ועני שהוא פטור מנתינה לא שייך כלל חובת ביעור. – ונראה 
מדבריו דנקט כן רק לענין מעשר ראשון ומעשר עני שכל חיוב הפרשתן הוא 
לכאו'  אבל  קודש.  דהם  בביעור  חייב  שפיר  בתרומה  אבל  נתינה  חובת  משום 
כיון שפטור מנתינה מה טעם יש לחייבו בהפרשה. הא סוף סוף חיוב הביעור 
גבי תרומה הוא נתינתה לכהן, וכמבואר במתני' )מעשר שני ה' ו'( ובדליכא נתינה 
יתחייב להפריש. ומה שאמרו בירושלמי מע"ש פ"ה דטבל איקרי קודש  למה 
וחייב בביעור, היינו דמשום הקודש דפתיך ביה צריך ביעור, וצריך להפריש ליתן 

התרומה לכהן אבל כשפטור מנתינה למה יתחייב בהפרשה.

תשובה: כבר נתבאר תשובת דבר זה לעיל )אות א'(, דלא יתחייב רק בהפרשה, 
אלא אכן גם צריך לבערו מן הבית, ואה"נ אם מקיים נתינה שפיר, אבל כשאינו 

מקיים נתינה אף דהוא פטור מ"מ כיון דאיקרו קודש טעון ביעור וצריך לאבדו.

ומה שנתבאר שם במעדני ארץ דכיון דפטור מנתינת המעשר ראשון ל"ש חובת 
ביעור, יש להוסיף, דאה"נ מצד המעשר ראשון הוא פטור, אבל מחמת התרומת 

מעשר אכן יתחייב להפריש ולבער התרומת מעשר.

ג

בענין העצה של הפקר בקופסאות שימורים

שאלה: במנחת שלמה סי' ס"ה א' כתב בנדון מי שיש לו קופסאות שימורים של 
טבל והגיע זמן הביעור, ואינו רוצה לפתחן ולהפריש תרו"מ מפני שיתקלקלו, 
דוקא  שצריך  "ואפשר  והוסיף  וכו'.  אוהבים  שלושה  בפני  להפקיר  עצה  דיש 
את  ולבער  לתקן  דוקא  נתחייב  כבר  החג  שבתוך  יתכן  כי  החג  לפני  להפקיר 
מ"ו  פ"ה  מע"ש  במשנה  להגורסים  האם  להפקיר".  ולא  העולם  מן  המעשר 
"ובערב יו"ט אחרון היה ביעור" וכגירסת הרמב"ם והשו"ע, יוכל להפקיר גם תוך 

החג קודם שביעי של פסח.

תשובה: זמן הביעור אינו רגע מסויים שקודם רגע זה אינו זמן ביעור ואחר אותו 
רגע הוא אחר זמן ביעור, אלא זמן הביעור הוא בחג, וכפי שדרשו חז"ל בספרי 
)על הפסוק "כי תכלה לעשר" דברים כ"ו י"ב( שזמנו הוא ברגל שמהעשרות כלין בו, 
והיינו בפסח, ולכן אף להגורסים במשנה דזמנו הוא ערב יו"ט אחרון היינו רק 
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דזהו סוף הזמן, ועד אז אינו נאסר, אבל גם לדידהו שפיר הוי זמן הביעור בפסח 
וא"כ  גם 

ולבער  לתקן  דוקא  נתחייב  שכבר  להפקיר  יכול  אינו  שבחג  יתכן  זו  לגירסא 
המע"ש מן העולם, ולא להפקיר.

ד

מכירה לנכרי

שאלה: האם יש עצה למכור קופסאות שימורים או כיו"ב של טבל לנכרי הלוקח 
שיש  המינים  מכל  קופסאות  לפתוח  הביעור  בשעת  יצטרך  שלא  כדי  החמץ, 
נוגע גם לועדות כשרות המניחים טבל ודאי כדי  לו ולהפריש תרו"מ ]דבר זה 
שיוכלו להפריש על פירות שיש בהם חשש תערובת חיוב ופטור, ודן בזה בתשו' 

מנחת יצחק ח"ט סי' קי"ז[

לז'  יועיל בזה, דתינח מכירת חמץ דהוי מכירה גמורה  תשובה: לא הבנתי מה 
ימים וכמו"ש האחרונים, ואחר הפסח שלא נשתוה עם ישראל על דמי המכירה 
וטלולא  חוכא  הוא  דידן  בנידון  אבל  ישראל,  לרשות  החמץ  את  הנכרי  מחזיר 
וישאר ברשותו טבלים עד  בו אחר הפסח,  לזכות  יכוין שלא  לומר שהישראל 
עולם ויאמר שהוא של גוי, וודאי אחר הפסח חוזר לרשות ישראל ומתחייב מיד 

בביעור.

ובנידון דידן לא יועיל עצה של מכירה לנכרי אלא אם כן ימכור לגוי את הטבל 
במכירה גמורה, אבל מה יועיל בזה, הרי בכל פעם כשירצה ליקח קופסא מהטבל 
יצטרך בפועל לחזור ולקנותו מהגוי, שאל"כ הוא חוכא וטלולא כל עסק המכירה. 
ואפשר דכיון שזה מכירה לצמיתות בלא"ה אסור, מחמת האיסור למכור טבל 

לנכרי, עכ"ד.

ה

זמן הביעור לפירות שלא נתבערו בפסח

שאלה: בענין מי שעבר ולא ביער בזמנו, כתבתי ב"קונטרס ביעור מעשרות" פרק 
א' סעיף כ', דגם אחר החג חייב ביעור, וכתבתי דיקיים הביעור ביום שנזכר עד 
שקיעת החמה, והוא ע"פ מש"כ בחזו"א דמאי סוס"י ב' דעובר בעשה בכל יום, 
וע"פ מה שהבין מו"ר במנחות שלמה סוס"י ס"ה שיש לו זמן כל היום לדעת 

החזו"א.

ונדבות שעבר עליהן רגל אחד  נדרים  ורבים העירוני, דהחזו"א כתב דהוי כמו 
דגם לאחר החג עובר בעשה בכל יום וכמבו' בגמ' תמורה י"ח ע"ב, וכיון דהתם 
נמי כתבו האחרונים דאין הכוונה דוקא כל יום אלא אף כל שעה ושעה ]ועי' דבר 
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אברהם ח"ב סי' א' שנקט לענין הלאו של בל תאחר דמש"כ בגמ' דעובר "כל יום" 
הוא לאו דוקא, והביא כן גם בשם הערוך לנר ר"ה ד"ו ע"ב, ואפשר לדבריהם דכן 
הוא נמי לענין העשה, ד"כל יום" לאו דוקא אלא אפילו כל שעה, וכן כתב בס' 
תרועת מלך סי' ח' ע"פ הגמ' דעובר בכל יום, וכפי שהביא מדברי הגמ' בתמורה 
לבער  היום אלא שצריך  כל  זמן  לו  אין  להחזו"א  גם  ובאמת  זה  לשון  שנקטה 
בסעיף  לשנות  והאם  החזו"א,  בדעת  כן  לומר  אפשר  האם  היא,  מיד[. שאלתי 

הנ"ל ולכתוב דיבער מיד ולמחוק התיבות "עד שקיעת החמה".

]של  בלשונו  והשתמשתי  בזה  לעיין  לבי  אל  כלל  נתתי  "לא  )מכת"י("  תשובה 
החזו"א[ אשר לכאורה הוא כל היום, אבל באמת שפיר מסתבר דחייב מיד".

לקראת ביעור תשס"א העירו את תשומת לבי שבהדפסות המאוחרות 
יותר של "מנחת שלמה" הוסיפו ע"פ מרן הגרשז"א זצ"ל, )בח"א( לסימן 

ס"ה אות ב' הערה:

ויום, אולם פשוט מאד  יום  "השתמשתי בלשונו של החזו"א שכתב עובר בכל 
עשה  על  לעבור  לא  מיד  להזדרז  ודאי  צריך  הביעור  זמן  עבר  שכבר  דלאחר 
ולבער, כי הלשון של כל יום ויום אינו בדוקא דהכא לא שייך כלל השיעור של 

יום, ולפי"ז מה שכתבתי בסוה"ד ודוחק לומר וכו' לא שייך כאן."

הנ"ל  בקונטרס  ונדפס  שהבאנו  מכתבו  ע"פ  הוסיף  ההערה  שאת  נראה 
בשנת תשנ"ח.

יום הלימוד השמונים
של בית המדרש להלכה בהתישבות - אמונת אי"ש

בהלכות
תרומות ומעשרות 
 פירות שלא נתבערו

יתקיים בע"ה 

ביום ב' כ"ד ניסן תשע"ט
בבני ברק בבית כנסת "נחלת משה" רח' מלצר 36

ביום ג' כ"ה ניסן תשע"ט 
בירושלים  בהיכל בית המדרש רח' המלמד 1 )בכניסה לשכונת הר נוף(
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ביעור מעשרות
הרב אליקים שלנגר

חייבים  השביעית  השנה  של  ובפסח  הזאת(,  )השנה  הרביעית  השנה  של  בפסח 

לבער את המעשרות של השנים הקודמות. בפסח של השנה השביעית חייבים 

לבער מעשרות של השנים רביעית חמישית וששית.

ב"הליכות שדה" נתפרסמו כבר פרטי הדינים בהרחבה ]בגליון 49 ע"י הרבנים 

ש. רייכנברג  ופ. גולדמן שליט"א, בגליון 70 ע"י הרב ש. אדלשטיין שליט"א[.

אין הכוונה בדברינו כאן לחזור על הישנות אלא רק להזכיר את עיקרי ההלכות, 

הדברים לקוחים מתוך מאמר שנתפרסם "בהליכות שדה" גליון 88. הלכות ביעור 

לפרטיהן ראה משפטי ארץ תרו''מ.

בתורה שתי פרשות העוסקות בביעור מעשרות ובודוי מעשרות )עי' מנחת חינוך 

תחילת מצוה תר"ז(. 

תוציא את כל מעשר  מקצה שלש שנים  י"ד כ"ח(:  )דברים  בפרשת ראה 
תבואתך, בשנה ההיא, והנחתו בשעריך. ובא הלוי כי אין לו חלק 
ונחלה עמך, והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך, ואכלו ושבעו, 

למען יברכך ה' א', בכל מעשה ידך אשר תעשה.

ובפרשת כי תבא )דברים כ"ו י''ב(: "כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך 
בשנה השלישית שנת המעשר, ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה, 
ואכלו בשעריך ושבעו. ואמרת לפני ה' א' בערתי הקדש מן הבית, 
וגם נתתיו ללוי ולגר וליתום ולאלמנה, ככל מצותך אשר צויתני לא 

עברתי ממצותיך ולא שכחתי". וכו'.

כללים 

א. מצות הביעור

ע"י  בידו  הנמצאות  כל המתנות  לבער מרשותו את  פירושו  "ביעור מעשרות", 

נתינתם לבעליהם. כלומר השייך לכהן )תרומות וחלה( - לתת לכהן. השייך ללוי 

)מעשר ראשון( - לתת ללוי. השייך לעני )מעשר עני וכו'( - לתת לעני. מעשר שני 

ורבעי - להעלות את הפירות או דמי פדיונם לירושלים ולאוכלם, ומעשר שני 

אוכלים  הזה, שאין  בזמן  מן העולם.  ולאבדו  לבערו  יש  הביעור,  בזמן  שנשאר 

מעשר שני ורבעי, יש לבערם מן העולם את הפירות עצמם או את דמי פדיונם 

)כלומר המטבע עליו חללו מעשר שני ורבעי(. 
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לא רק במתנות שהופרשו כבר מהטבל יש חובת ביעור, אלא אף מי שבידו פירות 

טבל, מחובת מצות הביעור להפריש את כל המתנות: תרומות, מעשרות, חלה, 

ולקיים במתנות וברבעי מצות ביעור.

ב. מתנות החייבים במצות ביעור

במצות ביעור נתחייבו: תרומה גדולה,  מעשר ראשון,  תרומת מעשר,  מעשר 

שני,  מעשר עני,  חלה,  רבעי, וכן ביכורים,  לקט,  שכחה  ופאה )עי' רמב"ם מעשר 

שני פי"א הל' ח' וי"ב(.

מצות ביעור בפסח של השנה הרביעית )תשע"ט( היא רק על פירות של השנים 

הקודמות לשנה רביעית, פירות של השנה הרביעית פטורים מביעור בפסח של 

השנה הרביעית ]במקרה ונתחייבו בתרו''מ[.

ג. חלה ורבעי

לא מצאנו מפורש בפוסקים, דין חלה מעיסה שנתגלגלה בשנה רביעית מקמח 

של שנה שלישית, אם פטורה מביעור בפסח של רביעית, כיון שנתחייבה בחלה 

של  הוא  והקמח  היות  בביעור,  חייבת  או  פטורים(  השנה  של  )ופירות  ברביעית 

שלישית. וכן לא מצאנו דין חלה מעיסה שנתגלגלה בשנה הרביעית מקמח של 

רביעית, דאולי ביעור חלה לא תלוי כלל במנין השנים, אלא כל שבזמן הביעור 

חייב  בחלה, חייב בביעור. ]אמנם  מחיטת ארץ ישראל לא מצוי קמח של אותה 

שנה לפני פסח[. במנחת יצחק )חלק ה' סי' ק"ה( לגאון רבי יצחק יעקב ויס זצ"ל 

כתב, שחלה מעיסה שנתגלגלה בשנה הרביעית מקמח של שנה שלישית חייבת 

ברביעית  שנתגלגלה  מעיסה  שחלה  שם  ומשמע  רביעית,  של  בפסח  בביעור 

מקמח של רביעית, פטורה מביעור בשנה הרביעית. ]ויתכן שגם יסבור שפירות 

רבעי של שנה רביעית ושביעית פטורים מביעור בשנתם[.

גם לא מצאנו מפורש בפוסקים, אם פירות נטע רבעי של שנה רביעית, חייבים 

הדין  דכל  בביעור,  מסברה שחייבים  מי שכתב  יש  רביעית  של  בפסח  בביעור 

)ושביעית( הוא  )ושביעית( בפסח של רביעית  של פטור מביעור לפירות רביעית 

בתרומות ומעשרות שתלויים במחזור השנים, אין מעשרים משל שנה אחת על 

חברתה, יש שנים שמעשרים מעשר שני ויש מעשר עני – אבל רבעי אינו תלוי 

בסדר השנים אלא בשנות האילן. ]ויתכן שלפי דבריו גם חלה מעיסה שנתגלגלה 

ברביעית מקמח של רביעית חייבת בביעור[ עי' "הליכות שדה" גליונות 70 ו–71 
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זצ"ל  ]שליט"א[  רוזנטל  דוד  אברהם  הגאון  הרב  ורבעי  חלה  בדין  שכתב  מה 
ובהערות שם1*.

ד. זמן הביעור

יו"ט של פסח ושל השנה הרביעית לשמיטה ושל שנת  זמן הביעור הוא ערב 
השמיטה. י"א שהביעור הוא בערב יו"ט ראשון של פסח, וי"א בערב יו"ט אחרון 

של פסח. ויש לחוש לשתי הדעות.2 

ה. פירות הפטורים מביעור

פירות דמאי פטורים מביעור ]דמאי = דא מאי, כלומר פירות של עם הארץ, ובזמן 
ואף שאסור לאוכלם ללא הפרשת מעשרות,  היו מעשרים[,  שרוב עמי הארץ 
חייבים  טבל"  "ספק  פירות  מעשרים.  הארץ  עמי  דרוב  פטורים,  הם  מביעור 
בביעור ואינם בכלל "דמאי". ]בדרך אמונה, הלכות מעשר שני, פרק י"א ס"ק מ', 
כתב בשם החזו"א "ובמקום שיש השגחה מעולה על המעשרות שאפשר לסמוך 
על זה מדינא, אף שאנו מחמירין לחזור ולעשר, י"ל דלא חמור מדמאי לענין זה 

ואין צריך לבער" )ועי"ש ס"ק ל"ח([. 

ו. קביעת הפירות לשנתם 

השנה  של  בפסח  מביעור  פטורים  הרביעית  השנה  פירות  ב'  באות  כאמור 
הרביעית, ]וכן פירות שביעית פטורים בפסח שביעית[. הפירות נקבעים לשנתם 
אם הם של השנה הרביעית או של השנה השלישית3* עפ"י שלב מסוים בגידולם. 
כלומר אם לפני כניסת ראש השנה של השנה הרביעית הפרי הגיע לאותו שלב 
הקובע, הוא נקבע כפרי של השנה השלישית, וחייב בביעור בפסח של השנה 

1.  מסקנת דבריו נמצאת בחוברת זו, ]לעיל לפני מאמר זה[.
2.  עי' מאמרו של הרה"ג דינקל שליט"א )לעיל לפני מאמר זה( אות ג' מה שכתב בשם מרן 

הגרשז"א זצ"ל. 
3.  הבאנו דוגמא של החלפת השנים שבין שלישית לרביעית. ונראה דהוא הדין לגבי שישית 
ושביעית. לדעת השל''ה )שער האותיות הלכות שביעית אות ק' עמ' 106 טור ב'( וכמו שמשמע 
מרבנו חננאל )ר''ה ט''ו ע''ב( שראש השנה לאילן גם לגבי דיני שביעית הוא ט''ו בשבט, פשיטא 
שדין שישית ושביעית שוה לדין שלישית ורביעית. אך לפי מה שמקובל שלגבי דיני שביעית 
גם לאילן ראש השנה הוא א' תשרי, היה אפשר לומר דכיון שפרי אילן שחנט אחר א' תשרי 
לגבי  גם  הוא פרי של שביעית  א''כ  הוא קדוש בקדושת שביעית,  ט''ו בשבט,  לפני  )תשע"ט( 
ביעור מעשרות ופטור מביעור בפסח של שביעית. אך מסברא נראה דלגבי ביעור מעשרות כיון 
שחנט לפני ט''ו בשבט הם פירות של שישית וחייבים בביעור, אף שיש בהם קדושת שביעית. 
ראה הערה 2 סוף אות א' בדעת הגר''א שירק שהגיע לעונת המעשרות בשנה השלישית ונלקט 
בשנה הרביעית, לגבי ביעור הוא שייך לשנה שלישית ולגבי חיוב מעשר ]לעשר ממנו על ירק 
אחר ולגבי חיוב מעשר עני או שני[ שייך לשנה רביעית. אמנם הדבר כמעט לא מעשי דהיות 

עויש בהם קדושת שביעית הם פטורים מתרומות ומעשרות ]אם כי אפשר למצוא אפשרות שי
תחייבו[. ונפקא מינה רק לביעור רבעי.
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הגיע  לא  הפרי  עדיין  הרביעית  השנה  של  השנה  ראש  בכניסת  אם  הרביעית. 
לשלב הקובע, והגיע לאותו שלב אחר ראש השנה של השנה הרביעית, הוא פרי 
של השנה הרביעית, ופטור מביעור בפסח של רביעית ]יתחייב בביעור בשנה 

השביעית[.

- תבואה,  יש לזכור שראש השנה לאילנות הוא ט"ו בשבט, ולשאר הגידולים 
הוא  האילן  בפירות  הקובע  השלב  תשרי.  א'  הוא  השנה  ראש   – ירק  קטנית, 
ט"ו בשבט של השנה הרביעית שייך לשנה  לפני  אילן שחנט  פרי  לכן  חנטה. 
שלישית4, השלב הקובע לתבואה וקטנית ]קטנית = שזרעו נאכל ואינו פרי אילן[ 
)א' תשרי( של השנה  גידולו לפני ראש השנה  גידולו, הגיע לשליש  הוא שליש 
הרביעית, שייך לשנה השלישית. הגיע לשליש גידולו לאחר כניסת ראש השנה 
של השנה הרביעית - שייך לשנה רביעית. ירקות נקבעים לפי לקיטה, נלקטו 
בשנה  השלישית לפני ראש השנה )א' תשרי( של השנה הרביעית שייכים לשנה 

השלישית5. ראה הערה 5 שיש חולקים.

ז. פירות האילן

זמן  לפי  לשנתם  ונקבעים  בשבט  ט"ו  הוא  שלהם  השנה  ראש  האילן  פירות 
החנטה, חנטו לפני ט"ו בשבט הם פירות שנה שעברה. חנטו מכניסת ט"ו בשבט 

4. במעבר שבין ששית לשביעית הדבר כמעט לא מעשי, דגם פירות שחנטו אחר א' תשרי הם 
פטורים מתרו''מ כיון שהם פירות שביעית.  

5.  קביעת הפירות לשנתם 
א. ירקות 

ראש השנה שלהם א' תשרי. ונקבעים לשנתם לפי לקיטתם. כלומר נלקטו בשנה רביעית – אחר 
כניסת ראש השנה, הם פירות של שנה רביעית. נלקטו בשנה שלישית הם פירות שנה שלישית. 
וי"א שלקיטה לאו דוקא אלא הזמן שבו נגמר הפרי – שאינו משביח יותר במחובר – הוא הקובע. 

נגמר בשנה השלישית )לפני ראש השנה( הוא פרי של שלישית, אף שנלקט בשנה הרביעית. 
דעת הגר"א שלענין ביעור, אם הגיע לעונת המעשרות בשנה שלישית, חייב בביעור בפסח 

של רביעית, אף שהוסיף וגדל והשביח גם ברביעית ונלקט ברביעית
ב. תבואה וקטניות 

הגיעו  אם  כלומר  שליש.  הבאת  לפי  לשנתם  ונקבעים  תשרי,  א'  הוא  שלהם  השנה  ראש 
שנה  פירות  הם  רביעית(  של  השנה  ראש  כניסת  )לפני  שלישית  בשנה  גידולם  לשליש 

שלישית. אם הגיעו לשליש גידולם בשנה רביעית )אחר ראש השנה( הם פירות רביעית.
ג. פירות האילן )פרט להדרים(

)לפני  שלישית  בשנה  חנטו  החנטה.  לפי  לשנתם  ונקבעים  בשבט  ט"ו  שלהם  השנה  ראש 
ט"ו בשבט של רביעית( הם פירות של שלישית, חנטו בשנה הרביעית )מכניסת ט"ו בשבט 

ואילך( הם פירות של שנה רביעית.
חנטה -  י"א כשהפרי ניכר אחר נפילת הפרח וי"א הבאת שליש. זיתים וענבים לכל הדעות 

הבאת שליש.
ד. אתרוג 

ראש השנה של אתרוג הוא ט"ו בשבט כאילן, ונקבע לשנתו לפי לקיטה כירק, אתרוג שנלקט 
נלקט בשנה הרביעית  )לפני ט"ו בשבט של רביעית( הוא פרי של שלישית  בשנה השלישית 
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פירות  הם  הרביעית  השנה  בשבט של  ט"ו  לפני  חנטו  )כלומר  השנה.  פירות  הם  ואילך, 
שלישית, חנטו מט"ו בשבט ואילך הם פירות רביעית(. כמעט כל פירות האילן המצויים 

בשוק בערב פסח הם פירות שנה שעברה )בשנת תשע"ט הם פירות של שנה שלישית( 
וחייבים בביעור. גם כל פירות ההדר הנמצאים בשוק ערב פסח חייבים בביעור 
ראה הערה 5. ]יתכנו פירות קיץ מבכירים לפני פסח שהם פירות שנה שלישית 

כגון שסק, אפרסק, ענבים.

יש פירות אילן שמחמת ספק, אם הם פירות שלישית או רביעית, יש להפריש 
מהם גם מעשר שני )ולפדות את המעשר בלי ברכה( וגם להפריש מעשר עני )ובטבל 
ודאי גם לתת את מעשר העני, לעני( כלומר מפרישים שני מעשרות מספק, מספק הם 

גם חייבים ביעור. אמנם מעשר השני עצמו פטור מביעור דמפרישים מעשר שני 
אולי הם של רביעית, וא"כ פטורים. ]ואם מפריש גם מעשר שני וגם מעשר עני 
מחמת שיש ספק אם נקבעים לשנתם לפי חנטה או לקיטה כגון הדרים, לדעת 

הגר"א בהערה 5 סוף אות א' מסתבר שגם מעשר השני חייב בביעור[. 

ח. קופסאות שימורים

תאריך הייצור )או קוד התאריך( שעל גבי הקופסא אינו תאריך של שימור הפרי, 
אלא תאריך המילוי לתוך הקופסא; פעמים שבעונה משמרים את הפרי במיכלים 
או קופסאות שימורים גדולות, ואח"כ מעבירים אותו לקופסא הקטנה הנמכרת 
כך  קופסא,  אותה  מופיע תאריך המילוי של  קונים  על הקופסא שאנו  לצרכן. 
שיתכן שהתאריך המופיע על הקופסא היא משנה רביעית אך תוכן הקופסא הוא 
מהשנה השלישית, וחייב בביעור. גם אם ידוע שהמוצר העיקרי שבקופסא הוא 
משנה רביעית, אם לא ברור שכל המוצרים שבו הם משנה רביעית יש לקיים 

בהם מצות ביעור.

)מכניסת ט"ו בשבט ואילך( הוא פרי של שנה רביעית.
לדעת הגר"א )סוף אות א( מסתבר שאתרוג שגדל בשלישית אף שהוסיף לגדול גם ברביעית 

ונלקט ברביעית חייב בביעור בפסח של רביעית.
ה. פירות הדר  אחרים, )פרט לאתרוג(

ראש השנה שלהם ט"ו בשבט אך ספק אם דינם כאתרוג ונקבעים לפי לקיטה או דינם ככל פירות 
האילן ונקבעים לפי חנטה, לכן פרי הדר שחנט בשנה שלישית )לפני ט"ו בשבט של רביעית( 

עונלקט בשנה רביעית )מכניסת ט"ו בשבט ואילך(, ספק אם הוא של שלישית או של רביעית, וצ
ריך להפריש גם מעשר עני )שנה שלישית שנת מעשר עני( וגם מעשר שני )רביעית שנת מעשר 
שני(, ולפדותו בלי ברכה, וחייבים בביעור מספק, שאולי הם פירות שלישית. אמנם את מעשר 
השני עצמו אין צריך לבער דממה-נפשך, אם חייבים במעשר שני הרי הוא משום דאזלינן בתר 

לקיטה, א"כ הם פירות של השנה הרביעית. 
אכן לפי דעת הגר"א, לעיל )סוף אות א( לגבי ירקות, שאף שנלקטו ברביעית, כל שהגיעו לעונת 

מעשרות בשלישית, חייבים בביעור, מסתבר שגם מעשר שני של ההדרים הנ"ל חייב בביעור.
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 הביעור

ט. מעשה הביעור

כל מי שיש בידו פירות החייבים בביעור בערב יו"ט של פסח עליו: א. להפריש 

תרומות ומעשרות וחלה. ב. לקיים במתנות ובמעשר שני ורבעי מצות ביעור. 

נותנים תרומה, תרומת מעשר וחלה לכהן, ומעשר  לפי המנהג המקובל שאין 

ולוי,  אין צריך לתת המתנות לכהן  גם בשעת הביעור  נותנים ללוי,  אין  ראשון 

אלא נוהג במתנות כדרכו כל השנה. ויש מי שכתב שחלה טמאה ותרומה טמאה 

יש לשרוף בזמן הביעור. ראה מאמרו של הרה"ג דינקל שליט"א )בחוברת זו לעיל( 

הגרשז"א זצ"ל, שתרומה וחלה, שאין הכהן עומד ליהנות ממנה בין משום שהיא 

בביעור  חייבים  לכהן,  את התרומה  נותנים  לנוהגים שאין  טהורה,  ובין  טמאה, 

של איבוד כמעשר שני ורבעי. ועי' הליכות שדה משנת תשמ''ז גליון 49 )עמ' 21 

הערה 51( שאחר שהביא דעת המנחת יצחק )ח"ח סי' ק"ו( שמצדד לומר שתרומה 

טמאה וחלה טמאה יש לשרוף בזמן הביעור, כתב: "והגרי"ש אלישיב שליט"א 

הורה דפטור".

את המתנות  לבער  להם  יש  וללוי,  לכהן  את המתנות  כל השנה  לתת  הנוהגין 

בערב יו"ט של פסח, כלומר לתת את המתנות לכהן וללוי. ואם יש בידו טבל-

ודאי, חייב להפריש ממנו תרומות ומעשרות, ולתת לכהן וללוי. ויש שסובר שגם 

מספק טבל חייב להפריש תרומות ומעשרות אף שמספק אינו חייב לתת את 

המתנות.

י. ביעור מעשר עני

ואין חיוב לתתו לעני, פטור מביעור, מעשר עני  מעשר עני מספק טבל, היות 

מטבל ודאי חייב בביעור, לכן מי שיש בידו מעשר עני מטבל ודאי, בין הפריש 

להפריש  חייב  טבל-ודאי,  בידו  יש  ואם  לבערו.  חייב  מאחר,  קבל  בין  בעצמו 

מעשר עני ולבערו ]לתת לעני[. ויש שסובר שגם מספק טבל חייב להפריש אף 

שאינו חייב לתת לעני. מצות הביעור היא לתת את מעשר העני לעני בערב יו"ט 

של פסח. דרך הקנאת מעשר העני לעני היא אותה דרך שמקנה כל השנה )ראה 

"הליכות שדה" מס' 46, 18, 301(.

יא. ביעור מעשר שני ורבעי

מביעור שאר  רבעי  ונטע  שני  ביעור מעשר  מצות  שונה  א'(  )אות  לעיל  כאמור 

המתנות, שבשאר המתנות המצוה לבער מרשותו ולתת אותם לבעלים, ביעור 

מעשר שני ורבעי בזמן הזה הוא לאבד אותם מהעולם, את הפירות עצמם או את 
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המטבע בו נפדו, יש לאבד גם את ה"פרוטה החמורה" שבמטבע6. מעשר שני 

מפירות שנה רביעית ומטבע שבו נפדה מעשר שני מפירות שנה רביעית, וכן אם 

הפרוטה חמורה היא מפירות שנה רביעית פטורים מביעור בשנה הרביעית. ]עי' 

הערה 5 סוף אות א בשם הגר"א[.

את  ולאבד  מטבע  על  פסח  בערב  לחלל  יכול  ורבעי  השני  מעשר  פירות  את 

המטבע. וכן מי שיש לו מטבע של מעשר שני ורבעי, יכול לפדותו על מטבע 

"קטן" ששוה לפחות פרוטה7 וכן מי שיש לו כמה מטבעות של מעשר שני, כגון 

שייחד יותר ממטבע אחד לחלל עליו, יכול לפדות את כל המטבעות על מטבע 

ב"קרן  חמורה"  "פרוטה  ]אודות  הקטן  המטבע  את  יו"ט  בערב  ולאבד  "קטן", 

המעשרות" ראה לקמן אחר מאמר זה[.

אם מחלל את מטבע מעשר השני על מטבע קטן, עליו לחלל גם את ה"פרוטה 

החמורה". ]ולכן לא יאמר כדרכו: "מעשר שני שבמטבע חוץ מפרוטה חמורה 

שבו מחולל." אלא יאמר: "מעשר שני שבמטבע זה ]שבמטבעות אלו[ מחולל 

מן  לאבד  לבער,  יש  ואת המטבע הקטן  זה",  על מטבע  וחומשו שצריך,8  הוא 

העולם בערב יום טוב.

יב. ביעור מטבע

מטבע שיש בו קדושת מעשר שני ]מפירות השנים שחייבים בביעור[ חייביםים 

לים  הפרוטה  "וישליך  ו'  רצ"ד  בשו"ע  כתב  האיבוד  דרך  הביעור,  בזמן  לאבד 

6.  אם אין במטבע בו הוא פודה "פרוטה חמורה" אי אפשר לפדות עליו מעשר שני פחות משוה 
פרוטה. ]מעשר שני פחות משוה פרוטה מצוי במיוחד במקרה שלא כל מרכיבי המוצר טבולים 

למעשר שני אלא רק חלק, כגון במשקאות שרק פרי אחד ממרכיביו חייב במעשר שני[.
במטבעות של "קרן המעשרות" יש פרוטה חמורה גם בפסח עצמו ובאיסרו חג אחה''צ ]ביו"ט 

אחרון של פסח אין פרוטה חמורה[.
7.  בתחילת אדר ב' תשע"ט פרוטה היא פחות מ - 10 אג"ח 

8.  כתבנו "חומשו שצריך", שאולי יש במטבע מעשר שני שאינו חייב חומש, ואם אומר "חומשו 
עשצריך" הוא מוסיף חומש רק על מה שצריך חומש. אם המטבע "הקטן" הוא שוה לפחות פרו
טה ורבע, אין צורך להקפיד על כך. עי' חזו"א דמאי ט"ו י"א )ד"ה יש(, דמאי ג' ט"ז )ד"ה מיהו(.

כתבנו כפי הנוסח המקובל ולא הזכרנו לפדות כל דרגת חיוב על פרוטה בפני עצמה. הרוצה 
להדר יקח מטבע ]או שתי מטבעות[ שיש בה פרוטות כמספר דרגות החיוב שהוא חושש להן- 
בחודש אדר א' תשע"ט במטבע של חצי שקל יש כ – 5  פרוטות – ויאמר "מעשר שני שמטבע 
זה ]במטבעות אלו[ וחומשו שצריך, כל דרגת חיוב בפני עצמה יהא מחולל על פרוטה נפרדת 

שבמטבע זה ]במטבעות אלו[."
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ונראה  השחיקה"  אחר  בנהר  ישליכנה  או  לרוח  ויפזרנה  ישחקנה10  או  הגדול9 
דאם מניח את המטבע בחומצה הממיסה ומפרקת אותו הוי איבוד.

יג. שימורים

יכול  ואינו  בביעור  החייבים  וכד',  משקאות  בקבוקי  שימורים,  בידו  שיש  מי 
לפותחם כדי לעשר ולקיים מצות ביעור, מחשש שיתקלקלו, בשעת הדחק יכול 
ויאמר  יזכו מההפקר(  בהם שלא  )ובטוח  אוהביו  הם  אפילו  בפני שלשה  להפקירם 
בפניהם: "אני מפקיר את … הנמצאים ב… ואף שהם בביתי איני רוצה לזכות 
עליו.  מוטלת  הביעור  חובת  אין  שלו  ואינם  הפקר  הם  והפירות  היות  בהם"11. 

כאשר יזכה בפירות מתחייב מיד בביעור.

כאשר ישתמש בשימורים, במשקאות שהפקיר, ויפתחם, יזכה בהם ויקיים בהם 
ותרומת  לשיטות שתרומה  ומעשרות,  תרומות  יפריש  ביום12.  בו  ביעור  מצות 
יתן  ודאי  עני  מעשר  העולם.  מן  יבערם  העולם,  מן  לבער  חייב  ]חלה[  מעשר 
לעני. מעשר שני: או יבער את הפירות מן העולם, או יפדם על מטבע ויבער את 
המטבע מן העולם.  כל זמן שהפירות הפקר אינו יכול למנוע מאחרים לזכות 

בהם.

יד. עבר ולא ביער

פירות שלא קיימו בהם מצות ביעור בזמן הביעור, לא נאסרו. דעת החזו"א שאף 
פירות מעשר שני ורבעי ]שביעורם הוא איבוד[ לא נאסרו. ויש סוברים, שפירות 
מעשר שני ורבעי החייבים בביעור של איבוד, אם לא נתבערו בזמן הביעור – 
נאסרו. ונראה שלדעת האוסרים מעשר שני ורבעי אחר זמן הביעור, אי אפשר 

לפדותם כשהם אסורים. אלא חייב לבער את הפירות עצמם.

יש שכתב שלא רק מעשר שני שלא נתבער נאסר, אלא אף מעשר שני מפירות 
שהיו טבל בזמן הביעור נאסר. שוב אי אפשר לפדותו )ראה לקמן13 כיצד יש להפריש 

מעשר שני לשיטה זו(.

לים  הפרוטה  "וישליך  הנ"ל  בשו"ע  שגירסתו  קצת  שמשמע  י"ג  ס"ק  קמ"ו  יו"ד  ש"ך  עי'    .9
המלח" ]במקום "לים הגדול"[ ועי' ט"ז קמ"ו ס"ק י"ב.

כ': "בזמן הביעור היה מורה לקמט או  יושר זרעים בחלק "פסקים בשם החזו"א" אות  באמרי 
לשבור את המטבע קודם שמוליכה לים, אם לא בשעת הדחק"

10.  לא מצאנו כמה היא השחיקה אם מספיק לחתוך את המטבע למספר חלקים או שחיקה 
ממש. ועי' הערה 6 בשם החזו"א.

11.  עי' במנחת שלמה סי' ס"ה לגאון רבי שלמה זלמן אוירבך ]שליט"א[ זצ"ל עצות נוספות 
לביעור שימורים.

12.   ראה מה שכתבנו )לקמן אות י"ד ד"ה פירות( בשם מרן הגרשז"א ]שליט"א[ זצ"ל.
13.  לדעה זו, אם הפרישו מעשר שני ופדו אותו כנהוג, הפדיון לא חל, ובתוך הפירות יש  כ  9% 

פירות הקדושים בקדושת מעשר שני שאי אפשר לפדותם, והם מעשר שני שאסורים לאכול.
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במנחת שלמה למרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך ]שליט"א[ זצ"ל סימן ס"ה 
ב', כתב שאפשר שגם האוסרים מעשר שני אחר זמן הביעור, דוקא מעשר שני 
זמן הביעור מפריש  גם אחר  ולכן  עצמו אך לא פירות הטבולים למעשר שני. 

מהם תרומות ומעשרות ויכול לפדות את מעשר השני ולבער את המטבע.

מה  )ראה  ביום.  בו  ביעור  מצות  לקיים  חייב  הביעור  בזמן  נתבערו  שלא  פירות 
שכתבנו בסוף הקטע הזה בשם הגרשז"א(. וכן אם קבל פירות טבל החייבים בביעור 

חייב  וחלה. אחר שהפריש מעשר-עני-ודאי,  ומעשרות  חייב להפריש תרומות 
לתת לעני בו ביום. לשיטות שאפשר לפדות את המעשר-שני, יפדה ויבער את 
המטבע בו ביום. ולשיטות שאחר זמן הביעור אי אפשר לפדות, יבער ויאבד את 
פירות מעשר השני. ]הנוהגים לתת תרומות לכהן ומעשר ללוי, יתן בו ביום וכן 

לדעה דלעיל )אות י'( שתרומה וחלה טמאה יש לשרוף, ישרפם בו ביום[. 

כתבנו שצריך לבער "בו ביום" ע"פ דברי החזו"א )דמאי ב' ז' ד"ה ונראה שאם( "ונראה 
דעובר בכל יום  אחר ביעור" וכו'. אלא דבמנחת שלמה ח"א סימן ס"ה אות ב' 
כתב הגרשז"א בהערה )בהדפסה הראשונה ההערה אינה מופיעה( "השתמשתי בלשונו 
של החזו"א שכתב שעובר בכל יום ויום, אולם פשוט מאד דלאחר שכבר עבר 
זמן הביעור צריך ודאי להזדרז מיד לא לעבור על עשה ולבער, כי הלשון של כל 

יום ויום אין בדוקא דהכא לא שייך כלל השיעור של יום".14

אם רוצה לבער את פירות מעשר שני עצמם, שחושש לשיטות שמעשר שני 
וטבל שעבר עליו זמן הביעור אי אפשר לפדות, או אפילו אם אפשר לפדות אך 
הוא אינו רוצה לפדות במטבע, שאם יפדה קשה לו לאבד את המטבע בו ביום,15 
ועדיף לו לאבד את פירות מעשר-שני עצמם יעשה כך: לפני שמפריש תרומות 
ומעשרות ייחד פירות למעשר שני ]כדי שיוכל לבער את הפירות[ כלומר יפריד 
מכלל הפירות 9% או קצת יותר ]בנוסף ליותר מאחד ממאה שמפריד כרגיל, 
ויניח את ה - 9% מובדל מכל הפירות ויהיו לפניו ג' "ערימות", א. יותר מאחוז 
)יותר מ1%(   ב. 9%.   ג. שאר הפירות.[ יאמר נוסח הפרשת תרומה ומעשר ראשון 
ותרומת מעשר כרגיל. אך בהפרשת מעשר שני לא יאמר כרגיל "…ומעשר שני 
ויאמר:  ַיראה באצבעו על ה - 9% שהפריד  בדרומו ]של כלל הפירות[", אלא 
"… ומעשר שני בפירות אלו"16 ולא יפדה אותם כלומר לא יאמר "… ומחולל 

14.  ראה במאמרו של הרה"ג מ.ט. דינקל שליט"א )לעיל לפני מאמר זה( אות ה' מש"כ בשם 
מרן הגרשז"א זצ"ל.

15.  בקרן המעשרות תקופה מסויימת אחר זמן הביעור מבערים את מטבעות מעשר שני כל 
יום, והמנויים יכולים לחלל על מטבעות הקרן.

16.  כתבנו "בפירות אלו" דאולי הבדיל יותר מ – 9%. ואם יאמר "בצד דרום פירות אלו", אולי 
המדוייק  הכמות.  חצי[  ]או  מרבע  יותר  כוללים  אינם  הפירות"  "בדרום  או  דרום"  "צד  המלים 
ביותר לומר "ומעשר שני בפירות אלו מצד העליון שלהם לכוון מטה". עי' הליכות שדה 109 

עמ' 27.
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הוא" אלא יבער את פירות מעשר השני עצמם באותו יום ]ולדעת הגרשז''א זצ''ל 
יבער מיד[.

טו. חלה ממצות

כאמור )אות ג'( חלה שהופרשה ממצות של השנה הרביעית והשביעית חייבת 
בביעור בערב פסח של אותה שנה. לכן בשנת הביעור יש להפריש מכל המצות 
חלה בערב פסח, ואין להפריש על מקצתם בערב פסח ועל מקצתם בחול המועד.

כתבנו לעיל )אות י'( שמתנות שכל השנה אין נותנים לכהן פטורים מביעור, א"כ 
לכאורה היה אפשר לומר כיון שאין נוהגים לתת חלה לכהן, אין בחלה מצות 
ביעור וא"כ גם לא צריך להפריש חלה לפני פסח דאין בו מצות ביעור. אמנם 
הרבה הנוהגים להקפיד ולהפריש כל המתנות מטבל לפני זמן הביעור אף שאין 
נותנים את המתנות לבעליהם )ראה "הליכות שדה" מס' 49 עמ' 8 הערה 2 מש"כ בזה( 
בזמן  יש לשרוף  ותרומה טמאה  ט' שיש שכתב שחלה טמאה  אות  לעיל  ועי' 
א' מה שכתב בשם מרן  אות  דינקל שליט"א  ועי' במאמרו של הרה"ג  הביעור 

הגרשז"א זצ"ל .
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וידוי מעשרות - בחו"ל*
הרה"ג יוסף אפרתי - ראש בית המדרש

א
בס"ד

לכבוד מו"ר הרב אפרתי שליט"א,

וידוי מעשרות  ידוע דבחזו"א בהל' דמאי יש ששה טעמים שאין מתוודין  הנה 

בזה"ז. הנה הערתי דרוב מהטעמים לא שייכם ל"רבעי". והנה קיי"ל שיש כרם 

יכול להתוודות  רבעי בחו"ל. וא"כ מי שקיים דיני כרם רבעי בחו"ל, האם הוא 

דאין מתוודין  סובר  דנלענ"ד דהחזו"א עצמו  ואף  בזה"ז.  וידוי מעשרות אפילו 

בספק.  זה  הניח  מע"ש  מהל'  בפי"א  אמונה  בדרך  אבל  עצמו,  בפני  רבעי  על 

וא"כ לכאורה יש באמת להתוודות וידוי מעשורת בכה"ג, ויש צד דהני בני חו"ל 

רב איתא  ]בתוספת מעשר  בזה"ז.  בזה מצוה דאורייתא ממש אפילו  מקיימים 

דהגר"א זי"ע קיים מצות רבעי, ולהנ"ל יש עוד טעם לרדוף אחרי קיום דיני רבעי, 

כדי להתוודות וידוי מעשרות מה"ת אפילו בזה"ז[.

המצפה לתשובת מו"ר שליט"א,

ראובן שווארץ

ב

לכבוד 

הרה"ג וכו' ר"ר שוורץ שליט"א

אחדשכת"ר כראוי,

הנני בקצרה אודות מ"ש לומר וידוי מעשרות למי שיש לו כרם רבעי - בחו"ל 

ובמחילת כת"ר לא זכיתי להבינם, הלא כב' כותב הדברים לדעת מרן החזו"א, 

וכבר  בתורת הארץ.  להגות  במזרח  תורתו  ולב  ת"ח שהוא במערב  ראובן שוורץ  ר'  *. הרה"ג 
פירסם הרבה חיבורים כ"י בנושאים אלו.

כידוע מרן החזו"א זצוק"ל סבר שאין מקימים מצות וידוי מעשרות בזה"ז, וכמבואר בחזו"א דמאי 
סי' ב' בעיקר בסי"ק ה' ובס"ק ו'.

הרה"ג הנ"ל ביקש לומר כי הדר בחו"ל ואין לו חובת הפרשת תרו"מ אבל חייב במצוה אחת של 
כרם רבעי, יכול ואולי צריך להתודות אף לדעה זו שבזה"ז אין מתודין בא"י.

גם לאחר המכתב שהשבנו לו המשיך המו"מ בכתב אודות הדבר מ"מ ודאי שלמעשה לדעת מרן 
וידוי של כרם רבעי בחו"ל. וכפי ששמענו ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א חודש  החזו"א א"א 
אדר ב' תשע"ט.                                                                                                             י.א.
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והלא הוא מונה כמה וכמה סיבות שאין וידוי, וחד מניהו דעת הראב"ד )פי"א ה"ד 
ממע"ש( והחינוך )תרז( שאין וידוי מעשרות בזה"ז.

בנוסף לכך כב' מציין שהחזו"א ס"ל דאין וידוי על רבעי בלבד )ובעוניי איני יודע 
חזו"א זה( ובדרך אמונה נסתפק בזה )פי"א מהל' מעשר שני ס"ק פט( וז"ל "אם היה 

לו נטע רבעי לבד צ"ע אם יתודה", ולפי"ז כלום יעלה על הדעת שדבר שאין בו 
בהירות אם הוא חייב ביעור, יאמר החזו"א דיש להתוודות. גם מבחינה מעשית 
להתוודות בפסח אחרי שיבער פירות רבעי שבידו יש לעיין, שהרי בחו"ל אפ' 
- דהרי בחו"ל עסקינן  חנטו לפני ט"ו בשבט אפשר דפטורים כדעת הראב"ד, 

וא"כ אפילו חנטו לפני ט"ו בשבט אפשר דפטורים כדעת הראב"ד.

והנה החזו"א - במעשר שני שהוא עיקר הביעור והוידוי, כתב )דמאי ב,ד( דהוידוי 
נאמר  אם  גם  וא"כ  בנוי,  מזבח  שהיה  בזמן  כהלכתו  מע"ש  אכל  כאשר  דווקא 

דרבעי בכרם נוהג בחו"ל מן התורה, הרי אין לו אכילה כדינא, והאיך יהא וידוי.

גם העיר ת"ח א' שאפשר שהרבעי הוא ספק דנוטע בעציצים ואולי הוא שנה 
חמישית ]ועוד יש להוסיף - אם חסרונות אחרים גם הם ימנעו וידוי, הפרשת 

חלת חו"ל בטומאה, ועוד[.

סוף דבר, לומר שלדעת החזו"א יהא וידוי בקיום רבעי בכרם בחו"ל נדמה שזה 
כל  לקיים  זוכה  שאינו  מקום  הוא  שחו"ל  ובפרט  וכו'.  בארעא  יציבא  בבחינת 

המצוות התלויות בארץ - שיוכל לומר עשיתי ככל אשר צוויתני.

ואחתום בברכה,

יוסף י. אפרתי
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הפריש בלא ברכה – האם יש להשאל 
על ההפרשה*

הרה"ג רבי צבי פלמן - רב קהילת נחלת-משה

ולברך על ההפרשה,  וצריך להפריש תרו"מ  פירות של טבל,  לו  מי שיש  הנה 
ושכח והפריש בלא ברכה, ובידו להשאל על ההפרשה ולבטלו ולחזור ולהפריש 
כדין בברכה. יש לעיין אי שפיר דמי למעבד הכי כדי להפריש כדין בברכה, או 
דלמא כיון דעביד הכי כדי להתחייב בברכה נחשב זה כגורם ברכה שאינה צריכה, 
דהא השתא פירותיו מתוקנים כבר ואינו מבטל ההפרשה אלא כדי להביא את 

עצמו לידי חיוב ברכה.

להתחייב  כדי  טצדקי  דעביד  היכא  דינים  חילוקי  כמה  זה  כעין  בענין  ומצינו 
בברכה, אם יש בזה משום גורם ברכה שאינה צריכה או לא. דהנה בשו"ע או"ח 
צריך  אם  לחולין  ידים  נטילת  לענין  הפוסקים  מחלוקת  הביא  סי"ג  קנ"ט  סי' 
לשם  יכוין  דלכתחילה  השו"ע,  וכתב  לא.  או  לאכילה  המכשרת  לנטילה  לכוין 
כך, ובבה"ל שם ד"ה ולכתחילה כתב, דאם לא כיון ויש לו מים, צריך ליטול ידיו 
שנית לצאת ידי דעת הסוברים דצריך כונה, אבל לא יברך דיש לחוש שמא יצא 
שיתחייב  כדי  ידיו  שיטמא  דטוב  דנראה  הבה"ל,  וכתב  ראשונה,  בנטילה  כבר 
בנטילה  דיצא  דאף דלדעת הסוברים  ומבואר  לברך.  ויוכל  בנטילה שניה  ודאי 
ראשונה, הרי מה שמטמא ידיו כדי להתחייב בברכה הוה ליה ממש גורם ברכה 
שאינה צריכה, אפילו הכי כיון דעביד הכי משום חשש שמא מקיים מצות נטילה 
בלא ברכה, שהרי לדעת הסוברים דלא יצא בנטילה ראשונה צריך לברך בנטילה 

שניה, שרינן ליה למעבד הכי לחייב עצמו בנטילה שנית כדי לברך.

ומצינו עוד דוגמא כעי"ז ממש, דהנה בסי' תע"ה ס"א כתב השו"ע, דבליל הסדר 
לאכילת  ידיו  ויטול  יחזור  במשקה[,  דטיבולו  ]משום  לכרפס  ידיו  דנטל  אע"ג 
מצה ויברך ענט"י, דכיון דאמר ההגדה והלל בינתיים חיישינן שמא הסיח דעתו 
ונגע במקום מטונף, דידיים עסקניות הן, וכתב שם הבה"ל בד"ה יטול ידיו בשם 
השבלי הלקט )סי רי"ח(, דאם ברור לו ששימר ידיו אין צריך לחזור וליטול ידיו 
שנית, וכתב הבה"ל דדין תליא זה בפלוגתא, דבשו"ע סי' קנ"ח ס"ז כתב, דאם 
נטל ידיו לפירות שטיבולם במשקה ורוצה לאכול לחם, תליא זה בפלוגתא אם 
דבר שטיבולו במשקה חייב בנט"י בזמן הזה או לא, כמבואר שם בסעיף ד' דלכך 
אנו נוטלים ידיים לפירות בלא ברכה משום הך פלוגתא, ולדעת הסוברים דאין 
חייב בנטילה, הרי נחשב נטילה ראשונה כמי שנטל בלא כונה לנטילה המחוייבת 

*. שיעור שנאמר ביום העיון של בית המדרש תשרי תשע"ט
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די"א דצריך לחזור וליטול, וכתב הרמ"א שם בס"ז דלכך מספק אם לא הסיח 
דעתו יחזור ויטול בלא ברכה, א"כ ה"נ אף אם נטל ידיו לכרפס ולא הסיח דעתו 
משמירת ידיו, מ"מ צריך לחזור וליטול ידיו, שמא לא מהני נטילה ראשונה, אבל 
ידיו  יטמא  זה  והנכון שבאופן  וכתב הבה"ל,  נטילה שניה.  יברך על  מספק לא 
קודם הנטילה כדי שיוכל לברך. ומבואר דאף דלדעת הסוברים דיצא בנטילה 
כיון  אפ"ה  שא"צ,  ברכה  גורם  הרי  הברכה  בשביל  ידיו  שמטמא  מה  ראשונה, 
דעביד הכי לחוש לדעת הסוברים דצריך נטילה בברכה, ולדעתם אם לא יברך 
נמצא דמקיים מצות נטילה בלא ברכה, שרי לחייב עצמו בברכה ואין צריך לחוש 

בזה לגורם ברכה שא"צ.

ואולם מאידך גיסא לכאורה מצינו בזה סתירה מפורשת, דהנה בשו"ע או"ח סי' 
ח' סט"ז כתב, הלן בטליתו בלילה צריך לברך עליו בבוקר, דס"ל כדעת הרמב"ם 
דלילה לאו זמן ציצית אף אם הוא כסות יום, והוי הלילה הפסק. ובמ"ב ס"ק מ"ב 
יום חייב  י"ח ס"א, דיש חולקים וסבירא להו דכסות  הביא מדברי השו"ע בסי' 
אפילו לובשו בלילה, וכתב שם הרמ"א דספק ברכות להקל אין לברך עליו אם 
לא פשטו בלילה. וכתב המ"ב שם בסי' ח' ס"ק מ"ב, דאם פשטו ביום על דעת 
שלא ללבשו תיכף, לכ"ע צריך לברך כשחוזר ולובשו, ומ"מ לכתחילה אין נכון 
ברכה  גורם  משום  לכ"ע,  בברכה  שיתחייב  כדי  ביום  לפושטו  זו  עצה  לעשות 
שא"צ לדעת הפוטרים. וקשה דהכא נמי הרי לדעת הסוברים דחייב בברכה אף 
אם לא פשטו ביום כדעת השו"ע שם, הרי אם אינו מברך מקיים מצות ציצית 
בלא ברכה, והוא מחייב עצמו בברכה ודאי כדי למנוע ממנו חשש קיום מצוה 
גורם  לדידהו  דהוי  וחשש לדעת הפוטרים  לא התיר המ"ב  ואפ"ה  ברכה,  בלא 
ברכה שא"צ, ומאי שנא זה מנט"י דשרי לחייב עצמו בברכה כדי להסתלק מספק 

קיום מצוה בלא ברכה.

 ואפשר שיש לחלק, דגבי נט"י שורש הספק הוא על גוף המצוה, האם מכיון 
שנטילה הראשונה לא היתה לשם נטילה המכשרת, חייב עתה כשבא לאכול פת, 
ליטול את ידיו ולברך או לא, ודין הברכה היא תוצאה דממילא מחיוב הנטילה, 
ובזה אמרינן דכל שרוצה לחייב עצמו בנטילה מתורת ודאי רשאי, וחיוב הברכה 
ממילא יחול, שהרי במה שמטמא ידיו אינו עוסק בפעולה לחייב עצמו בברכה, 
אלא בפעולה שהיא לחייב עצמו במצות נטילה לכ"ע, ולכך כיון שעושה כן כדי 
לצאת ידי חובת נטילה כדין לכ"ע, דהיינו כדי ליטול בברכה, שפיר דמי, אבל גבי 
ובודאי מחויב השתא במצוה, ושורש  גוף המצוה אין כאן ספק,  ציצית, דלגבי 
הספק היא רק לגבי הברכה, אם צריך לחזור ולברך ביום או לא, נמצא דעיקר 
פעולתו במה שפושט טליתו על דעת שלא ללבשו תיכף הוא פעולה כדי לחייב 
עצמו בברכה, ומתייחס הפעולה לברכה, וזה חמיר טפי, ונחשב גורם ברכה שא"צ 
טפי לדעת הסוברים דפטור מברכה, ולכך אף דעביד הכי כדי לצאת מפלוגתא 
ומחשש שמא מקיים מצות ציצית בלא ברכה לדעת המחייבים, מ"מ יש לחוש 

לגורם ברכה שא"צ לדעת הפוטרים ולא שרי למעבד הכי.
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 ואולם יש להקשות על חילוק זה מג' מקומות,

א. דהשו"ע בסי' ח' סי"ב כתב, אם יש לו כמה בגדים של ד' כנפות, כולם חייבים 
בציצית, ואם לבשם כולם בלא הפסק והיה דעתו מתחילה על כולם לא יברך 
אלא ברכה אחת, ואם מפסיק ביניהם צריך לברך על כל אחת ואחת, והוא הדין 
אם לא היתה דעתו מתחילה על כולם הוי כמפסיק ביניהם ומברך על כל אחת 
ואחת, וכתב הבה"ל שם בד"ה אם לא היה, דהיכא שלא היתה דעתו מתחילה על 
כולם, אלא לבש את הבגד סתמא, אם דרכו ללבוש תמיד שנים או שלשה בגדים 
של ד' כנפות והיו כולם לפניו בשעת ברכה, אין צריך לחזור ולברך, ואם לא היו 
כולם לפניו אבל הביאו לו שאר הבגדים קודם שלבש הבגדים שהיו לפניו בשעת 
וכתב ה"ארצות החיים"  ויברך.  יחזור  ברכה, נחלקו בזה הפוסקים, ומספק לא 
)לב הארץ סי"ב(, דאם אין נחוץ לו ללבוש עתה את כולם, מוטב שלא ללבשו עד 
שיסיח דעתו מברכה ראשונה, ואז יתחייב לברך עליו לכ"ע, ע"ש. וקשה דהרי 
הכא אין כאן ספק במצוה, דודאי מקיים מצוה בכל בגד של ד' כנפות שלובש 
או  השני  בגד  על  לברך  מחויב  אם  הברכה  חיוב  על  רק  הוא  והספק  בציצית, 
לא, והוא עושה  טצדקי להסיח דעתו ולחייב עצמו בברכה לכ"ע, ואפ"ה התיר 
לעשות כך ולא חשש לגורם ברכה שא"צ, וקשה מאי שנא מהישן בטליתו בלילה 
שאסר לפושטו ביום ולהסיח דעתו כדי להתחייב בברכה לכ"ע, וחשש משום 

גורם ברכה שא"צ, והכא לא חשש.

ב. השו"ע בסי' כ"ה ס"ה כתב, דבברכת תפילין מברך להניח על תפילין של יד 
רש"י  והוא דעת  ברכה אחת לשתיהן,  כי אם  יברך  ולא  מניח של ראש  ואח"כ 
והרמב"ם, והרמ"א כתב, דהמנהג לברך על של ראש על מצות תפילין אפי' לא 
הפסיק בינתיים כדעת הרא"ש. ובביה"ל ד"ה וטוב הביא, דבחידושי רע"א ד"ה 
וכן, כתב עצה שיתחייב בברכה לכ"ע, והוא דבשעה שמברך על תפילין של יד 
להניח, יכוין דאם הדין כרש"י דסגי בברכה אחת לשתיהן, אני מכוין שלא לצאת 
בברכת להניח על של ראש, והוי כסח בינתיים ויוכל לברך על של ראש, וכתב 
הבה"ל בשם ה"ארצות החיים" )ארץ יהודה סק"ב(, דאין זה בכלל גורם ברכה שא"צ, 
דהא מוכרח לעשות כן משום ספיקא דדינא. ומשמע דשרי לעשות כן אף לדעת 
השו"ע שלא התיר לברך שנית מספק אם לא עביד הכי, וקשה דהרי גם בזה אין 
וכל עיקר  דודאי מקיים מצוה בתפילין של ראש,  כאן ספק על עיקר המצוה, 
מאי דעביד הכי דלהוי כמסיח דעתו הוא כדי לחייב עצמו בברכה על תפילין של 
ראש, וא"כ מאי שנא זה ממי שישן בטליתו בלילה ופושט ביום כדי לחייב עצמו 

בברכה דאסר המ"ב לעשות כן משום גורם ברכה שא"צ. 

הי' מקום  ראש,  ושל  יד  ובתפילין של  בגדים  כמה  בלובש  תרתי,  בהנהו  והנה 
לחלק מכל הנך דלעיל, דגבי ישן בטליתו בלילה, הרי אם לילה הוא זמן ציצית, 
הרי כל הלבישה היא מצוה אחת הנמשכת, ולכך כשגורם לחזור ולברך שנית על 
אותה מצוה הנמשכת נחשב זה טפי לגורם ברכה שא"צ, מה שאין כן גבי לובש 
כמה טליתות, וכן גבי תפילין של יד ושל ראש, באמת כל טלית וטלית היא מצוה 
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בפני עצמה ומחייב ברכה לעצמו, וכן תפילין של יד ותש"ר הם ב' חלקי מצוה 
שכל אחד מחייב ברכה לעצמו, אלא שבברכה אחת פוטר את כל הטליתות, וכן 
בתפילין לדעת רש"י והרמב"ם והשו"ע בברכה אחת פוטר לשתיהן, ובזה היכא 
דמשום ספק ברכה שיש לו מכוין שלא לפטור רשאי, כיון דבעצם יש בהם ב' 
חיובי ברכות, אלא דכל שאין סיבה אחרת ראוי שיפטור בברכה אחת לשתיהן, 
דהויא מצוה אחת  הכל משום  על  עולה  ברכה אחת  הדין  דמעיקר  היכא  אבל 
ואולם  ברכה.  חיוב  ספק  משום  בברכה  עצמו  ולחייב  לגרום  לו  אין  הנמשכת, 

אכתי יש לנו עוד אחרת בזה.

הסעודה  בתוך  משקה  שאר  או  מים  דהשותה  כתב,  ס"ז  קע"ד  בסי'  השו"ע  ג. 
אין לברך עליהם. דחשיבי כבאים מחמת הסעודה לפי שאין דרך לאכול בלא 
שתיה, ויש אומרים דצריך לברך על המים שבסעודה, דדינו כאוכל פירות בתוך 
דעת  על  ויברך  הסעודה  קודם  ישתה  הספק  מן  להסתלק  והרוצה  הסעודה, 
ושרי  לכ"ע  בית מיחוש  אין  דבזה  ומשמע  לכ"ע.  ויצא  בתוך הסעודה,  לשתות 
דהרי  קשה  צריכה  שאינה  ברכה  גורם  משום  כאן  ואין  הכי  למעבד  לכתחילה 
לדעה הראשונה, שהיא עיקר, נחשב זה גורם ברכה שא"צ. כמש"כ המ"ב בסי' 
קע"ו ססק"ב אות ד' דקודם הסעודה אם השולחן ערוך לפניו, אין לברך ברכה 
שא"צ לאכול דבר שאינו צריך ברכה בתוך הסעודה משום דאסור לגרום ברכה 
שאינה צריכה על דבר שנפטר בברכת המוציא. וא"כ ה"נ היכי שרי למעבד הכי, 
ועל כרחך דכיון דעושה כן משום ספק חיוב ברכה לדעת המחייבין, לא חיישינן 
או  ברכה  חיוב  יש  אם  הוא  הנידון  הכא שורש  והרי  ברכה שא"צ,  גורם  משום 
זה, ותיקשי מאי שנא מהישן בטליתו בלילה דאסר לפושטו  לא, ואפ"ה התיר 
ביום ולהסיח דעתו כדי לחייב עצמו בברכה לכ"ע, וחשש בזה משום גורם ברכה 

שא"צ לדעת הפוטרים.

לכן נראה, דשורש החילוק בזה הוא בענין אחר, דהנה גבי מי שהיה ישן בטליתו 
דעת  על  ביום  לפושטו  אין  דלכתחילה  מ"ב  ס"ק  ח'  בסי'  המ"ב  דכתב  בלילה, 
שלא ללובשו תיכף כדי שיתחייב בברכה לכ"ע, משום גורם ברכה שא"צ לדעת 
הפוטרים, התם הרי לדעת הפוטרים דס"ל דכסות יום חייב בציצית בלילה ואין 
ויש  ביום,  עתה  שלובש  זו  לבישה  על  בירך  שכבר  נמצא  הרי  הפסק,  הלילה 
הרי  כדי להתחייב שנית,  וכשפושטו  כל המשך הלבישה,  כבר ברכה הפוטרת 
ואסור  ממש,  ברכה שא"צ  גורם  הוי  וזה  הקודמת,  הברכה  כח  את  מבטל  הוא 
ברכה  בלא  מצוה  ויקיים  ציצית  ילבש  שלא  כדי  זה  שעושה  אע"פ  כן  לעשות 
לדעת המחייבים לברך שנית ביום, דגורם ברכה שא"צ ממש אסור אף בכה"ג, 
אבל בההיא דסי' קנ"ט וסי' תע"ה שנטל ידיו ולא כיון כלל לנטילה המכשרת, או 
שנטל ידיו לפירות, דבכל הנהו לא בירך עדיין בנטילה הראשונה, והספק אם יצא 
יד"ח נטילה או שצריך ליטול שנית, הרי בזה כשמחייב עצמו בתורת ודאי לכ"ע, 
אינו מבטל בזה את כח הברכה, שהרי עדיין לא בירך, א"כ לא הוי זה גורם ברכה 
שא"צ כל כך, וכל דעביד הכי כדי שלא ליטול בלא ברכה לדעת המחייבים, שפיר 
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דמי ואין צריך לחוש לגורם ברכה שא"צ. וכן בההיא דסי' כ"ה גבי הברכה בתפילין 

של יד ושל ראש שכתב הבה"ל בשם הגרע"א דרשאי לכוין בשעה שמברך על 

תש"י שאם הדין כרש"י דסגי בברכה אחת לשתיהן, בדעתו שלא לצאת בברכה 

זו על תפילין של ראש, התם נמי כיון דמעיקרא בשעת ברכה מכוין שלא לפטור 

לתפילין של ראש, נמצא דמעולם לא היתה על תש"ר ברכה הפוטרת, וא"כ אין 

זה גורם ברכה שא"צ כל כך, וכל שעושה כן לחוש לדעות שצריך לברך שתים 

רשאי. וכן בההיא דסי' קע"ד דשרי לשתות מים קודם הסעודה כדי לפטור מה 

שישתה בסעודה, לחוש לדעת המחייבים אותו לברך, התם נמי כיון דמעיקרא 

עבד הכי, ולא בא להפקיע כח ברכה שכבר חל, כל שעושה זה כדי להסתלק מן 

גבי מי שיש  ח' סי"ב  ובההיא דסי'  הספק לדעת המחייבין בברכה, שפיר דמי. 

ובירך על אחד מהם וספק אם פטר את השאר,  ד' כנפות,  לו כמה בגדים של 

שהתיר הבה"ל להסיח דעתו מברכה ראשונה כדי שיתחייב לברך עליו לכ"ע, אף 

דהתם כבר ברך מתחלה ואפשר שחלה הברכה על כולם, יש לומר דמצינו כעין 

זה בספר, "תבואות שור" יו"ד סי' י"ט ס"ט ובתו"ש סקי"ז שכתב, בשוחט ששח 

בין שחיטה לשחיטה בדבר שאינו מצרכי השחיטה, דנחלקו הפוסקים אם צריך 

לחזור ולברך, נראה דאם אירע כן יסיח דעתו מהשחיטה על ידי שיעקור ממקומו 

גורם  ואין בזה משום  ולברך לכ"ע,  יתחייב לחזור  ואז  ויעסוק בדברים אחרים, 

ברכה שא"צ, דכיון דאיכא ספק אם יברך או לא, עדיף להסיח דעתו ולחייב עצמו 

בברכה, מלהכניס עצמו לספק שלא יברך במקום הצריך ברכה, ע"כ. והרי התם 

נמי לדעת הפוטרים מברכה שנית, יש כבר כח ברכה שבירך תחילה הפוטרת כל 

השחיטות, ואפ"ה שרי ליה ע"י היסח הדעת לבטל כח הברכה כדי לחוש לדעת 

הסוברים דמחויב לברך שנית, ותיקשי מאי שנא מהישן בלילה בטליתו דלא שרי 

ולבטל כח הברכה  ע"י היסח הדעת  ביום  לעשות טצדקי לחייב עצמו בברכה 

לדעת הפוטרים, ועל כן נראה לחלק, דאף היכא דאתי לבטל כח הברכה דאסרינן 

משום גורם ברכה שא"צ, היינו דוקא היכא שהכל מצוה אחת הנמשכת, כההיא 

דהישן בטליתו לדעת הפוטרים, דלדידהו לילה ג"כ מחויב הוא בציצית, והוי הכל 

מצוה אחת שכבר ברך עליה, וכשפושט טליתו ביום כדי לחייב עצמו בברכה, הוי 

זה גורם ברכה שא"צ ממש ואסור בכל ענין, אבל גבי שחיטה, דכל בהמה היא 

מצוה בפני עצמה ומחייבי בברכה מצד עצמה, אלא דבברכה אחת יכול לפטור 

את כולם, בזה כיון דהברכה לא נתייחדה למצוה זו, כל שמסיח דעתו ומפקיע כח 

הברכה ממנו, לאו גורם ברכה שא"צ גמור הוא, וכל שעושהו כדי לחוש לדעת 

הסוברים שצריך לברך שנית ואינו רוצה לקיים לדידהו מצוה בלא ברכה, רשאי.

ומעתה לפ"ז, גם בלובש כמה טליתות באופן שיש ספק על כמה מהם אי בעי 

ברוכי או לא, כיון שכל טלית הוא מצוה לעצמו, כל שמסיח דעתו ביניהם כדי 

לחייב עצמו בברכה, אי"ז גורם ברכה שא"צ ממש, ואי עביד הכי כדי לחוש לדעת 

המחייבים בברכה שפיר דמי.
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ועוד אפשר, דדוקא כשעושה פעולה להפקיע כח הברכה שכבר חל, כההיא דסי' 
ח' סט"ז בישן בלילה בטליתו ופושטו ביום כדי להפקיע הברכה שכבר חל לדעת 
הפוטרין, נחשב זה גורם ברכה שא"צ ממש ואסור בכל ענין, אבל אם יש לו כמה 
דעתו  שיסיח  כדי  השאר  מללבוש  עתה  שנמנע  ללבוש,  כנפות  ד'  של  בגדים 
מהברכה  שבירך על בגד הראשון כיון שאינו עושה פעולה בקום ועשה להפקיע 
הברכה, רק נמנע מללבוש, אין זה גורם ברכה שאינה צריכה גמור, וכל שעושה 

הוא כדי לצאת מספקי שפיר דמי. 

ועתה נחזה אנן במאי דפתחנו בדברינו, במי שהפריש תרומות ומעשרות מטבל 
ושכח לברך, ורוצה לישאל כדי לתקן מאי דעביד שלא כדין שהפריש בלא ברכה, 
בזה משום  יש  בברכה, האם  כדין  ויפריש  ויחזור  יבטל הפרשתו  וע"י השאלה 
גורם ברכה שא"צ, כיון דכל עיקר השאלה היא כדי לחייב עצמו בברכה, דהפירות 
נידון  כאן  אין  גוונא דתרו"מ,  וההפרשה כבר נעשתה. הנה בהך  כבר מתוקנים 
בגוף המצוה, דההפרשה כבר נתקיימה, והפירות מתוקנים, וכל עיקר השאלה 
על ההפרשה היא משום הברכה, כדי לחייב עצמו בברכה, שלא יהא כאן קיום 
לו  דאסור  בלילה  בטליתו  דישן  בהא  הטעם  עיקר  אם  א"כ  ברכה,  בלא  מצוה 
לפשוט טליתו ביום כדי לחייב עצמו בברכה, אף דרוצה בזה לחוש שמא מקיים 
מצות ציצית בלא ברכה לדעת המחייבים לברך ביום, ואפ"ה כיון דעושה זה רק 
משום חיוב הברכה, ולדעת הפוטרים הו"ל גורם ברכה שא"צ ממש, אין להתיר 

דבר זה, א"כ אפשר דהכא נמי בהפריש בלא ברכה, אין להתיר זה.

אבל לפי מה שנתבאר, דעיקר הטעם גבי ישן בטליתו בלילה, דאין לו לפשוט 
ולדעת  ברך מתחילה,  הוא משום שכבר  בברכה  לחייב עצמו  כדי  ביום  טליתו 
הפוטרים הרי הוא מבטל כח הברכה הפוטרת שעליו, ולכך יש לאסור זה אף 
כשעושה כן כדי לחוש שלא לקיים מצוה בלא ברכה לדעת המחייבין, א"כ אפשר 
דלפ"ז, הכא בנדון דידן שלא ברך מתחלה כלל, ונשאל עתה על הפרשתו כדי 
שלא ישאר בידו קיום מצוה בלא ברכה, שפיר דמי, ואין לו לחוש לגורם ברכה 
שא"צ, דיש לדמות זה לנטל ידיו לפירות שטיבולם במשקה ולא בירך על הנטילה, 
דרשאי לטמא ידיו קודם אכילת פת כדי לחייב עצמו בנט"י בברכה, דכיון דעושה 
לדידהו המצוה  לקיים  רוצה  ואינו  בנט"י  דחייב  לדעת הסוברים  לחוש  כדי  כן 
בלא ברכה, רשאי לחייב עצמו בתורת ודאי, וא"צ לחוש בזה לגורם ברכה שאינה 
צריכה, א"כ ה"נ כדי שלא יהא לו קיום מצוה בלא ברכה, רשאי לעשות טצדקי 
כדי לחייב עצמו בהפרשה בברכה ולבטל מה שנעשה שלא כדין. ומ"מ אין זה 
דמיון גמור, דהתם הרי קאתי עתה לקיים מצוה, דנוטל עכשיו את ידיו, ולדעת 
הסוברים דחייב בנט"י שנית בברכה, הרי קאתי עתה לקיים מצוה בלא ברכה, 
ברכה  לגורם  לחוש  ולא  לברך  שיוכל  באופן  עצמו  לחייב  דהתירו  מצינו  ובזה 
שא"צ לדעת הפוטרים, אבל הכא דההפרשה שעשה כבר נעשית, ומה שעשה 
עשה, והפירות מתוקנים כדין, וכל עיקר מאי דבעי לישאל עליו הוא כדי להביא 
על עצמו חיוב ברכה, ולא כדי להמנע מכאן ולהבא בקיום מצוה שלא כדין, א"כ 
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מנא לן דגם בזה הותר לישאל כדי לחייב עצמו בברכה, ואפשר דזה נחשב טפי 
גורם ברכה שא"צ.

ומה שיש לדון דזה, דהנה בפ"ק דמסכת תרומות מ"א תנן, האלם והערום לא 
דטעמא  ה"ד,  מתרומות  בפ"ד  והרמב"ם  הירושלמי,  בשם  הר"ש  ופי'  יתרומו. 
משום ברכה, שאין יכולין לברך. וצ"ב למה נמנע מהם משום כך לתרום, והרי 
בלא  יתרום  לא  למה  מלברך,  אנוס  הוא  אלם  דעכ"פ  וכיון  היא,  מצוה  הברכה 
בלא  דהפרשה  מזה,  שהוכיחו  ויש  המצוה.  לקיים  שיכול  האופן  באותו  ברכה 
ברכה אין בו רק חסרון מצוה, אלא איסור יש בזה, ויש לדחות, דהנה גבי וידוי 
מעשרות תנן בפ"ה דמע"ש משנה י"א, "לא עברתי ממצותך ולא שכחתי", לא 
אקב"ו  הברכה  על  דהכונה  הר"ש  ופי'  עליו.  שמך  ומלהזכיר  מלברכך  שכחתי 
ב' סק"ו, דמשמע מכאן  סי'  וכתב החזו"א בדמאי  להפריש תרומות ומעשרות. 
דאם שכח לברך אינו מתוודה, ואע"ג דהברכה היא מדרבנן, מ"מ לבתר שתיקנוה 
זצ"ל שהוכיח מכאן דחסרון ברכה  ובשם החזו"א  לומר לא שכחתי.  יכול  אינו 
בהפרשת תרו"מ הוה חסרון בעצם ההפרשה, דאי חסרון מצוה בפנ"ע היא של 
ברכה על קיום מצוה, ואין בו חסרון בעצם מעשה ההפרשה, למה זה מעכב את 
הוידוי, ועפי"ז י"ל, דלכך אילם לא יתרום, דאף שבחסרון הברכה אין בו איסור 
כי אם ביטול מצוה, מ"מ כיון שהוא חסרון בעצם ההפרשה, לכך לא יתרום שלא 

כדין אע"פ שאינו יכול לתרום בענין אחר.

דכדי  י"ל  האיסורא,  עבר  ברכה  בלא  דבהפרשה  נימא  דאי  לדון,  יש  ומעתה 
שהרי  לישאל,  מצי  שפיר  איסורא(,  עבד  לכ"ע  הרי  )והכא  שעשה,  האיסור  לתקן 
כשעוקר את ההפרשה למפרע, ע"י השאלה הוא מתקן את האיסור שעבר, וכיון 
דכונתו ג"כ לתקן את האיסור, אפשר דאין זה גורם ברכה שא"צ, הא דנשאל על 
ההפרשה הוא משום תיקון האיסור וממילא מתחייב לחזור ולהפריש בברכה, 
ולא דמי לציצית דעיקר פעולתו הוא כדי לחייב עצמו בברכה גם לשי' הפוטרים, 
והכא דמיא למש"כ החזו"א בדמאי סי' ד' סקכ"א, דמי שהפריש באיסור, כגון 
כדי  לישאל  עליו  ומצוה  לישאל  יכול  גדולה,  שהקדים מעשר ראשון לתרומה 
גורם  זה  חשיב  לא  בברכה  ולהפריש  לחזור  יצטרך  דעי"ז  ואף  האיסור,  לתקן 
ברכה שא"צ, א"כ ה"נ אפשר, דרשאי לישאל ואף מצוה עליו לישאל, ואף אם 
נימא דבהפרשה בלא ברכה לא עבר האיסורא, ואין זה אלא ביטול מצוה, מ"מ 
אי נימא דבחסרון ברכה הוי זה חסרון בגוף ההפרשה, אפשר דאף שהפריש כבר 
והפירות מתוקנים, מ"מ לא נחשב זה שהיתה הפרשה כתיקונה, וכיון שהשאלה 
לא  שמא  שא"צ,  ברכה  חיוב  עליו  להחיל  כדי  רק  ולא  ההפרשה,  לתקן  באה 
חשיב זה גורם ברכה שא"צ. ומ"מ אכתי יש לצדד בזה, דכיון דהכא האיסור או 
הקלקול הוא רק משום ביטול הברכה, ולא איסור אחר, נמצא דסו"ס כל עיקר 
השאלה באה משום חיוב הברכה, וכיון דהשתא הפירות מתוקנים ואין לפנינו 
חיוב  ברכה, או חשש חיוב ברכה, כההיא דטלית וכיו"ב, אכתי הוה גם זה בכלל 

גורם ברכה שא"צ.



47

הפריש בלא ברכה\הרב פלמן

קרוב  לפני  גביה  דהוה  בעובדא  ומופלג  מובהק  חכם  תלמיד  שאל  זה  ודבר 
לחמישים שנה, ובשעתו עורר בזה סערה גדולה בין גדולי ישראל מנ"ע. ומתחילה 
עלה למקום הקודש לבית מרן הגרא"מ שך זצ"ל ושאל אותו שאלה זו, והשיב 
כי הדבר פשוט דשפיר דמי לישאל, ואין בזה משום גורם ברכה שאינה צריכה, 
דכיון דמתקן בזה את מה שהפריש שלא כדין אין זה גורם ברכה שא"צ. ואחר כך 
שאל קמיה דמרן הגרי"י קנייבסקי זצ"ל ואמר, דנראה פשוט דהויא בכלל גורם 
ברכה שאינה צריכה, כיון דהפירות מתוקנים כבר כדין וראויים לאכילה, ונשאל 
רק משום הברכה, על כן אין לו לחייב עצמו בהפרשה ולהביא עצמם לידי חיוב 

ברכה, דהוה גורם ברכה שאינה צריכה.

ואח"כ בסעודת שב"ק בסעודה שלישית סיפר מרן זצ"ל לב"ב שהי' אצלו ת"ח 
אחד ושאל שאלה זו, והוסיף לדון ולפלפל בזה, דאפשר דאף אם ישאל לא יתקן 
ביטל את  דנהי דע"י השאלה  בזה שהפריש בלא ברכה, משום  האיסור שעבר 
חלות התרומה למפרע, מכל מקום מעשה ההפרשה לא בטלה, דע"י השאלה 
לא נחשב זה שלא היה מעשה הפרשה מעולם, אלא שהפירות חוזרים לטבלם 
עכ"ד.  האיסור,  ניתקן  ולא  ברכה  בלא  הפרשה  היה מעשה  מ"מ  אבל  למפרע, 
והיה שם חתנו הגאון רבי שלמה ברמן זצ"ל, ורצה להוכיח כדבריו דע"י השאלה 
המעשה לא בטל למפרע לגמרי, ולא חשיב כלא היה, דאלת"ה מי שהפריש טבל 
עי"ז שברכתו  גורם  והרי  שרי,  אמאי  צורך,  איזה  משום  לישאל  ורוצה  בברכה 
תהא לבטלה, אלא ודאי דמעשה ההפרשה לא בטלה, ויש הפרשה עם ברכה, 
ולאו ברכה לבטלה היא, אלא שהפירות חוזרים לטבלם מכאן ולהבא למפרע, 
וכמש"כ האחרונים בשאלה של נדר דבטל הנדר למפרע, דהיינו רק לענין הדינים 
השייכים מכאן ולהבא, אבל לא בטל למפרע ממש שיחשב שמעולם לא הוה נדר, 
דהמעשה לא בטל להחשב כלא היה, וה"נ דכוותיה, ולכך אם הפריש בלא ברכה, 
אף שנשאל, מעשה ההפרשה לא בטל, וחסרון הברכה לא ניתקן ע"י השאלה. 
ואולם הקשו, דא"כ אמאי כתב החזו"א בדמאי סי' ד' ס"ק כ"א דהמקדים מעשר 
נימא דכיון דגוף המעשה לא  נמי  ראשון לת"ג ישאל כדי לתקן האיסור, התם 
יעקר למפרע, איסורא דעביד עביד. ואפשר דאיסור "בל תאחר" מקרא דכתיב 
למעשר  גדולה  תרומה  הפרשת  לאחר  דאסור  תאחר".  לא  ודמעך  "מלאתך 
וזה בטל, והאיסור חסרון ברכה הוא במעשה,  ראשון, תליא בחלות ההפרשה, 

וזה לא בטל, וצ"ע. 

שאלה זו עוררה בשעתו ענין רב בין הת"ח בבני ברק, זה צידד לכאן וזה לכאן, 
באותו עת התקיימה שמחת נישואין אצל משפ' ישראלזון בב"ב באולם קרויזהר, 
ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ישב שם והמתין לחופה, ואז התעורר אותו תלמיד 
חכם מובהק בעל המעשה, ואמר הבה נגיש לפניו את השאלה, הציג לפניו את 
השאלה וצדדיה, ואמר מרן הרב זצ"ל שכפי הנראה מצוה לישאל אין עליו, ולא 
דמי להקדים מעשר ראשון לת"ג שכתב החזו"א דמצוה לישאל כדי לתקן את 
האיסור, דהתם עבר על איסור תורה בהפרשתו, אבל הפרשה בלא ברכה אין זה 
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איסור כי אם ביטול מצוה, דמצות חכמים היא להפריש בברכה, והמפריש בלא 
ברכה לא עבר על 'איסור', והא דערום לא יתרום, הוא משום ביטול מצוה בידים 
שעושה ע"י הפרשה בלא ברכה, אבל אין זה משום איסור, ולכך אין עליו מצוה 
לישאל, ומ"מ אם ישאל כדי לתקן המצוה כתיקונה רשאי, ולא חשיב זה גורם 
ברכה שא"צ, דכיון דע"י השאלה נתבטלה ההפרשה למפרע, הוי זה כאילו לא 
הפריש מעולם, וא"כ אין בזה גורם ברכה שא"צ, ומה שעושה פעולה שיבא למצב 
זה ע"י ששואל ומבטל את ההפרשה, אין בזה חסרון, דהרי זה דומה למי שאכל 
ושבע ובירך ואח"כ מרעיב עצמו ע"י תרופות וכדו' כדי שיאכל עוד, האם נאמר 
דנחשב זה גורם ברכה שא"צ כיון דלהביא את עצמו למצב שירעב ויצטרך לברך 
ודאי דלהביא את עצמו למצב מסוים לא חשיב שגורם ברכה שא"צ,  ולאכול, 
וה"נ ע"י שאלה נחשב זה שמביא עצמו למצב שמעולם לא היתה הפרשה, עכ"ד. 

שבירך  הברכה  למפרע  נחשב  לא  ההפרשה  על  דנשאל  דהיכא  הא  ולדבריו, 
ביו"ד סי' של"א ססק"ו שכ' בשם  י"ל עפ"ד ה"פתחי תשובה"  כברכה לבטלה, 
שו"ת חת"ס יו"ד סי' ש"כ, דהשואל על ההפרשה אין בזה חשש ברכה לבטלה 
באופן  הוא  וענין ההפרשה  להפריש"  "וצונו  מברך  לפי שככה  מה שבירך,  על 
שישאר כח לישאל, א"כ ככה צונו להפריש ע"ד כן, וכן עשה ע"כ. והיינו דזהו 
צורת המצוה, וע"ז תיקנו ברכה שיברך באופן שישאר כח שאלה, והברכה היא 
על המעשה בין אם תתקיים ובין אם תעקר. והג"ר רבי דב לנדאו שליט"א בספרו 
ברכה  בלא  דהמפריש  נראה,  דלסברת החת"ס  כתב,  י"ג(  אות  ט'  )סי'  טוב"  "זכר 
אף אם ישאל לא תועיל השאלה לעקור האיסור שעבר בביטול הברכה, שהרי 
לדבריו נתחייב לברך על המעשה בין אם תתקיים בין אם ישאל עליה, וא"כ אם 
הפריש בלא ברכה אף אם נשאל עליה, כבר ביטל חיוב הברכה שנתחייב בזמן 

ההפרשה על כל צד, ואינו מרויח בשאלתו, ע"כ.

ולאח"ז הראו דבספר, "מעדני ארץ" הל' תרומות פ"ד הי"ז אות ג' כתב, חושבני 
שאם תרם בלא ברכה מצוה לישאל, כמש"כ רע"א ז"ל בתורם מרע על היפה, 
הגראי"ל  מרן  וגם  ע"כ.  לביכורים  תרומה  במקדים  ע"ב  מצוה  חינוך  ובמנחת 
זצ"ל אמר לאותו תלמיד חכם בעל המעשה, דמסתברא דשפיר דמי  שטיינמן 
הברכה  ביטול  את  לתקן  ורצונו  ברכה,  בלא  כדין  שלא  שהפריש  כיון  לישאל, 
דנקטו  ומשמע  ע"כ.  שא"צ,  ברכה  גורם  חשיב  לא  ולכך  זו,  בהפרשה  שביטל 

שאיסור יש בדבר אם הפריש בלא ברכה, וע"י השאלה מתקן את האיסור.

ונשלחה שאלה זו להגאון בעל "מנחת יצחק" ואת אשר צדדו זקני הדור, והוא 
השיב, והובא בתשובותיו חלק ט' סי' קי"ח, וצדד שאין לישאל בשביל לתקן מה 
שחיסר לברך, ע"ש אריכות דברים. ובספר "דרך אמונה" הל' תרומות פ"ב הט"ז 
בציון ההלכה ס"ק תל"ב כתב, דאין לשאול על המעשרות בשביל ששכח לברך 
כיון דברכות אין מעכבות, והביא שכ"כ במנחת יצחק בשם אביו הגאון ]הגרי"י 

קנייבסקי[ זצ"ל.
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אננס - אילן או ירק
הרה"ג שאול רייכנברג

תיאור מהלך גידול אננס בהוואי1*

מאת דואיין פ. ברתולומיו, קנת ג. רורבאך ודייל או. אבנס

סקירה של מנהגי הייצור המסחרי

קנת ג. רורבאך

המחלקה למדעי הצומח והגנת הסביבה

אננס הוא צמח רבעשנתי הזקוק למערכת שרשים מתפקדת כדי להצמיח פירות 

בגידול  השולט  שהוא  קאיין  סמות  מזן  אננס  של  כלכלי  ייצור  רבות.  פעמים 

בערך  הדורשים  פריה  מחזורי  שלושה  או  שנים  על  מבוסס  בהוואי,  המסחרי 

32  חודשים )2 מחזורים( או 46 חודשים )3 מחזורים(. מטע חדש של כתרי אננס 

"יבול  המכונה  הראשונה,  לפרייה  ועד  הנטיעה  אחרי  חודשים   18 בערך  צריך 

צמח האם". שתי פרייות שאחריה, המכונים "יבולי נצריעקנהעשורש", מיוצרות 

משלוחות וגטטיביות )המכונות גם חוטרים( הגדלות מהצמח. פירות נקטפים על 

הפרי  וטיב  הייצור  רמות  ככלל,  ולשימורים.  טרי  כפרי  לשיווק  השנה  כל  פני 

גבוהים ביותר בימות הקייץ.

תקופת הגידול )חודשים 2 עד 11(

חומרי מזון והדברה מיושמים על המטע בריסוס קורה או דרך מערכת ההשקיה 

בטיפטוף לפי הצורך כדי להשיג יבולים מרביים. חומרי הזנה לצמחים מיושמים 

לחקלאות  המכללה  'של  באנגלית(  )שנכתבו  קודמים  פירסומים  שני  מאחד  הזה  1. המסמך 
טרופית ולמשאבי אנוש.

המקטע הראשון, סקירה של מנהגי הייצור המסחרי, עובד מתוך אננס – הצמח וגידולו בתרבות 
עמאת קנת ג. רורבאך, שיצא לאור כפירסום תחנת הנסיונות החקלאית הוואי של מכון הוואי לח

קלאות טרופית ולמשאבי אנוש, אוניברסיטת הוואי במנואה )5 עמ’, אין תאריך ]בערך 1990[(. 
החוברת סיפקה תמונה נכונה לאותו רגע של מחזור גידול האננס כפי שהיה נהוג אז אצל בעלי 
1988 תחת הכוע עהמטעים המסחריים בהוואי. המקטע השני, „גידול אננס", פורסם בראשונה ב
PIN3)A( >הוא הגוף המפרסם את הנוכחי< CTAHR תרת אננס כדף עובדות על סחורה של

i. הכוונה בו היתה שיהיה מדריך מעשי שיספק מידע למי שמבקש לגדל ולקטוף יבול אננס.
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בכמויות גדלות והולכות ככל שהצמחים נעשים גדולים יותר. המרצת הפריחה 

לפי לוח זמנים מתאים את זמן הקטיף עם הביקוש בשוק.

התפתחות הפרי )חודשים 11 עד 18(

אחרי ההמרצה נכנס הצמח לשלב "הניצן האדום" ואז פורח. התפתחות הפרי 

מתרחשת בחודשים 14 עד 18. מעט מאד יישומי חומרי מזון נעשים בתקופות 

הפריחה והתפתחות הפרי. חומרי הדברה מיושמים רק במקרים נדירים בתקופה 

הזאת, ורק כשאין ברירה.

קטיף )חודש 18(

אננס נקטף ביד ומובל למשאית על סרט נע. על המשאית מסדרים את הפרי 

בקפידה במכלים להובלה אל בית האריזה לפרי הטרי.

יבול מנצר־קנה־שורש

התפתחות ראשונה של שלוחות 

מתחילה  נצרעקנהעשורש 

האם.  מצמחי  הפרי  כשנקטף 

הזנה לצמחים  מיושמים חומרי 

וחומרי הדברה מיושמים רק אם 

פריית   מזיקים.  התפרצות  יש 

מומרצת  נצרעקנהעהשורש 

תכנון  אין   .25 בחודש  בערך 

קבוע ליישם חומרי הדברה כלל 

והם ניתנים רק אם יש התפרצות 

מזיקים. הקטיף בחודש 32.

על  חוזר  הזה  הפעולות  סדר 

הצמח  את  מחזיקים  אם  עצמו 

מנצרעקנהעשורש  יבול  להפקת 

בערך  ההמרצה  כאשר  שני, 

בחודש  והקטיף  הע39  בחודש 

.46
Carlier J.D., d'Eeckenbrugge G.C., Leitao J.M. )7002( 
Pineapple. ln: Kole C. )sde( Fruits and Nuts. Genome 
Mapping and Molecular Breeding in Plants, vol 4. 
Springer, Berlin, Heidelberg p.22 fig.2.1 

 תמונות צבעוניות בסוף החוברתבאדיבות ד"ר גאות סנבסקי
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בהליכות שדה מספר 202 כתב ראש בית המדרש הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א 
על השאלה האם אננס הוא אילן וחייב בערלה או ירק ואינו חייב בערלה. ונוסיף 

על הדברים בצירוף תמונות. 

כפי שרואים בתיאור הגידול לעיל ובתמונה הנלווית, צמח הננס הוא צמח רב 
שנתי שיכול לתת פירות בשלוש מחזורי גידול ואף יותר, כאשר הגידול השלישי 

מסתיים אחרי 4 שנים משתילת הצמח. ואעפ"כ 
נראה שהאננס הוא ירק ואינו חייב בערלה, וכמו 

שנהגו עד היום, מהנימוקים הבאים:

קטן  השני  במחזור  שגדל  האננס  של  הפרי   .1
יותר מהפרי שהיה במחזור הראשון, והפרי שגדל 
במחזור השלישי קטן יותר מהפרי שגדל במחזור 
שמגדלים  במקומות  הגידול  את  מתארים  )כך  השני 
משום  אילן  שאינו  סימן  זה  גידול(.  מחזורי  כמה 

בשנים  לשנה  משנה  משביחים  פירותיו  שאילן 
פוחתים.  לא  הם  רבות  שנים  ואח"כ  הראשונות, 
ג(  סעי'  רצ"ד  סי'  )יור"ד  יסף  הברכי  הביא  זו  סברה 
החצילים  את  להתיר  כדי  אלשיך  המהר"ם  בשם 

שנים.  חמים מתקיים שלוש  במקומות  החצילים  אע"פ שצמח  ערלה  מאיסור 
וז"ל: גם העידו לי שהחכם השלם מהר"ם מאלשיך ז"ל הי' אוכל אותם והי' אומר 
שהוא ירק לפי שכל אילן שעושה פירות בכל שנה הולך ומשביח, זה האילן של 
הבאדינגא"ן שנה ראשונה הוא טוב ומתוק שנה שניה גרוע מעט והוא מר קצת 
ובשנה שלישית הוא מר הרבה שאינו ראוי לאכילה אלא ע"י הדחק, זה מורה 

שהוא ירק.

זו  סברה  הזכירו  שלא  אחרים  פוסקים  אמנם 
אותה  סברו  שלא  נראה  החצילים  את  להתיר 
)ראה גם חזו"א ערלה סי' יב סק"ג ד"ה בברב"י וד"ה ונראה 

ואכמ"ל(.

2. הגזע של האננס אינו עצי, הוא לבן ורך )כמו 
פרי הקולורבי וכמו הגבעול של כרוב ראה תמונה מספר 

כמו  קשה  נשאר  אינו  נעקר  שהוא  ואחרי   ,)1

גזע עץ אלא במשך הזמן הוא נרקב )ראה תמונה 
נו  פרק  ופרח  הכפתור  כתב  זו  סברה   .)2 מספר 

כסיבה שאין איסור ערלה בבננות אע"פ שצמח 
לשנה  משנה  ומתחדש  שנתי  רב  הוא  הבננות 
הבננות  שעלי  משום  סיבה,  עוד  כתב  ופרח  )הכפתור 

יוצאים מהשורש, ואכמ"ל. מה שהגאונים שהובאו בבית יוסף או"ח סי' רב כתבו שעל המוז"י 

תמונה מס' 1

תמונה מס' 2



52

אננס - אילן או ירק\הרב שאול רייכנברג

שהם כנראה הבננות, מברכים עליהם בורא פרי האדמה משום שהצמח לאחר שהוציא אשכול 
יוצא צמח חדש מהשורש והוא מוציא  ואינו מוציא פירות פעם נוספת אלא  פירות אחד כלה 
ראיה שחלקו  אין  ופרח.  הכפתור  של  טעמיו  את  כתבו  ולא  אילן,  אינו  לכן  הלאה,  וכן  פירות 
עליו. אלא שלשיטתם זה הכלל הכתוב בגמרא ברכות מ,א על מה מברכים בורא פרי האדמה, 
ואינם זקוקים לטעמים אחרים. אבל לשיטת הרא"ש שמה שלא צריך לזרוע כל שנה ומתחדש 
מהשורש מברכים בורא פרי העץ, הוצרך הכפתור ופרח לכתוב שבננות שונות בגלל הטעמים 

)ערובין לד,ב( לחלק מתי קנים הם  זו מוזכרת גם בגמרא  שלעיל, ואכמ"ל(. סברה 

כלאים בכרם ומתי הם לא כלאים בכרם )ירק הוא כלאים בכרם ואילן הוא לא כלאים 
בכרם(, שאם הקנים קשים הרי הם כאילן שאינם כלאים בכרם ואם הם רכים הרי 

הם כירק שהם כלאים בכרם. ובפשטות הכללים לכלאים זהים לכללים לערלה 
)אף שלא מוכרח שבכל הדברים הכללים שווים אך נראה שבזה הם שוים(. החילוק בין צמח 
רך לצמח קשה מוזכר גם בגמרא )ברכות מג( שצמח של בשמים שגבעולו קשה 

ברכתו בורא עצי בשמים וצמח שגבעולו רך ברכתו בורא עשבי בשמים.

3. צורת הצמח אינה נראית כעץ אלא 
כירק. היחס בין הגבעול הקטן לעלים 
של  צורה  לו  נותן  מאוד  הארוכים 
זו  סברה   .)4,3 מספר  תמונות  )ראה  ירק 
שמסתכלים אחרי הצורה של הצמח, 
)סי' רב,ג(  מוזכרת כבר במחזיק ברכה 
לגבי מה שנקרא באיטליא פראבלא"ם 
שכתב שאחד חכם ואחד טיפש יאמר 
שהוא ירק ולא אילן, ולכן ברכתו בורא 

ג כתב שאין לחדש  )אמנם במאמר מרדכי או"ח סי' רב סעי'  ואין בו ערלה  פרי האדמה 
שהתיר  ופרח  הכפתור  וכן  חצילים  שהתירו  האחרונים  כל  אך  בגמרא,  כתובים  שלא  סימנים 
בננות, קבעו כך על פי סימנים שלא כתובים בגמרא ומקורם כנראה מהירושלמי מעשרות ספ"ד 
זה,  ד"ה שם  ג  ס"ק  סי"ב  חזו"א ערלה  גם  ראה  הגמרא.  סימני  הולכים אחרי  לא  ירק  שבודאי 

ומשפטי ארץ ערלה בסוף המבוא לפרק א, ואכמ"ל(.

מצינו  שלא  )אע"פ  להעיר  שיש  נוסף  דבר   .4
עץ  על ההגדרה של  לזה מקור בהלכה שזה משפיע 

או ירק(, שהגידול השני של האננס אינו נראה 

כענף של הצמח הראשון, אלא נראה כצמח 
חדש שצומח על הצמח הראשון )כמו החוטרים 

בתמרים( )ראה בתמונה הראשונה(.    

תמונה מס' 3

תמונה מס' 4
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פרפרת קטנה
בשנה  תבואתך  כל מעשר  את  תוציא  שנים  "מקצה שלש  נאמר  ראה  בפרשת 
ההיא והנחת בשעריך ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה 

אשר בשעריך ואכלו ושבעו ...". 

השלישית  בשנה  תבואתך  מעשר  כל  את  לעשר  תכלה  "כי  כי-תבוא  בפרשת 
]בשני  ושבעו"  בשעריך  ואכלו  ולאלמנה  ליתום  לגר  ללוי  ונתתה  המעשר  שנת 

המקומות מדובר על נתינה בשעת ביעור מעשרות[.

עוד נקדים לדברינו משנה במסכת פאה משנה )פאה ח' ה'-ו'( " ]מעשר עני[ אין 
זו אמורה בכהנים  ... מדה  פוחתין לעניים בגורן מחצי קב חטים וקב שעורים 
התורה  בגורן  עני  מעשר  שבנתינת  מפורש  במשנה    ."... ובישראלים  ובלוים 
נתנה שיעור כמה צריך לתת ]חצי קב חיטים, קב שעורים וכו'[, הרמב"ם )פירוש 
המשניות, ובהלכות מתנות עניים ו' ז' ( הר"ש והרב ברטנורא כתבו דילפינן מקרא של 

פרשת כי תבוא )דברים כ"ו י"ב ( שנאמר בפרשת נתינת מעשר עני "ואכלו בשעריך 
ושבעו" תן להם כדי שישבעו. ]גם בפרשת ראה )דברים י"ד כ"ט(   "ובא הלוי כי 
ושבעו  ואכלו  בשעריך  אשר  והאלמנה  והיתום  והגר  עמך  ונחלה  חלק  לו  אין 
ש"ג(,  פיסקא  תבא  כי  פר'  )דברים  ובספרי  ד'(  הל'  ח'  )פאה  בירושלמי  הוא  וכן   ,]"...
והשיעורים שבמשנה ]לחיטים, לשעורים, לכוסמין וכו'[ הם שיעורים שיש בהם 
כדי שובעו של העני. רש"י בפירושו לתורה כתב בשני המקומות  שמהמילה 
'ושבעו' לומדים "תן להם כדי שבען מכאן אמרו אין פוחתין לעני בגורן פחות 
מחצי קב חטים וכו'". אבל במקום אחר )עירובין כ"ט ע"א ד"ה אין פוחתין( כתב רש"י 
"אין פוחתין לעני בגורן ממעשר עני אם יש לו הרבה לחלק ובאו עניים הרבה 
והוא מחלק לכל אחד אל יפחות לו משיעור זה דנתינה בעינן ...", משמע שאין 
פוחתים מהשיעורים הנזכרים במשנה משום דבמעשר עני כתיב 'ונתת', "ונתת 
'ושבעו'.  דכתיב  ולא משום  ושבעו"  ואכלו בשעריך  ולאלמנה  ליתום  לגר  ללוי 
וכן הוא בתוס' רי"ד )קידושין נ"ח ע"ב ד"ה חטה אחת, מועתק לקמן בקטע המתחיל 'תוס' 
רי"ד'( שלומדים מלשון נתינה ולא מ'ושבעו'. ולכאורה יש הבדל אם לומדים את 

השיעורים של נתינת מעשר עני מלשון נתינה שכתבה התורה או משום דכתיב 
'ושבעו – תן לו כדי שביעה', שאם לומדים מלשון נתינה שצריך לתת לכל עני 
היא כדאמר לקמן"  מזון שתי סעודות  נמי  בגורן  עני  "חלק  מזון שתי סעודות 
)רש"י עירובין כ"ט ע"א ד"ה וכן לעירוב(. אם כן לכאורה גם בשאר המתנות שכתוב בהן 
לשון נתינה צריך לתת מזון שתי סעודות. אבל אם לומדים מ'ושבעו' שמעשר 
עני צריך לתת לכל עני כדי שובעו, אם כן רק במתנה שמוזכר בה לשון שביעה 
צריך לתת כדי שביעה. ]לקמן נדון אם 'ושבעו' שבפסוק קאי רק על מעשר עני 

או גם על מתנות אחרות.[
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במשנה הנ"ל )פאה ח' ה'- ו'( "אין פוחתין לעניים בגורן מחצי קב חטים וקב שעורים 
ברטנורא[  הרב  ]וכן  הרמב"ם  ובישראלים",  ובלוים  בכהנים  אמורה  זו  מדה   ...
בפירושו למשנה מפרש את הסיפא של המשנה 'מדה זו אמורה בכהנים ובלוים 
ובישראלים' שבין אם הנותן את מעשר העני הוא כהן או לוי או ישראל צריך לתת 
ללוים  לכהנים  המחוייב  זה  שדבר  לומר  "ירצה  במשנה  המפורשת  המדה  את 
ולישראלים כל מי שיש לו מעשר עני חובה עליו לתת השיעורים הנזכרים לכל 
עני", הרמב"ם לא ביאר אמאי היה מקום לומר שלא כולם חייבים לתת השיעורים 
הנזכרים, למה יהיה הבדל בין כהן ובין לוי ובין ישראל. הר"ש מפרש 'מדה זו 
אמורה בכהנים ובלוים ובישראלים' בין אם העני המקבל את מעשר העני הוא כהן 
או לוי או ישראל חייבים לתת להם כשיעור הנזכר במשנה, גם הר"ש לא ביאר 
אמאי צריכה המשנה להשמיע שגם לכהן עני ולוי עני צריך לתת כמו לישראל 
עני דמה בין כהן עני, לוי עני וישראל עני. בפירוש הרא"ש )אות ו'( על המשנה 
ובישראלים" שהשיעורים  ובלוים  בכהנים  אמורה  זו  "מדה  מפרש את המשנה 
שנאמרו בנתינת מעשר עני בגורן לא לפחות מחצי קב חיטים, מקב שעורים וכו' 
לכל עני, אמורה גם בכהנים ולויים "פי' בכהנים לתרומה לוים למעשר ראשון", 
כלומר גם כאשר נותנים תרומה לכהן או מעשר ראשון ללוי צריך לתת חצי קב 
חיטים וכו'. כפשוטו הכוונה כמו במעשר עני, שאם יש לבעל הבית הרבה מעשר 
בין מכמה הפרשות[ כשמחלק את  ]בין מהפרשה אחת  עני  או מעשר  ראשון 
מעשר העני לעניים ואת מעשר הראשון ללויים, צריך לתת לכל לוי ולכל עני 
כשיעור המפורש במשנה לגבי נתינת מעשר עני, אבל אי אפשר לפרש שבעל 
הבית צריך להוסיף בשעת ההפרשה על מעשר העני ועל מעשר הראשון כדי 
שיהיה לו לפחות חצי קב חיטים, דמעשרות ]ותרומת מעשר[ שיעורם קצוב, 

עשירית מהפירות מהם מפריש.  

      לכאורה נראה שמחלוקת התנאים היא אם הלוי שבקרא )דברים כ"ו י"ב( "כי 
תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר ונתתה ללוי 
לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו" הוא לוי עני שחייבים לתת לו מעשר 
עני, וכל הפסוק ]לוי, גר, יתום ואלמנה[ הוא על נתינת מעשר עני, או הוא לוי 
שנותנים לו מעשר ראשון, ובפסוק מוזכרים שני מעשרות מעשר ראשון ללוי, 
ומעשר עני לגר ליתום ולאלמנה. וכפשוטו משמע שמסקנת הגמ' שמדובר על 
לוי עני וכל הפרשה היא על מעשר עני ולא על מעשר ראשון ]ומסתבר שאין 
הבדל בין ה'לוי' שבפסוק הנ"ל ובין הלוי שבפרשת ראה )מועתק בתחילת המאמר(, 
אם כאן מדובר בלוי עני למעשר עני, גם שם, ואם כאן מדובר על לוי למעשר 
ראשון גם שם[. הגמ' )ראש השנה י"ב ע"ב( אומרת שבשנה השלישית ]ושישית[ 
שהתורה חייבה להפריש מעשר עני, אין הפירוש שהתורה הוסיפה מעשר נוסף 
עני  יש להפריש רק מעשר  וגם מעשר שני, אלא  עני  גם מעשר  ויש להפריש 
ופטורים ממעשר שני, שנאמר "בשנה שלישית שנת המעשר" 'המעשר' לשון 
יחיד ולא שני מעשרות, שנוהג רק מעשר עני ומעשר שני בטל בשנת מעשר 
עני. "מנא הני מילי ]דבשלישית אין נוהג בה מעשר שני )-רש"י([ אמר ריב"ל )רבי 
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יהושע בן לוי( אמר קרא כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית 

שנת המעשר שנה שאין בה אלא מעשר אחד הא כיצד מעשר ראשון ומעשר 
עני ומעשר שני יבטל או אינו אלא אף מעשר ראשון יבטל ]ושנת מעשר חד 
קאמר ההיא דמפרש ואזיל ללוי לגר ליתום ולאלמנה והוא מעשר עני שאף לוי 
בכלל עני שאין לו חלק בארץ )-רש"י([ תלמוד לומר )במדבר י"ח כ"ו( ואל הלויים 
לכם  נתתי  ישראל את המעשר אשר  בני  כי תקחו מאת  ואמרת אליהם  תדבר 
מאתם בנחלתכם הקישו לנחלה מה נחלה אין לה הפסק אף מעשר ראשון אין לו 
הפסק תניא אידך ]צ"ל: תניא נמי הכי )-גליון([ כי תכלה לעשר וגו' שנה שאין בה 
אלא מעשר אחד הא כיצד מעשר ראשון ומעשר עני ומעשר שני יבטל יכול אף 
מעשר ראשון נמי יבטל תלמוד לומר ובא הלוי כל זמן שבא תן לו דברי ר' יהודה 
רבי אליעזר בן יעקב אומר אינו צריך הרי הוא אומר ואל הלוים תדבר ואמרת 
אליהם כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם 
הקישו הכתוב לנחלה מה נחלה אין לה הפסק אף מעשר ראשון אין לו הפסק" 
]בשתי הברייתות נזכרו ג' תנאים ריב"ל, ר' יהודה ורבי אליעזר בן יעקב, ריב"ל 
המעשר  בשנת  וגם  הפסק  אין  ראשון  שלמעשר  מנחלה  לומדים  אליעזר  ור' 
חייבים במעשר ראשון, ור' יהודה לומד שחייבים במעשר ראשון בשנת מעשר 
ברייתא  ברייתות,  הגמ' הביאה שתי  לו[  תן  זמן שבא  כל  הלוי  ובא  עני דכתיב 
מעשר  בשנת  נוהג  יהיה  לא  ראשון  מעשר  גם  שאולי  אמרה  )הראשונה(  אחת 
עני, דשנת מעשר אחד קאמר. לרש"י ) ד"ה או אף( היה קשה, דאם כן, שבשנה 
השלישית, שנת מעשר עני, אפילו מעשר ראשון אין נוהג בה, ורק מעשר עני, 
מהו שכתוב ונתתה ללוי, ללוי נותנים מעשר ראשון, אם כן אי אפשר לומר שגם 
מעשר ראשון אינו נוהג בשנה השלישית, רש"י מתרץ שאין הכוונה שיתן ללוי 
מעשר ראשון אלא שיתן לו מעשר עני משום שהוא בכלל עני שאין לו חלק 
בארץ. וכיון שיתכן לפרש שהלוי המוזכר בפרשה אין נותנים לו מעשר ראשון 
נוהג  אלא מעשר עני, אי אפשר ללמוד מ'ונתתה ללוי' שגם בשנת מעשר עני 
מעשר ראשון, אלא צריך ללמוד מהא דמעשר ראשון הוקש לנחלה, מה נחלה 
אין לה הפסק אף מעשר ראשון אין לו הפסק ונוהג בכל השנים גם בשנת מעשר 
עני. ור' יהודה ]בברייתא השניה[ שלומד מ'ובא הלוי' ]שבפרשת ראה[ כל זמן 
שבא תן לו, משמע שלומד שהלוי שמוזכר בפרשיות הוא לוי שבא לקבל מעשר 
הוא  יעקב  בן  אליעזר  ור'  ריב"ל  ובין  יהודה  ר'  בין  המחלוקת  כלומר  ראשון1. 

1.  גם לדברינו קצת קשה דאם ר' יהדה לומד מסברא שהלוי המוזכר בפרשות הוא לוי הבא 
לקבל מעשר ראשון, למה מביא פסוק מפרשת ראה ולא לומד מהפסוק בפרשת כי תבוא 'ונתתה 
ללוי' שהברייתא פתחה בפרשת כי תבוא 'כי תכלה לעשר', ואולי היה אפשר לומר שבפרשת 
ראה כתוב "ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום האלמנה", כיון שכתוב בלשון יחיד 

ע'ובא הלוי ולא כתוב בלשון רבים ובאו הלוי והגר והיתום האלמנה, משמע ליה לר' יהודה שהכ
תוב הפריד בין הלוי לשאר המוזכרים, ולוי בא למעשר ראשון והגר, היתום והאלמנה למעשר עני 
]אמנם רגיל הוא בקרא שהפעולה הנכתבת בלשון יחיד מתייחסת לרבים, רק לגבי משה ואהרון 
מצאנו )בקלות( יותר מחמש עשרה פעם כגון )שמות ד' כ"ט( "וילך משה ואהרן", )שמות ז' י'( 
"ויבא משה ואהרן", )שמות ח' ח'( "ויצא משה ואהרן" וכו', בפרה"ש )שמות כ"ט פסוקים י' וי"ט( 
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שר' יהודה לומד שהלוי המוזכר בקרא הוא לוי שלוקח מעשר ראשון, וריב"ל 
ורבי אליעזר בן יעקב סוברים שהוא לוי עני שבא לקבל מעשר עני. ולכאורה 
עני  לוי  הוא  יעקב שלוי המוזכר בפרשה  בן  כר' אליעזר  נראה שמסקנת הגמ' 
שיש לתת לו מעשר עני וכך הוא גם בברייתא הראשונה בשם ריב"ל, ובמיוחד 
שמעשר  שלומדים  לריב"ל  ראיה  מביאה  שהגמ'  הכי'  נמי  'תניא  בגמ'  לגירסא 
ראשון אין לו הפסק מדהוקש לנחלה2   א"כ קצת קשה אמאי רש"י בפירושו 
לתורה פירש שהלוי שבשתי הפרשות )ראה, כי-תבא( הוא לוי הבא לקבל מעשר 
ואולי  עני.  מעשר  לקבל  הבא  עני  לוי  שהוא  הגמ'  כמסקנת  פירש  לא  ראשון 
אפשר לומר, דרש"י סובר שגם ריב"ל ורבי אליער בן יעקב סוברים דיותר נראה 
לומר שהלוי שבשתי הפרשות הוא לוי שבא לקבל מעשר ראשון, אבל גם יתכן 
לומר שהוא לוי שבא לקבל מעשר עני, לכן מהא שמוזכר בשנת מעשר עני גם 
'ונתתה ללוי' אין להוכיח שמעשר ראשון נוהג בשנת מעשר עני, דאולי הכוונה 
ללוי עני שמקבל מעשר עני, אבל אחר שלומדים מהא דמעשר ראשון הוקש 
ור'  ריב"ל  גם  עני,  גם בשנת מעשר  ונוהג  אין הפסק  ראשון  לנחלה שלמעשר 
לוי  על  כפשוטו  לפרשו  יש  בפרשה  סוברים שהלוי שמוזכר  יעקב  בן  אליעזר 
שבא לקבל מעשר ראשון מדין לוי ולא מדין עני. אם כן שלמסקנה הכל סוברים 
שהלוי שבפרשה הוא לוי למעשר ראשון, ניחא שרש"י בפירושו לתורה פירש 
כך, וגם מיושב קצת שרש"י )דברים כ"ו י"ב ד"ה שנת המעשר( כותב שמ'ונתתה ללוי' 
מוכח שבשנת מעשר עני נוהג גם מעשר ראשון "... שנאמר כאן ונתת ללוי את 
]ולא כתב שלומדים מהדרשות שנזכרו בגמ', לא  אשר לו הרי מעשר ראשון" 
דרשת ר' יהושע בן לוי ור' אליעזר בן יעקב דמעשר ראשון הוקש לנחלה, ולא 
דרשת ר' יהודה ובא הלוי כל זמן שבא תן לו[ דאחר שלומדין שמעשר ראשון 
נוהג בשנת מעשר עני, או מדהוקש לנחלה או מובא הלוי, פשוטו של פסוק הוא 
נראה  ליה שיותר  יעקב סבירא  בן  ר' אליעזר  זה שגם  ולפי  על מעשר ראשון. 
לפרש ש'ונתתה ללוי' קאי על מעשר ראשון, אולי אפשר להטעים קצת לשונו 
של ר' אליעזר בן יעקב "כי תכלה לעשר וגו' שנה שאין בה אלא מעשר אחד הא 
יכול אף מעשר ראשון נמי  יבטל  כיצד מעשר ראשון ומעשר עני ומעשר שני 
יבטל תלמוד לומר ובא הלוי כל זמן שבא תן לו דברי ר' יהודה רבי אליעזר בן 
יעקב אומר אינו צריך הרי הוא אומר ואל הלוים תדבר ואמרת אליהם כי תקחו 
מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם הקישו הכתוב 
לנחלה מה נחלה אין לה הפסק אף מעשר ראשון אין לו הפסק", ר' אליעזר בן 

"וסמך אהרן ובניו" )פסוק ט"ו "וסמכו אהרן ובניו"( )פסוק ל"ב( "ואכל אהרן ובניו" )פסוק ל"ג 
"ואכלו אותם"(. אולי בכל המקומות יש סיבה אחרת להפריד את היחיד מהאחרים.[ אפילו אם 
נאמר כך, קשה שאם מוכח ש'בא הלוי' הכוונה שבא לקבל מעשר ראשון, אם כן מפורש בפסוק 
שבשנה השלישית שנת מעשר עני נוהג גם מעשר ראשון, ולמה צריך לדרוש "כל זמן שבא תן 

לו" מהפסוק עצמו מוכח  שבשנה השלישית שנת המעשר הלוי בא לקבל מעשר עני.     
2.  ]אולי 'תניא נמי הכי' אינה על הדרשה, אלא רק על ההלכה עצמה, והכוונה שתניא נמי הכי 
שמעשר ראשון נוהג גם בשנת מעשר עני וקאי גם על ר' יהודה וגם על רבי אליעזר בן יעקב בשם 

שניהם תניא נמי הכי שמעשר ראשון נוהג בשנת מעשר עני[,
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יעקב לא אמר כדבר מוחלט שאין ללמוד מ'ובא הלוי' שגם בשנת מעשר עני נוהג 
מעשר ראשון כיון שלא מדובר כלל על לוי שבא לקבל מעשר ראשון אלא על 
לוי הבא לקבל מעשר עני, ומעשר ראשון לא נרמז כלל בקרא, אלא אמר 'אינו 
צריך', כלומר לא צריך ללמוד מכאן שמעשר ראשון נוהג, דאין הלימוד מוכח, 
שאפשר לדחות ולומר שאיירי במעשר עני, אלא אפשר ללמוד מדהוקש לנחלה, 
וללימוד זה אין שום דחיה. ונראה דיש לומר כך שלמסקנת הגמ' כולם מפרשים 
נאמר  דאם  עני,  מעשר  ולא  ראשון  מעשר  שמקבל  לוי  הוא  שבפרשה  שהלוי 
שאליבא דאמת לר' יהודה שלומד שמעשר ראשון נוהג בשנת מעשר עני מ'ובא 
הלוי' הוא סובר שבפרשה מוזכר לוי שמקבל מעשר ראשון, ובפרשה מוזכרים 
שתי מתנות מעשר ראשון ומעשר עני, אם כן לדעתו מה שכתוב )פרשת כי תבוא( 
'ואכלו בשעריך ושבעו' ]וכן מה שכתוב )פרשת ראה( 'ובא הלוי ... והגר והיתום 
והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו'[ ה'ושבעו' קאי גם על מעשר ראשון וצריך 
לתת כדי שביעה, ולריב"ל ולר' אליעזר בן יעקב בפרשה מוזכר רק מעשר עני, 
אם כן ושבעו קאי רק על מעשר עני, אבל על מעשר ראשון לא למדנו שצריך 
לתת כדי שביעה, אם כן אין המחלוקת רק מאיזה פסוק דורשים שמעשר ראשון 
נוהג גם בשנת מעשר עני, אלא חולקים גם להלכה למעשה אם מעשר ראשון 
אין פוחתים ללוי לתת מכדי שביעה כמעשר עני לעני או לנתינת מעשר ראשון 
אין שיעור, ולא נראה 'לחדש' מחלוקת נוספת בין ר' יהודה ורבי אליעזר בן יעקב. 
לפי מה שכתבנו ר' יהודה שבברייתא סובר שהלוי שמוזכר בפרשה הוא לוי שבא 
לקבל מעשר ראשון ולא לוי שהוא עני ובא לקבל מעשר עני, אלא דלפי זה קצת 
קשה, אם פשיטא ליה לר' יהודה שבפרשה שבו מוזכר שהשנה השלישית שהיא 
'שנת מעשר' יש לתת גם מעשר ראשון ללוי, למה הוא דורש שמעשר ראשון 
לדרוש  צריך  ולמה  ראה(  י"ד, פרשת  )דברים  הלוי' מפרשה אחרת  מ'ובא  בו  נוהג 
'ובא הלוי כל זמן שבא תן לו' ולא מפשוטו של פסוק שבשנת מעשר עני הלוי 
יבטל,  ראשון  מעשר  אף  יכול  הברייתא  שאלת  ומה  ראשון,  מעשר  לקבל  בא 
איך יכולים לומר שמעשר ראשון יבטל כשבפרשה מוזכר שחייבים לתת מעשר 
ראשון ללוי, לכן נראה שגם ר' יהודה סובר שאפשר לומר שלוי האמור בתורה 
]גם בפרשת ראה וגם בפרשת כי תבוא[ הוא לוי עני שבא לקחת מעשר עני, ואין 
הכרח לומר שהוא לוי הבא לקחת מעשר ראשון, אלא אף שאין הכרח בכל זאת 
יותר נראה שהכוונה ללוי שבא בתורת לוי ולא בתורת עני ]וכמו שכתבנו למעלה 
ולכן אחר שדורשים שמעשר  יעקב[,  בן  ור' אליעזר  לוי  בן  יהושע  דר'  אליבא 
ראשון נוהג בשנת מעשר עני, מפרשים שהלוי שבקרא בא לקבל מעשר ראשון, 
מקבל  שהלוי  תבוא[  כי  בפרשת  וגם  ראה  בפרשת  ]גם  מפרש  רש"י  גם  ולכן 
מעשר ראשון ולא מעשר עני, דיותר נראה לפרש שכך הוא פשוטו של פסוק, 
עני,  כלומר בשנת מעשר  בתורה ש'בשנת המעשר',  וכיון ש'למסקנה' מפורש 
נוהג גם מעשר ראשון, רש"י מדייק מפשוטו של פסוק שמעשר ראשון נוהג עם 
מעשר עני ולא צריך ללמוד מהדרשות שבגמ' שהן מלמדות, שפשוטו של פסוק 
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הוא על מעשר ראשון ]למרות שאולי יש בדברינו ליישב את רש"י, עדיין נראה 
דוחק לומר שרש"י דורש משלו ואינו מזכיר את הדרשות שבגמ'[.

אמנם אף אם נאמר שבשתי הפרשיות מוזכר גם מעשר ראשון, וכפירוש רש"י 
עני[  ]מעשר  ולאלמנה  ליתום  לגר  ראשון[  ]מעשר  ללוי  'ונתתה  התורה,  על 
ואכלו בשעריך ושבעו', גם כן אפשר לומר שבמעשר ראשון אין חיוב לתת כדי 
שביעה, ד'ושבעו' קאי רק על מה שסמוך לו, על מעשר עני הניתן לגר ליתום 
ולאלמנה ולא על הלוי שנוטל מעשר ראשון שכתוב לפני כן. ויש קצת סברא 
לומר ש'ואכלו ושבעו בשעריך' 'הגר היתום והאלמנה אשר בשעריך ושבעו' לא 
עניים  )מתנות  הפסוקים, שהרמב"ם  בשני  קודם  הנזכר  הראשון  מעשר  על  קאי 
י"ב( כתב שרק מעשר עני המתחלק בשדה צריך לתת לכל עני כדי שביעה,  ו' 

ליתן  "שאינו מצווה  כזית  כזית  בבית, מחלק אפילו  עני המתחלק  אבל מעשר 
בשעריך  ואכלו  שנאמר  ליקח  שם  מוצא  אינו  שהרי  בשדה  אלא  שבעו  כדי 
]וכן  בבית  ולא  בשדה  הכוונה  ש'בשעריך'  מפרש  שהרמב"ם  משמע  ושבעו", 
כתב הרדב"ז[, ורק במעשר עני מצאנו שיש הבדל בין המתחלק בבית ולמתחלק 
כורחו  על  ונוטלין  באים  והעניים  לבעלים  הנאה  טובת  בו  "אין  שבגורן  בגורן, 
ואפילו עני שבישראל מוציאין אותו מידו אבל המתחלק בבית יש לו טובת הנאה 
לא  ראשון  ובמעשר  י'(  ו'  עניים  מתנות  )רמב"ם  שירצה"  עני  לכל  ונותנו  לבעלים 
מצאנו חילוק בין המתחלק בבית לבין המתחלק בגורן, אם כן ב'שעריך' קאי רק 
על מעשר עני ולא על מעשר ראשון שנזכר קודם. ]לא נתברר לנו, לפי פירוש 
ראשון  מעשר  על  הכוונה  הלוי'  'ובא  ללוי'  'ונתתה  שמפרש  התורה  על  רש"י 
ובשני הפסוקים מוזכרים גם מעשר ראשון וגם מעשר עני יחד, אמאי הספרי לא 
דורש שגם במעשר ראשון יש הבדל בין המתחלק בגורן לבין המתחלק בבית, 
התוס' )יבמות ק' ע"א ד"ה מעשר עני, חולין קל"א ע"א ד"ה מעשר עני, ר"ן ופירוש הרא"ש 
נדרים פ"ד ע"ב( כתבו שאת ההלכה שהמחלק מעשר עני בבית יש לו טובת הנאה 

והמתחלק בגורן אין לו, לומדים מפסוק "בספרי מפרש להו מקראי כתוב אחד 
צריך  אלמא  והנחתו  תבואתך  מעשר  כל  את  תוציא  שנים  שלש  מקצה  אומר 
ונתת  וגו'  ונוטלין אותו וכתוב אחד אומר כי תכלה לעשר  ובאין עניים  להניחו 
ללוי וגו' אלמא מחלקו ..." אם כן, כיון שכאמור לדעת רש"י באותו פסוק נזכר 
גם מעשר ראשון כמו מעשר עני אמאי הספרי דורש רק על מעשר עני שיש 
הבדל בין המתחלק בבית לבין המתחלק בגורן ולא דורש גם על מעשר ראשון. 
]בתורה תמימה דברים כ"ח סוף אות פ"ג העיר "דע דלפנינו בספרי ליתא דרשה 
זו, ורק התוס' בחולין קל"א ורא"ש ור"ן בנדרים שם הביאוה, וכבר כתבנו כמה 
פעמים דכמה ברייתות היו לפני הראשונים בספרי וספרא ולפנינו הם חסרים".[ 
לו  שסמוך  מה  על  רק  אלא  קאי  לא  ד'ושבעו'  לומר  שאפשר  אנחנו  כנים  אם 
'לגר ליתום ולאלמנה', על מעשר עני, ולא על מעשר 'ונתתה ללוי' מה שלפני 
הסמוך ל'ושבעו', לא צריך לומר כמו שכתבנו לעיל )קטע המתחיל 'נראה דהסוברים'( 
שהסוברים שרק במעשר עני המתחלק בגורן צריך לתת כדי שביעה אבל בשאר 
ובא  המתנות לא, לדעתם צריך לפרש שמה שכתוב בפרשיות של מעשר עני 
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פרפרת קטנה

הלוי, הכוונה שהלוי הוא אחד מן העניים שבא לקבל מעשר עני, דאפשר לומר 
שהלוי בא לקבל מעשר ראשון, וגם מעשר ראשון מוזכר בפרשה, אלא 'ושבעו' 

לא קאי אלא רק על מעשר עני הסמוך לו לפניו.

עוד דבר, רש"י  בידינו לבאר  יש  אולי  כיון שעסקינן בפירוש רש"י על התורה 
משני  אחד  מעשר  אלא  בה  נוהג  שאין  "שנה  המעשר(  שנת  ד"ה  י"ב  כ"ו  )דברים 
המעשרות שנהגו בשתי השנים שלפניה ששנה ראשונה ושניה של שמטה נוהג 
בהן מעשר ראשון כמו שכתוב כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר ומעשר 
שני שנאמר ואכלת לפני ה' אלקיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך הרי ב' מעשרות 
ובא ולמדך כאן בשנה השלישית שאין נוהג מאותן ב' מעשרות אלא אחד ואיזה 
זה מעשר ראשון ותחת מעשר שני יתן מעשר עני שנאמר כאן ונתת ללוי את 
אשר לו הרי מעשר ראשון. לגר ליתום ולאלמנה. זה מעשר עני", כלומר רש"י 
מפרש 'שנת מעשר' – מעשר אחד ולא שנים, אין הפירוש שבשנה זאת נוהג רק 
מעשר אחד, אלא שמבין שני המעשרות שנהגו בשנים שלפניה בוחרים אחד 
והוא נוהג בה השני אינו נוהג. נראה דרש"י פירש כן שבגמ' ובברייתא יש ארבעה 
'שלבים' א. מנין שבשנת מעשר עני לא צריך להפריש שלשה מעשרות ]ראשון, 
שני, עני[. ב. 'שנת מעשר' שצריך להפריש רק שני מעשרות ראשון ועני, ומעשר 
מעשר  רק  בלבד  אחד  מעשר  רק  שנוהג  מעשר'  'שנת  אולי  ג.  צריך.  לא  שני 
ד. המסקנה שמפרישים מעשר  צריך להפריש.  לא  ואפילו מעשר ראשון  עני, 
ראשון ועני. קשה לרש"י אם צריך להפריש גם מעשר ראשון וגם עני ]בשלב ב' 
ולמסקנה[ אמאי נקראת שנה זו שנת מעשר, היא שנה של שני מעשרות, לכן 
כיון  קרויה שנת מעשר  אבל  היא שנה של שני מעשרות  אומר רש"י שאמנם 
שמתוך שני המעשרות של השנים שלפניה מפרישים רק מעשר אחד. רק כאשר 
הגמ' שואלת ]שלב ג'[ אולי שיפרישו רק מעשר אחד בלבד, רק מעשר עני, יש 
לפרש שאותה שנה היא שנת מעשר אחד, אין בה אלא מעשר אחד. וראה רש"י 

)ראש השנה י"ב ע"ב ד"ה שנה שאין נוהג בה, וד"ה או אף מעשר ראשון יבטל(.   

א.ש. 
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לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן

נטיעת 
תשע"ז 
)דונם(

השטח

הכללי 

)דונם(

אחוז 
ערלה

128174800.05אגס ס"ה

-30-יוניקטן, צהובג'נטיל

52850.2יוני , יוליגדול, מאורך, ירוק אדום אטרוסקה

8027000.15יולימאורך, צהוב, לחי אדומהקוסטיה

ספדונה 
)וספדוצ'ינה(

2140000.02יולי, אוגוסטירוק בהיר, צואר קצר

ברטלט
ירוק או אדום, גדול, רוב 

ייבוא
-50-אוגוסט

בין אירופי לאסיאתי טי פי
אוגוסט, 
ספטמבר

5351.4

303501אוגוסטדומה לתפוחנאשי )אסייתי(

3300.5אוגוסטמפרה שצבעו חוםאוסוי )אסייתי(

אוכמניות1
קטן,  שטוח,  ומעט  מעוגל  סגול, 

חלק. 

אוגוסט עד 
אוקטובר

6100!30

לוח אחוזי ערלה משוערים 
לפירות קיץ - תשע"ט

למרות התחזית לשיעור ערלה גבוה, חלק גדול מהמגדלים אינם משווקים פרי ערלה לכן אחוז 
הערלה נמוך בצורה ניכרת מהרשום

ד"ר משה זקס

1 הרבה פירות מסורים                            
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לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן

נטיעת 
תשע"ז 
)דונם(

השטח

הכללי 

)דונם(

אחוז 
ערלה

אנונה
עד  אוגוסט 

פברואר
767503

1086270000.88אפרסק ס"ה

ארלי ספרינג, 
טקסס

1539000.13אפריל,  מאיציפה צהובה

813506.2אפריל, מאיצהוב, ציפה צהובהעומר 1334

ציפה לבנהאלמוג
סוף אפריל עד 

מאי
-100-

ווייט ספרינג 
)1270(

ציפה לבנה, דומה לאלמוג
סוף אפריל עד 

מאי
325002.5

פלורדגלו )-9
)82

דמוי סוולינג, ציפה לבנה, 
גדול

-50-מאי, יוני

עודד, ספרינג 
סנו,. 355  

ציפה לבנה, כמו סוולינג, אך 
עם פיטם

3556000.2מאי

סוולינג )רודס(
דמוי סוולינג, ציפה לבנה, 

קצה חד
9050000.5יוני

בבקוק
דמוי סוולינג, ציפה לבנה, 

קצה חד
-250-יוני

7502.3יוליצחפה לבנה, אדמדםווייט לידי

2030000.2יולי, אוגוסטציפה לבנה, מאורך, גדולהרמוזה

198-12 ורובידו
דמוי סמרסט, צהוב עם לחי 

אדומה
-50-יולי, אוגוסט



62

לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן

נטיעת 
תשע"ז 
)דונם(

השטח

הכללי 

)דונם(

אחוז 
ערלה

שוגר לידי, 
סמרסנואו

30160001.8יולי אוגוסטאודם,ציפה לבנה, גדול

סמרסט 
ופיירטיים

-50-ספטמברציפה צהובה, גדול מאוד

סוויט ספטמבר, 
)580(

צבע וציפה צהוב
ספטמבר 
אוקטובר

392003.4

אדום, ציפה לבנה, גדול1881
אוגוסט עד 

ספטמבר
26010006.1

ספטמבר 
וסקרלט סנואו

אדום כהה, ציפה לבנה עם 
מעט אדום

9065000.4ספטמבר

)452( 1880
אדום, ציפה לבנה, חריץ 

בולט, חמצמץ
ספטמבר 
אוקטובר

352003.1

1952 )סנואו 
פול, 440(

גדול, צבעוני בהיר, ציפה 
לבנה

ספטמבר 
אוקטובר

7620010.6

נקטרינה 
)אפרשזיף(

792219001.36

188 )אפריל 
גלואו(

104500.56אפריל מאיצבע וציפה אדום

32000.4אפריל מאיציפה לבנהארטיק סטאר

02000.4אפריל, מאיציפה צהובה, קטן עד בינונירדגלו

מאיגלו
ציפה צהובה, קטן עד גינוני, 

אדום מבריק
-0700מאי

פיאסטרד, ג'יסי 
-50- מאיציפה צהובה100, 
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לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן

נטיעת 
תשע"ז 
)דונם(

השטח

הכללי 

)דונם(

אחוז 
ערלה

11-9 וכן סנרד
-50--ציפה צהובה, בינוני

גלי, בנימינה
8322001.14מאיציפה לבנה

לבן, גם מנוקד אדום, ציפה סן סנואו, 147
לבנה

20020002.4מאי יוני

5516001.1יוניציפה צהובה, בינוני15-5, סן לייט

סנואו קווין, 
-400-סוף יוניציפה לבנה, בינוני

ארטיגלואו, קווין 
ג'יאנט, סויטי ארגמן 

ליאור דורינה, זפיר
7030001יוליציפה לבנה, בינוני

פלברטופ, 
32000.5יוליציפה צהובה

פנטזיה לייט 
פייר

9020001.5סוף יולי, אוגוסטציפה צהובה, גדול

-50-אוגוסטציפה צהובה, גדולפליימקיס

פרליין, אוטם 
פרי

ציפה צהובה, גדול
אוגוסט, 
ספטמבר

212003.5

ציפה צהובה, גדולאוטמפרי
אוגוסט, 
ספטמבר

-100-

-50-ספטמברציפה צהובה, קטן, צהובהונייגולד

זנים חדשים אפילים 

כולל ארטיק פרייד
ציפה לבנה, גדול 

אוגוסט, 
ספטמבר

25080001.56
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לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן

נטיעת 
תשע"ז 
)דונם(

השטח

הכללי 

)דונם(

אחוז 
ערלה

75000.47אוגוסט ספטמברציפה לבנה, צבע אדום כהה320

ראה פאפיהבאבאקו

יתכן יבול גם מסוריםגויאבה2
ספטמבר- 

אוקטובר
262300

0.2-
0.45

פרי קטןגויאבה תותית
מספטמבר עד 

נובמבר
1240.8

דובדבן 
)חמוץ(

-12250יוני, יולי

גודגדן 
)מתוק(

-1005200יוני, יולי

22601050000.24זית סה"כ

זית  גדול, 
בעיקר למאכל

שימורים כל השנה
ספטמבר, 
אוקטובר

100200000.16

2000690000.3ספטמבר דצמברהשווק נמשך שנה ויותרזית לשמן 2

שימורים כל השנהזית למאכל
ספטמבר עד 

אוקטובר
160160000.27

חבוש
ספטמבר עד 

דצמבר
55000.2

2 חלק מהיבול גדל אצל נכרים )ספק ערלה מנכרים קל יותר(.                              
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לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן

נטיעת 
תשע"ז 
)דונם(

השטח

הכללי 

)דונם(

אחוז 
ערלה

אין פרי ערלהחרוב
אוקטובר עד 

דצמבר
-

6421500.49יוני עד אוגוסטפרי אדוםליטשי

לונגן
אך  לליטשי  דומה  פרי 

בצבע חום
כמעט ואין ערלה

1800250001.25אפריל עד נובמברהרבה בהשגחהלימון

לימה )ליים(
קטן, ירוק, מעט רחב 

פחוס
8411000.62יולי עד נובמבר

53000.13נובמבר עד ינוארלימה מתוקהלימטה

לימקווט
צורת לימון קטן 

ומאורך,ירוק צהוב
1600.1ספטמבר דצמבר

60085001.03מאי, עד יולימישמש ס"ה

30060000.75יונירעננה

330 דניאל 
ושונים

30025001.63מאי,  יוניאדומים או גדולים, ובכירים

768190000.1יולי עד נובמברוכן ספוטה, מעט מאד בשוקמנגו

נקטרינה ראה אחרי אפרסק
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לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן

נטיעת 
תשע"ז 
)דונם(

השטח

הכללי 

)דונם(

אחוז 
ערלה

ענבים ללא חרצנים 
2043348370.89ס"ה

מחממות )125 
ס.ב.ס.(

אשכול לא צפוף, ענב ירוק
סוף מרץ עד סוף 

מאי
3510000.44

פרלט באיזור 
מקדים

-50-מאי עד יוליצהוב, קטן, עגול

-50-מאי עד יוליאדום כהה, קטן עד בינוני670

125 )פריים( כולל 
ס.ב.ס, ארלי סוויט

22080000.55מאי, עד יוליאשכול לא צפוף, ענב ירוק

12517001.85יוני, יולידומה ל 125 אך קצת מאורך108 )מסטרי( 

7355000.23יוני עד אוגוסטירוק, גדול, מעוגל סופיריור

2611000.5יוני עד אוגוסטאדוםפליים סידלס

510100012.75יוני עד אוגוסטירוקביג פרל )7050(3

637 )ספרינג 
בלאש(

-50-יוני, יוליאדום כהה, מאורך

7602.9יוני, יוליאדום כההאדומיניק

1716007.1יולי, אוגוסטשחור בינוניסייבל

-40-יוני עד אוגוסטשחור, לא גדוליערה

3בזן זה קיים רוב ערלה או חשש ל"קבוע" שעצי הערלה נפוצים ברוב המקומות.          
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לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן

נטיעת 
תשע"ז 
)דונם(

השטח

הכללי 

)דונם(

אחוז 
ערלה

מידנייט1
שחור מאורך )כנראה הרוב 

בפיקוח(
62700.43יולי, אוגוסט

10020012.5)כנראה הרוב בפיקוח(זנים נסיוניים

794504.3יוליירוקרוקי )253(

מליסה
ענב לבן מאורך, נטיעה 

נסיונית )כנראה בפיקוח(
-100-יולי עד ספטמבר

סולטנינה 

)תומפסון(, ארא 15 
3379000יולי עד נובמברירוק, צהוב, מאורך

0.6

8027000.49אוגוסט, ספטמבראדום ענב בינוניקרימסון

664 וזן חדש 
אוטם קריספ

נטיעה  מאורך,  לבן  ענב 
נסיונית )הרבה בפיקוח(

אוגוסט, עד 
אוקטובר

9314001.1

אוטם רויאל 3 
ענב שחור, נסיונית )כנראה 

בפיקוח(
1182109.4אוגוסט, ספטמבר

-110-ספטמברשחור גדול וארוךבלק פינגר )149(

אדום, בינוני - גדולסקרלוטה1 
ספטמבר, 
אוקטובר

14612001.74

שחור, גדול מאוד, בהשגחה אדורה
ספטמבר, 
אוקטובר

422502.4

ענבים עם חרצנים 
21087300.43ס"ה

שחורקרדינל
אמצע מאי, עד 

יולי
-50-

3בזן זה קיים רוב ערלה או חשש ל"קבוע" שעצי הערלה נפוצים ברוב המקומות.          
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לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן

נטיעת 
תשע"ז 
)דונם(

השטח

הכללי 

)דונם(

אחוז 
ערלה

13000.04מאי עד יולישחורדן בן חנה

-100-יוליאדוםורד

-100-יולישחורבונייר

136000.44יוני עד אוגוסטאדמדם-אדום, טעם מוסקטימוסקט המבורגי

-200-אוגוסט, ספטמברצהובדבוקי

-100-אוגוסט, ספטמברירוק, גדול, מוסקטאיטליה

זאני )ומעט מהזן 
אלול(

ירוק בהיר, גדול, אליפטי
ספטמבר, 
אוקטובר

3037000.14

כולל שאמי וברלינקה )שחור(חילואני )אדום(
ספטמבר, 
אוקטובר

25500.06

אדום סגול, גדול עגולרד גלוב
ספטמבר, 
אוקטובר

7230000.4

301.1-אוקטוברשחוראוטם בלאק 

פאפיה1  רוב 
80!15עגול מאורך ירוקערלה!

-25-נובמבר, דצמברפג'ואה

16160010.3קקטוס, פרי בצורת ביצהפיטאיה ס"ה

1בזן זה קיים רוב ערלה או חשש ל"קבוע" שעצי הערלה נפוצים ברוב המקומות.          
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לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן

נטיעת 
תשע"ז 
)דונם(

השטח

הכללי 

)דונם(

אחוז 
ערלה

-30-דצמבר עד מרץצהובה עם ציפה הלבנהפיטאיה )זוחלת(

פרי עדן 
אדום וגם לבן, בליטות 

צבעוניות
15745011.3מאי עד דצמבר

פיטאיה עמודית 
)קובו(

חלקה ופרי קטן יותר, גם 
מ"סורים"

41200.2-0.4יוני עד ספטמבר

ראה שעוניתפסיפלורה

צבר
קיים חשש להשתרשות צמחי 

בת, יש בפיקוח
1704800

0.6-
1.5

נפוליטוס
מין צבר שעליו נאכלים - אין מידע ברור, מרביתה חלקות מעבר לשנות ערלה. קיים 

ספק אם יש בו בכלל דין ערלה.

124000.36דצמבר עד מאיקומקואט

8718600.44ספטמבר עד ינואר  צורת ביצה, חום אדוםקיוי )אקטנידיה(

קרמבולה
צהוב ירוק, דמוי פלפל 

וצלעות
ספטמבר עד 

אפריל
106815

מאורךשזיף אירופי
אוגוסט עד 

אוקטובר
3418001.9

584190800.41עגולשזיף יפני ס"ה
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לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן

נטיעת 
תשע"ז 
)דונם(

השטח

הכללי 

)דונם(

אחוז 
ערלה

123000מאיקטן, אדום, פחוסרויאלזי
0.06

0.14

-

181300מאי קטן, אדמדם, עגולמטלי

300-מאי, יוני בינוני אדום, פחוסרד ביוט

4012100.48יוניצהוב, עגולאוגדן

-50-יוניציפה אדומה, קצת אליפטימריפוזה

404001.5יוני, יוליירוק צהוב, קצת מאורךויקסון

-300-יוליירוק, חלל בקצה גלעיןקלסי

לרודה, נוביאנה, 
אמברה, בלק אמבר

2010000.3יוליסגול

10031000.43יולישחור, ציפה אדומה, גדולבלק דיימונד 

3000-יוליארגמן, גדולקוין רוזה 

-800-יוליגדול, פחוס, כההפרייר

6522000.37יוליירוק צהוב, עגולסנגולד

-50-יוליאדום, קצת מאורךקסלמן
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לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן

נטיעת 
תשע"ז 
)דונם(

השטח

הכללי 

)דונם(

אחוז 
ערלה

35200.07סוף יולישחורניו יורקר

802005.3יולי אוגוסטלריאן

252001.9אוגוסטצהוב, קטןגולדן קינג

אנג'לנו
פחוס סגול, )דומה לזן 

נוביאנה אך לא כהה(
414001.5אוגוסט

-50-אוגוסטארגמן, עגול, גדול יחסיתרדרוזה

14037000.45ספטמברשחור, ציפה בהירה, גדולבלק ג'ם )440(

שיזף 
אוגוסט עד 

אוקטובר
13000.1

7028000.2מרץ עד מאישסק

שעונית2 
)פסיפלורה(

40!2301200יולי עד דצמבר

שקד3
היבול בפרי קלוף - גלעין, 

הרוב ייבוא
ספטמבר עד 

נובמבר
8420600003.37

5000300004.1גדול - א. א. פ.

בינוני - 54,גלעד, 
שפע, 2200

2200200002.75

2בזן זה קיים רוב ערלה או חשש ל"קבוע" שעצי הערלה נפוצים ברוב המקומות.                                                                                                             

3 חלק מהיבול גדל אצל נכרים )ספק ערלה מנכרים קל יותר(.                               
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לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן

נטיעת 
תשע"ז 
)דונם(

השטח

הכללי 

)דונם(

אחוז 
ערלה

1220100002.45קטן - 53

8530000.425תאנה ס"ה

5017000.38מזה ארגמנית

שאר זנים
מאי עד נובמבר 

מעט במאי הרבה באוגוסט עד 
אוקטובר

3513000.5

-מעט, אין יבול ערלהתות עץ

תמר יבש
ספטמבר עד 

נובמבר משווק כל השנה
1500180000.24

אוקטובר עד ינואר תמר לח
משווק כל השנה מהקפאה

3042000.1

1340380000.34תפוח ס"ה

תפוחים בכירים

4530000.42יולימאורך לא מוצקענה

בכירים שונים 
)א52, א60, 9-11(

106000.25יולי, אוגוסט
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לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן

נטיעת 
תשע"ז 
)דונם(

השטח

הכללי 

)דונם(

אחוז 
ערלה

תפוח רגיל )ללא 
845344000.33בכירים( ס"ה

זנים ללא שמירה רבה בקירור )כרגיל אינם מצויים כלל לאחר פברואר(

גרנד
תפוח ירוק )כמו גרני 

סמית(
52000.25יולי עד ספטמבר

-100-אוגוסטשטוחאין כמוהו

אורליאן
פסים אדומים, קצת 

מאורך
עד  אוגוסט 

אוקטובר
-1000

להלן רשימת הזנים הרגילים המשווקים מקירור כל השנה, לגביהם מובא במספר הראשון 
אחוזי הערלה עד ינואר שהוא לפרי מקירור לזמן קצר, ואחריו אחוזי הערלה מינואר )בגרני 

סמית מפברואר( מקירור ממושך

גלה וגלקסי
קצת פחוס, ירוק עם מעט פסים 

אדומים

אוגוסט עד 
אוקטובר

1003500
0.9
0.02

פחוס, צבעונימולינג דלישס
אוגוסט עד 

אוקטובר
-400-

אדום, ציפה קשה יחסית, לא גדוליונתן )כולל גו'ני(
אוגוסט עד 

אוקטובר
401200

0.2
0.7

דלישס אדום 
)חרמון, טופרד(

אדום מאורך כולל זן חדש אורגון 
ספר הדומה לו

אוגוסט עד 
אוקטובר

1008000
0.1
0.28

זהוב 2
קליפה צהובה עם נקודות שחורות 

קטנות

עד  אוגוסט 
אוקטובר

1008000
0.04
0.14

ירוק, גדולגרני סמית
ספטמבר עד 

נובמבר
3008000

0.25
1

2 חלק מהיבול גדל אצל נכרים )ספק ערלה מנכרים קל יותר(. 
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לוח ערלה לפירות קיץ/ ד"ר משה זקס

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן

נטיעת 
תשע"ז 
)דונם(

השטח

הכללי 

)דונם(

אחוז 
ערלה

2004000ספטמבר נובמברורוד וצהוב, יש גם ייבואפינק ליידי
0.4
1.7

למרות שמעיקר הדין יש לחשב גם את שנת המשתלה לענין ערלה, אנחנו ממשיכים 
וללא  שנתיות  הדו  הנטיעות  חישוב  ללא  האפשרי  הערלה  שיעור  את  בלוחות  לציין 
התחשבות בהשגחה. וזאת כיוון שיש בכך מידע המועיל אף להשגחות מהדרין שאינם 
שמחוץ  במעט  לערלה  אפשרות  גם  שקיימת  וכיוון  שנתי,   - דו  גידול  על  מסתמכים 
לשיווק המאורגן. כמובן, אם מתחשבים בנטיעות הדו שנתיות ובהשגחה, שיעור הערלה 

יהא קטן בשיעור ניכר מהמופיע בטבלה. 
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על ספר האתרוג

על ספר "האתרוג"

ספר "האתרוג" בעריכת פרופ' אליעזר גולדשמידט וד"ר משה 
בר יוסף, אסופת מאמרים, חמשה שערים פתוחים בו, עשרים 
האתרוג  בנושא  נבחרות  'תשובות  קובץ  בתוספת  מאמרים 
מתוך ספרות השו"ת'  )כשלושים תשובות הלכתיות(. 'מסורת 
מחקר והגות'. הספר מכיל למעלה מ-500 עמוד, איורים רבים 

ותמונות מרהיבות בהירות ונאות. 

נפתח את דברינו על צורתו הנאה של הספר, ניירו מובחר, אותיותיו נאות ונעימות 
לקריאה, הקפדה מיוחדת ומשובחת על טיב התמונות הרבות. נראה שהעורכים 
השכילו וידעו שאף שהקנקן אינו  העיקר, אך פרי שגם קליפתו נאה, מושך את 
העין פותח את הלב, והטפל מוליך ומוביל את הקורא לעיקר שחיכו ממתקים. 

מלפנים הטיפול הביתי באתרוג החביב על בעליו היה שונה מהיום, היום אחר 
נטילה של מצוה 'תוקעים' כלאחר יד את האתרוג בתוך 'שקית' מחומר פלסטי 
המותאם לזה, בקלות במהירות ומניחים בקופסתו. אך לא כן מלפנים, כל אתרוג 
את  בו  סובבים  והיינו  ונמשך,  היורד  צהבהב  זקן  מעין  שלו,  'פשתנו'  לו  היה 
האתרוג חותלים אותו באהבה ועוטפים בזהירות גלגול אחר גלגול, רך ואורירי 
אצל הפטם והעוקץ, מהודק בתוקף על גופו של האתרוג. בכל בית כנסת היה 
'מומחה' אחד או שנים שידע לסובב, לחתל ולגלגל שיהיה חלק מבחוץ, אין בו 
פורץ פרץ ולא נפתח בו 'חלון', אינו זע אינו נע ואינו מתפרק מונח לו בקפסתו 
כתינוק בעריסתו, עד לנטילה הבאה. כאז כן נהגו עורכי הספר החשוב באתרוג 

שלהם, עטפו אותו באהבה מכל היבטיו, אף ניתחוהו לנתחיו וגילו מצפוניו.

בין אותם האנשים שכל  כל מי שיש לו עסק של מה באתרוג ימצא מבוקשו, 
מעיינם היא נטילת אתרוג כשר, ועד המתענין בגידולו של העץ והפרי מבנהו 

הבוטאני דרך צמיחתו, מסחרו זניו השונים, כו' וכו'.

הספר פותח חמשה שערים

השער הראשון: 'מסורת והגות', השער כולל בין השאר סוגיית האתרוג מהגמ' 
עם הסבר בהיר )פרופ' גולדשמידט(, בירורים הלכתיים ושאלות בהלכה משולחנו 
של מורה הוראה )הרב ליברמן(, האתרוג במדרש ובקבלה )חלמיש( ואף פיוטו של 

רבי דוד בן אהרן חסין.

השער השני: 'בוטניקה והיסטוריה',  השער כולל שלשה מאמרים: בוטניקה של 
האתרוג ושבט ההדרים )דייויד  ג' מברליי(. 'אתרוגי סין'  )קרפ, הו(  בו מתוארים זנים 
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על ספר האתרוג

שונים השייכים מבחינה בוטאנית לאתרוג ]אך אולי אין להם כל שייכות הלכתית 
לאתרוג המקובל[. תולדות האתרוג במזרח הקדום בארץ ישראל )לנגוט(.

לעץ  המתייחסים  שונים  פרקים  כולל  השער  והפרי',  'העץ  השלישי:  השער 
האתרוג ולפריו, 'גידול מסחרי' )אבטבי(, 'מחלות אתרוג' )בר יוסף(, 'מזיקי האתרוג' 
)אבטבי, רובין(, 'קטיף הפרי וביקורת ליצוא' )גורביץ, אבטבי(,  בשער זה פרק מעשי 

מיועד לכל אחד ואחד 'שמירה על איכות האתרוג אחר הקטיף' )קליין, חובריו(.

'פיטוכימיה של האתרוג'  'פרי האתרוג ושימושיו', השער כולל  השער הרביעי: 
)איל(, 'האתרוג ברפואה' )עמר(, 'האתרוג במאכל ובמשתה' )אביב(.

'האתרוג  מאמרים   חמשה  כולל  הדורות',  במהלך  'האתרוג  החמישי:  השער 
באומנות' )בן ששון(, 'האתרוג המורכב' )גולדשמידט(, 'נתיב האתרוג' )שוורצפוקס(, 

'אודות אתרוגי קורפו' )שלמון(, 'אתרוגי ארץ ישראל בעת החדשה' )עמר(.

מגדולי  הלכתיות  תשובות  השאר  בין  הכולל  'נספחים'  למדור  מיוחדת  ברכה 
אלבום  אתרוג(,  ופסולי  המורכב  אתרוג  דין  על  )במיוחד  האתרוג  דיני  על  הפוסקים 
ו'מונחון',   היום,  המקובלים  האתרוגים  זני  של  באיכותן![  ]מצויינות  תמונות 
מעין מילון לביאור קצר של מונחים הלכתיים, מדעיים, חלקי העץ והפרי ועוד, 

המוזכרים בספר עצמו.

פרטנו באריכות כמעט את כל תוכן הספר, כדי לתת לקורא מושג על רב גווניותו 
של ספר 'האתרוג', אשר העורכים הצליחו בכשרון רב לבדוק ולבחון את האתרוג 
מכל צדדיו ולגלות הרבה מאד מצפונותיו הנסתרות ולהסביר תכונותיו. אמנם 
כמו כל ספר אינצקלופדי וכמו כל מילון, שאינו כתוב כדי לקרוא את כולו, אלא 
כל אחד מחפש בו את מה שכרגע מעונין בו, כך ספר זה, לא כל אחד מתענין 
בכל התחומים הרחבים המוזכרים, אך כל אחד ימצא בספר נושא המענין אותו 

והקרוב ללבו.

כאמור פרטנו את הנושאים הרבים, אך לא כתבנו הערכות על המאמרים היות 
והעורכים, הנאמנים עלינו עד מאד, מעידים )עמ' 3( 'המחברים שנבחרו הם טובי 
המדענים והמומחים בכל נושא ועניין, לרבות חוקרים מאוסטרליה, סין וארה"ב". 

ומי אנחנו שנבוא להעריך ולבקר את טובי המדענים והמומחים.

*

בכל זאת נוסיף הערת 'ביקורת' על עריכת הספר. היום מקובל שאם הכותב על 
נושא מסויים אינו כותב רק את דעתו שלו, אלא מביא דעות שונות גם האומרות 
הפוך מאמונתו ומהאמת של הכותב עצמו }מכונה היום 'פלורליזם מחשבתי'{ 
בלבד,  הצרה של מחשבתו  במסגרת  סגור  ופתוח, חכם שאינו  נאור  אדם  הוא 
כותב כזה גם מעורר אמון ולדבריו משקל רב, כי הרי הוא בדק והבין גם דברים 
שאינם לדעתו, ואף על פי כן הכריע כפי שהכריע. אולי דרך זו נכונה והגונה בכל 
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הנושאים, במאמרי כלכלה, מדיניות, רפואה, מחקר מדעי, כו' וכו'. אך אינו נכון 
בשום אופן ובשום פנים ב'יהדות' ]כתבתי 'יהדות' כי לא מצאתי מילה אחרת[ 

ובדרכי אמונה.

בפרשת ציצית )במדבר ט"ו ל"ז( שאנו אומרים אותה פעמיים בכל יום "... וזכרתם 
 ,"... עיניכם  ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו  ולא  אותם  ועשיתם  ה'  מצות  כל  את 
פשוטו של פסוק הוא שאם אכן אנו נתור אחרי לבבנו ואחרי עינינו לא יתקיים 
'וזכרתם את כל מצות ה' ועשיתם אותם'. מהו הציווי שלא לתור  ]או יתמעט[ 
אחרי לבבנו? כותב הרמב"ם )עבודת כוכבים ב' ג'( "...  ולא עבודת כוכבים בלבד 
הוא שאסור להפנות אחריה במחשבה אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם 
נסיח  ולא  לבנו  על  להעלותה  אנו שלא  מוזהרין  התורה  מעיקרי  עיקר  לעקור 
דעתנו לכך ונחשוב ונמשך אחר הרהורי הלב, מפני שדעתו של אדם קצרה ולא 
כל הדעות יכולין להשיג האמת על בוריו, ואם ימשך כל אדם אחר מחשבות לבו 
נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו, כיצד פעמים יתור אחר עבודת כוכבים 
ופעמים יחשוב ביחוד הבורא שמא הוא שמא אינו, מה למעלה ומה למטה מה 
ופעמים  ופעמים בנבואה שמא היא אמת שמא היא אינה,  ומה לאחור,  לפנים 
בתורה שמא היא מן השמים שמא אינה, ואינו יודע המדות שידין בהן עד שידע 
האמת על בוריו ונמצא יוצא לידי מינות, ועל ענין זה הזהירה תורה ונאמר בה 
זונים, כלומר לא ימשך כל  ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם 
אחד מכם אחר דעתו הקצרה וידמה שמחשבתו משגת האמת, כך אמרו חכמים 
אחרי לבבכם זו מינות ואחרי עיניכם זו זנות, ולאו זה אע"פ שהוא גורם לאדם 
לטרדו מן העולם הבא אין בו מלקות". אני יודע שלאדם 'מודרני', 'לאדם פתוח 
לכל דעה' וכו', הדברים נשמעים כמצומצמים ומצמצמים, חשוכים ומחשיכים, 
יודע  אך להלכה ולמעשה יש לנהוג כרמב"ם –וראה גם בספר החינוך )שפ"ז(. 
כותב השורות האלו שיכולים להראות לו דוגמאות שגדולי ישראל כתבו דעות 
כוזבות כדי לסותרם, אך הכל תלוי בנסיבות השונות ובמטרת הכתיבה ובאזהרת 

הכותב וכו' וכו', אך בדרך כלל יש לנהוג כפי שפסק הרמב"ם הלכה למעשה.   

מהקדמת  מובא   )2 הערה   9 )עמ'  'האתרוג'  בספר  אמורים?  הדברים  מה  כלפי   
הרמב"ם לפירוש המשניות ]המכונה 'הקדמה לסדר זרעים'[ )מהדורת קאפח עמ' 
 ..." יהושע(   מת  וכאשר  ד"ה  בתוך  ברכות  מסכת  בסוף  כלל  בדרך  'הרגילים'  ובדפוסים  ט', 

שהוא  אמר  שאחד  הדר  עץ  פרי  הכתוב  שאמר  במה  מחלוקת  מצאנו  לא  גם 
האתרוג, ואחר אמר שהוא הפריש או הרמון או זולתם. גם לא מצאנו מחלוקת 
וכן כל כיוצא בזה בכל המצות אין בהן מחלוקת,   .... בעץ עבות שהוא ההדס 
לפי שהם פירושים מקובלים ממשה, ועליהם ועל כיוצא בהם אמרו כל התורה 
כולה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני. אבל עם היותן מקובלות ואין 
הפירושים  אלו  ללמוד  אפשר  לנו  שניתן  המקרא  מדקדוק  הרי  מחלוקת  בהן 
בדרכי הדין והאסמכתות והרמזים וההוראות שיש במקרא. וכשתראה בתלמוד 
נושאים ונותנים ונחלקים על דרך העיון ומביאים ראיה על אחד מן הפירושים 
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הללו ודומיהם כמו שאמרו על אמרו יתעלה פרי עץ הדר, ואולי הוא הרמון או 
הפריש או זולתן, עד שהביאו ראיה מאמרו פרי עץ ואמרו עץ שטעם עצו ופריו 
כל  על  הדר  פרי  אחר  ואמר  לשנה,  משנה  באילנו  הדר  פרי  אחר  ואמר  שוין, 
מים, אין זה מפני שהדבר ספק אצלם עד שלמדו עליו בראיות אלו, אלא ראינו 
ואין  בלי ספק מיהושע עד עכשיו שהאתרוג הוא הניטל עם הלולב בכל שנה 
מחלוקת בכך, ורק חקרו על ההוראה שיש במקרא לפירוש המקובל הזה. וכך 
למידותם גם על ההדס ... וכל הדומה לזה אינו אלא לפי היסוד הזה, וזהו ענין 
אמרם כללותיה ופרטותיה, כלומר הענינים שתראה אותנו למדים אותן בכלל 
ופרט וכן ביתר שלש עשרה מדות הם קבלה ממשה מסיני. ..." )העתקנו קצת יותר 
מאשר בספר האתרוג(. ואחר שהרמב"ם מעיד לנו 'אלא ראינו בלי ספק מיהושע עד 

עכשיו שהאתרוג הוא הניטל עם הלולב בכל שנה ואין מחלוקת בכך' כיצד אפשר 
מקום  יש  כאילו  ועניין'  נושא  בכל  והמומחים  המדענים  מ'טובי  מאמר  להביא 
לדון בדבר. למה להוסיף לנו עוד פתח לתור אחר לבבנו. זכותו של עורך לומר 
מאמר זה אינו מתאים לנו, ואינו אמת, למרות שהכותב נחשב לטוב שבמומחים, 
כשם שמותר לו לעורך וגם חייב להעיר על סגנון ולשון. הדבר היה צריך להיות 
כמו אילו המומחה והטוב שברופאים היה כותב מאמר ומוכיח באותות ומופתים 
במחקר מדעי מעמיק שלכל אדם יש שלש רגלים, לא היינו מקבלים את דבריו 
ולא היינו מפרסמים, כי עינינו רואות שאין לו. וכך גם אילו זכינו ואמונתנו היתה 
חזקה ויציבה וכאילו בעינינו ראינו את יהושע נוטל אתרוג ולולב, ודברי החוקר 
המומחה היו מופרכים לנו לגמרי, גם אז אין לפרסם את דבריו כדי שלא נתור 
אחרי לבבנו, כל שכן היום, מי הוא היכול להעיד על אמונתו שהיא חזקה ויציבה 

כמחזה עינו. 

ויש להוסיף אף יתר על האמור, בזמנינו צריכים לנהוג זהירות גדולה עד מאד 
בפרסום דברים שאין דעת חכמים נוחה מהם. וכמה סיבות לדבר, אנסה להסביר. 
גלוי וידוע שבימינו ה'מדע' ]אין לי מילה אחרת[ מתפתח ומתקדם בצורה שאין 
לו אח ורע, ואף לא דמיון כל שהוא מדורות קודמים, הישיגיו עצומים, מחקריו 
ברפואה,  בתקשורת,  ותחום,  תחום  בכל  כמעט  רבות.  תועלותיו  מדוייקים, 
לפני  רק  רב,  לא  זמן  שלפני  דברים  ועוד,  עוד  בבוטניקה,  בחלל,  בתחבורה, 
שנים מספר אפילו לא העלינו על דעתינו היום הם דברים פשוטים. שתי סיבות 
אשר  הסיבות  תהיינה  ו'רוחנית'1.  גשמית  העצומה,  ולהתקדמות  להתפתחות 

1.  'סיבה רוחנית' - לפני שנים רבות, כד הוינא טליא, בין תלמידי הישיבות היה 'עובר' 

מיד ליד מכתבו של החפץ חיים, או בהעתקת כתב יד או בהעתקת 'סטנסיל' ]מכונות 
צילום, מחשבים ומדפסות טרם נראו אז בארץ[. במכתבו, כותב החפץ חיים שלמרות 
שבדורות האחרונים המציאו המצאות חדשות מחוכמות, אין להוכיח ולומר שחכמים 
ההמצאות  את  מכוונת  העליונה  ההשגחה  הקודמים,  מהדורות  האלו  הדורות  וטובים 
לדורות אלה כי בדורות הקודמים לא היה צורך באותם הדברים. כפי זכרוני החפץ חיים 
היות  חיים,  וטלפון. תוכן דברי החפץ  כותב על שלשה דברים, על מצלמה, פאטפון, 
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ובדורות האחרונים רפתה האמונה ואינה חזקה כבדורות הקודמים, מראה לנו הקב"ה 
שאפשר לצלם אדם היום ולהראות את תמונתו ומעשיו אחר שנים רבות, שידע האדם כי 
כל מה שעושה בעולם הזה בימי חייו 'מצולם' והתמונה נשמרת ליום הדין. והפאטיפון 
מראה לנו שאדם יכול לדבר היום וקולו ודבריו ישמעו לעתיד לבוא, והטלפון מראה לנו 
שאדם יכול לדבר כאן ושומעים אותו שם. ]כמדומה שמאז אותם הימים המכתב כבר 

נדפס ומופיע באחד מספרי החפץ חיים.[ 
אני מאמין באמונה שלמה שהחפץ חיים היה קדוש, טהור ותמים, אך בטוח אני שלא 
היה 'תם' ולא 'תמים', אם כתב שההמצאות המחוכמות, הן להראות לנו דרך באמונה 
ואין  זה  שכך  לו  ברור  היה  שהדבר  ואחר  מחשבה  אחר  כך  כתב  הוא  לאמונה,  ודרך 
כדי  אינו  'לעכל' שהצילום  לנו  אי אפשר  לי[  והדומים  כמוני   = ]'אנחנו'  אנחנו  זולתו. 
אינו  והטלפון  אמונתנו,  להגביר  אלא  סבתנו,  נראתה  כיצד  לנכדינו  להראות  שנוכל 
כדי להקל עלינו לשוחח ולחסוך זמן, אלא כדי להעמיק ולשכלל אמונה. עלינו לדעת 
שהחפץ חיים חי בעולם שונה לגמרי מעולמינו, בספירה אחרת לגמרי, גבהו מחשבותיו 
ממחשבותינו. מי שיודע, מאמין וחי על פי האמור )סוף פרק ו' מפרקי אבות( "כל מה 
שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו שנאמר )ישעיה מ"ג ז'( כל הנקרא 
לעולם  ימלוך  ה'  י"ח(  ט"ו  )שמות  ואומר  עשיתיו  אף  יצרתיו  בראתיו  ולכבודי  בשמי 
ועד", הדברים שבפרקי אבות הם כפשוטם: שכל מה שברא הקב"ה לכבודו ברא, וצריך 
להיות ברור ש'כל מה שברא' כולל הכל הכל, אין שום דבר בעולמו-עולמנו שלא לכבודו 
נברא, מקרני ראמים עד ביצי כינים, כל גרגיר עפר, כל חיידק וכל תא, כל עשב ועשב 
כל עצב ועצב, הכל לכבודו. אם הכל, כל העולם בכל פרטיו וחלקיו, נברא לכבודו אין 
שום אפשרות לומר אלא גם שכל 'קידמה' והמצאה הם לכבודו. כיון שהכל לכבודו אם 
כן כל דבר סיבתו ומציאותו לכבודו, אך ורק לכבודו. ]כל תולדות חיי החפץ חיים מורים 
שכך הוא חי כך פעל כך הרגיש, כל חייו היו אך ורק לכבודו, כמובן לא רק החפץ חיים 
אלא כל גדולי אומתנו. דבר זה פותח גם לנו, החיים בעולם אחר, הבנת מה בדברי ר' 
עקיבא )ברכות ס"א ע"ב( "כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך - אפילו נוטל 

את נשמתך, אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו"[. 
ז"ל,  וולבה  שלמה  הרב  המשגיח  עם  יחד  קראנו-למדנו  חיים  החפץ  של  מכתבו  את 
האמונה  'בעיות'  הם  אלו  האם  המשגיח  את  ושאלתי  ילד,  כמעט  הייתי  צעיר  כאמור 
וכיצד  ]טלפון[  כיצד שומעים למעלה  ]מצלמה[,  וזוכרים למעלה  רואים  כיצד  שלנו, 
משמיעים למעלה ]פאטיפון[. הרב וולבה ז"ל אמר לי דבר גדול וחדש ]כתבתי 'דבר 
גדול' לא כדי לתת הסכמה והערכה לדבריו, שאינו זקוק להן, אלא כדי שהקורא ישים 
לב לדברים, כי ידוע לי, שאני עצמי איני יכול להרגיש ולחוש את עומקם ורוחבם[ בערך 
בזה הלשון 'החפץ חיים לא דיבר על האמונה שלנו אלא על אמונה חושית, שאדם יחוש 
ממש וירגיש את הדברים". לפי דרכו של החפץ חיים כל ה'קידמה', ההמצאות הנפלאות 
שמקילות על חיינו, לא להנאתנו באו, לא להקל עלינו באו, אלא הם 'כלי עזר' לאמונה 
לא  הם  למה  כולה,  ולאנושות  לנו  יש  עזר  כלי  הרבה  כך  כל  אם  לתמוה  ואין  ויראה. 
עוזרים לנו ולכל האנושות כולה להגיע למטרה, כי אותה שאלה היא על בריאת העולם 

כולו, אם לכבודו בראו, למה ...?!
גם  כנראה  מכוניות,  אלפי  למאות  קשורה  תוכנה  אותה   ,)WAZE( ניווט  תוכנת  קיימת  היום 
להרבה יותר אלא שאיני בקי ביכולותיה. יושבת למעלה בלווין ומשם מגבוה גבוה 'יודעת' היכן 
מצויה כל מכונית ומכונית, מהיכן יצאה לאן מועדות פניה, ומכוונת כל מכונית ומכונית לדרך 
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אנו  רוצים  אם  בין  ה'מדע',  שמפגין  הגדולים  והחכמה  העוצמה  הכח,  תהיינה, 
ובין אם אין רוצים גורם כמעט שכולנו,  לכופף את ראשנו לפניו, לכבדו בלבנו, 
להכנע מפניו ולומר מי בקול גדול, ומי בלבו פנימה בקול חלוש 'מה גדלו מעשיך 
המדע'. ]'כולנו' =  לכמוני ולדומים לי, אך יש טובים וגדולים מ'כולנו', אשרי מי 

שזוכה ויודע להבדיל בין עיקר לטפל[.

ועוד, היום כל מי שלא זוכה לעוג סביבו עוגה כמעשהו של חוני המעגל, עוגה 
סגורה הרמטית, לחיות ולהיות אך ורק בתוכה, אלא מעגלו פרוץ אפילו לּו במעט, 
אין לו כל סיכוי שלא ישמע השכם והערב דברי כפירה, זלזול בתורה ולומדיה, 
לעג וקלס על אמונתנו. ואיני מתכוין למי שהולך בכוונה תחילה לשמוע הדברים, 
אפילו השומע רדיו רק במקרה תוך כדי נסיעה בתחבורה ציבורית, שומע ורע 
לו, הרואה עיתון אפילו ביד חבירו, מציץ ונפגע. ואל נדמה בנפשינו שעלינו זה 
לא משפיע, אין דבר כזה הדברים חודרים לאט לאט, אצל מי פחות ואצל מי 
יותר, ולפחות מתקיים בנו דברי המדרש )שברש"י דברים כ" י"ח( על עמלק "אשר 
קרך בדרך – לשון קור וחום, צננך והפשירך מרתיחתך ... משל לאמבטי רותחת 
שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה בא בן בליעל אחד וקפץ וירד לתוכה אף על פי 
שנכוה הקרה אותה בפני אחרים"2.  פעם אותם הדברים היו נאמרים מתוך כוונה 
לעורר ספיקות, להתחיל ויכוחים, לקנטר, להשחית ולקלקל. והיום הם נאמרים 
כבדרך אגב וכאילו פשוט שהם הצודקים ואנחנו הטועים, אנחנו חשוכים חסרי 

הקצרה להגיע ליעדה, ואם יש דרך שהיא קצרה וארוכה בגלל עומסי תנועה, תקלות, מכשולים 
וכו' היא משנה את ההוראות ומכוונת את המכונית לדרך ארוכה וקצרה. לאחת אומרת תפנה 
ימינה, לשניה תפנה שמאלה, לאחרת סע ישר. ואין נהג המתרעם לומר למה אותי שלחת ימינה 
זה. אפשר לקבל את ההוראות  ויעודו של זה כשל  יעדו  יודעים שאין  ואת השני ישר כי הכל 
ורך,  נעים  בטון  תנתן  ההכוונה  אם  לבחור  ונהג בשפתו שלו. אפשר  נהג  לכל  שונות,  בשפות 
או כפקודה חמורה. ואם סרתם מהר מן הדרך אשר ציותה אתכם, התוכנה אינה כועסת, אינה 
נוטרת, ושוב מכוונת ברחמים חזרה לדרך הישרה. ואם קורה שמכונית אחת עוצרת התוכנה 
מיד יודעת זאת ו'ְמחשבת' כיצד עצירה זאת תשפיע על מכוניות אחרות הנמצאות במרחק רב 
ממנה, יודעת להבדיל אם רק מכונית אחת עצרה והשפעתה שולית, או מכוניות רבות עצרו, וגם 
יודעת מיד לכווין את שאר המכוניות לפי המצב החדש שנוצר במערכת הכבישים. אולי גם על 
מערכת ניווט זאת היה אומר החפץ חיים שאינה באה אלא להראות לנו בחוש מה היא השגחה 
אנו  סרים  המדוייקת  ההכוונה  שלמרות  קורה  וכיצד  מלמעלה  מכוונים  צעדינו  כיצד  פרטית, 
מהדרך, וכיצד כולנו נסקרין בסקירה אחת, כבקרת רועה עדרו מעביר צאנו תחת שבטו. האם 
ולחוש שתוכנה מופלאה שמיליוני אנשים  יכולים לתאר  לי[  והדומים  = כמוני  ]'אנחנו'  אנחנו 
משתמשים בה בכל העולם לא הומצאה כדי להקל עלינו ולהנחותינו בביטחה מרחוב 'הגר"א' 
לרחוב 'בעל שם טוב', ומרחוב 'חזון איש' לרחוב 'חפץ חיים', אלא נוצרה כדי לקרבנו לגר"א עצמו 
ולבעל שם טוב עצמו, לחפץ חיים ולחזון איש. אם אין אנחנו יכולים לחוש כך, נדע שאנו ]אנו = 
כמוני והדומים לי[ חיים בעולם אחר לגמרי מאשר החפץ חיים והדומים לו, ועלינו לדעת שהם 
הם החיים בעולם של אמת ואמונה ולא אנחנו. וזאת הסיבה ויש ואין אנו מבינים את דבריהם על 
מה נזעקים, על מה מוכיחים ולמה הדבר נורא כל כך. שהחיים בשני עולמות  לגמרי שונים זה 

מזה קשה להם להבין זה את זה.                   
2.  בזכרוני, ראיתי שאדם נאמן כתב בשם החזון איש שגם 'התקררות' באמונה ויראה היא בכלל 

יהרג ולא יעבור. 
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ידע והבנה, ורובם של דברים גם אינם נאמרים כדי לשכנע או לקלקל, אלא זאת 
דרך המחשבה של הציבור וזאת הדרך המקובלת של הציבוריות בה אנו שרויים. 
נראה לנו שדרך אמירת הדברים כפי שנאמרים היום מסוכנת יותר מאשר בדרך 

אמירתם בעבר.

אדם בריא בעל מערכת חיסונית איתנה ו'עירנית', אם חודר לגופו חיידק או וירוס, 
מערכת החיסון מזהה שדבר זר ומזיק חדר לגוף,  ושולחת את שליחיה להלחם 
בפולש, אף שתוך המלחמה הגוף נפגע, נחלש ומאבד הרבה או מעט מכוחו, אך 
הגוף יכול לעמוד בהתקפות רבות, אמנם אם הן רבות מדי, שוב ושוב, מערכת 
החיסון מאבדת מחוסנה והיא חלשה יותר מהפולש הזר, והגוף 'נכנע' ומנוצח. 
לפעמים מנוצח ונחלץ, לפעמים מנוצח לנצח. אך אם הפולש, הוא תא גידולי זר 
ה'מתחפש' כאילו הוא חלק מגוף האדם, ומצליח להטעות את מערכת החיסון 
שאינה מגלה שהוא זר ואויב, אלא המערכת 'חושבת' שהוא בשר מבשרו, אוהב 
ולא אויב, מקבלת אותו בסבר פנים יפות נותנת לו להתפתח לגדול לכבוש לו 
מקום, האדם מנוצח ללא מלחמה כלל. כך הוא גם בנפש האדם, אדם שקנה 
עדינות, שנפשו התעדנה באמונתה, שטהרת לבו, נקיון הגיגיו וצחות השקפותיו 
חשובים בעיניו, אם שומע דברים שאינם לרוח המקום, 'מערכת החיסון' הנפשית 
שלו מכירה שאש זרה בוערת לפניו, תוקפת את הפולש הזר, לוחמת בו מדכאה 
אותו, ואם זכה אף מצליחה להשמידו לגמרי, אמנם הנפש מתעיייפת ונפגעת, 
טהרתה נפגמה, אך נחלץ. אבל אוי אם אותו אויב מתחפש באיצטלא של קדושה 
בא מתוך ספר טהור, מתוך ספר שדן בסוגיות שבש"ס, מפלפל בדברי הלכה, 
מעתיק דברי קדושי הקבלה, מביא פסקי גאוני ההלכה, ומעוטר בהסכמת רב 
ידוע, לא צרינו הם המשמיעים דעה פסולה אלא מ'שלנו' הוא, מתוכנו בא, ולא 
עוד הכותב הוא נציג בכיר של  ה'מדע' העצום, מטובי המומחים בתחומו, אותו 
מדע שכאמור בין רוצים אנו ובין לא, הערצה כלפיו והכניעה לפניו כובשת חלק 
מלבנו, ודאי שיש לחוש שאולי אולי יש מי שלא ירגיש שאש זרה בוערת כאן, 
לא יחוש וידמה בלבו שהדברים ראויים להאמר. במיוחד לקורא 'הפשוט', ככותב 
שורות אלו, שאין לנו ידיעה בדרכי ה'מחקר המדעי' ואין לנו כלים לסתור את 

הדברים, לא דרכים לפרוץ את חומת ה'הוכחות המדעיות'.     

 )2 עמ'  )מבוא  'האתרוג'   ספר  עורכי  ה'התנצלות' של  כנגד  הוא  כאן  האמור  כל 
"הספר שלפנינו נכתב פרקים פרקים, על יד מחברים רבים, מומחים איש איש 
הדברים משום  בהבאת  לראות  אין  והשקפות.  דעות  מגוון  המייצגים  בתחומו, 
הבעת עמדה של עורכי הספר; אנו, כעורכים, שמנו לנו למטרה להביא בפני קהל 
'במלוא קשת  האלו,  השורות  כותב  לדעת  הדעות".  מלוא קשת  את  הקוראים 
הדעות', יש דעות שאין להביאן ואין להזכירן, ובודאי ספר שבא להועיל ולעזור 
מטרתו לא צריכה להיות להביא את מלוא קשת הדעות לפני קהל הקוראים.    

גם בסגנון הדברים צריכים זהירות יתר, ושתי דוגמאות אציין )עמ' 49( "ארבעת 
המינים המוזכרים בפסוק, ויקרא כג מ, שלא כולם מפורשים בשמם, אבל לפי 
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מסורת חז"ל, לפחות, הם אתרוג, לולב, הדס וערבה ...". אם אכן ירדתי לדעתו 
של הכותב, כמדומה אין ראוי לכתוב כך. 

'אתרוג  מהו  ורמב"ם  רש"י  של  פירושיהם  מביא  הכותב   )21 )עמ'  שניה  דוגמא 
הכושי'3 ואחר דבריהם של רש"י והרמב"ם,  מעיר-מסיים הכותב "... אבל מהו 
באמת אתרוג הכושי, מקובל כיום ...4. כמובן שערי פירושים לא ננעלו, ומותר 
להוסיף פירוש חדש ונאה, הן למקרא, הן למשנה ולגמ' ]בתנאי שהדברים לא 
יסתרו את ההלכה, לא להחמיר ולא להקל[, אך לא לכתוב בלשון המשתמעת 

כאילו ש'האמת' הוא כפירושינו ורבותינו הראשונים 'טעו' בפירושיהם.

*

אף שבדברינו קיימנו 'כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחוז בקירות 
הבית. הבית בהבנותו אבן שלמה' )ע"פ מלכים-א' ו' ו'-ז'(, אף שמגרעות נתנו 
לספר, לא כדי לפגוע בבית עצמו, אלא כדי להוציאן חוצה, לבלתי אחוז בקירות 

בית לבבנו, מתוך תקוה שספר 'האתרוג' יבנה נכון, ובהבנותו אבן שלמה יהיה.         

אליקים ש.

גם  שחור,  הכל  כוש  בארץ  המקובל,  המידע  היה  שזה  ונראה  רש"י,  "לדעת  מצטט:  אני    .3
האתרוגים" ואני לא ידעתי מהיכן הנחה הזאת, האם גם חלב פרות של ארץ כוש, לדעת רש"י, 

היה שחור.    
4.  אני מצטט: "אבל מהו באמת אתרוג הכושי? מקובל כיום להסביר שהכוונה היא לפירות 
הצעירים של האתרוג )והלבלוב הצעיר( שהם אדמדמים-שחרחרים, בגלל פיגמנט האנתוציאן 
המצטבר בהם )איור6(" ]בספר מופיעה תמונה יפה מאד של אתרוג צעיר כשהוא כולו שחור 
ככושי[. אם לדין יש תשובה לפירוש מחודש זה. במשנה כתוב 'אתרוג הכושי',  כושי עם ה"א 
הידיעה, כלומר אתרוג מסוג מסויים או מזן מסויים, ואם כפירושו של הכותב ה'מקובל כיום', 
המשנה היתה צריכה לכתוב אתרוג כשהוא כושי, אתרוג כושי, כי כל האתרוגים, או רובם או חלק 
ניכר מהם הם כושים בצעירותם. עוד, פירוש המילה 'כושי' שמוצאו מארץ כוש, כמו צרפתי, 
אנגלי, ואדם שחור מכונה 'כושי' על שם האנשים הבאים מארץ כוש, אבל אינו שם עצם עצמי 
ובכל מקום, לא מתאים  כאן  רגיל הגדל  כן  אתרוג  ואם  גם אבן שושן,  שפירושו שחור, ראה 
לקרוא לו 'אתרוג הכושי'. ]במקרא 'כושי' מופיע גם כשם של אדם פרטי[. ועוד איני יודע כיצד 
אפשר לפרש את סוגיית הגמ' שם )סוכה ל"ו ע"א( כפי הפירוש המחודש, במיוחד מה שהגמ' 
אומרת 'הא לן הא להו' ]אם לא שנאמר גם האמוראים לא פירשו את המשנה אליבא דאמת[. ויש 
להוסיף שתופעה זו, שהאתרוג בצעירותו שחור ככושי, היא ידועה מוכרת, כל מגדל וכל שיש 
יודע זאת, ובכל זאת גם אותם ראשונים שודאי ראו אתרוגים בגידולם  לו עסק מה באתרוגים 
]יתכן שיש ראשונים שמעולם לא ראו עץ אתרוג במדינתם[, לא פירשו כפירוש הפשוט הזה, 
אף שבפירוש אין בו לא חידוש גדול ולא עמקות מופלאה, וגם יש להניח שהראשונים לא היו 
פחות חכמים ממחדשי הפירוש המקובל כיום, אם הראשונים לא פירשו כך ודאי היתה להם 
סיבה טובה, ובמקום לחדש פירוש יש לחשוב למה הראשונים לא פנו לדרך 'מחודשת', ואולי 

נמצא אמיתת דבריהם.    
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כלאי הכרם

הרב אליקים שלנגר

בחוברות קודמות התחלנו לדון בדין כלאי הכרם. והבאנו שיש שהגדל בכלאי הכרם 
נאסר באכילה ובהנא, בין הנזרע בכרם ובין תבואת הכרם ]הענבים[, ויש שלא רק 
הענבים נאסרים אלא גם עץ הגפן עצמו נאסר בהנאה וכן הצמח עצמו שנזרע בכרם.

הדברים הנכתבים במדור זה - "מושגים בהלכות זרעים" - מטרתם לבאר קצת את 
המושגים באופן כללי ולא לדון בפרטים. ואם בכל הנושאים כך, בדיני כלאי הכרם על 
אחת כמה וכמה, שהלכות כלאי הכרם משתנות על פי תנאים רבים ופרטים מרובים: 
איסור הזריעה של שני מינים יחד עם גרעין הגפן ]חרצן[, מין אחד עם גפן, זריעה 
בצד גפן קיימת, נטיעת גפן בצד ירק ותבואה, ההבדלים בין גפן יחידית ל"כרם", בין 
"כרם קטן" ל"כרם גדול", שטחים שאינם כרם ודינם ככרם ]"מחול הכרם" "עריס" 
הפירות  רק  אימתי  התבואה,  ומקש  הגפן  מזמורות  הנאה  איסור  הכרם"[.  "קרחת 
הפירות  אפילו  בכרם  שָזרע  שאף  מקרים  יש  והקש.  הזמורות  גם  ואימתי  נאסרים 
אינם אסורים, כמה מן הכרם נאסר כשזרע בתוך הכרם ואיזה שטח נאסר כשזרע בצד 
הכרם. אימתי הפירות נאסרים מיד ואימתי רק בהוספת מאתיים, פירות כלאי הכרם 
האם חייבים לשורפם. על כן נמעט בפרטים ובהבאת שיטות יותר מאשר בכל המדור, 

והקורא ישים לבו שאין כאן רק דברים כלליים ביותר.

ציינו כמה פעמים לדיני כלאי הכרם בחזון איש. בחזון איש חלק "זרעים" נדפסו "דיני 
כלאים" )דף פ"ג ע"א( ובתוכם "כלאי הכרם", בחזו"א חלק "יורה דעה" נדפסו "פרטי 
דיני כלאי הכרם" )דף רי"א ע"א(, בחלק מהמהדורות הם הועתקו גם בחלק זרעים, 

אחרי "דיני כלאים".

אנו חוזרים על חלק  לכן  נפלה טעות באחד האיורים   )203( בחוברת הקודמת 
מהדברים שכבר כתבנו.

שיעור הרחקת הזרעים מהגפנים

כדי שזריעה תהיה זריעת כלאים צריך שהמינים יהיו “מעורבין” ]תרגום אונקלוס 
‘עירובין’[, אבל אם הם  ‘כלאים’ מתרגם  י”ט, דברים כ”ב ט’( את המלה  י”ט  )ויקרא 
מופרדים זה מזה הזריעה אינה זריעת כלאים. אם יש מרחק מסויים בין המינים, 
הם נחשבים כמופרדים ולא כמעורבין ]יש דרכי הפרדה נוספות שבל”נ נדון בהם 
בהמשך[. מידת המרחק המפריד את המינים אחד מהשני אינו שוה בכל המינים, 
ולא בכל השטחים הזרועים. הדבר נכון הן לגבי כלאי זרעים הן לגבי כלאי הכרם.

מצאנו שני חילוקים הקובעים את המרחק שבו אסור לזרוע תבואה וירק סמוך 
לגפנים א. גפן יחידית. ב. כרם ]“כרם” הוא קבוצת גפנים[. מגפן יחידית צריך 

להרחיק ו’ טפחים )כלומר אמה אחת( לכל צד, מכרם צריך להרחיק ד’ אמות. 

 

מושגים בהלכות זרעים
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לא כל “קבוצה” של גפנים נקראת כרם, כדי שמספר גפנים יקבלו שם “כרם” 

צריך שיהיו מספר מסויים של גפנים נטועות בצורה מסויימת, ובמרחק מסויים 

מגפן לגפן. גם בכרם אנחנו מבדילים בין “כרם קטן” ל”כרם גדול”. המספר הקטן 

ביותר של גפנים שיכולות “ליצור” כרם הוא חמשה, וצורת נטיעתם שיהיו שתים 

“כרם”  יוצרות  גפנים  למרות שחמש   .)1 )תרשים  זנב  יוצאת  ואחת  כנגד שתים 

אם נטועות כנ”ל, עיקר צורת כרם הוא שלש כנגד שלש )תרשים 2( אלא שאנו 

אומרים ש”חסרון” גפן אחת באחת הפינות, אינו מבטל שם כרם, ואנו דנים כאילו 

נטועה גפן גם בפינה הפנויה*. לכן למרות שנטועות רק חמש גפנים, כדי לתחום 

את תחום ה”כרם” מחשיבים כאילו נטועות שש גפנים, שלש כנגד שלש, וכל 

השטח הוא כרם )תרשים 3(. ושטח "הכרם" אינו רק כבתרשים 4 או כבתרשים 

5 וצריך להרחיק ד’ אמות גם מהפינה ‘הֵריקה’[. וכן אם בא לזרוע מחוץ לכרם 

כנגד בין הגפנים צריך להרחיק ד’ אמות מגבול הכרם אף שמהגפנים עצמן הוא 

יותר מד’ אמות )תרשים 6(.

כאמור המספר הקטן ביותר של גפנים שיוצרות “כרם” הוא חמש גפנים ודוקא 

כשנטועות שתים כגנד שתים ואחת יוצאת זנב, אבל אם הגפנים נטועות שורה 

אינן  נטועות בצורה אחרת,  וכן אם  ‘כרם’,  אינו  ויותר,  גפנים  אחת אפילו מאה 

יוצרות כרם כגון )תרשים 7( או )תרשים 8( או )תרשים 9(, ודין הגפנים כגפן “יחידית” 

כתבנו  אחת.  אמה   - ו’ טפחים  רק  ואחת[  אחת  ]מכל  מהגפן  להרחיק  שצריך 

ששתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב, הכוונה שהזנב הוא המשך אחת השורות 

)תרשים 1, כן פירשו הר”ש והרב ברטנורא כלאים ד’ ו’, הרא”ש כלאים ד’ ד’, תוס’ מנחות ל”א 

ע”ב, עי’ דרך אמונה כלאים ז’ צה”ל אותיות פ”ג, פ”ד( אבל אם ה"זנב" יוצא בין השורות 

)תרשים 9( לא הוי “כרם”, שכן פסק החזון איש, אך יש סוברים שדוקא אם יוצאת 

*. כתבנו שעיקר צורת הכרם, כלומר הצורה הבסיסית של כרם שלש גפנים כנגד שלש, ולא 
שתים כנגד שתים ואחת יוצא זנב, יש מקומות שמשמע לא כמו שכתבנו, אלא עיקר צורת גפן 
שתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב, אך היות ואין נפקא מינה להלכה למעשה, במסגרת מאמר 
זה אין מקום לדון בפרט זה, וכתבנו כמו שכתבנו כיון שלפי זה נוח יותר להסביר כמה פרטים. 

תרשים 5תרשים 4תרשים 3תרשים 2תרשים 1

תרשים 9תרשים 8תרשים 7תרשים 6
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הזנב היא באמצע בין שתי השורות, הוי כרם. )עי’ פירוש המשניות לרמב”ם כלאים 
ה’ ו’, ט”ז יו”ד רצ”ו ס”ק י”א ובאר הגולה שם, רמב”ם כלאים ז’ ז’ וכסף משנה שם, ומהרמב”ם 

שם משמע דדוקא כשיוצאת באמצע הוי יוצא זנב, ולכאורה כן הוא קצת משמעות של “זנב” 

שיוצא מאמצע הגוף(.

כתבנו שהצורה ה"בסיסית" של כרם הוא שלש כנגד שלש אלא שחסרון גפן 

קטן".  "כרם  של  ה"בסיסית"  הצורה  זו  כרם.  שם  מבטלת  אינה  בפינה,  אחת 

הצורה הבסיסית של "כרם גדול" הוא שלש שורות של שלש גפנים )תרשים 10(, 

אלא שגם כאן אנחנו אומרים שאם חסרות שתי גפנים בשתי הפינות באותו צד, 

חסרון זה אינו מבטל שם "כרם גדול", ולכן אם הגפנים נטועות )תרשים 11( אנחנו 

שביניהם  השטח  וכל  גפנים,  נטועות  הריקות  הפינות  בשתי  גם  כאילו  רואים 

במקומות  גפנים  שתי  שחסרות  כך  נטועות  הגפנים  אם  אבל  "כרם".  נקרא 

סמוכים )תרשים 12(, בשני מקומות ריקים הסמוכים לא אומרים רואים כאילו 

נטועות שם גפנים, ולכן אם נטועות כך אין לכרם דין כרם גדול ]אמנם יש כאן 

"כרם קטן" "שלם" של שלש כנגד שלש )תרשים 13([. 

המרחק בין הגפנים ב"כרם"

אם שטח מסויים קיבל שם של כרם, ובצדו נטועות גפנים בעירבוביא, כלומר 

לא לפי השורות של הכרם, יש שגם אותם הגפנים מצטרפות לכרם, והשטח 

הנטוע כולו דינו ככרם, ויש שהגפנים הנטועות בערבוביא הסמוכות לכרם אינן 

מצטרפות, ודינן כגפן יחידות.

הבא לזרוע בצד כרם צריך להרחיק ארבע אמות מגבול שטח הכרם, בין מכרם 

קטן ובין מכרם גדול, בחיוב ההרחקה אין הבדל בין כרם גדול לקטן. ההבדלים 

הוא מה המרחק המירבי שבין גפן לגפן כדי שיצטרפו לכרם. ב"כרם קטן" אם 

גפן  כל  כרם, אלא  להיות  אינן מצטרפות  יותר  או  לגפן שמונה אמות  גפן  בין 

)אמה  טפחים  ו'  רק  ממנה  להרחיק  שצריך  "יחידית"  כגפן  עצמה  בפני  נדונה 

אחת(. לכן גפנים הנטועות כצורת כרם קטן שהיא שתי שורות של שלש שלש 

גפנים ]או שתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב[, אם שתי השורות רחוקות אחת 

מהשניה ח' אמות או יותר, או אם הגפנים באותה שורה רחוקות אחת מהשניה 

ח' אמות או יותר, אין הגפנים מצטרפות להיות "כרם". אמנם ב"כרם גדול" רק 

אם השורות, או הגפנים בתוך השורות, רחוקות אחת מהשניה שש עשרה אמות 

או יותר אינן מצטרפות להיום כרם. ]דעת הרמב"ם )כלאים ז' ג'( שגם בכרם גדול 

תרשים 13תרשים 12תרשים 11תרשים 10
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אינן מצטרפות אם יש בין הגפנים ח' אמות או יותר[. כשם שיש מיגבלה במרחק 

במרחק  גם  אמות[,  ט"ז  גדול  כרם  אמות  ח'  קטן  ]כרם  לגפן  גפן  בין  המירבי 

המיזערי ביותר יש מיגבלה כדי שהגפנים יהוו "כרם". אם הגפנים נטועות קרוב 

מדי אחת לשניה אינן הופכות להיות כרם, שאם בין גפן לגפן פחות מד' אמות 

לא הוי כרם אלא דינן נשאר כגפנים יחידות, כיון שנטועות אחת קרובה לשניה 

הן עומדות להיעקר ולכן אינן מהוות כרם. אע"פ שגפנים רצופות וסמוכות פחות 

שורות  כגון שתי  כרם,  מהוות  רצופות  גפנים  גם  פעמים  כרם,  אינן  אמות  מד' 

רחוקות אחת מהשניה ד' אמות, ובין גפן לגפן בתוך השורות פחות מד' אמות 

כגון )תרשים 14(, אנחנו רואים כל גפן שניה שבשתי השורות ]גפנים ב' ד'[ כאילו 

הרב  וראה  דמי",  כעקור  ליעקר  העומד  "דכל  רואין  ד"ה  ע"א  פ"ג  בתרא  בבא  )רשב"ם  אינה 

ברטנורא כלאים ה' ב' ד"ה וחכמים אומרים(, ויש  די גפנים ]א' ג' ה'[ להחשיבם לכרם 

מד'  פחות  לה  לסמוכה  קרובה  שורה  שכל  שורות  ג'  היו  אם  וכן   .)15 )תרשים 

אמות )תרשים 16( ובין הגפנים שבכל שורה יש ד' אמות, אנחנו רואים את השורה 

האמצעית ]ב'[ כאילו אינה, ושתי השורות החיצוניות ]א' ג'[ מהוות כרם )תרשים 

17(. בשני המקרים, בין אם אנו רואים את הגפנים )ב' ד'( שבתוך השורה כאילו 

אינן )תרשים 15(, ובין שאנו רואים כאילו שורה ]ב[ אינה )תרשים 17(, אפילו אם 

הגפנים נטועות כך, שאילו היו עוקרים את הגפנים הנ"ל בפועל, הגפנים ]א, ג, ה[ 

והשורות ]א, ג[ המהוות את הכרם היו רחוקות אחת המשניה ח' אמות או יותר 

– הוי כרם. כלומר אם אותן הגפנים שאנו רואים אותן כאילו אינן, אם באמת לא 

היו שם, הגפנים הנמצאות לא היו מהוות כרם. אך כיון שהן רק "כאילו אינן" אבל 

במציאות נמצאות, אותן הגפנים שכאילו אינן, "מסייעות" 'ליצור' כרם.  )אף שבין 
גפן לגפן ובין שורה לשורה יש פחות מד' אמות, יתכן שעל ידי עקירת הגפנים ]ב' ד'[ ועקירת 

שורה אמצעית ]שורה ב[ יהיה בין הגפנים והשורות הנותרות ח' אמות ואף יותר, כיון שאת הד' 

אמות ואת הח' אמות מודדים בלי מקום הגפן עצמו, לכן אם הגפנים נטועות כך שבין גפן א' לגפן 

ב', או בין שורה א' לשורה האמצעית קצת פחות מד' אמות, וקוטר גזע הגפן הוא חצי אמה, וכן 

לצד השני פחות מד' אמות על ידי עקירת הגפן האמצעית שהיא עצמה ½ אמה, המרחק בין שתי 

החיצוניות ]א-ג[ יהיה יותר מח' אמות, תרשים 18.(  

תרשים 15תרשים 14

תרשים 18תרשים 17

תרשים 16

פחות מד' אמות

פחות מד' אמות
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דרך נטיעת הכרמים היום שונה ממה שהיה נהוג בימי חז"ל,  גם היום נוטעים את 
הגפנים שורות שורות, המרחק בין שורה לשורה שונה מהמרחק שבין גפן לגפן 
בתוך השורה. המרחק בין שורה לשורה בענבי יין הוא 3 מטר, המרחק בין גפן 
לגפן בתוך השורה הוא 1.5 מטר, עינבי 'מוסקט' בתוך השורה נוטעים במרחק 
של 1.2 מטר. ]3 המטר שמניחים בין שורה לשורה הוא לא משום שטח המחיה 
שהגפן צריכה, אלא כדי שטרקטור יוכל לעבור בין השורות, לגפן עצמה היה די 
ב-2.5 מטר[. בעינבי מאכל מניחים בין שורה לשורה 3.50-3.25 מטר ובין גפן 
לגפן בתוך השורה 1.5 מטר. כאמור, חז"ל אמרו שאם הגפנים נטועות קרוב אחת 
לשניה פחות מד' אמות אינן מהוות כרם משום שגפנים שקרובות יותר מדי אחת 
לשניה כל אחת מזיקה לחברתה ואחת מהן עומדת להיעקר. יש מקום לדון היות 
והיום דרך נטיעת הכרמים שהגפנים קרובות אחת לשניה פחות מד' אמות ואינן 
עומדות להיעקר, האם נאמר שגם אם הגפנים קרובות יותר ממה שאמרו חז"ל 
מהוות כרם כיון שאינן עומדות להיעקר, או השיעורים שאמרו חז"ל קובעות גם 
היום ואם אינן נטועות 'כהלכתן' אינן כרם. נראה שאם אדם פרטי היה מחליט 
בזמן חז"ל שהוא נוטע גפנים סמוכות אחת לשניה ולא יעקור אותם בשום אופן, 
כרם שנטע אדם שלא על  ע"ב, שעל  סוף פרק שישי, ק"ב  )ראה בבא בתרא  כרם,  הוי  לא 
מנת לעוקרו כתב הרשב"ם ד"ה לא נטעי "לשם כרם נטע הכל ]ולא כדי לעקור[ כיון דלא נטע 

כהלכתו לא חשיב כרם"(. הנדון הוא רק אם כל הכורמים ]או הרבה כורמים[ נהגו 

לנטוע גפן סמוכה לגפן פחות מד' אמות ולהניחם כך, האם ישתנה הדין. כמו 
כן יש מקום לדון על ההלכה השניה של ידי שרואים חלק מהגפנים כעקורות, 
הגפנים האחרות מהוות 'כרם' ]תרשימים 17-14[, שגם אם נניח שאף שהמנהג 
נשתנה והיום נוטעים את הגפנים צפופות יותר מד' אמות, בכל זאת כל שאין ד' 
אמות בין גפן לגפן לא מיקרי כרם, יש לדון לאידך גיסא, כתבנו שפעמים אף 
שהגפנים נטועות סמוכות אחת לשניה פחות מד' אמות דין הגפנים הוא כ'כרם' 
על ידי שרואים שחלק מהגפנים עקורות כיון שהן עומדות להיעקר ]תרשימים 
15-14, 17-16[, האם גם היום נאמר שהאמצעיות הן כעקורות, או כיון שהיום 
כך היא דרך נטיעת הכרמים והגפנים האמצעיות אינן עומדות להיעקר אין דנים 

אותן כעקורות וממילא אין האחרות יכולות להוות כרם.

הדין שרואים חלק מהגפנים כאילו אינן הוא מחלוקת רבי שמעון וחכמים )כלאים 
ה' ב'( רבי שמעון סובר שאין אומרים רואים כאלו האמצעיות אינן, ולכן הגפנים 

משמע  ע"ב(  ק"ב  בתרא  )בבא  מהגמ'  "כרם".  ֵשם  עליהן  אין  בצפיפות  הנטעות 
סובר  שמעון  ר'  לעקור,  מנת  על  נוטע  שאדם  אומרים  אם  היא  שהמחלוקת 
גפנים קרובות אחת לשניה, שבין הגפנים אין  כיון שנטעו את הכרם מתחילה 
ד' אמות, הנוטע לא נטע על מנת לעקור אלא כדי שהגפנים תשארנה קרובות 
אחת לשניה, כיון שדעת הנוטע היה שכל הגפנים תשארנה לא אומרים שרואים 
וכיון שהגפנים קרובות אחת לשניה פחות  כעקורות,  הגפנים  האמצעיות  את 
מד' אמות אין לגפנים דין כרם. ומבואר בגמ' שחכמים אינם חולקים על עיקר 
סברתו של ר' שמעון שאם דעת הנוטע היתה שהגפנים תשארנה אין אומרים 
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זאת  אין  קרובות,  ניטעו  הגפנים  דאף  סוברים  אלא  אינן,  כאילו  אותן  שרואים 

שגפן  וחשב  צפופות  אותן  נטע  אלא  היתה שתשארנה,  הנוטע  שדעת  אומרת 

הי  אמר  "מימר  לעצים  בה  ישתמש  טובה  תהיה  ושלא  ישאיר,  טובה  שתהיה 

מינייהו דשפיר שפיר ודלא שפיר ליהוי לציבי, כלומר הנטיעה שתקלוט ותצליח 

תשאר ואותה שלא תצליח אעקור ויהיה לעצים לשריפה )– רשב"ם(", לפי זה שגם 

חכמים מודים לעיקר סברתו של ר' שמעון שאם היינו יודעים בוודאות שהנוטע 

יש  כן  אם  כאינן,  אותן  אומרים שרואים  לא  מנת שהגפנים תשארנה,  על  נטע 

מקום לדון, היום שהכל נוטעים שבין גפן לגפן פחות מד' אמות וכך מקיימים 

את הכרמים, אולי גם לדעת חכמים אין אומרים שרואים את האמצעיות כאינן, 

ולכרמים שלנו אין דין 'כרם' כיון שהגפנים נטועות כך שאין בין הגפנים שבתוך 

בין  ד' אמות, אם לא שנאמר שכיון שהיום דרך נטיעת הכרמים שאין  השורה 

'כרם' גם בלי   דין  ואינן עומדות להיעקר יש לכרמים שלנו  ד' אמות,  גפן לגפן 

כיון שהגפנים  ר' שמעון סובר  אינן. כאמור  רואים חלק מהגפנים כאילו  לומר 

האמצעיות אינן עומדות להיעקר שניטעו כדי להשאר, לא אומרים שרואים אותן 

'כרם',לכאורה   הן  אין  'כרם',  מדין  יותר  צפופות  נטועות  שהגפנים  וכיון  כאינן, 

מסברת ר' שמעון רואים שאף שהדין הוא כיון שהנוטע נטע על דעת שלא לעקור 

את הגפנים שוב לא אומרים שהאמצעיות כעקורות דמי, בכל זאת אומרים כיון 

שהגפנים צפופות ועומדות להיעקר אין לגפנים דין כרם.
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	 הפטועל רשפא וא שאב הפרושל םיבייח םאה הלח םישירפמשכ – הלאש   .הפשאל הכילשהלו תיקשב
	 םנמא האמט הלחהש ןויכ ,שאב אקוד הפרושל הוצמ הליחתכל – הבושת הל תושעל ידכ ולצא הלחה תא ההשמו השרפהה רחא דימ ףורשל לוכי וניאשכ הסינכהל רשפא הרובק ללכבו ,הלקת ידיל אובי אלש דימ הרבוקל ךירצ ,הרודמ .הפשאב הכילשהלו תיקשב
	1
	1


	 ]םירוכיבד ח"פו ה"פ ם"במר[ המורתכ הנידו המורת תארקנ הלחה - םירואיב ףורשל הוצמש םשכ בר רמא ]א הכ תבש[ 'מגב ורמא האמט המורת ןידבו.כ"ע ,תאמטנש המורתה תא ףורשל הוצמ ךכ ואמטנש םישדקה
	 תבש[ םינושארה וקלחנ האמט המורת ףורשל הוצמש אניד יאה שוריפב אימדד ,התפירש םעט שריפ ]הציב[ י"שר ,]ב"ע 'כ םיחספו ,ב"ע זכ הציב ,םש עמשמ .הלקת םושמ דועו ]הפירשב ןתוצמ הרותהמ ואמטנש םישדקו[ שדוקל ינשה שוריפלו הפירש אקוודו ןידה רקיעמ אוה הפירש תבוח ןושארה שוריפלש עונמל ידכ האמט המורת קלסלו רעבל אוה בויחה ,הלקת םושמ ףורשל שיש ה"ה אלא הפירש אקוד ואל הלקתד םעטלד י"שר תעדב 'סותה ובתכו ,הלקת ןינפמ ה"ד ב"ע זכק תבש ב"ע זכ הציב[ תומוקמ המכב י"שר כ"כו .רועיב ראש םייקמ הזבו ותמהבל ןהכ ליכאמ האמט המורתש ].דציכ ה"ד א"ע ומ םיחספ המורת ונינש ]ב"ע גל[ הרומתבד י"שר שוריפל ושקה 'סותה
	 םש בתכו[ 'סותה תטישכ ןידה רקיעמ הכלהד קספ ]גי ז תורשעמ[ א"וזחב ףאש י"שרכ אלד ,אקוד הפירשב התוצמ האמט המורתד ]א"בשרה תעד ןכש .ובלכל הליכאמ
	.י"ס ט"כש ד"רוי ע"וש – האמוט ןילבקמה ןיקשמ העבשמ 'א וא םימ חמקב ברועמש ןפואב  .1
	.י"ס ט"כש ד"רוי ע"וש – האמוט ןילבקמה ןיקשמ העבשמ 'א וא םימ חמקב ברועמש ןפואב  .1

	 ןיאו לקהל ןיגהונ ונאש ]לעו ה"ד א וט יאמד[ א"וזחב בתכ השעמ ןינעל םנמא ןנישייחו ןתפירש ונילע חרוטש ינפמ התוא םירבוק אלא האמט המורת םיפרוש 'ירמאד ןיעכו רוסאד רשפא םידיב לוקלק מ"מ ,הלקת ידיל הלע ותא אמש.ד"תכע ,אל םידיב ןיא אמרג ]'ב 'כ[ םיחספ
	 אוהש התוצמ םויק ןילטבמ הפירשה חרוט םושמש א"וזחב הארנ הרואכלש המ הנהד ,ךכ וירבד 'יפ הארנו ,רואיבל ךירצו ,תעדה לע הלעי אל ,הפירשב אקוד קסיה הל ןישוע הלחה ןיפרוששכ ]ד"ס בכש 'יס ד"רוי[ א"מרה 'כ הלח תפירשב .)( הנממ תונהיל רוסא לארשיד ,המצע ינפב .כ"ע ,תפה ןיפואש םדוק רונתל הכילשהל ןיגהונו
	2
	2

	העש לכ 'פ תופסותב אוה ןכו ק"ירהמ

	 קסיה המורתל תושעל אל םיוצמ שא ילחג ןיא ונלצא םירונתה תואיצמב םנמא 'לה שיר[ ל"ירהמב 'יפ רונתל התכלשהו ,קסומה רונתל הכילשהל אלו ע"נפב יוליכ רחא אוה הנהנש המו רונתה יצעב הלטבמש ונייה ]מ"כרדב אבוה הלח םרוגו ע"נפב הרודמ הל תושעל חורטל ךירצ הפרושל ידכ ונלצא ןכא .המורתה רעבמה לע ףורשלו[ קסיהה הל השעיש דע ולצא ןמז הברה הלחה תוהשהל לש ימינפה קלח םג ףרשי שאה לע בר ןמז רחא קרו ןשע הברמ אוה רונתב לכ תא םיאיפקמה שיו[ הלקת ידיל אובל לולע ולצא הלחה יוהיש י"עו ]קצבה ]הלקת ששח םושמ ןכ תושעל ןיאש הארנו ץמח תפירשל הנשה לכ לש תולחה תיקשב הפטועל ונייה[ דימ הרבוק אלא הפרושל א
	 ראבתמ ,הפרושל אלו האמט המורת רובקל םילקימש ונגהנמ םעטד הארנ ןכא ןיאש ז"הזב הרוהט המורתד קספש ]ט"יס אלש 'יס ד"רוי[ רוטה ירבד ךותמ הרובקבש ףאו הרבוקל ךירצו ,ףרשת אלו רבקת ,םיאמט לכהש ןויכ ןילכוא הל בוט כ"א ,י"רא 'לה ת"הסמ רוטה ירבד רוקמו[ הנובקר תא רהממש הדיספמ תארוהו ]ל"כע ,הואצמי םא הלכאל הלקת ידיל ואבי אלש םש סאמתו הרבוקל המורת תרימשב הרותה הבייח ירהד רואיב הכירצ הרוהט המורתב הרובק אלש ןכש לכו הרימש הכירצש דמלל 'תרמשמ' הב ביתכד דספהמ הרוהט השועש ונייהו ,םש סאמתו הרבוקל ת"הסה הרוה ךיאו ,הרוהט המורתה דיספהל 'ה תיעיבש[ א"וזחב חיכוה הז הרובק רתיהמ ןכא ,הדספה רהמל םידיב השע
	 חינמש וא ןובאיתל הריבע םימעפל השוע םדא םא לבא ,טנ 'יס ג"פ ןטק דעומב ש"ארה ל"ז  .2 רפוכ וניאש ןויכ המשנ תאיצי תעשב עורקל בייח הז ןוגכ לע חרוטה ליבשב תחא הוצמ םייקל .סיעכהל השוע וניאו
	 חינמש וא ןובאיתל הריבע םימעפל השוע םדא םא לבא ,טנ 'יס ג"פ ןטק דעומב ש"ארה ל"ז  .2 רפוכ וניאש ןויכ המשנ תאיצי תעשב עורקל בייח הז ןוגכ לע חרוטה ליבשב תחא הוצמ םייקל .סיעכהל השוע וניאו

	 ,'תרמשמ' ןיד ז"הזב הרוהט המורתב גהונ ןיאש ךחרכ לע אלא ,דוביא השעמ
	 ,'תרמשמ' ןיד ז"הזב הרוהט המורתב גהונ ןיאש ךחרכ לע אלא ,דוביא השעמ
	 ןירדהנסב י"שר כ"שמכ ,הרובקמ רתוי ןויזב אוהד םעטמ רוסא הפרושל ןכא
	 .ש"ייע ,ביק

	 ירהד ,הרובק י"ע םידיב הרוהט המורת דספה רתיה רואיב ךירצ ןיידע םנמא עקופ ךכ י"עו דוביאל תכלוהשכ הרוהט המורת ףאד ]ב"ע 'כ[ םיחספב ראובמ םידיב הדיספהל רוסיא הילע שי ןיידע ]םש ראובמה ןפואב[ 'תרמשמ' ןיד הנממ דספה םוקמב ]האמטל ונייה[ םידיב הדיספהל וריתה קרו ,טעומ דספה ךרוצל דיספהל ונייה[ רובקל א"מרהו רוטהו ת"הסה ריתהדמ ראבתמ ךחרכ לכ ,לודג דספה ןידכ הלקת ששח ונדש ,הלקת ששח םוקמב הרוהט המורת ]םידיב    .הבורמ
	 בוטו ,ל"ז ]ט"יס אלש ד"רוי[ א"מרה קספ ז"הזב האמט המורת ןידב הנהו םעטו .כ"ע ,הפרשל רתומ אהיו האמוט לבקתש ידכ ,חורימ םדוק םתוא רישכהל תונהיל לושכמ ידיל אבי ןפ דימ הנפרשיו אמטתש ידכ ,םש רוטה בתכ רבדה .כ"ע ,הנממ
	 הרוהט איהשכ המורת תשרפהל עיגהל אלש לדתשהלו תושעל שיש ,וירבד 'יפ 'ישייח ,הרבוקל ידכ ולצא המורתה ריאשמשכו הפרושל רוסא הרוהטש םושמ ןיידעש[ חורימ םדוק האמטל בוט ךכיפל ,הלקת ידיל אובל לוכי רובקיש דעש םלצא שאהו רונתהש ןויכו ,דימ הפרוש השרפה רחאו ]תרמשמ ןיד הב גהונ אל תייפא ינפל רונתב הפרושש ל"ירהמכ וניגהנמל טרפב[ שומשל ןמוזמו יוצמ בוט ןכל הרבוקל ךירצ היה םא ומכ התוהשהל אובי אלו ]א"מרה כ"שמכ תפה כ"שמכ רבדה ךופהד ונלצא םנמא ,הפרוש דימו חורימ םדוק האמטל רתוי הפטועש א"וזחב בתכש[ דימ אוה הרובקו ,התפירש ונילע אחרטד א"וזחב ךכ י"עש םושמ לבטה אמטל ונל ןיאד ז"פל אצמנ ]הפשאל הכילשמו תיקשב ששח
	 המורת שירפמשכש ,חורימ ינפל לבטה אמטל הרוהש רוטה ירבדמ ונדמל דוע הלקתמ קיחרהל הז ןידו ,שרפהה רחא הלקת ידיל אובי אלש גואדל ךירצ שא ונל ןיאד אחרטה ונלצא ךפהתנש רחאמד אלא ,ונלצא םג םייק המורתב רתוי אחרט יוה הפירש אצמנ ,ע"נפב הרודמ המורתל תושעל ךירצו היוצמ ששח םוקמב ןכו חורימ ינפל לבטה אמטל רוטה הרוהש ומכד ןודל שי הרובקמ הלקת ששח היל בישחד םושמ םידיב הדיספהלו הרוהט המורת רובקל הלקת תפירשד ןנברד הוצמ םויק לוטב ונלצא ןודל שי הז יפ לעו ,הבורמ דספהכ .רוסיא ידיל אובל לוכיש הלקת ששח םוקמב האמט המורת
	 יוזיב הפירשד םושמ הפרושל אלו הרבוקל רוטה הרוה הרוהט המורתב ןכא םא ןודל םוקמ שי הוצמ םויק לוטב ןודינה האמט המורתב םנמא המורתל רוטה רסאש יוזיבל ותומדל וא הלקת ששח םוקמב ותוצמ םויק לטבלו תוחדל המורתד ]א"רד ס"וסב ספדנ[ א"וזחמ תוכלה יקספ רוצקב .הלקת םוקמב ףא.הפשאל םסינכיו רינב םפטעי וא םרבקי הרוהטו םפרשל ךירצ האמט
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	 תומורת תשרפה לע ךמוס וניאו וריבח וא ובורק לצא
	 תומורת תשרפה לע ךמוס וניאו וריבח וא ובורק לצא
	 חראתמש ימ :
	הלאש .א
	 הממ תורשעמו תומורת שירפהל חרואה לוכי םאה ,תיבה לעב לש
	 תורשעמו
	?תיבה לעבמ תשרופמ תושר ילב םג ,וינפל שגומש

	 ןיא ללכ ךרדבד ,ול שגוהש לכואהמ תורשעמו תומורת שירפהל רתומ :הבושת אלב לוכאל לוכי וניאו ,לוכאל חרואה תא ןימזהד ןויכ ,שירפיש דיפקמ ב''העב הצור וניאו ,הז לע דיפקמ ב''העבש עדוי םאו - .תורשעמו תומורת שירפיש םא ש''כו ,לבט קפס םה לכאמה םא ,לכואהמ תורשעמו תומורת ושירפיש לכואהמ שירפהל לוכי ,ארמוחל קר שירפמו תרדוהמ החגשה תחת אוה לכואה דחא י''ע לכואה תא םדוקמ הנקי הליחתכלו ,ולש תחלצב חנומו וינפל שגוהש אלב םהמ שירפי אל ,יאדו-לבט אוה לכואה םאו ,ההבגה ןוגכ םינינקה יכרדמ אלב שירפי אל ,ארמוחל שירפמשכ םגד םירימחמ שיו[ .תיבה לעבמ תושר]ב''העבמ תושר תשקב
	 ןיא ומרת םאו ומורתי אל השמחד אתיא תומורת תכסמ שיר הנשמב :םירואיב תוריפה לעב וניאש ימד ,ולש וניאש תא םרותה אוה םהמ דחאו ,המורת ןתמורת לש וחולש השענ ןכ םא אלא ,תורשעמו תומורת םהמ שירפהל לוכי וניא ].ל-ט''כ ףיעס א''לש 'יס ע''ושו המורת תוכלהד 'ד קרפ שיר ם''במר[ םילעבה תומורת שירפהל לוכי םאה ןודל שי ,חילש חרואה השענ אלש ןדיד ןודינב ןכלו.תוריפהמ תורשעמו
	 לוכי ץראה םע לצא חראתמהד אתיא ]'א הכלה 'ז קרפ[ יאמד ימלשוריב הנהו אל ירהד ,לזג םושמ הזב ןיא המל 'מגה השקמו ,יאמד םהש תוריפהמ רשעל ,''חור תחנ ול אהיש אוה הצורד'' אריעז יבר ץרתמו ,הליכאל אלא תוריפה ול ןתנ 'מגב עמשמו .רשעיש םיכסמו חור תחנ וחרואל היהיש הצור תיבה לעב רמולכ ,חור תחנ חרואל אהיש הצורד םושמ רשעמ חרואה םא לזג םושמ אכילד ומכד הצורמ אהי חרואהש הצורד ןויכד ,ולש וניאש םרות םושמ הזב ןיאד ןידה אוה יוהד רמול שיו ,לוכאל לכויש ול ךירצש המ לכואה םע תושעל תושר ול ןתונ .ולכאממ תורשעמו תומורתה שירפהל תיבה לעב לש וחולשכ
	 חראתמה יבגל ןכ רמאנ ימלשוריבד ףאד בתכ ]ב''כ ק''ס 'ט 'יס יאמד[ שיא ןוזחה ,רשעל תושר ול שי תורשעמל דושח לצא דעוס םא ןידה אוה ,ץראה םע לצא.חור תחנ ול אהיש הצורד ןניכמסד
	 תומורת ויתוריפמ ושירפיש הצור וניאו ,דיפקמ תיבה לעבש עודיד אכיה םנמא חור תחנ תושעל ידכ ושירפיש תיבה לעבל היל אחינד רמול רשפא יא ,תורשעמו לכואה תא הנקד םושמ שירפהל חרואה לוכי םוקמ לכמד ןודל שי מ''מו .חרואל .ולשמ תורשעמו תומורת שירפמכ יוהו ,ול שגומה
	 לכוא וא ולשמ לכואו וינפל ושיגהש לכואה תא הנוק חרואה םא הז ןיד הנהו בתכ ןישודיקד 'ב קרפ ףוסב םירוביג יטלשב .תקולחמב יולת תיבה לעב לשמ דחא חקלו ונחלשל םיחרוא ןימזמה תיבה לעבב יניעב הארנ'' ל''זו ז''איר םשב ןהילע דיפקמ תיבה לעב ןיאש ,תשדוקמ ,השאה תא הב שדקו הכיתח םהמ ח''כ ןמיס ע''הא[ אנידל א''מרה קספ ןכו .''םהיתונוזמב ןהיצפח לכ ושעי םא ןכו ."תשדוקמ יוה ,וב שדיקו וקלח לטונו ,ב"העב לצא בשויש חרוא'' ]ז''י ףיעס יוה שדיקו וקלח לטונו תיבה לעב לצא בשויש חרואו" בתכו שובלה םש קספ."אוה ולשו ונלכאיש תיבה לעב ול והנקה רבכש ,תשדוקמ
	 יאה דואמ יל הומת'' בתכו הז קספ לע השקה ]ד''ל ק''ס םש[ ז''טה םנמא הממ ןתיל ןיאשר םיחרואה ןיא ]ד"צ ףד ןילוח[ רשבה לכ 'פב אתיא אהד אקספ קספ ןכו ,ב"העבמ תושר ולטנ ןכ םא אלא תיבה לעב לש ותבלו ונבל םהינפלש ב"העב תושרב אלש םירחאל ןתיל אלש ש"כ ןכ םאו ]ט''י ףיעס ע"ק 'יס[ ח"ואב הארנ ןכ קפס אלא יאדו ןישודיק ןאכ ןיאד הארנ ןכ לעו הזב שדקל לכוי יאמאו.''רורב יל
	 רוסאד אהמ השקת אלשו ,א''מרה קספ תא םינפוא המכב ובשיי םינורחאהו ןינעל םג ןודל שי םהירבד יפלו ,ב''העב לש ותבו ונבל וינפלש הממ תתל חרואל.ב''העב לש ותושר אלב תורשעמו תומורת שירפהל חרואה לוכי םאה
	 ונבל אקודד'' א''מרה תעד בשייל שיד בתכ ]ו''מ ק''ס ח''כ 'יס[ לאומש תיבב .א רמול רשפאו .''ח''בב ש''ע הזל הז ןתיל ןכו ,השא וב שדקל יאשר לבא ,ןתי אל ,ותיב ינבמ אוהש ותבל וא ונבל ןתי אלש אלא דיפקמ ב''העב ןיאד ותרבסד ינבל וריזחיש אלו ,וכרצל וב שמתשי חרואהש ,חרואל חור תחנ תושעל הצורד הממ השעיש דיפקמ וניא ,רחאל תתל הצור םא לבא ,וסנרפל וילע לטומש ותיב ב''העב ןוצר אלמתנ ףוס ףוסד ,השא וב שדקל םג לוכי ןכלו ,ונוצרכ וינפלש.חרואל ר''חנ תושעל אוהש
	 רובע קיפסמ ןיאש ששוחש םושמ דיפקמ ותבו ונב לע קרד שרפל שי דועו 'יס ח''וא[ שובלה כ''שומכו ול שיש המב קפתסי ותחפשמ ינבלו ,םיחרואה םהינפלמ לוטיל םיאשר םניא ,תיבה לעב לצא ןיסנכנה ןיחרוא" ]ט''י ק''ס ע''ק ינפמ ,תיבה לעבמ תושר ולטנ ןכ םא אלא תיבה לעב לש ודבעל וא ונבל ןתילו אוה ןיכהש המ ןמיזש םיחרואל קיפסי אלש ששוחש הז לע דיפקמ תיב לעבהש דובכ ליבשב ץחל םימו רצ םחל םהל ןתיל ששוח וניא ותיב ינבלו ,ותדועסל ."ותיב ינב םע טטקו ביר ידיל אבי וז הדפקהה ךותמו ,ןיחרואה
	 לש ונבל תתל יאשר ןיאד קליחד ח''בב עמשמ ןכד בתכ לאומש תיבה הנהו ]ע''ק 'יסב[ ח''בה ל''זו .םירחאל לכואהמ תתל םיחרואה םילוכי לבא ,ב''העב הזל הז ןתיל םילוכי םיחרואה לבא וננתי אל ודבעלו ונבל וא שמשל אקוד''."ולאל ולא םינתונש המב דיפקמ וניא םתוא ןמיז אוהש רחאמש
	 בתכו ,לאומש תיבה ירבד החד ]םש ח''כ 'יס ז''טה דכנל[ ז''טהל תוהגהב םנמא דיפקמ ונב לע םא יאדוד" הזל הז םינתונש םיחרואל השא שדקל תומדל ןיאש םיאשר הזל הז ןתיל קר בתכ אל ח"בבו השא וב שדקל ונייהד רחא לע ןכש לכ ול ןתיל יאשר ןיא יאדוב ןמיז אלש ימ לבא 'וכו םתוא ןמיזש ןויכ דיפקמ וניאד .''דיפקמ אוהש ונבמ ש"כ אוהד דיפקמד
	 ותבלו ונבל רמאקד אהו" ]'כ ןמיס ז''פ ןילוח המלש לש םיב[ ל''שרהמה בתכ ןכו אטישפ רחא םדאל לבא  'וכו היל אחינ םתסה ןמש ,ינה וליפא ,רמאק אתובר.םירחאל ןתיל ול רוסאד ש''כד ,]ע''ק 'יס[ ג''הנכב כ''כו ."ןתי אלש
	 ןיאד עמשמד בתכד לאומש תיבה תרבסכ עמשמ ]'נ ק''ס םש[ א''רגה רואיבבו ה''אלב לבא ,ב''העב לש ונבל ןתנב היהש השעמכו םש בתכש ןפואב אלא רוסיא 'יס א''ח[ ט''ירהמ ת''ושב ןייועיו .השא שדקל ןכו ,רחאל תתל חרואל רתומ לש ותבל וא ונבל תתל יאשר וניאד ןויכד ןנירמא םאה ,וז ארבסב קפתסנד ]נ''ק ,ןתי אלש דיפקמ ותבלו ונבל קרד ,ךופיהל וא ,רחאל ןתיל רוסאד ש''כ ,ב''העב.דיפקמ וניא חרואל חור תחנל אוהש םירחאל לבא ,ופוגכ םהד
	 אהד ץרית ]ז''י 'יעס ח''כ 'יס ןורחא סרטנוקב ןישודיק 'לה[ הנקמה רפסב .ב לבא ,ץרא ךרד תוכלהמ אלא וניא ,ב''העב לש ונבל ןתיל יאשר חרוא ןיאד ל''ייקד ןכלו ,ץרא ךרד תוכלהמ אלא וניאד םש םירמאנה ילימ ראשכו ,לזג םושמ הזב ןיא םש[ ןישודיק ביט רפסב אנידל םיכסה ןכו .תשדוקמ השאה תא הב שדיק םא ]וירבדל םיכסה אנידל מ''מ ,הנקמה לש ויתויאר לע םש קלחש ףא ,ב''נ ק''ס אמתסמד ןנירמא ,השא וב שדקמש ןוגכ הוצמ הזב השועד אכיה טרפבש ףיסוהו.הינוממב הוצמ השעיש ב''העבל 'יל אחינ
	 ]ה''צ 'יס ג''ח[ ץ''בשת ת''ושב בתכד ,םינושארה ןמ דחאל וניצמ רבכ וז ארבסו ןיאד וירבד ךותב םש בתכו ,ןחלושה לעש ןיי םע השא שדיק חרואש השעמב ןיאשר םיחרואה ןיאש ורמאש יפ לע ףאו" ל''זו ולח ןישודיקהו ,לזג םושמ הזב ןניאש פ''עאו 'יהש השעמ ינפמ אלא הב ועגנ לזג תרותמ אל .םהינפלמ לוטיל הזה ןודנב ש"כו תיבה לעבמ תושר לטנ אל 'יפא הלזג איוה אל ונתנ םא ןיאשר ]ע''ק 'יס ח''ואב ע''ושה לע[ א''קער תוהגהבו .''ךכב דיפקמ תיבה לעב ןיא ירהש .וירבדל ןייצ
	 ןפואב קלחל בתכ ע''ושה לע המלש תמכח תוהגהב רגולק המלש יבר ןואגה .ג הנקה אלד אנדמוא שי ,ב''העבל רזוח ראשנש המו לכוא הברה שיד אכיהד ,רחא לוכאל לוכי היהו ,ועבש ידכמ תוחפ לכאו םצמצ םא לבא ,ותליכא ידכ אלא ול ,רחאל ונתיל םגו הצורש המ וב תושעל לוכי ריתוהש קלחה ,הצור היה םא דוע.ול והנקה ב''העב אמתסמד
	 רסאנ אלד'' ]ע''ק 'יס[ רזעילא קשמדה םשב ג''הנכ ירוישב כ''שמ פ''ע ל''י דוע .ד אלש לכאמ חרואה לצא ראשנ םא לבא ,םהינפלש המ לכ אלא ןתיל חרואהל .''רבדב החומ ןיאו לארשי לכ וגהנ ןכו ,םהינפלש הממ תצק ןתיל ןיאשר ולכא
	 'יפא ןתיל חרואל רוסאד ם''במרה ירבדמ קייד ]ג''כ ק''ס םש[ םהרבא ןגמבו ששח שישכ אלא ,ב''העב לש ונבל תתל חרואל רוסיא ןיאד בתכ מ''מו ,טעמ ןכו ,ששח הזב ןיא חוירב לכוא שיש האורשכ לבא ,םיחרואה לכל קיפסי אלש ק''ס םש[ ב''מב כ''כו ]ג''כ ק''ס םש[ ג''מפבו ]ב''כ ק''ס םש[ הבר הילאב קספ םייס אלא ,םירחאל ןתיל לוכי ןחלושה לע הברה שי םאד ר''או א''מה ובתכד ]'מ כ''שמד ל''י ל''נה םינורחאה ירבד יפלו .רימחהל הזב ךכוח חקור ןמש רפסבד .םיחרואהמ רסחיש ששח ןיאש ןפואב יריימ ,שדקל לוכי חרואד א''מרה
	 הממ אלא ןתיל חרואהל רסאנ אלד ץרית ]ט''י 'יעס ,ע''ק 'יס[ םירוביג ןגמב .ה קיפסי אל ילואד ששוחד ב''העב לש אדיפק שי הזבד ,ןחלושה לע םהינפלש דחא לכל וקלח רבכ םא לבא ,לזג םושמ םג אכיא לטונ םא ןכלו ,םיחרואה לכל .השא וב שדקל לוכי ןכלו ,רחאל וקלח ןתיל לוכי ,ותנמ
	 לעמ חופת לטנש חרואב ןדש ]נ''ק 'יס א''ח[ ט''ירהמ ת''ושב בתכ הז ןיעכבו ןתונ הדועסה לעבד ,ולח ןישודיקהד םש לאושה תעדד ,השא הב שדיקו ןחלושה ט''ירהמבו ,הצריש המ לכ וינפל שיגהש המ םע השעיש חרואהל הרומג הנתמב חרואה לוכיד יאמדד ז''פב ימלשוריב 'יאש ףא ,תשדוקמ קפס קר איהד דדצמ ל''י ,חור תחנ חרואל אהיש ב''העבה הצורד ,לזג םושמ הזב ןיאו מ''ורת שירפהל תחנהב כ"עב תיבה לעב הצורד ורמא אלש הארנו" ל''זו ,ינאש מ''ורת תשרפהד אל םא לכאיש ול רשפא יאש יפל המורת תשרפה לש הז ןינעב אלא הז לש וחור לכמ םרתש עדוי אוהש יפ לע ףאו לכאיש ידכ אלא ונימזה אל ומצע לכו םורתי לוטיש לבא היל ליחא
	 א''מרה ירבדל רוקמה םהש[ ןישודיק ףוסב ז''אירב אצמד בתכ וירבד ףוסב םלוא םאד שרפל שיד דדצמו ,ב''העב לש לכואהמ השא שדקל לוכי חרואד ]ל''נה.ב''העבל אדיפק ןיא הזב ,ורובע ןכוה רבכש הממ ,ולש הנמהמ לטונ חרואה
	 לטונו בתכש א''מרה ןושלמ קיידל שיד ]ח''כ 'יס ע''האב[ בטיה ראבב כ''כו ותנמ םע תושעל לוכי ,םהיתונמ םיחרואהל וקליחש רחאד ,'וכו שדיקו וקלח ךרד 'סממ 'יאר תצק הזל שיד בתכ ]ד''ע 'יעס ,ח''כ 'יס[ ש''הורעבו ,הצורש המ .ט קרפ ץרא
	 הנה ,תורשעמו תומורת ותנממ שירפהל הצורש חרוא ןינעל ל''נה לכמ הלועהו לוכי ןכלו ,ולש יוהד ל''סד אצמנ ,השא הז םע שדקל לוכיד א''מרה כ''שמ יפל ןתנש המ תא ול הנקה ב''העבד שובלה ראיבש ומכו הצורש המ ולש םע תושעל.תורשעמו תומורת הב שירפהל םג לוכי הרואכל כ''או ,ול
	 ,ב''העב לש ונבל תתל אלא ורסא אלד א''רגהו לאומש תיבה כ''שמ יפל אוה ןכו ןכו .מ''ורת תשרפה ןינעל ה''הו ,הצורש המ תושעל לוכיד ולשכ יוה רחאל לבא תתל יאשר וניאד ןפואב ףאד ,ןיטיג ביטהו הנקמהו ,ץ''בשתה כ''שמ יפל אוה .ולשכ יוהד ,לזג הזב אכיל מ''מ ,רחאל
	 ג''הכב ,ולש תחלצב חנומו שגוה רבכש הממ מ''ורתה שירפמד אכיה טרפבו ריזחמ וניאד אכיהד ,המלש תמכחה כ''שמ יפל תורשעמו תומורת שירפהל לוכי תצקש ללכ ךרד ןיא ונינמזב ירהד ,ול והנקמו ,אדיפק אכיל ב''העבל רתומה  .ב''העבל רזוח חרואה ירויש
	 ט''ירהמה כ''שמ יפל ,ולש תחלצב חנומ רבכ ונממ שירפמש לכואהש ג''הכב םגו וינפל חנומש המב לבא ,ןחלושה לעש המב אלא אדיפק ןיאד םירוביג ןגמהו ןינעל ה''ה כ''או ,השא וב שדקל םגו הצורש המ תושעל לוכי ,ולש תחלצב שי םא עדוי וניאשכ קר רוסיאהד ובתכש םינורחאה יפל ןכו .מ''ורת תשרפה הממד טושפ ,ןחלושה לעש הממ םג חקיל לוכי חוירב שי םא לבא ,חוירב לכוא המ תושעל לוכי ,םירחאל הזמ ונתי אל יאדוד ,חרואה לש תחלצב רבכ חנומש.הצורש
	 חרואה לוכי ,רשעמו תומורת תשרפה ןינעלד ל''נה ט''ירהמה ןושלמ הארנ דועו ורמא אלש" בתכ ירהש ,השרפההב ל''חינ אלו דיפקמ ב''העבש ףא שירפהל תשרפה לש הז ןינעב אלא הז לש וחור תחנהב וחרוכ לעב תיבה לעב הצורד ידכ אלא ונימזה אל ומצע לכו םורתי אל םא לכאיש ול רשפא יאש יפל המורת לכאיש חור תחנ הזל ןיאש ןאכ םוקמ לכמ םרתש עדוי אוהש יפ לע ףאו לכאיש ןיאד רבוסד ,שירפיש הצור ןיאש ףאד עמשמו "היל ליחא ילוחא השרפה ילב ןנירמא ,לוכאל חרואה לכויש הצור מ''מד ןויכ ,ךכב 'יל אחינ אלו ,השרפה ךירצ אוה שירפיש הצור תמאב ב''העב ןיאד אכיה םגד רבוסד הארנו .ול לחומ יאדוד השא שדקל ןינעל קרו .חור תחנ חרואל
	 ,ולש אוה לכואה םא קפס שי כ''א ,תשדוקמ קפס איהד ל''סד ז''טה יפל םנמא אהיש ב''העב הצורד ימלשוריב ראובמד ןפואב אלא ריתהל ונאצמ אל וירבדלו.מ''ורת וינפלש הממ שירפהל לוכיו וחולשכ יוהד ל''י ג''הכבו ,חור תחנ חרואהל
	 לעש הממ חרואה לטונשכ אלא קלחנ אל ז''טה םגד ,רמול םוקמ שיד אלא הדומ ז''טה םגד רמול שי ,ורובע ןכוהש הנמהמ לטונד אכיה לבא ,ןחלושה המ וב תושעל לוכיו ,ולשכ יוה ,ולש תחלצב חנומש המד אתוובר ינה תרבסל.הצורש
	 ןינמ בור יפל ,ולש הנמב חנומ רבכש הממ חרוא לטונד אכיהד ונירבדמ אצויהו הזמ שירפהל לוכיד ה''הד רבתסמ ,השא וב שדקל לוכיד םיקסופה לש ןינבו לוכיד עמשמ ןישודיק ןינעל רימחמד ט''ירהמ תעדל ןכו ,תורשעמו תומורת םוקמ שיו ,ולש הנמהמ לטונשכ ש''כו ,אנווג לכב תורשעמו תומורת שירפהל הממ שדקל לוכי וניאד ז''טה 'ישל םג ןכ תושעל לוכי ,אנווג יאהכבד רמול.ןחלושה לע חנומש
	 א''טילש יתרפא י''רגה לש ורמאמב ]54 ןוילג[ הדש תוכילה ןועידיב ןייעו יולת ,ול ונתנש לכואה תא הנוק חרואה םאה הלאשהד בתכו ,הזב ךיראהש דועבו ,הנתמב ול הנתנו ךילע ירככב ב''ע ד''ל ףד םירדנב םינושארה תתגולפב.ש''ועי תומוקמ
	 חרואה הנק אלד ]יאמדד ז''פב[ ל''נה ימלשוריהמ קיידל רשפא הרואכל הנהו לוכי חרואש םעטה בותכל ימלשוריה ךרצוה המל כ''לאד ,וינפל שיש המ תא חרואד אתיא םאד ,חרואל חור תחנ תושעל הצור תיבה לעבד םושמ שירפהל היל אחינ אל םא ףא ,הצורש המ ולשב תושעל לוכי ה''אלב ,ול ןתינש המ הנק .ימלשוריהמ ןכ קיידד ]נ''ק 'יס[ ט''ירהמ ת''ושב תצק עמשמ ןכו .ב''העבל
	 קר ימלשוריה השקה המל תושקהל שי ירהד ,הז קויד תוחדל שי הרואכלש אלא השקה אל המלו ,לזג םושמ הזב ןיא המלו ץראה םע לשמ שירפהל רתומ ךאיה ,המורת ותמורת ןיא ,ולש וניאש תא םרותהו ,ולש וניא ירה ,רשעל לוכי ךיאד הצורד לזג םושמ השרפהב ןיאד ץרתמ ימלשוריהשכד רמול שיד ונבתכ ליעלו יוהו ,םורתל תושר תניתנ יוה יכה םושמד םג הזב ללכנ ,חרואל חור תחנ תושעל קר 'מגה התשקה אל המל השק מ''מו ,ולש וניאש םרות יוה אלו ,םורתל וחולשכ.ולש וניאש םרות רוסיא םושמ אלו לזג רוסיא םושמ
	 ןכלו ,ול ןתינש המ תא הנוק חרואד 'מגהל אטישפ הברדאד רמול שי ןכלו המו ,ולשמ םרותכ יוהד ,הלח חרוא שירפמש תורשעמו תומורת תשרפה ןיעכ אלא ,שממ לזגל הנווכה ןיא ,לזג םושמ הזב ןיא יכו ימלשוריה השקהד ז''עו ,ודבאל אלו ,הזמ לכאי חרואהש ידכ היה ב''העב תעד ירהד ,תעד תבינג תומורת הזמ שירפי םא היל תפכיא אלו ,חרואל חור תחנ תושעל הצורד ץרתמ םינורחא דועו הנקמהו ץ''בשתה ובתכש ןיעכ הזו .דוביאל ךלוהש ףא ,תורשעמו לש ותבו ונבל תתל יאשר וניאד ,ע''ק 'יס ע''ושב קספנו ןילוח 'מגב כ''שמ םגד .ץרא ךרד תוכלה םושמ אלא ,לזג םושמ וניא ,ב''העב
	 בישילא ש''ירגה ןרמ םשב א''טילש יתרפא י''רגה בתכ )( ל"נה הדש תוכילהבו שיד המ אישק אלו ,ול שיש המ תא הנוק חרואד םיקסופה תעד בשייל שיד ל''צז עמשמו ,לזג יוה חרואל חור תחנ אהיש הצורד םעטה ילולד ימלשוריהמ קיידל יוה ,חרואה תונהל הצורד ןויכד ל''י ,לכאמה הנוק חרואהד ףאד ,ולש וניאד הזמ דבאי חרואהש הצור וניא תיבה לעבד ,םדא לכ בלבו ובלבש יאנתב הנתהש ומכ השקמ ןכלו ,לכואה תא ול ןתונ וניא הז תעד לעו ,לכאמה תא םניחב דיספיו רמול ךירצו ,המורת הניא המורתה לזג יוה םא הז יפלו ,לזג יוהד ימלשוריה אל תיבה לעבד המורת ותמורת ןיא לזג יוהד ןויכ ימלשוריה לש הישוקב ללכנש ,ודיספמש אנווג יאהכב ףא ,חו
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	 ש''ירגה ןרמ תעדד םש הדש תוכילהב א''טילש יתרפא י''רגה בתכ אניד ןינעלו דיפקמ ב''העבש עדוי םא שירפהל חרואל ןיא יאדו לבטבד השעמל ל''צז בישילא ,וינפל שגומש המב הנוק חרואה ןיאד םיקסופה תעדל שוחל שיד ,השרפהה לע רשפאו ,לקהל םוקמ שי רודיהלו ארמוחל שירפמשכ ש''כו לבט קפסב לבא ארבסהל ףאו ,חרואל תוריפה תא הנקמ ב''העבהש םיקסופה תעד לע ךומסל כ''כ ןידיפקמ ןיא ונינמזבד ל''י ,לכואה דבאיש  תעד לע הנקמ ב''העב ןיאד ל''נה לע דיפקמש המו ,ויכרצ לכל ול הנקמו ,ןילכואהמ תצקמ דיספי חרואה םא 'יפא ןיאו ,השרפהב ץפח וניאש אלא ,ונוממ זובזב לע דיפקמש םושמ וניא ,השרפהה בלבש םירבדו ,םדא לכ בלבו ו
	 שגוהש הממ תורשעמו תומורת שירפמו ,וריבח לצא חראתמש חרוא  :הלאש .ב.שירפהש תומורתה םע השעי המ ,ול
	 ןפואב .הפשאל הנכילשיו ,תיקש וא ריינב המורתה ףוטעי הליחתכל  :הבושת וילע ךמוס וניאש ,תיבה לעב תדיפקמ ששוחש ינפמ ,ןכ תושעל לוכי וניאש ,רשעמ תמורתו הלודג המורת ךרוצל לכאמהמ זוחאמ רתוי דירפי ,תורשכ ינינעב דירפהש לכאמה תא תצק ררופי וא ךעמיש בוט רתויו ,תחלצה דצב וריישיו.תומורתה ךרוצל
	 רוסא הרוהט המורתו[ הפרושל הוצמ האמט המורת ןידה רקיעמ  :םירואיב םישדקה ףורשל הוצמש םשכ בר רמא'' ]א''ע ה"כ ףד[ תבש 'סמב 'יאדכ  ]ףורשל התוצמד םינושארה בור תעדו ."תאמטנש המורתה תא ףורשל הוצמ ךכ ואמטנש ךירצד םעטה ,]ףורשל הוצמ ה''ד םש[ י''שרב ינש 'יפ יפל םנמא ,אקוד הפירשב דועבו ,]הווצמ התא ךכ ה''ד םש[ 'סותב ובתכו הלקת ששח םושמ אוה הפרושל אלש ךרד לכב אלא ,אקוד הפירשב המורתה רעבל ךירצ ןיא וז םעטלד םינושאר לוכיד ]התופאל ה''דב א''ע ו''מ ףד[ םיחספב י''שרב שרופמ ןכו .הלקת ידיל אובי .םיבלכל הליכאהל ןתיל וא הפרושל
	 הפירשב וניד האמט המורתד םירבוסהכ רקיעהד םיקסופה ובתכ אניד ןינעלו תומורת תשרפה רדס סרטנוקבו ,]ב''י ק''ס 'ז 'יס תורשעמ[ שיא ןוזחב כ''כו .אקוד רפסב[ םדא ייחה קספ ןכו ויפ לעו א''וזחה ייחב ספדנש אריפש ז''רהל תורשעמו ,אקוד הפירשב הזה ןמזב המורתה ןכו הלחה'' ]ד''ל ףיעס ד''י קרפ קדצ ירעש .''םיל וקרזל וא ודבאל ןיגהונש יתעמשש ומכ אלו
	 יאמד[ א''וזחה בתכש ומכו ,המורתה םיפרוש ןיאו לקהל גהנמה השעמל םנמא האמט המורת ףורשל ןיבייח ןידה רקיעמ הנה" ]רבד לעו ה''דב א''קס ו''ט ןמיס חרוטש ינפמ הרובקב לקהל ןיגהונ ונאש ףא ,לעו ה"ד 'ב ז"כ הציב 'ות כ"שמכ ."הלקת ידיל הלע ותא אמש ןנישייחו ןתפירש ונילע
	 'יס ב''ח[ ז''בדרה ת"ושב הפירשב אלש המורתה דבאל לקהל וגהנד וניצמ רבכו אלו האמט אל המורת םהל םינתונ ןיא םיאמט םלוכש אנדיאה לבא'' ]א''לשת אלש םוקמב דוביאל הכילשמ וא התוא ןיפרושו הלקת ידיל אבי אמש הרוהט ךרדב דוע ןייעו ,]ז''י קרפ[ חרפו רותפכב עמשמ ןכו ."הלקת ידיל הב ואובי.]ד''צש ק''ס ל''ההצבו ט''לק ק''ס תומורתד ב''פ[ הנומא
	 אלש לקהל ןיגהונד המ לע המתד ]ג''י ןמיס ד''ח[ קחצי תחנמ ת''ושב ןיועיו יתיארש המ יניעב הומת לבא" ל''זו ,םינושארה בור תעדכ המורתה תא ףורשל םיפיטעמ קר ,תומורתה םיפרוש ןיא ,םיאריה לצא ףאש ,ק"האב יתויה תעב ימצעב ע"צו ,תותפשאה לש ןיתיבחב םתוא ןיכילשמו שדוק ןויזב 'יהי אלש ידכ ,ריינב יתיאר בושו 'וכו הפירשב אקוד ל"סד ,םיקסופה בור תטיש דגנכ ,ז"ע ךומסל דאמ ל"הזב תומורתה ןידב םש בתכ תורשעמו תומורת תשרפה רדס לש סרטנוקב גוהנל רוסא ,הפשאל םסינכיו ריינב םפטעי וא םרבקי ואמטנ אלש תומורת  'וכו םפטעל הצעהש ירה ,ל"כע ושרפוהש ירחא םאמטי אלו ,ןויזב גהנמ תומורתב ןכ בתכ אוה קרו ,ל"ז שיא ןוזחה ןמא
	םש 'סותב אתיאדכו ,'ואד המורתב ףא ,ןנברד יוהד ל"י ,'סותה תטישל ףא םגו

	 השעמל ןניטקנו ,אקוד הפירש צ''אש לקהל אנדיאה ןיגהונש המ יפל הנהו הכילשהלו תומורתה ףוטעל ןיגהונ אלא ,הלקת ששח אהי אלש אוה רקיעהד ,א''וזחהל תורשעמו תומורת תושרפה רדסב כ''שומכו ,ןויזיב ךרדב אהי אלש ידכ אלש םכילשיו תומורתה ףוטעיש הזכ ןפואב השעי רשפאד אכיה חרוא םג ןכלו .ןכ השעי ,ןויזיב ךרדב
	 השעי םא ב''העבב עגפי הזש ששוחש ןוגכ ,הזכ תורשפא ול ןיאד אכיה םלוא לע דיפקי ב''העבש ןויכ תומורתה ולוחי אל אנווג יאהכבד שוחל םג שיו ,ןכ וחראתנ הדוהי יברב יסוי יברו יבר'' ,יאמדד ז''פ שיר ימלשוריב 'יאדכו ,ותשרפה ]ב''העבל ערה ןושל לעב םדא ךלה[ אשיב אנשיל לזא ,דחא תיבה לעב לצא לע ךתוא םידשוח םהש ךתעד ןת[ ךונדישחמ ןוניאד ךתעד בה 'יל רמאו ןוהו ]םינוכנ םירבדה םא תוארל ב''העב בשיו[ ןול ינייעמ היל ביתי ]תורשעמה ,לכואה ןיקרוזש ומכ ןמצע ושעד[ ,ןינקתמו ןיליאל ןיליא ןיקרזמ ןישפנ ןידבע ןיא יכו 'מגה השקמו[ חור תחנה הצור וניאו ]רשעמ תמורתל ןירוריפה ונקתו ףאד[ "הינודשחד יעב אלד אלא אוה הצור ]
	 ז''פב[ םש ימלשוריב אוה ןכו ,לכואה תא תצק ךעמי וא ררופיש בוט מ''מו ש''ארהו ש''רה ושריפו .''לכואו אוהש לכ ררפמ'' חרוא תשרפה יבגל ]יאמדד לע וררפמ ןכלו ,ה''ע הב לשכי אלש המורתה דבאל ךירצד ,]א''מ יאמדד ז''פ[ אל יאדוב ,תצק סאמנש ןפואב וכעמ וא וררפמד ןויכו .ראשה לכואו ןחלושה ט''פ רשעמ 'לה[ הנומא ךרדב כ''כו .הלקת ששח אכילו ,ויריישמ לוכאל ואובי ןפואבד וררפיד ,תבש ברעמ השעש יאנת י''ע תבשב מ''ורת שירפמב ]ו''נ ק''ס .הלקת ששח ןיאו ,ולכואל ךרד ןיא הז
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	יעבר עטנו הלח רועיב ןמז
	יעבר עטנו הלח רועיב ןמז
	ל''צז לטנזור בוד םהרבא יבר ןואגה תנקסמ
	ל''צז לטנזור בוד םהרבא יבר ןואגה תנקסמ

	ותומלשב רמאמה אצמנ וב 70 ''הדש תוכילה'' ןוילגמ קתעומ
	 הלחו יעבר עטנל והל ןניפלי רועיבה תבוח רקיע ןינעלד ףאד ד''נעלנ םלוא  ... ןנירמאו ,רועיבב םבויח רקיע ןינעל קר והז ,'זנכו 'וכו שדוקה יתרעבד ארקמ אניד יאה לבא ,'זנכו ,הלח וז - תיבה ןמ ,יעבר עטנו ינש רשעמ הז - שדוקה הנש לש תוריפ ,איהה הנשבד ארקמ 'יל ןניטעממד חספה דע ה''רמ אציש קריד קר ךייש אל הז ,חספה דע ה''רמ אציש קרי רעבמ התא יאו ,רעבמ אתא איהה ריפש ךייש ז''ע ,ינע רשעמו ,ינש רשעמ ,םינשה רדסב ילת ןבויחד תורשעמ יבגל ה''רמ אציש קרי רעבמ התא יאו ,רעבמ התא איהה הנש לש איהה הנשב רמול הנשב םלודיג ךייש אל כ''ג הרואכלד ןושאר רשעמו המורתד ףאו ,חספה דע התואל דחוימ אוה הנשו הנש
	ב''כ ד''י םירבד

	 ןמ הלח תשרפה ןיחוד ,םינוש םימעטמ ,םימעפלש הזב רמול שיש ןכתי ז''יפלו הלחה שירפהל רתוי יאדכ רועיבה תונשבש ,חספה רחא ןלכואל םיניכמש תוצמה.ןרמאמכו ןתכלהכ ויתווצמ םייקל ונכזי ה''בקהו .תדכ ןרעבלו חספה םדוקמ
	70 ןוילגב ךרועה תרעה
	 הנשמ הסיעהו תוריפה םא םג ,הלחו יעבר עטנש ל''צז ]א''טילש[  לטניזור ד''אר ןואגה תנקסמ
	 הנשמ הסיעהו תוריפה םא םג ,הלחו יעבר עטנש ל''צז ]א''טילש[  לטניזור ד''אר ןואגה תנקסמ
	 תיעיבר הנש תוריפמ תורשעמו תומורת קרד ,דימ רועיבב םיבייח ,חספ ינפל תיעיבשו תיעיבר
	 תונש רדסל םירושקה תורשעמו תומורתד אוה רבסההו .םתנשב רועיבמ םירוטפ תיעיבשו
	 לש חמקמ השולינ הסיעה םא םג – הלח לבא ,םירוטפ תיעיברה הנשה לשד ןידה םהב ,הטימשה
	 וירבדלו[ .םתנשב רועיבב םיבייח ,הטימשה תונש רדסל ללכ םירושק םניאד יעבר עטנו ,תיעיבר
	 תחנמב 'יעו .]םתנשב רועיבב םיבייח האפו החכש טקל םירוכיב םגד הארנ ,ל''צז ]א''טילש[
	 תיעיברב השולינש הסיעמ הלחש ותעד םגד ל''צז סיוו קחצי יבר ןואגל )
	ה''ק הבושת ח''ח
	( קחצי
	 השולינש הסיעמ הלח אקודד וירבדמ םש עמשמ םנמא .התנשב דימ רועיבב תבייח תיעיבשבו
	 חמקה לכ[ התנשב רועיבמ הרוטפ תיעיבשו תיעיבר לש חמקמ השולנ םא לבא ,ןשי חמקמ
	 אלו הלח רועיב לע קר ןד קחצי תחנמב .]ןשי אוה ןסינ תפוקתב םיאצמנה לארשי ץרא ילודיגמ
	 םירוטפ תיעיבשו תיעיבר הנש לש יעבר עטנ תוריפד ותעדש הארנ תצק ךא ,יעבר עטנ רועיב לע
	.]האפו החכש טקל םירוכיב ה''הו[ םתנשב רועיבמ

	 ה''פ ינש רשעמ ימלשורי
	 ה''פ ינש רשעמ ימלשורי
	( וירבדב ל"צז ]א''טילש[ לטניזור ד''אר ןואגה ןייצש ואילריס ש''רב
	 יאמאו ,בייחמד אוה ןנברדמ ולש רשעמ קריד יל השקו'' בתכ )
	ה''צ ףד סילקניד ברה תאצוה ג''ה
	 ,רמאק הילע ןיקולו םירזל התלח הרוסאש שילשמ תוחפ האובתבד נ''א ...ארקמ היל טעממ אק
	 התא יאו'' ארמגה תא שרפמש ס''שרה ירבד תועמשמ ,''קרי היל ירק שילש הלדג אלש ינפמו
	 האיבה אלש האובת לע אלא שממ קרי לע רבודמ אלש ''חספ דעו ה''רמ אציש קרי רעבל קוקז
	 כ''או .הלח רועיב לע אלא מ''ורת רועיב לע רבודמ אלו ,קרי  הל ירקו מ''ורתמ הרוטפש שילש
	 הרוטפ תיעיבר לש חמקמ הסיעמ הלחש ]םיצורית ינש דוע םש שי ,הז ץוריתמ[ ונממ עמשמ
	 חמקמד עמשמו[ .רועיבב תבייח תיעיברב השולינש ףא ןשי חמקמ הסיעמ הלחו התנשב רועיבמ
	 רועיבה תבוח – שילש האיבה אלש ןויכ – מ''ורתמ הרוטפש ףא תיעיברב השולינש תישילש
	 דחא ץוריתל הז לכ ןבומכו .]ש''ייע ל''נה קחצי תחנמהמ עמשמש ומכ אל הרואכל הזו ,תיעיברב
	.םירחאה םיצוריתה ןיב קוליחה הזבד ןכתיו ס''שרב
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	 תא רעבל ע"פב הוצמ איה םאה ,תורשעמ רועיב תוצמ רדגב ונד םינורחאה ]א וא )( הטימשל 'זו 'ד הנשד חספה עיגמשכ תיבה ןמ מ"ורתה דע מ"ורתה תניתנ תוצמ תמלשה איה הניינע לכו ,ע"פב הוצמ הניא רועיבש( ])( ה"ר 'סותב 'יע[ 'רחאת לב'ד ארוסיא ןיעכו ,'זו 'ד הנש לש חספ .)
	זרת הוצמ ח"חנמ
	 א"וזח
	א"ע ,ד
	ז ,ב ,יאמד

	 ןמז היה הזו הניפסב םיאב ויהש םינקזו ג"רד השעמב )( הנשמב ]ב תא תונקהל לוכי ןיאש אכיהד )( ש"מהיפב ם"במרב ראובמו ,תורשעמה רועיב םנמא .מ"ורתה תא עובקל םש תאירקב פ"כע יגס ,םנידכ ינעו יול ןהכל תונתמה עמשמו ,תונתמה תניתנ קר 'םש תאירק' ןינע רכזומ אל הקזחה דיב ם"במרב .םהילעבל מ"ורתה תא תונקהל אקוד ךירצ רועיבה ןמזבש
	ט"מ ש"עמ ה"פ
	םש

	 תא רעבל ע"פב הוצמ איה םאד ,רועיב תוצמ רדגב ל"נהב יולת הזד רשפאו םהילעבל מ"ורתה תא תונקהל ול רשפא אלד אכיהד ל"י ,תיבה ןמ תורשעמה ןמזבד[ דבלב מ"ורת 'םש תאירק'ב יגסד רשפא הניפסב אצמנש ןוגכ )( איה רועיב תוצמ רדג םא לבא .]לוכיש המ תושעל םדאה לע לטומ רועיבה אורקל' רועיבה ןמזב תועמשמ ןיא 'ואכל ז"פל ,מ"ורתה תניתנ תבוח תמלשה.מ"ורתה תניתנ תבוח תא ךכב םילשמ אלד ןויכ ,דבלב מ"ורתה לש 'םש
	ינעו יול ןהכ

	כותרות_פנימיות
	Span
	 .תוקריו תוריפב רועיבה ןמז

	 ירבדב )( 'ינתמב ראובמ רועיבב בייחמה ירפב לודיגה ןמז הנה ]ג תנועש :ראיב ש"רבו .רועיבה ןמז םדוק 'תורשעמה תנועל' ועיגה םא יולתש ע"ר םא הנווכהד אלא ולודיגב םייוסמ בלשל עיגה ירפהש הנווכה ןיא ןאכ תורשעמה תוקריבד א"רגה תעדו[ .]חורימ[ תוריפה לש הכאלמ רמג היה רועיבה ןמז םדוק( חספה םדוק 'תורשעמה תנוע'ל ועיגהב יולת ןמזה .]ש"ע ,הכאלמ רמג צ"או ,)
	ח"מ ה"פ ש"עמ
	 עיגהו לדג אוה ירפהש רמולכ
	'זו ,'ד הנש חספ – רועיבה ןמז םדוק לכוא ארקנש בלשל

	 ש"ר ןואגה ה"ה ,ןרקה לע הנוממה גהונ -שרדמה תיב די לעש 'תורשעמה ןרק'בו תכאלמ רמוג וניאו ,'ו -ו 'ג הנש יבנעמ השענש ןיי ריאשמש א"טילש גרבנכייר 'םתכאלמ הרמגנ' אל ןיידע ךכבש ,םיגזה םע תויבחב ברועמ ראשנש ,ןייה דימ חספ יאצומבו ,'תורשעמ רועיב' תוצמב ןייה בייחתנ אל אליממו ,תורשעמל שירפמו םיבנעה םתואמ ןייה תיישע ךילהת תא רמוגו ןייהמ םיגזה תא הלוש
	 י"ע םשרנו ג"עשת זומת ח"רב ל"ז רגה השמ ר"רה ש"ע השמ תעד ישיש םוי ללוכב רמאנ  .1 א"טילש 'א ח"ת
	 י"ע םשרנו ג"עשת זומת ח"רב ל"ז רגה השמ ר"רה ש"ע השמ תעד ישיש םוי ללוכב רמאנ  .1 א"טילש 'א ח"ת

	 חספ יאצומב דימ 'תורשעמה ןרק'ל שי ךכו ,ינש רשעמ הדופו תורשעמו תומורת
	 חספ יאצומב דימ 'תורשעמה ןרק'ל שי ךכו ,ינש רשעמ הדופו תורשעמו תומורת
	 הוושש ינש רשעמ ללחל ןרקה לש םייונמה לכ ולכויש ידכב 'הרומח הטורפ'
	 .הרומח הטורפ הב שיש עבטמ לע הטורפמ תוחפ

	כותרות_פנימיות
	Span
	 .יעברו הלחב רועיבה ןמז

	 יעבר לש םינשה ירהד ,רועיבה ןמז יתמיא ןודל שי אלא ,רועיבב בייח יעבר םג ]ד ל"קוצז א"שירגה וניבר ןרמ תעדו ,תורשעמה לש םינשה רדסל ללכ םיכייש ןיא ורפסב א"טילש ק"חרגה ןרמ תעדל םלוא ,רועיבב בייח ותושרבש יעבר ירפ לכ ,מ"ורת ראשכ גהונ 'יעברב' רועיב ןידש :)( 'הנומא ךרד' ןודנה תא שי הלח ןינעל כ"ומכו .רועיבב בייח תישילש הנשב טנחש המ קרד לכש רמאנ םאה ,רשעמ תונש ןיא הלחב ירהש רועיבב תבייחתמ הלח וזיא ל"נה האובתמ התשענש הסיע אקווד וא רועיבב תבייח חספ םדוק הבייחתנש הלח( תיעיברה הנשה לש הנשה שאר ינפל הטנחש.)
	הל ק"ס ש"עמ 'להמ א"יפ
	 ,הק 'יס ח"ח קחצי תחנמ ת"וש ןייעו
	הז ןוילגו 175 ןילגו 70-71 הדש תוכילה ,ל"צצז לטנזור ד"ארגה לש ורמאמבו

	גוף_הטקסט
	Span
	 .'רועיב תוצמ' ןינעב א"וזחה ירבדב
	Span
	 םינויצו תורעה

	 ןרממ תוארוה ומסרפתנ )( רפוס םתח גוח ןועידיב הנה ]ה הממ ולא תוארוהב םייוניש םנשי לבא ,תורשעמ רועיב יניינעב )( א"וזחה )( ל"צז א"וזחה פ"ע בתכנש מ"ורת תוכלה 'וקב ספדנש:םהב םירכזנה םייונישב ןנובתהל םוקמ שיו .א"וזח רפסב ףאו
	ב"ישת תנשד פ"רעמ
	י"תכמ
	אריפש גילז 'ר ח"הרה י"ע

	 מ"ורת 'וקב וליאו .חספ לש ןושאר ט"וי ברעב רועיבה ןמז :בתכנ ל"נה ןועידיב )א ונייהו[ .היינש םעפ וז הוצמ םייקל בייח חספ לש ןורחאה ט"וי ברעבו :בתכנ.]מ"הוחב שירפהש מ"ורתה לכ תא רעבל
	 'נוקב ךא .ינעל ינע רשעמו יולל ןושאר רשעמ ןתילו :בתכנ ל"נה ןועידיב )ב הנהו .יולל ר"שעמ תניתנ ןינע הזב טמשוה .ינעל ינע רשעמ ןתילו :בתכנ מ"ורת םושמ ,יולל ר"שעמ ןתיל ןיא ז"הזבש )( תיעיבש א"וזחה ירבד הזב םיעודי א"וזחה הזב קפתסה הארנכו .םמצע פ"ע היולל םילועה וברתי אלש ל"זח תנקת .]יאדו לבטמ יולל ר"שעמ ןתונ היה ומצע א"וזחהש עודיו[ אנידל
	ה 'יס

	 ברעב ןרבקל שי ושרפוהש רשעמ תמורתו הלודג המורת :בתכנ ל"נה ןועידיב )ג הזב ריעהל שיו .הז רבד רכזנ אל ,מ"ורת 'וקב וליאו .המחה תעיקש םדוק ט"וי המורתבד )( הבושתב ט"ירהמה ירבד םיעודי הנהד ןהכל ןיא האמט המורתבד ,ןהכל המורת ןתיל צ"א ז"הזב תורשעמל דוגינב כ"או ,)( הב שומיש.רועיבה ןמזב ג"ורת רובקל םיכירצד א"וזחה בתכ עודמ
	ופוסב טמק 'יס ע"עו ה"פ 'יס
	הקלדהל היוארש ןויכ ,ןהכל הנתיל שיד האמט המורת לש 'ןמשמ' ץוח

	( ל"צז ךברעיוא ז"שרגה תעד תמאבו( רועיבה ןמזב 'האמט המורת' םלועה ןמ רעבל ךירצש ) ןמזב םלועה ןמ מ"ורתה תא רעבל ע"פב הוצמ אוה רועיבד ל"סד ל"י לבא ,) תניתנ תמלשה אוה קר ע"פב הוצמ וניא רועיבד א"וזחה תעדל לבא ,רועיבה אהי ט"מ ןהכל ג"ורת תניתנ תבוח אכיל ז"הזבד ןויכ כ"א ,ןמזה ותואב מ"ורתה.רועיבה ןמזב 'םרבקל' ךירצ
	 הספדנש הרעהב הס 'יס א"ח המלש תחנמ
	 ומכ
	תורחואמה תרודהמב
	לבט

	( ל"צז ךברעיוא ז"שרגה הזב ןד רועיבה ןמזב םירומיש תואספוק ןידב הנהו[ י"ע םרשעל הרוה הליחתבו ,ולקלקתי םתוא רשעיו חתפי םא ירהד ,) ךירצד בתכ כ"חא לבא ,עבטמה תא דבאיו עבטמה לע ש"עמה תא ללחיו ,הרירב שממ תואספוקה תא חותפל ךירצ ךכ ךרוצלו ,רועיבה ןמזב ג"ורתה תא רובקל .]ג"ורתה קלח תא איצוהל
	 תחנמ
	הס 'יס המלש

	 ,םירשועמ קפס םהו תונחב וחקלנש תוריפ :בתכנ ל"נה רפוס םתח גוח ןועידיב )ד רעבל ןיבייח לבא ,ינעל ינע רשעמ אלו ,יולל םהלש ר"שעמ ןתיל ןיבייח ןיא לבט קפס םהש תוריפד ראובמו .כ"ע ,קפסמ םלועה ןמ םהלש ינש רשעמ תא  .םש תאירק קר ינעלו יולל הניתנ צ"או ,רועיבב םיבייח
	 םניהש יאדו לבט תוריפד ל"ס )( א"וזחה ירהד ,ןייעל שי הזב הנהו תוריפהשכ ןאכו ,ול ןתו ךלשמ קדצו ליאוה ינעל ןתיל שי ע"עמ וא ש"עמ קפס ,הניתנמ רוטפ – הוצמה המיוק םא קפס שיש אלא ינע רשעמב ובייחתנ יאדו םללכבו -הזב רבסה ובתכש המכ יתיארו .ךלשמ קדצ ןיד הזב אהי אל המלו ,ןיבהל יתיכז אל יינועב םלוא )( ןויעו רקחב ל"צז אנהכ ק"ר ןואגה.ק"ודו בויח קפסמ יפט רימח הוצמה המייקתנ קפסו בויח יאדו דימת אלהד
	וט,ז תיעיבש
	דס 'מע ה"ח

	 ןושאר רשעמ ןתיל םיבייח םניא -יול וא ןהכ םילעבה םא :בתכנ ל"נה ןועידיב )ה ןתיל ןיבייח ןיא םמצע יולו ןהכהש םושמ הזב טשפהו .כ"ע ,יאדו לבטב 'יפא( ראובמ ירהד גרבנכייר ש"רגה הזב ריעהו .םירחא יולו ןהכל ר"שעמ םיכירצ ןנברדמ רחא לארשימ חורימ רחא תוריפ וחקל יולו ןהכ םאד ) הנקש ןהכש א"וזחה ריכזה אל עודמ כ"או ,םירחא יולו ןהכל תורשעמה תא ןתיל .רחא ןהכל תונתמה תא ןתיל ךירצש חורימ רחא תוריפ
	 ק"פוסב
	האפד

	 לע ארזעד סנק היהש ןמזבש )( א"וזחה בתכ הנהד רמול רשפא ילואו ז"יאש ןויכ ,רועיב תוצמ הזב גהנ אל ג"הכבד ,ר"שעמ םהל ןתיל רוסאש םייולה רמול רשפא ילוא וז ךרד לעו .ש"ע ,יולל ר"שעמה תא ןתיל איהש הוצמה רקיע ר"שעמו ג"ורת ןתיל םינהכה לע ל"זח וסנקש סנק אלא ,מ"ורת בויח ןיא רשאכש ללכ אל סנקהו ןידה רקיעמ ז"יא ,'חורימ רחאל' תוריפה תא ונקשכ םירחאל ירחא םג )( וז הניתנ םייקל לוכיו רועיבה דעומב תתל בויח וכותב  .רועיבה
	ג ,ב יאמד
	סנק תמחמ איהש
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	תורשעמ רועיב ינינעב תוארוה
	תורשעמ רועיב ינינעב תוארוה
	 ל"צז ךעבריוא ןמלז המלש יבר ןואגה ןרממ
	]
	1
	1


	שמש תיב חונמו תיב תנוכש בר
	שמש תיב חונמו תיב תנוכש בר
	 - לקניד היבוט השמ ג''הרה

	כותרות_פנימיות
	Span
	ל"צז ]א"טילש[ ךאברעיוא ןמלז המלש 'ר ןואגה ר"וממ יתעמשש םירבד

	 ןאכ אבוהו ןתספדה םרט ל"צז ]א"טילש[ ר"ומ יניע הארמל ויה ולא תובושת.ותמכסהב
	א
	כותרות_פנימיות
	Span
	המורתב רועיב בויח

	 ןוגכו ,ןהכל הניתנ םהב םימייקמ ןיאש ולאב המורתב רועיבה בויח והמ :הלאש ,הב לפטל ןיינועמ ןהכה ןיאו הקלדהל ןייואר ןניאש םילכאממ האמט המורת הנימ והייתעד וחסא ייוחסא םינהכד ה"פ 'יס א"ח 'ושתב ט"ירהמה בתכ הזבש םויכ ןתיל ןיא ללכש )( א"וזחהל וא ,םהל  ןתיל ךירצ ןיאו .ךנהב רועיבה בויח כ"א והמ ,םייולל אל ףאו םינהכל
	ב"י 'ה תיעיבש א"וזח 'יע

	 םג ירהש ,ינש רשעמ ומכ רועיבב בייח ןהכל ונתונ וניאש לכד הארנ :הבושת ןנת ו"מ ה"פ ש"עמ 'ינתמד ג"עאו ,תיבה ןמ ורעבל ךירצו שדוק ירקיא המורת רתויבו ,םלועה ןמ רועיב י"ע ינש רשעמו ןהכל הניתנב אוה המורתב רועיב בויחד איה הרומג אשרדד )(  תומביב ן"במרה ןושלמ עמשמ המורת וז ויתתנ םג ,יעבר עטנו ינש רשעמ הז ,תיבה ןמ שדוקה יתרעב קוספהמ אלא אטועימ ךהב רמאנ אל מ"מ ."רחא רועבל אלו תיברתנ הניתנל אמלא" 'וכו ולצא התוהשהל ןהכה לוכי ףאו ,םלועה ןמ רועיב ךירצ וניא ןהכל ונתנש רחאש םייקל וילע לטומ ןיידעו רסאנ אל ןהכל לארשיה ונתנ אל םאש ןכו ,רועיבה רחא ןהכל הניתנ םייקמ וניאד ךנה לכב ןכ ןיאש המ ,ןהכל
	רועיבב ןיבייחו ה"ד ב"ע ג"ע

	עעמ רועיב סרטנוק" ךותמ א"טילש בתוכה תושרב 124 הדש תוכילהב וקתעוה םירבדה  ..ונלצא םירבדה תא סיפדהל ותמכסה לע ונתדות .ח"נשת תנשבו ד"נשת תנשב ספדנש "תורש
	עעמ רועיב סרטנוק" ךותמ א"טילש בתוכה תושרב 124 הדש תוכילהב וקתעוה םירבדה  ..ונלצא םירבדה תא סיפדהל ותמכסה לע ונתדות .ח"נשת תנשבו ד"נשת תנשב ספדנש "תורש
	]
	1


	 ה"ה הפירש י"ע רעבתמ ש"עמד םירבוסהל מ"מ ,א"לש 'יס ד"ויב רוטה ש"ומכו
	 ה"ה הפירש י"ע רעבתמ ש"עמד םירבוסהל מ"מ ,א"לש 'יס ד"ויב רוטה ש"ומכו
	 םיל ךילשמו" ח"ה ש"עמ 'להמ א"יפ ם"במרה ןושלד אלא .הפירש ךירצ המורתד
	 .הפירש אקוד צ"יאד עמשמ "ףרוש וא

	 ,התפירשב הב לפטל ןיינועמ וניאו האמט המורת ול ונתנש ןהכד ,ןודל שי םג ,םלועה ןמ הרעבל בויחה לטומ וילע םגד ולישבת תחת הקסהב הנממ תונהיל אוה ,רועיבה רחא התוהשהל ןהכה לוכיד המורת יבג אמלעב ןנירמאד המ לכד לפטל ןיינועמ וניאשכ כ"אשמ ,התפירשב הנהיש דע התוא ההשמד םושמ קר.ורועיבב בייוחמ אוה םג הב
	 תנשב ל"נה "תורשעמ רועיב סרטנוק"ה תספדה רחא
	 תנשב ל"נה "תורשעמ רועיב סרטנוק"ה תספדה רחא
	 םירבדה ,ל"צז א"זשרגה ןרמ תא יתלאשו יתפסוה ד"נשת
	.ח"נשת תנשב סרטנוקה לש הינש הרודהמב וספדנ

	 ךיא כ"אד יל וריעה ,רועיבה תעשב המורתה תא דבאל ר"ומ תארוה רבדב :הלאש לבט קפס םהש ,הזב אצויכו םירומיש תואספוקב רועיבה םייקל הצעה ליעות רבעש אצמנ המורתה ררבתתשכ ירה ,הרירבב תורשעמו תומורת תשרפה 'יע ןמיס )( המלש תחנמב ירהו .המורתה דוביאב רועיב םייק אלש המ ערפמל ע"מורת תשרפה י"ע ליעויד ב"ויכו םירומיש תואספוקב רועיב ןינעל בתכ 'א ה"ס.)( .הרירב 'יע
	א"ח
	ינהמ אלד רשפא םימעט המכמד ,לוליחה תמחמ קר אוה םש ןדש המ לכו

	 יתבשח המלש תחנמב יתבתכשכ ,םהירבדב וקדצ םיררועמה" :)( הבושת יתננובתה כ"חא קרו ,הניתנב קר םיבייח הלחו רשעמ תמורתו המורתש זא הזש ןויכ ,רשפא אלדב לבא ,תונהיל ןהכה לכויש ידכ קר איה הניתנה ד"נעלו"רועיבב שממ בייחד ד"נעל רבתסמ שדק
	י"תכמ

	 רתוי תורחואמה תוספדהבש יבל תמושת תא וריעה א"סשת רועיב תארקל 'א תוא ה''ס ןמיסל )(  ,ל"צז א"זשרגה ןרמ פ"ע ופיסוה "המלש תחנמ" לש:)( ,הרעה
	א"חב
	העיפומ הניא תונושארה תוספדהבש הרעה

	 רועיבה הלחו רשעמ תמורתו המורתבד םינושארב ראובמש המ יפל קר הז לכו" הארנ ד"נעל םלואו ,הניתנ תוצמ םייקל ןהכל םתוא ןתיל ןיבייחש קר אוה םהלש קרד הארנ ז"הזב םלאו ,םהמ תונהיל וא םלכואל ןהכה לכויש ידכ קר םתנוכד ןמש וא ותמהבל ליכאהל םירועש ןוגכ ,יוליכ לש האנה תונהיל ןהכה לוכי םא אלו ליאוה םירומיש תוריפ ןכו ןיקשמ ראשו ןייב לבא ,תבש ברעב הקלדהל בייח ומצע ןהכה םגש הטונ יתעד ,םהמ תונהיל ידכ םתוא קיזחהל ללכ רשפא יתרעב לש ללכב םה םגו שדוק םהש ןויכ םלועהמ םתוא רעבל רועיבה תעשב ירמגל םירוטפ םג אליממו ,םהמ תונהיל ללכ רשפא אלד ןויכ ,תיבה ןמ שדוקה רשעמ תמורתו המורתה יוכיז לש הצעה ירמגל הלטב ז
	 ל"נה סרטנוקב ספדנו ליעל ונאבהש ובתכמ פ"ע ףיסוה הרעהה תאש הארנ.ח"נשת תנשב
	ב
	כותרות_פנימיות
	Span
	לבט קפסב רועיבה בויח

	 הניתנמ רוטפד לבט קפסבד בתכ ו"ט תוא ףוס 'ז 'יס תיעיבש ץרא ינדעמב :הלאש ,הניתנ תוצמ םויק קר אוה רועיב תבוח רקיעש םושמ רועיב תוצמב בייח וניא הארנו – .רועיב תבוח ללכ ךייש אל הניתנמ רוטפ אוהש ינעו ןושאר רשעמ וליאו אוה ןתשרפה בויח לכש ינע רשעמו ןושאר רשעמ ןינעל קר ןכ טקנד וירבדמ 'ואכל לבא .שדוק םהד רועיבב בייח ריפש המורתב לבא הניתנ תבוח םושמ רועיבה בויח ףוס ףוס אה .השרפהב ובייחל שי םעט המ הניתנמ רוטפש ןויכ הניתנ אכילדבו )( 'ינתמב ראובמכו ,ןהכל התניתנ אוה המורת יבג שדוק ירקיא לבטד ה"פ ש"עמ ימלשוריב ורמאש המו .שירפהל בייחתי המל ןתיל שירפהל ךירצו ,רועיב ךירצ היב ךיתפד שדוקה םושמד ונייה ,רועיב
	'ו 'ה ינש רשעמ

	 ,השרפהב קר בייחתי אלד ,)( ליעל הז רבד תבושת ראבתנ רבכ :הבושת וניאשכ לבא ,ריפש הניתנ םייקמ םא נ"האו ,תיבה ןמ ורעבל ךירצ םג ןכא אלא.ודבאל ךירצו רועיב ןועט שדוק ורקיאד ןויכ מ"מ רוטפ אוהד ףא הניתנ םייקמ
	'א תוא

	 תבוח ש"ל ןושאר רשעמה תניתנמ רוטפד ןויכד ץרא ינדעמב םש ראבתנש המו תמורתה תמחמ לבא ,רוטפ אוה ןושאר רשעמה דצמ נ"האד ,ףיסוהל שי ,רועיב.רשעמ תמורתה רעבלו שירפהל בייחתי ןכא רשעמ
	ג
	כותרות_פנימיות
	Span
	םירומיש תואספוקב רקפה לש הצעה ןינעב

	 לש םירומיש תואספוק ול שיש ימ ןודנב בתכ 'א ה"ס 'יס המלש תחנמב :הלאש ,ולקלקתיש ינפמ מ"ורת שירפהלו ןחתפל הצור וניאו ,רועיבה ןמז עיגהו לבט אקוד ךירצש רשפאו" ףיסוהו .'וכו םיבהוא השולש ינפב ריקפהל הצע שיד תא רעבלו ןקתל אקוד בייחתנ רבכ גחה ךותבש ןכתי יכ גחה ינפל ריקפהל ו"מ ה"פ ש"עמ הנשמב םיסרוגהל םאה ."ריקפהל אלו םלועה ןמ רשעמה ךות םג ריקפהל לכוי ,ע"ושהו ם"במרה תסריגכו "רועיב היה ןורחא ט"וי ברעבו".חספ לש יעיבש םדוק גחה
	 ותוא רחאו רועיב ןמז וניא הז עגר םדוקש םייוסמ עגר וניא רועיבה ןמז :הבושת ירפסב ל"זח ושרדש יפכו ,גחב אוה רועיבה ןמז אלא ,רועיב ןמז רחא אוה עגר ,וב ןילכ תורשעהמש לגרב אוה ונמזש )( קר ונייה ןורחא ט"וי ברע אוה ונמזד הנשמב םיסרוגהל ףא ןכלו ,חספב ונייהו חספב רועיבה ןמז יוה ריפש והדידל םג לבא ,רסאנ וניא זא דעו ,ןמזה ףוס והזד םג  כ"או
	ב"י ו"כ םירבד "רשעל הלכת יכ" קוספה לע

	 רעבלו ןקתל אקוד בייחתנ רבכש ריקפהל לוכי וניא גחבש ןכתי וז אסריגל.ריקפהל אלו ,םלועה ןמ ש"עמה
	ד
	כותרות_פנימיות
	Span
	ירכנל הריכמ

	 חקולה ירכנל לבט לש ב"ויכ וא םירומיש תואספוק רוכמל הצע שי םאה :הלאש שיש םינימה לכמ תואספוק חותפל רועיבה תעשב ךרטצי אלש ידכ ,ץמחה ידכ יאדו לבט םיחינמה תורשכ תודעול םג עגונ הז רבד[ מ"ורת שירפהלו ול 'ושתב הזב ןדו ,רוטפו בויח תבורעת ששח םהב שיש תוריפ לע שירפהל ולכויש]ז"יק 'יס ט"ח קחצי תחנמ
	 'זל הרומג הריכמ יוהד ץמח תריכמ חניתד ,הזב ליעוי המ יתנבה אל :הבושת הריכמה ימד לע לארשי םע הותשנ אלש חספה רחאו ,םינורחאה ש"ומכו םימי אלולטו אכוח אוה ןדיד ןודינב לבא ,לארשי תושרל ץמחה תא ירכנה ריזחמ דע םילבט ותושרב ראשיו ,חספה רחא וב תוכזל אלש ןיוכי לארשיהש רמול דימ בייחתמו לארשי תושרל רזוח חספה רחא יאדוו ,יוג לש אוהש רמאיו םלוע.רועיבב
	 לבטה תא יוגל רוכמי ןכ םא אלא ירכנל הריכמ לש הצע ליעוי אל ןדיד ןודינבו לבטהמ אספוק חקיל הצרישכ םעפ לכב ירה ,הזב ליעוי המ לבא ,הרומג הריכמב .הריכמה קסע לכ אלולטו אכוח אוה כ"לאש ,יוגהמ ותונקלו רוזחל לעופב ךרטצי לבט רוכמל רוסיאה תמחמ ,רוסא ה"אלב תותימצל הריכמ הזש ןויכד רשפאו.ד"כע ,ירכנל
	ה
	כותרות_פנימיות
	Span
	חספב ורעבתנ אלש תוריפל רועיבה ןמז

	 קרפ "תורשעמ רועיב סרטנוק"ב יתבתכ ,ונמזב רעיב אלו רבעש ימ ןינעב :הלאש דע רכזנש םויב רועיבה םייקיד יתבתכו ,רועיב בייח גחה רחא םגד ,'כ ףיעס 'א ,םוי לכב השעב רבועד 'ב י"סוס יאמד א"וזחב כ"שמ פ"ע אוהו ,המחה תעיקש תעדל םויה לכ ןמז ול שיש ה"ס י"סוס המלש תוחנמב ר"ומ ןיבהש המ פ"עו.א"וזחה
	 דחא לגר ןהילע רבעש תובדנו םירדנ ומכ יוהד בתכ א"וזחהד ,ינוריעה םיברו םתהד ןויכו ,ב"ע ח"י הרומת 'מגב 'ובמכו םוי לכב השעב רבוע גחה רחאל םגד רבד 'יעו[ העשו העש לכ ףא אלא םוי לכ אקוד הנווכה ןיאד םינורחאה ובתכ ימנ "םוי לכ" רבועד 'מגב כ"שמד רחאת לב לש ואלה ןינעל טקנש 'א 'יס ב"ח םהרבא ןכד םהירבדל רשפאו ,ב"ע ו"ד ה"ר רנל ךורעה םשב םג ןכ איבהו ,אקוד ואל אוה 'סב בתכ ןכו ,העש לכ וליפא אלא אקוד ואל "םוי לכ"ד ,השעה ןינעל ימנ אוה הרומתב 'מגה ירבדמ איבהש יפכו ,םוי לכב רבועד 'מגה פ"ע 'ח 'יס ךלמ תעורת רעבל ךירצש אלא םויה לכ ןמז ול ןיא א"וזחהל םג תמאבו הז ןושל הטקנש ףיעסב תונשל םאה
	 לש[ ונושלב יתשמתשהו הזב ןייעל יבל לא ללכ יתתנ אל" ")( הבושת."דימ בייחד רבתסמ ריפש תמאב לבא ,םויה לכ אוה הרואכל רשא ]א"וזחה
	י"תכמ

	 תורחואמה תוספדהבש יבל תמושת תא וריעה א"סשת רועיב תארקל ןמיסל )( ,ל"צז א"זשרגה ןרמ פ"ע ופיסוה "המלש תחנמ" לש רתוי:הרעה 'ב תוא ה"ס
	א"חב

	 דאמ טושפ םלוא ,םויו םוי לכב רבוע בתכש א"וזחה לש ונושלב יתשמתשה" השע לע רובעל אל דימ זרדזהל יאדו ךירצ רועיבה ןמז רבע רבכש רחאלד לש רועישה ללכ ךייש אל אכהד אקודב וניא םויו םוי לכ לש ןושלה יכ ,רעבלו".ןאכ ךייש אל 'וכו רמול קחודו ד"הוסב יתבתכש המ ז"יפלו ,םוי
	 ל"נה סרטנוקב ספדנו ונאבהש ובתכמ פ"ע ףיסוה הרעהה תאש הארנ.ח"נשת תנשב

	םינומשה דומילה םוי
	םינומשה דומילה םוי
	םינומשה דומילה םוי

	ש"יא תנומא - תובשיתהב הכלהל שרדמה תיב לש
	ש"יא תנומא - תובשיתהב הכלהל שרדמה תיב לש

	תוכלהב
	תוכלהב

	 תורשעמו תומורת
	 תורשעמו תומורת

	ורעבתנ אלש תוריפ 
	ורעבתנ אלש תוריפ 

	 ה"עב םייקתי
	 ה"עב םייקתי

	ט"עשת ןסינ ד"כ 'ב םויב
	ט"עשת ןסינ ד"כ 'ב םויב

	36
	36
	 רצלמ 'חר "השמ תלחנ" תסנכ תיבב 
	קרב ינבב

	 ט"עשת ןסינ ה"כ 'ג םויב
	 ט"עשת ןסינ ה"כ 'ג םויב

	)ףונ רה תנוכשל הסינכב( 
	)ףונ רה תנוכשל הסינכב( 
	1
	 דמלמה 'חר שרדמה תיב לכיהב 
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	תורשעמ רועיב
	תורשעמ רועיב
	רגנלש םיקילא ברה
	רגנלש םיקילא ברה

	 םיבייח תיעיבשה הנשה לש חספבו ,)( תיעיברה הנשה לש חספב םיבייח תיעיבשה הנשה לש חספב .תומדוקה םינשה לש תורשעמה תא רעבל.תיששו תישימח תיעיבר םינשה לש תורשעמ רעבל
	תאזה הנשה

	 םינברה י"ע 49 ןוילגב[ הבחרהב םינידה יטרפ רבכ ומסרפתנ "הדש תוכילה"ב.]א"טילש ןייטשלדא .ש ברה י"ע 70 ןוילגב ,א"טילש ןמדלוג .פו  גרבנכייר .ש
	 ,תוכלהה ירקיע תא ריכזהל קר אלא תונשיה לע רוזחל ןאכ ונירבדב הנווכה ןיא רועיב תוכלה .88 ןוילג "הדש תוכילהב" םסרפתנש רמאמ ךותמ םיחוקל םירבדה.מ''ורת ץרא יטפשמ האר ןהיטרפל
	( תורשעמ יודובו תורשעמ רועיבב תוקסועה תושרפ יתש הרותב .)
	 ךוניח תחנמ 'יע
	ז"רת הוצמ תליחת

	)( האר תשרפב
	 רשעמ לכ תא איצות םינש שלש הצקמ
	 
	:
	ח"כ ד"י םירבד
	 קלח ול ןיא יכ יולה אבו .ךירעשב ותחנהו ,איהה הנשב ,ךתאובת
	 ,ועבשו ולכאו ,ךירעשב רשא הנמלאהו םותיהו רגהו ,ךמע הלחנו
	.השעת רשא ךדי השעמ לכב ,'א 'ה ךכרבי ןעמל

	:)( אבת יכ תשרפבו.'וכו
	 ךתאובת רשעמ לכ תא רשעל הלכת יכ"
	 
	ב''י ו"כ םירבד
	 ,הנמלאלו םותיל רגל יולל התתנו ,רשעמה תנש תישילשה הנשב
	 ,תיבה ןמ שדקה יתרעב 'א 'ה ינפל תרמאו .ועבשו ךירעשב ולכאו
	 אל ינתיוצ רשא ךתוצמ לככ ,הנמלאלו םותילו רגלו יולל ויתתנ םגו
	 
	."יתחכש אלו ךיתוצממ יתרבע

	 
	 
	םיללכ

	כותרות_פנימיות
	Span
	רועיבה תוצמ .א

	 י"ע ודיב תואצמנה תונתמה לכ תא ותושרמ רעבל ושוריפ ,"תורשעמ רועיב" יולל ךיישה .ןהכל תתל - )( ןהכל ךיישה רמולכ .םהילעבל םתניתנ ינש רשעמ .ינעל תתל - )( ינעל ךיישה .יולל תתל - )( ינש רשעמו ,םלכואלו םילשוריל םנוידפ ימד וא תוריפה תא תולעהל - יעברו םילכוא ןיאש ,הזה ןמזב .םלועה ןמ ודבאלו ורעבל שי ,רועיבה ןמזב ראשנש םנוידפ ימד תא וא םמצע תוריפה תא םלועה ןמ םרעבל שי ,יעברו ינש רשעמ .)(
	הלחו תומורת
	'וכו ינע רשעמ
	ןושאר רשעמ
	יעברו ינש רשעמ וללח וילע עבטמה רמולכ

	 תוריפ ודיבש ימ ףא אלא ,רועיב תבוח שי לבטהמ רבכ ושרפוהש תונתמב קר אל ,הלח ,תורשעמ ,תומורת :תונתמה לכ תא שירפהל רועיבה תוצמ תבוחמ ,לבט.רועיב תוצמ יעברבו תונתמב םייקלו
	כותרות_פנימיות
	Span
	רועיב תוצמב םיבייחה תונתמ .ב

	 רשעמ  ,רשעמ תמורת  ,ןושאר רשעמ  ,הלודג המורת :ובייחתנ רועיב תוצמב( האפו  החכש  ,טקל  ,םירוכיב ןכו ,יעבר  ,הלח  ,ינע רשעמ  ,ינש.)
	 רשעמ ם"במר 'יע
	ב"יו 'ח 'לה א"יפ ינש

	 םינשה לש תוריפ לע קר איה )( תיעיברה הנשה לש חספב רועיב תוצמ לש חספב רועיבמ םירוטפ תיעיברה הנשה לש תוריפ ,תיעיבר הנשל תומדוקה.]מ''ורתב ובייחתנו הרקמב[ תיעיברה הנשה
	ט"עשת

	כותרות_פנימיות
	Span
	יעברו הלח .ג

	 חמקמ תיעיבר הנשב הלגלגתנש הסיעמ הלח ןיד ,םיקסופב שרופמ ונאצמ אל הלחב הבייחתנש ןויכ ,תיעיבר לש חספב רועיבמ הרוטפ םא ,תישילש הנש לש לש אוה חמקהו תויה ,רועיבב תבייח וא )( תיעיברב לש חמקמ תיעיברה הנשב הלגלגתנש הסיעמ הלח ןיד ונאצמ אל ןכו .תישילש רועיבה ןמזבש לכ אלא ,םינשה ןינמב ללכ יולת אל הלח רועיב ילואד ,תיעיבר התוא לש חמק יוצמ אל לארשי ץרא תטיחמ  םנמא[ .רועיבב בייח ,הלחב  בייח ל"צז סיו בקעי קחצי יבר ןואגל )( קחצי תחנמב .]חספ ינפל הנש תבייח תישילש הנש לש חמקמ תיעיברה הנשב הלגלגתנש הסיעמ הלחש ,בתכ תיעיברב הלגלגתנש הסיעמ הלחש םש עמשמו ,תיעיבר לש חספב רועיבב תוריפש רובסי םגש ןכתיו[
	םירוטפ הנשה לש תוריפו
	ה"ק 'יס 'ה קלח

	 םיבייח ,תיעיבר הנש לש יעבר עטנ תוריפ םא ,םיקסופב שרופמ ונאצמ אל םג ןידה לכד ,רועיבב םיבייחש הרבסמ בתכש ימ שי תיעיבר לש חספב רועיבב אוה )( תיעיבר לש חספב )( תיעיבר תוריפל רועיבמ רוטפ לש לע תחא הנש לשמ םירשעמ ןיא ,םינשה רוזחמב םייולתש תורשעמו תומורתב יולת וניא יעבר לבא – ינע רשעמ שיו ינש רשעמ םירשעמש םינש שי ,התרבח הלגלגתנש הסיעמ הלח םג וירבד יפלש ןכתיו[ .ןליאה תונשב אלא םינשה רדסב 71–ו 70 תונוילג "הדש תוכילה" 'יע ]רועיבב תבייח תיעיבר לש חמקמ תיעיברב ל"צז ]א"טילש[ לטנזור דוד םהרבא ןואגה ברה יעברו הלח ןידב בתכש המ.םש תורעהבו
	תיעיבשו
	תיעיבשו
	*
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	1


	כותרות_פנימיות
	Span
	רועיבה ןמז .ד

	 תנש לשו הטימשל תיעיברה הנשה לשו חספ לש ט"וי ברע אוה רועיבה ןמז ןורחא ט"וי ברעב א"יו ,חספ לש ןושאר ט"וי ברעב אוה רועיבהש א"י .הטימשה .תועדה יתשל שוחל שיו .חספ לש
	2
	2


	כותרות_פנימיות
	Span
	רועיבמ םירוטפה תוריפ .ה

	 ןמזבו ,ץראה םע לש תוריפ רמולכ ,יאמ אד = יאמד[ רועיבמ םירוטפ יאמד תוריפ ,תורשעמ תשרפה אלל םלכואל רוסאש ףאו ,]םירשעמ ויה ץראה ימע בורש םיבייח "לבט קפס" תוריפ .םירשעמ ץראה ימע בורד ,םירוטפ םה רועיבמ ,'מ ק"ס א"י קרפ ,ינש רשעמ תוכלה ,הנומא ךרדב[ ."יאמד" ללכב םניאו רועיבב ךומסל רשפאש תורשעמה לע הלועמ החגשה שיש םוקמבו" א"וזחה םשב בתכ הז ןינעל יאמדמ רומח אלד ל"י ,רשעלו רוזחל ןירימחמ ונאש ףא ,אנידמ הז לע .])( "רעבל ךירצ ןיאו
	ח"ל ק"ס ש"יעו

	כותרות_פנימיות
	Span
	 םתנשל תוריפה תעיבק .ו

	 הנשה לש חספב רועיבמ םירוטפ תיעיברה הנשה תוריפ 'ב תואב רומאכ םתנשל םיעבקנ תוריפה .]תיעיבש חספב םירוטפ תיעיבש תוריפ ןכו[ ,תיעיברה .םלודיגב םיוסמ בלש י"פע תישילשה הנשה לש וא תיעיברה הנשה לש םה םא בלש ותואל עיגה ירפה תיעיברה הנשה לש הנשה שאר תסינכ ינפל םא רמולכ הנשה לש חספב רועיבב בייחו ,תישילשה הנשה לש ירפכ עבקנ אוה ,עבוקה
	*
	3
	3


	.]הז רמאמ ינפל ליעל[ ,וז תרבוחב תאצמנ וירבד תנקסמ  .1
	.]הז רמאמ ינפל ליעל[ ,וז תרבוחב תאצמנ וירבד תנקסמ  .1

	 ןרמ םשב בתכש המ 'ג תוא )הז רמאמ ינפל ליעל( א"טילש לקניד ג"הרה לש ורמאמ 'יע  .2 .ל"צז א"זשרגה
	 ןרמ םשב בתכש המ 'ג תוא )הז רמאמ ינפל ליעל( א"טילש לקניד ג"הרה לש ורמאמ 'יע  .2 .ל"צז א"זשרגה

	 תישיש יבגל ןידה אוהד הארנו .תיעיברל תישילש ןיבש םינשה תפלחה לש אמגוד ונאבה  .3 עמשמש ומכו )'ב רוט 106 'מע 'ק תוא תיעיבש תוכלה תויתואה רעש( ה''לשה תעדל .תיעיבשו אטישפ ,טבשב ו''ט אוה תיעיבש יניד יבגל םג ןליאל הנשה שארש )ב''ע ו''ט ה''ר( לאננח ונברמ תיעיבש יניד יבגלש לבוקמש המ יפל ךא .תיעיברו תישילש ןידל הוש תיעיבשו תישיש ןידש ירשת 'א רחא טנחש ןליא ירפש ןויכד רמול רשפא היה ,ירשת 'א אוה הנשה שאר ןליאל םג יבגל םג תיעיבש לש ירפ אוה כ''א ,תיעיבש תשודקב שודק אוה ,טבשב ו''ט ינפל )ט"עשת( ןויכ תורשעמ רועיב יבגלד הארנ ארבסמ ךא .תיעיבש לש חספב רועיבמ רוטפו תורשעמ רועיב .תיעיבש תשודק םהב שיש ףא ,רו
	 תישיש יבגל ןידה אוהד הארנו .תיעיברל תישילש ןיבש םינשה תפלחה לש אמגוד ונאבה  .3 עמשמש ומכו )'ב רוט 106 'מע 'ק תוא תיעיבש תוכלה תויתואה רעש( ה''לשה תעדל .תיעיבשו אטישפ ,טבשב ו''ט אוה תיעיבש יניד יבגל םג ןליאל הנשה שארש )ב''ע ו''ט ה''ר( לאננח ונברמ תיעיבש יניד יבגלש לבוקמש המ יפל ךא .תיעיברו תישילש ןידל הוש תיעיבשו תישיש ןידש ירשת 'א רחא טנחש ןליא ירפש ןויכד רמול רשפא היה ,ירשת 'א אוה הנשה שאר ןליאל םג יבגל םג תיעיבש לש ירפ אוה כ''א ,תיעיבש תשודקב שודק אוה ,טבשב ו''ט ינפל )ט"עשת( ןויכ תורשעמ רועיב יבגלד הארנ ארבסמ ךא .תיעיבש לש חספב רועיבמ רוטפו תורשעמ רועיב .תיעיבש תשודק םהב שיש ףא ,רו
	ע


	 עיגה אל ירפה ןיידע תיעיברה הנשה לש הנשה שאר תסינכב םא .תיעיברה
	 עיגה אל ירפה ןיידע תיעיברה הנשה לש הנשה שאר תסינכב םא .תיעיברה
	 ירפ אוה ,תיעיברה הנשה לש הנשה שאר רחא בלש ותואל עיגהו ,עבוקה בלשל
	 הנשב רועיבב בייחתי[ תיעיבר לש חספב רועיבמ רוטפו ,תיעיברה הנשה לש
	.]תיעיבשה

	 ,האובת - םילודיגה ראשלו ,טבשב ו"ט אוה תונליאל הנשה שארש רוכזל שי אוה ןליאה תוריפב עבוקה בלשה .ירשת 'א אוה הנשה שאר – קרי ,תינטק הנשל ךייש תיעיברה הנשה לש טבשב ו"ט ינפל טנחש ןליא ירפ ןכל .הטנח ]ןליא ירפ וניאו לכאנ וערזש = תינטק[ תינטקו האובתל עבוקה בלשה ,תישילש הנשה לש )( הנשה שאר ינפל ולודיג שילשל עיגה ,ולודיג שילש אוה הנשה שאר תסינכ רחאל ולודיג שילשל עיגה .תישילשה הנשל ךייש ,תיעיברה וטקלנ ,הטיקל יפל םיעבקנ תוקרי .תיעיבר הנשל ךייש - תיעיברה הנשה לש הנשל םיכייש תיעיברה הנשה לש )( הנשה שאר ינפל תישילשה  הנשב.םיקלוח שיש 5 הרעה האר.תישילשה
	4
	4

	ירשת 'א
	ירשת 'א
	 
	5
	5


	כותרות_פנימיות
	Span
	ןליאה תוריפ .ז

	 ןמז יפל םתנשל םיעבקנו טבשב ו"ט אוה םהלש הנשה שאר ןליאה תוריפ טבשב ו"ט תסינכמ וטנח .הרבעש הנש תוריפ םה טבשב ו"ט ינפל וטנח ,הטנחה
	 םה ירשת 'א רחא וטנחש תוריפ םגד ,ישעמ אל טעמכ רבדה תיעיבשל תישש ןיבש רבעמב .4  .תיעיבש תוריפ םהש ןויכ מ''ורתמ םירוטפ
	 םה ירשת 'א רחא וטנחש תוריפ םגד ,ישעמ אל טעמכ רבדה תיעיבשל תישש ןיבש רבעמב .4  .תיעיבש תוריפ םהש ןויכ מ''ורתמ םירוטפ

	 םתנשל תוריפה תעיבק  .5
	 םתנשל תוריפה תעיבק  .5
	 תוקרי .א
	 רחא – תיעיבר הנשב וטקלנ רמולכ .םתטיקל יפל םתנשל םיעבקנו .ירשת 'א םהלש הנשה שאר .תישילש הנש תוריפ םה תישילש הנשב וטקלנ .תיעיבר הנש לש תוריפ םה ,הנשה שאר תסינכ .עבוקה אוה – רבוחמב רתוי חיבשמ וניאש – ירפה רמגנ ובש ןמזה אלא אקוד ואל הטיקלש א"יו .תיעיברה הנשב טקלנש ףא ,תישילש לש ירפ אוה )הנשה שאר ינפל( תישילשה הנשב רמגנ
	 חספב רועיבב בייח ,תישילש הנשב תורשעמה תנועל עיגה םא ,רועיב ןינעלש א"רגה תעדתיעיברב טקלנו תיעיברב םג חיבשהו לדגו ףיסוהש ףא ,תיעיבר לש
	 תוינטקו האובת .ב
	 ועיגה םא רמולכ .שילש תאבה יפל םתנשל םיעבקנו ,ירשת 'א אוה םהלש הנשה שאר הנש תוריפ םה )תיעיבר לש הנשה שאר תסינכ ינפל( תישילש הנשב םלודיג שילשל.תיעיבר תוריפ םה )הנשה שאר רחא( תיעיבר הנשב םלודיג שילשל ועיגה םא .תישילש
	)םירדהל טרפ( ןליאה תוריפ .ג
	 ינפל( תישילש הנשב וטנח .הטנחה יפל םתנשל םיעבקנו טבשב ו"ט םהלש הנשה שאר טבשב ו"ט תסינכמ( תיעיברה הנשב וטנח ,תישילש לש תוריפ םה )תיעיבר לש טבשב ו"ט.תיעיבר הנש לש תוריפ םה )ךליאו
	 תועדה לכל םיבנעו םיתיז .שילש תאבה א"יו חרפה תליפנ רחא רכינ ירפהשכ א"י  - הטנח.שילש תאבה
	 גורתא .ד
	 טקלנש גורתא ,קריכ הטיקל יפל ותנשל עבקנו ,ןליאכ טבשב ו"ט אוה גורתא לש הנשה שאר תיעיברה הנשב טקלנ תישילש לש ירפ אוה )תיעיבר לש טבשב ו"ט ינפל( תישילשה הנשב

	 תוריפ םה תיעיברה הנשה לש טבשב ו"ט ינפל וטנח רמולכתיעיבר תוריפ םה ךליאו טבשב ו"טמ וטנח ,תישילשתישילש הנש לש תוריפ םה ט"עשת תנשב
	( .הנשה תוריפ םה ,ךליאו
	 םייוצמה ןליאה תוריפ לכ טעמכ .)
	 )
	( הרבעש הנש תוריפ םה חספ ברעב קושב
	 רועיבב םיבייח חספ ברע קושב םיאצמנה רדהה תוריפ לכ םג .רועיבב םיבייחו
	 תישילש הנש תוריפ םהש חספ ינפל םיריכבמ ץיק תוריפ ונכתי[ .
	5
	 הרעה האר
	.םיבנע ,קסרפא ,קסש ןוגכ

	 שירפהל שי ,תיעיבר וא תישילש תוריפ םה םא ,קפס תמחמש ןליא תוריפ שי( ינע רשעמ שירפהל םגו )( ינש רשעמ םג םהמ םה קפסמ ,קפסמ תורשעמ ינש םישירפמ רמולכ ) ינש רשעמ םישירפמד רועיבמ רוטפ ומצע ינשה רשעמ םנמא .רועיב םיבייח םג ינע רשעמ םגו ינש רשעמ םג שירפמ םאו[ .םירוטפ כ"או ,תיעיבר לש םה ילוא תעדל ,םירדה ןוגכ הטיקל וא הטנח יפל םתנשל םיעבקנ םא קפס שיש תמחמ .]רועיבב בייח ינשה רשעמ םגש רבתסמ 'א תוא ףוס 5 הרעהב א"רגה
	 לבטבו
	הכרב ילב רשעמה תא תודפלו
	ינעל ,ינעה רשעמ תא תתל םג יאדו

	כותרות_פנימיות
	Span
	םירומיש תואספוק .ח

	 ,ירפה רומיש לש ךיראת וניא אספוקה יבג לעש )( רוצייה ךיראת םילכימב ירפה תא םירמשמ הנועבש םימעפ ;אספוקה ךותל יולימה ךיראת אלא תרכמנה הנטקה אספוקל ותוא םיריבעמ כ"חאו ,תולודג םירומיש תואספוק וא ךכ ,אספוק התוא לש יולימה ךיראת עיפומ םינוק ונאש אספוקה לע .ןכרצל אוה אספוקה ןכות ךא תיעיבר הנשמ איה אספוקה לע עיפומה ךיראתהש ןכתיש אוה אספוקבש ירקיעה רצומהש עודי םא םג .רועיבב בייחו ,תישילשה הנשהמ םייקל שי תיעיבר הנשמ םה ובש םירצומה לכש רורב אל םא ,תיעיבר הנשמ.רועיב תוצמ םהב
	ךיראתה דוק וא

	.תיעיבר הנש לש ירפ אוה )ךליאו טבשב ו"ט תסינכמ(
	.תיעיבר הנש לש ירפ אוה )ךליאו טבשב ו"ט תסינכמ(
	.תיעיבר הנש לש ירפ אוה )ךליאו טבשב ו"ט תסינכמ(

	 תיעיברב םג לודגל ףיסוהש ףא תישילשב לדגש גורתאש רבתסמ )א תוא ףוס( א"רגה תעדל.תיעיבר לש חספב רועיבב בייח תיעיברב טקלנו
	)גורתאל טרפ( ,םירחא  רדה תוריפ .ה
	 תוריפ לככ םניד וא הטיקל יפל םיעבקנו גורתאכ םניד םא קפס ךא טבשב ו"ט םהלש הנשה שאר )תיעיבר לש טבשב ו"ט ינפל( תישילש הנשב טנחש רדה ירפ ןכל ,הטנח יפל םיעבקנו ןליאהצו ,תיעיבר לש וא תישילש לש אוה םא קפס ,)ךליאו טבשב ו"ט תסינכמ( תיעיבר הנשב טקלנו רשעמ תנש תיעיבר( ינש רשעמ םגו )ינע רשעמ תנש תישילש הנש( ינע רשעמ םג שירפהל ךיר רשעמ תא םנמא .תישילש תוריפ םה ילואש ,קפסמ רועיבב םיבייחו ,הכרב ילב ותודפלו ,)ינש רתב ןנילזאד םושמ אוה ירה ינש רשעמב םיבייח םא ,ךשפנ-הממד רעבל ךירצ ןיא ומצע ינשה .תיעיברה הנשה לש תוריפ םה כ"א ,הטיקל
	ע

	 תנועל ועיגהש לכ ,תיעיברב וטקלנש ףאש ,תוקרי יבגל )א תוא ףוס( ליעל ,א"רגה תעד יפל ןכא.רועיבב בייח ל"נה םירדהה לש ינש רשעמ םגש רבתסמ ,רועיבב םיבייח ,תישילשב תורשעמ

	רועיבה
	רועיבה
	 

	כותרות_פנימיות
	Span
	רועיבה השעמ .ט

	 שירפהל .א :וילע חספ לש ט"וי ברעב רועיבב םיבייחה תוריפ ודיב שיש ימ לכ .רועיב תוצמ יעברו ינש רשעמבו תונתמב םייקל .ב .הלחו תורשעמו תומורת
	 רשעמו ,ןהכל הלחו רשעמ תמורת ,המורת םינתונ ןיאש לבוקמה גהנמה יפל ,יולו ןהכל תונתמה תתל ךירצ ןיא רועיבה תעשב םג ,יולל םינתונ ןיא ןושאר האמט המורתו האמט הלחש בתכש ימ שיו .הנשה לכ וכרדכ תונתמב גהונ אלא )( א"טילש לקניד ג"הרה לש ורמאמ האר .רועיבה ןמזב ףורשל שי איהש םושמ ןיב הנממ תונהיל דמוע ןהכה ןיאש ,הלחו המורתש ,ל"צז א"זשרגה רועיבב םיבייח ,ןהכל המורתה תא םינתונ ןיאש םיגהונל ,הרוהט ןיבו ,האמט( 49 ןוילג ז''משת תנשמ הדש תוכילה 'יעו .יעברו ינש רשעמכ דוביא לש המורתש רמול דדצמש )( קחצי תחנמה תעד איבהש רחאש ) א"טילש בישילא ש"ירגהו" :בתכ ,רועיבה ןמזב ףורשל שי האמט הלחו האמט."רוטפ
	ליעל וז תרבוחב
	 21 'מע
	ו"ק 'יס ח"ח
	51 הרעה

	 תונתמה תא רעבל םהל שי ,יוללו ןהכל תונתמה תא הנשה לכ תתל ןיגהונה-לבט ודיב שי םאו .יוללו ןהכל תונתמה תא תתל רמולכ ,חספ לש ט"וי ברעב םגש רבוסש שיו .יוללו ןהכל תתלו ,תורשעמו תומורת ונממ שירפהל בייח ,יאדו תא תתל בייח וניא קפסמש ףא תורשעמו תומורת שירפהל בייח לבט קפסמ.תונתמה
	כותרות_פנימיות
	Span
	ינע רשעמ רועיב .י

	 ינע רשעמ ,רועיבמ רוטפ ,ינעל ותתל בויח ןיאו תויה ,לבט קפסמ ינע רשעמ שירפה ןיב ,יאדו לבטמ ינע רשעמ ודיב שיש ימ ןכל ,רועיבב בייח יאדו לבטמ שירפהל בייח ,יאדו-לבט ודיב שי םאו .ורעבל בייח ,רחאמ לבק ןיב ומצעב ףא שירפהל בייח לבט קפסמ םגש רבוסש שיו .]ינעל תתל[ ורעבלו ינע רשעמ ט"וי ברעב ינעל ינעה רשעמ תא תתל איה רועיבה תוצמ .ינעל תתל בייח וניאש( הנשה לכ הנקמש ךרד התוא איה ינעל ינעה רשעמ תאנקה ךרד .חספ לש.)
	 האר
	301 ,18 ,46 'סמ "הדש תוכילה"

	כותרות_פנימיות
	Span
	יעברו ינש רשעמ רועיב .אי

	 ראש רועיבמ יעבר עטנו ינש רשעמ רועיב תוצמ הנוש )( ליעל רומאכ רועיב ,םילעבל םתוא תתלו ותושרמ רעבל הוצמה תונתמה ראשבש ,תונתמה תא וא םמצע תוריפה תא ,םלועהמ םתוא דבאל אוה הזה ןמזב יעברו ינש רשעמ ינש רשעמ .עבטמבש "הרומחה הטורפ"ה תא םג דבאל שי ,ודפנ וב עבטמה םא ןכו ,תיעיבר הנש תוריפמ ינש רשעמ הדפנ ובש עבטמו תיעיבר הנש תוריפמ 'יע[ .תיעיברה הנשב רועיבמ םירוטפ תיעיבר הנש תוריפמ איה הרומח הטורפה.]א"רגה םשב א תוא ףוס 5 הרעה
	'א תוא
	6
	6


	 תא דבאלו עבטמ לע חספ ברעב ללחל לוכי יעברו ינשה רשעמ תוריפ תא עבטמ לע ותודפל לוכי ,יעברו ינש רשעמ לש עבטמ ול שיש ימ ןכו .עבטמה ןוגכ ,ינש רשעמ לש תועבטמ המכ ול שיש ימ ןכו הטורפ תוחפל הושש "ןטק" עבטמ לע תועבטמה לכ תא תודפל לוכי ,וילע ללחל דחא עבטממ רתוי דחייש ןרק"ב "הרומח הטורפ" תודוא[ ןטקה עבטמה תא ט"וי ברעב דבאלו ,"ןטק".]הז רמאמ רחא ןמקל האר "תורשעמה
	7
	7


	 הטורפ"ה תא םג ללחל וילע ,ןטק עבטמ לע ינשה רשעמ עבטמ תא ללחמ םא הרומח הטורפמ ץוח עבטמבש ינש רשעמ" :וכרדכ רמאי אל ןכלו[ ."הרומחה ללוחמ ]ולא תועבטמבש[ הז עבטמבש ינש רשעמ" :רמאי אלא ".ללוחמ ובש ןמ דבאל ,רעבל שי ןטקה עבטמה תאו ,"הז עבטמ לע ,ךירצש ושמוחו אוה.בוט םוי ברעב םלועה
	8
	8


	כותרות_פנימיות
	Span
	עבטמ רועיב .בי

	 םיםיבייח ]רועיבב םיבייחש םינשה תוריפמ[ ינש רשעמ תשודק וב שיש עבטמ םיל הטורפה ךילשיו" 'ו ד"צר ע"ושב בתכ דוביאה ךרד ,רועיבה ןמזב דבאל
	 הושמ תוחפ ינש רשעמ וילע תודפל רשפא יא "הרומח הטורפ" הדופ אוה וב עבטמב ןיא םא  .6 םילובט רצומה יביכרמ לכ אלש הרקמב דחוימב יוצמ הטורפ הושמ תוחפ ינש רשעמ[ .הטורפ.]ינש רשעמב בייח ויביכרממ דחא ירפ קרש תואקשמב ןוגכ ,קלח קר אלא ינש רשעמל
	 הושמ תוחפ ינש רשעמ וילע תודפל רשפא יא "הרומח הטורפ" הדופ אוה וב עבטמב ןיא םא  .6 םילובט רצומה יביכרמ לכ אלש הרקמב דחוימב יוצמ הטורפ הושמ תוחפ ינש רשעמ[ .הטורפ.]ינש רשעמב בייח ויביכרממ דחא ירפ קרש תואקשמב ןוגכ ,קלח קר אלא ינש רשעמל
	 ט"ויב[ צ''החא גח ורסיאבו ומצע חספב םג הרומח הטורפ שי "תורשעמה ןרק" לש תועבטמב.]הרומח הטורפ ןיא חספ לש ןורחא

	 ח"גא 10 - מ תוחפ איה הטורפ ט"עשת 'ב רדא תליחתב  .7
	 ח"גא 10 - מ תוחפ איה הטורפ ט"עשת 'ב רדא תליחתב  .7

	 ושמוח" רמוא םאו ,שמוח בייח וניאש ינש רשעמ עבטמב שי ילואש ,"ךירצש ושמוח" ונבתכ  .8ורפ תוחפל הוש אוה "ןטקה" עבטמה םא .שמוח ךירצש המ לע קר שמוח ףיסומ אוה "ךירצש.)והימ ה"ד( ז"ט 'ג יאמד ,)שי ה"ד( א"י ו"ט יאמד א"וזח 'יע .ךכ לע דיפקהל ךרוצ ןיא ,עברו הט
	 ושמוח" רמוא םאו ,שמוח בייח וניאש ינש רשעמ עבטמב שי ילואש ,"ךירצש ושמוח" ונבתכ  .8ורפ תוחפל הוש אוה "ןטקה" עבטמה םא .שמוח ךירצש המ לע קר שמוח ףיסומ אוה "ךירצש.)והימ ה"ד( ז"ט 'ג יאמד ,)שי ה"ד( א"י ו"ט יאמד א"וזח 'יע .ךכ לע דיפקהל ךרוצ ןיא ,עברו הט
	ע

	 הצורה .המצע ינפב הטורפ לע בויח תגרד לכ תודפל ונרכזה אלו לבוקמה חסונה יפכ ונבתכ -ןהל ששוח אוהש בויחה תוגרד רפסמכ תוטורפ הב שיש ]תועבטמ יתש וא[ עבטמ חקי רדהל עבטמש ינש רשעמ" רמאיו – תוטורפ  5 – כ שי לקש יצח לש עבטמב ט"עשת 'א רדא שדוחב תדרפנ הטורפ לע ללוחמ אהי המצע ינפב בויח תגרד לכ ,ךירצש ושמוחו ]ולא תועבטמב[ הז".]ולא תועבטמב[ הז עבטמבש

	 הארנו "הקיחשה רחא רהנב הנכילשי וא חורל הנרזפיו 
	 הארנו "הקיחשה רחא רהנב הנכילשי וא חורל הנרזפיו 
	10
	10

	הנקחשי וא 
	9
	9

	לודגה
	.דוביא יוה ותוא תקרפמו הסיממה הצמוחב עבטמה תא חינמ םאד

	כותרות_פנימיות
	Span
	םירומיש .גי

	 לוכי וניאו רועיבב םיבייחה ,'דכו תואקשמ יקובקב ,םירומיש ודיב שיש ימ לוכי קחדה תעשב ,ולקלקתיש ששחמ ,רועיב תוצמ םייקלו רשעל ידכ םחתופל רמאיו )( ויבהוא םה וליפא השלש ינפב םריקפהל תוכזל הצור יניא יתיבב םהש ףאו …ב םיאצמנה … תא ריקפמ ינא" :םהינפב .וילע תלטומ רועיבה תבוח ןיא ולש םניאו רקפה םה תוריפהו תויה ."םהב.רועיבב דימ בייחתמ תוריפב הכזי רשאכ
	רקפההמ וכזי אלש םהב חוטבו
	11
	11


	 םהב םייקיו םהב הכזי ,םחתפיו ,ריקפהש תואקשמב ,םירומישב שמתשי רשאכ תמורתו המורתש תוטישל ,תורשעמו תומורת שירפי .םויב וב רועיב תוצמ ןתי יאדו ינע רשעמ .םלועה ןמ םרעבי ,םלועה ןמ רעבל בייח ]הלח[ רשעמ תא רעביו עבטמ לע םדפי וא ,םלועה ןמ תוריפה תא רעבי וא :ינש רשעמ .ינעל תוכזל םירחאמ עונמל לוכי וניא רקפה תוריפהש ןמז לכ  .םלועה ןמ עבטמה.םהב
	12
	12


	כותרות_פנימיות
	Span
	רעיב אלו רבע .די

	 ףאש א"וזחה תעד .ורסאנ אל ,רועיבה ןמזב רועיב תוצמ םהב ומייק אלש תוריפ תוריפש ,םירבוס שיו .ורסאנ אל ]דוביא אוה םרועיבש[ יעברו ינש רשעמ תוריפ – רועיבה ןמזב ורעבתנ אל םא ,דוביא לש רועיבב םיבייחה יעברו ינש רשעמ רשפא יא ,רועיבה ןמז רחא יעברו ינש רשעמ םירסואה תעדלש הארנו .ורסאנ.םמצע תוריפה תא רעבל בייח אלא .םירוסא םהשכ םתודפל
	 תוריפמ ינש רשעמ ףא אלא ,רסאנ רעבתנ אלש ינש רשעמ קר אלש בתכש שי( ותודפל רשפא יא בוש .רסאנ רועיבה ןמזב לבט ויהש.)
	 שירפהל שי דציכ 
	13
	13

	ןמקל האר
	וז הטישל ינש רשעמ

	 םיל הטורפה ךילשיו" ל"נה ע"ושב ותסריגש תצק עמשמש ג"י ק"ס ו"מק ד"וי ך"ש 'יע  .9.ב"י ק"ס ו"מק ז"ט 'יעו ]"לודגה םיל" םוקמב[ "חלמה
	 םיל הטורפה ךילשיו" ל"נה ע"ושב ותסריגש תצק עמשמש ג"י ק"ס ו"מק ד"וי ך"ש 'יע  .9.ב"י ק"ס ו"מק ז"ט 'יעו ]"לודגה םיל" םוקמב[ "חלמה
	 וא טמקל הרומ היה רועיבה ןמזב" :'כ תוא "א"וזחה םשב םיקספ" קלחב םיערז רשוי ירמאב"קחדה תעשב אל םא ,םיל הכילומש םדוק עבטמה תא רובשל

	 הקיחש וא םיקלח רפסמל עבטמה תא ךותחל קיפסמ םא הקיחשה איה המכ ונאצמ אל  .10.א"וזחה םשב 6 הרעה 'יעו .שממ
	 הקיחש וא םיקלח רפסמל עבטמה תא ךותחל קיפסמ םא הקיחשה איה המכ ונאצמ אל  .10.א"וזחה םשב 6 הרעה 'יעו .שממ

	 תופסונ תוצע ל"צז ]א"טילש[ ךבריוא ןמלז המלש יבר ןואגל ה"ס 'יס המלש תחנמב 'יע  .11.םירומיש רועיבל
	 תופסונ תוצע ל"צז ]א"טילש[ ךבריוא ןמלז המלש יבר ןואגל ה"ס 'יס המלש תחנמב 'יע  .11.םירומיש רועיבל

	.ל"צז ]א"טילש[ א"זשרגה ןרמ םשב )תוריפ ה"ד ד"י תוא ןמקל( ונבתכש המ האר   .12
	.ל"צז ]א"טילש[ א"זשרגה ןרמ םשב )תוריפ ה"ד ד"י תוא ןמקל( ונבתכש המ האר   .12

	 9%  כ  שי תוריפה ךותבו ,לח אל ןוידפה ,גוהנכ ותוא ודפו ינש רשעמ ושירפה םא ,וז העדל  .13.לוכאל םירוסאש ינש רשעמ םהו ,םתודפל רשפא יאש ינש רשעמ תשודקב םישודקה תוריפ
	 9%  כ  שי תוריפה ךותבו ,לח אל ןוידפה ,גוהנכ ותוא ודפו ינש רשעמ ושירפה םא ,וז העדל  .13.לוכאל םירוסאש ינש רשעמ םהו ,םתודפל רשפא יאש ינש רשעמ תשודקב םישודקה תוריפ

	 ה"ס ןמיס ל"צז ]א"טילש[ ךבריוא ןמלז המלש יבר ןואגה ןרמל המלש תחנמב ינש רשעמ אקוד ,רועיבה ןמז רחא ינש רשעמ םירסואה םגש רשפאש בתכ ,'ב שירפמ רועיבה ןמז רחא םג ןכלו .ינש רשעמל םילובטה תוריפ אל ךא ומצע.עבטמה תא רעבלו ינשה רשעמ תא תודפל לוכיו תורשעמו תומורת םהמ
	( .םויב וב רועיב תוצמ םייקל בייח רועיבה ןמזב ורעבתנ אלש תוריפ רועיבב םיבייחה לבט תוריפ לבק םא ןכו .) בייח ,יאדו-ינע-רשעמ שירפהש רחא .הלחו תורשעמו תומורת שירפהל בייח תא רעביו הדפי ,ינש-רשעמה תא תודפל רשפאש תוטישל .םויב וב ינעל תתל תא דבאיו רעבי ,תודפל רשפא יא רועיבה ןמז רחאש תוטישלו .םויב וב עבטמה ןכו םויב וב ןתי ,יולל רשעמו ןהכל תומורת תתל םיגהונה[ .ינשה רשעמ תוריפ .]םויב וב םפרשי ,ףורשל שי האמט הלחו המורתש )( ליעלד העדל
	 המ האר
	א"זשרגה םשב הזה עטקה ףוסב ונבתכש
	'י תוא

	 הארנו" )( א"וזחה ירבד פ"ע "םויב וב" רעבל ךירצש ונבתכ 'ב תוא ה"ס ןמיס א"ח המלש תחנמבד אלא .'וכו "רועיב רחא  םוי לכב רבועד ונושלב יתשמתשה" )( הרעהב א"זשרגה בתכ רבע רבכש רחאלד דאמ טושפ םלוא ,םויו םוי לכב רבועש בתכש א"וזחה לש לכ לש ןושלה יכ ,רעבלו השע לע רובעל אל דימ זרדזהל יאדו ךירצ רועיבה ןמז."םוי לש רועישה ללכ ךייש אל אכהד אקודב ןיא םויו םוי
	םאש הארנו ה"ד 'ז 'ב יאמד
	העיפומ הניא הרעהה הנושארה הספדהב
	14
	14


	 ינש רשעמש תוטישל ששוחש ,םמצע ינש רשעמ תוריפ תא רעבל הצור םא ךא תודפל רשפא םא וליפא וא ,תודפל רשפא יא רועיבה ןמז וילע רבעש לבטו ,םויב וב עבטמה תא דבאל ול השק הדפי םאש ,עבטמב תודפל הצור וניא אוה תומורת שירפמש ינפל :ךכ השעי םמצע ינש-רשעמ תוריפ תא דבאל ול ףידעו דירפי רמולכ ]תוריפה תא רעבל לכויש ידכ[ ינש רשעמל תוריפ דחיי תורשעמו ,ליגרכ דירפמש האממ דחאמ רתויל ףסונב[ רתוי תצק וא 9% תוריפה ללכמ זוחאמ רתוי .א ,"תומירע" 'ג וינפל ויהיו תוריפה לכמ לדבומ 9% - ה תא חיניו ןושאר רשעמו המורת תשרפה חסונ רמאי ].תוריפה ראש .ג   .9% .ב   )( ינש רשעמו…" ליגרכ רמאי אל ינש רשעמ תשרפהב ךא 
	15
	15

	1%מ רתוי
	16
	16


	 םשב כ"שמ 'ה תוא )הז רמאמ ינפל ליעל( א"טילש לקניד .ט.מ ג"הרה לש ורמאמב האר  .14.ל"צז א"זשרגה ןרמ
	 םשב כ"שמ 'ה תוא )הז רמאמ ינפל ליעל( א"טילש לקניד .ט.מ ג"הרה לש ורמאמב האר  .14.ל"צז א"זשרגה ןרמ

	 לכ ינש רשעמ תועבטמ תא םירעבמ רועיבה ןמז רחא תמייוסמ הפוקת תורשעמה ןרקב  .15.ןרקה תועבטמ לע ללחל םילוכי םייונמהו ,םוי
	 לכ ינש רשעמ תועבטמ תא םירעבמ רועיבה ןמז רחא תמייוסמ הפוקת תורשעמה ןרקב  .15.ןרקה תועבטמ לע ללחל םילוכי םייונמהו ,םוי

	 ילוא ,"ולא תוריפ םורד דצב" רמאי םאו .9% – מ רתוי לידבה ילואד "ולא תוריפב" ונבתכ  .16 קייודמה .תומכה ]יצח וא[ עברמ רתוי םיללוכ םניא "תוריפה םורדב" וא "םורד דצ" םילמה 109 הדש תוכילה 'יע ."הטמ ןווכל םהלש ןוילעה דצמ ולא תוריפב ינש רשעמו" רמול רתויב.27 'מע
	 ילוא ,"ולא תוריפ םורד דצב" רמאי םאו .9% – מ רתוי לידבה ילואד "ולא תוריפב" ונבתכ  .16 קייודמה .תומכה ]יצח וא[ עברמ רתוי םיללוכ םניא "תוריפה םורדב" וא "םורד דצ" םילמה 109 הדש תוכילה 'יע ."הטמ ןווכל םהלש ןוילעה דצמ ולא תוריפב ינש רשעמו" רמול רתויב.27 'מע

	 ל''צז א''זשרגה תעדלו[ םוי ותואב םמצע ינשה רשעמ תוריפ תא רעבי אלא "אוה
	 ל''צז א''זשרגה תעדלו[ םוי ותואב םמצע ינשה רשעמ תוריפ תא רעבי אלא "אוה
	.]דימ רעבי

	כותרות_פנימיות
	Span
	תוצממ הלח .וט

	 תבייח תיעיבשהו תיעיברה הנשה לש תוצממ השרפוהש הלח )( רומאכ תוצמה לכמ שירפהל שי רועיבה תנשב ןכל .הנש התוא לש חספ ברעב רועיבב.דעומה לוחב םתצקמ לעו חספ ברעב םתצקמ לע שירפהל ןיאו ,חספ ברעב הלח
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	 כ"א ,רועיבמ םירוטפ ןהכל םינתונ ןיא הנשה לכש תונתמש )( ליעל ונבתכ תוצמ הלחב ןיא ,ןהכל הלח תתל םיגהונ ןיאש ןויכ רמול רשפא היה הרואכל םנמא .רועיב תוצמ וב ןיאד חספ ינפל הלח שירפהל ךירצ אל םג כ"או רועיב ןיאש ףא רועיבה ןמז ינפל לבטמ תונתמה לכ שירפהלו דיפקהל םיגהונה הברה )( םהילעבל תונתמה תא םינתונ ןמזב ףורשל שי האמט המורתו האמט הלחש בתכש שיש 'ט תוא ליעל 'יעו ןרמ םשב בתכש המ 'א תוא א"טילש לקניד ג"הרה לש ורמאמב 'יעו רועיבה. ל"צז א"זשרגה
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	שרדמה תיב שאר - יתרפא ףסוי ג"הרה
	שרדמה תיב שאר - יתרפא ףסוי ג"הרה

	א
	ד"סב
	,א"טילש יתרפא ברה ר"ומ דובכל
	 תורשעמ יודיו ןידוותמ ןיאש םימעט השש שי יאמד 'להב א"וזחבד עודי הנה םרכ שיש ל"ייק הנהו ."יעבר"ל םכייש אל םימעטהמ בורד יתרעה הנה .ז"הזב תודוותהל לוכי אוה םאה ,ל"וחב יעבר םרכ יניד םייקש ימ כ"או .ל"וחב יעבר ןידוותמ ןיאד רבוס ומצע א"וזחהד ד"נעלנד ףאו .ז"הזב וליפא תורשעמ יודיו .קפסב הז חינה ש"עמ 'להמ א"יפב הנומא ךרדב לבא ,ומצע ינפב יעבר לע ל"וח ינב ינהד דצ שיו ,ג"הכב תרושעמ יודיו תודוותהל תמאב שי הרואכל כ"או אתיא בר רשעמ תפסותב[ .ז"הזב וליפא שממ אתיירואד הוצמ הזב םימייקמ ,יעבר יניד םויק ירחא ףודרל םעט דוע שי ל"נהלו ,יעבר תוצמ םייק ע"יז א"רגהד.]ז"הזב וליפא ת"המ תורשעמ יודיו תודוותהל 
	,א"טילש ר"ומ תבושתל הפצמה
	ץראווש ןבואר
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	 דובכל

	א"טילש ץרווש ר"ר 'וכו ג"הרה
	,יוארכ ר"תכשדחא
	 ל"וחב - יעבר םרכ ול שיש ימל תורשעמ יודיו רמול ש"מ תודוא הרצקב יננה ,א"וזחה ןרמ תעדל םירבדה בתוכ 'בכ אלה ,םניבהל יתיכז אל ר"תכ תליחמבו
	 רבכו .ץראה תרותב תוגהל חרזמב ותרות בלו ברעמב אוהש ח"ת ץרווש ןבואר 'ר ג"הרה .*.ולא םיאשונב י"כ םירוביח הברה םסריפ
	 רבכו .ץראה תרותב תוגהל חרזמב ותרות בלו ברעמב אוהש ח"ת ץרווש ןבואר 'ר ג"הרה .*.ולא םיאשונב י"כ םירוביח הברה םסריפ
	 יאמד א"וזחב ראובמכו ,ז"הזב תורשעמ יודיו תוצמ םימיקמ ןיאש רבס ל"קוצז א"וזחה ןרמ עודיכ.'ו ק"סבו 'ה ק"יסב רקיעב 'ב 'יס
	 לש תחא הוצמב בייח לבא מ"ורת תשרפה תבוח ול ןיאו ל"וחב רדה יכ רמול שקיב ל"נה ג"הרה.י"אב ןידותמ ןיא ז"הזבש וז העדל ףא תודותהל ךירצ ילואו לוכי ,יעבר םרכ
	 ןרמ תעדל השעמלש יאדו מ"מ רבדה תודוא בתכב מ"ומה ךישמה ול ונבשהש בתכמה רחאל םג שדוח א"טילש יקסבינק ח"רגה ןרממ ונעמשש יפכו .ל"וחב יעבר םרכ לש יודיו א"א א"וזחה.א.י                                                                                                             .ט"עשת 'ב רדא

	 ד"ה א"יפזרתש"עממ
	( ד"בארה תעד והינמ דחו ,יודיו ןיאש תוביס המכו המכ הנומ אוה אלהו
	.ז"הזב תורשעמ יודיו ןיאש )
	( ךוניחהו )

	( דבלב יעבר לע יודיו ןיאד ל"ס א"וזחהש ןייצמ 'בכ ךכל ףסונב היה םא" ל"זו )( הזב קפתסנ הנומא ךרדבו ) וב ןיאש רבדש תעדה לע הלעי םולכ ז"יפלו ,"הדותי םא ע"צ דבל יעבר עטנ ול תישעמ הניחבמ םג .תודוותהל שיד א"וזחה רמאי ,רועיב בייח אוה םא תוריהב 'פא ל"וחב ירהש ,ןייעל שי ודיבש יעבר תוריפ רעביש ירחא חספב תודוותהל ןניקסע ל"וחב ירהד - ,ד"בארה תעדכ םירוטפד רשפא טבשב ו"ט ינפל וטנח.ד"בארה תעדכ םירוטפד רשפא טבשב ו"ט ינפל וטנח וליפא כ"או
	 עדוי יניא יינועבו
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	 יודיוהד )( בתכ ,יודיוהו רועיבה רקיע אוהש ינש רשעמב - א"וזחה הנהו רמאנ םא םג כ"או ,יונב חבזמ היהש ןמזב ותכלהכ ש"עמ לכא רשאכ אקווד.יודיו אהי ךיאהו ,אנידכ הליכא ול ןיא ירה ,הרותה ןמ ל"וחב גהונ םרכב יעברד
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	 הזש המדנ ל"וחב םרכב יעבר םויקב יודיו אהי א"וזחה תעדלש רמול ,רבד ףוס לכ םייקל הכוז וניאש םוקמ אוה ל"וחש טרפבו .'וכו אעראב אביצי תניחבב.ינתיווצ רשא לככ יתישע רמול לכויש - ץראב תויולתה תווצמה
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	השמ-תלחנ תליהק בר - ןמלפ יבצ יבר ג"הרה
	השמ-תלחנ תליהק בר - ןמלפ יבצ יבר ג"הרה

	 ,השרפהה לע ךרבלו מ"ורת שירפהל ךירצו ,לבט לש תוריפ ול שיש ימ הנה שירפהלו רוזחלו ולטבלו השרפהה לע לאשהל ודיבו ,הכרב אלב שירפהו חכשו וא ,הכרבב ןידכ שירפהל ידכ יכה דבעמל ימד ריפש יא ןייעל שי .הכרבב ןידכ ,הכירצ הניאש הכרב םרוגכ הז בשחנ הכרבב בייחתהל ידכ יכה דיבעד ןויכ אמלד תא איבהל ידכ אלא השרפהה לטבמ וניאו רבכ םינקותמ ויתוריפ אתשה אהד.הכרב בויח ידיל ומצע
	 בייחתהל ידכ יקדצט דיבעד אכיה םיניד יקוליח המכ הז ןיעכ ןינעב וניצמו ח"וא ע"ושב הנהד .אל וא הכירצ הניאש הכרב םרוג םושמ הזב שי םא ,הכרבב ךירצ םא ןילוחל םידי תליטנ ןינעל םיקסופה תקולחמ איבה ג"יס ט"נק 'יס םשל ןיוכי הליחתכלד ,ע"ושה בתכו .אל וא הליכאל תרשכמה הליטנל ןיוכל וידי לוטיל ךירצ ,םימ ול שיו ןויכ אל םאד ,בתכ הליחתכלו ה"ד םש ל"הבבו ,ךכ אצי אמש שוחל שיד ךרבי אל לבא ,הנוכ ךירצד םירבוסה תעד ידי תאצל תינש בייחתיש ידכ וידי אמטיש בוטד הארנד ,ל"הבה בתכו ,הנושאר הליטנב רבכ הליטנב אציד םירבוסה תעדלד ףאד ראובמו .ךרבל לכויו הינש הליטנב יאדו הכרב םרוג שממ היל הוה הכרבב בייחתהל ידכ וידי אמטמש המ ירה ,הנושאר הליטנ תוצמ םייקמ אמש ששח ם
	 רדסה לילבד ,ע"ושה בתכ א"ס ה"עת 'יסב הנהד ,שממ ז"יעכ אמגוד דוע וניצמו תליכאל וידי לוטיו רוזחי ,]הקשמב ולוביטד םושמ[ ספרכל וידי לטנד ג"עא ותעד חיסה אמש ןנישייח םייתניב ללהו הדגהה רמאד ןויכד ,י"טנע ךרביו הצמ םשב וידי לוטי ה"דב ל"הבה םש בתכו ,ןה תוינקסע םיידיד ,ףנוטמ םוקמב עגנו וידי לוטילו רוזחל ךירצ ןיא וידי רמישש ול רורב םאד ,)( טקלה ילבשה םאד ,בתכ ז"ס ח"נק 'יס ע"ושבד ,אתגולפב הז אילת ןידד ל"הבה בתכו ,תינש םא אתגולפב הז אילת ,םחל לוכאל הצורו הקשמב םלוביטש תוריפל וידי לטנ ךכלד 'ד ףיעסב םש ראובמכ ,אל וא הזה ןמזב י"טנב בייח הקשמב ולוביטש רבד ןיאד םירבוסה תעדלו ,אתגולפ ךה םושמ הכרב אלב תוריפל 
	ח"יר יס

	ט"עשת ירשת שרדמה תיב לש ןויעה םויב רמאנש רועיש .*
	ט"עשת ירשת שרדמה תיב לש ןויעה םויב רמאנש רועיש .*

	 חיסה אל םא קפסמ ךכלד ז"סב םש א"מרה בתכו ,לוטילו רוזחל ךירצד א"יד
	 חיסה אל םא קפסמ ךכלד ז"סב םש א"מרה בתכו ,לוטילו רוזחל ךירצד א"יד
	 ותעד חיסה אלו ספרכל וידי לטנ םא ףא נ"ה כ"א ,הכרב אלב לוטיו רוזחי ותעד
	 לבא ,הנושאר הליטנ ינהמ אל אמש ,וידי לוטילו רוזחל ךירצ מ"מ ,וידי תרימשמ
	 וידי אמטי הז ןפואבש ןוכנהו ,ל"הבה בתכו .הינש הליטנ לע ךרבי אל קפסמ
	 הליטנב אציד םירבוסה תעדלד ףאד ראובמו .ךרבל לכויש ידכ הליטנה םדוק
	 ןויכ ה"פא ,צ"אש הכרב םרוג ירה הכרבה ליבשב וידי אמטמש המ ,הנושאר
	 ךרבי אל םא םתעדלו ,הכרבב הליטנ ךירצד םירבוסה תעדל שוחל יכה דיבעד
	 שוחל ךירצ ןיאו הכרבב ומצע בייחל ירש ,הכרב אלב הליטנ תוצמ םייקמד אצמנ
	.צ"אש הכרב םרוגל הזב

	 'יס ח"וא ע"ושב הנהד ,תשרופמ הריתס הזב וניצמ הרואכל אסיג ךדיאמ םלואו ם"במרה תעדכ ל"סד ,רקובב וילע ךרבל ךירצ הלילב ותילטב ןלה ,בתכ ז"טס 'ח ב"מ ק"ס ב"מבו .קספה הלילה יוהו ,םוי תוסכ אוה םא ףא תיציצ ןמז ואל הלילד בייח םוי תוסכד והל אריבסו םיקלוח שיד ,א"ס ח"י 'יסב ע"ושה ירבדמ איבה םא וילע ךרבל ןיא לקהל תוכרב קפסד א"מרה םש בתכו ,הלילב ושבול וליפא תעד לע םויב וטשפ םאד ,ב"מ ק"ס 'ח 'יסב םש ב"מה בתכו .הלילב וטשפ אל ןוכנ ןיא הליחתכל מ"מו ,ושבולו רזוחשכ ךרבל ךירצ ע"כל ,ףכית ושבלל אלש הכרב םרוג םושמ ,ע"כל הכרבב בייחתיש ידכ םויב וטשופל וז הצע תושעל ףא הכרבב בייחד םירבוסה תעדל ירה ימנ אכהד השקו .
	 ןויכמ םאה ,הוצמה ףוג לע אוה קפסה שרוש י"טנ יבגד ,קלחל שיש רשפאו  ,תפ לוכאל אבשכ התע בייח ,תרשכמה הליטנ םשל התיה אל הנושארה הליטנש ,הליטנה בויחמ אליממד האצות איה הכרבה ןידו ,אל וא ךרבלו וידי תא לוטיל הכרבה בויחו ,יאשר יאדו תרותמ הליטנב ומצע בייחל הצורש לכד ןנירמא הזבו ,הכרבב ומצע בייחל הלועפב קסוע וניא וידי אמטמש המב ירהש ,לוחי אליממ ידכ ןכ השועש ןויכ ךכלו ,ע"כל הליטנ תוצמב ומצע בייחל איהש הלועפב אלא יבג לבא ,ימד ריפש ,הכרבב לוטיל ידכ ונייהד ,ע"כל ןידכ הליטנ תבוח ידי תאצל שרושו ,הוצמב אתשה ביוחמ יאדובו ,קפס ןאכ ןיא הוצמה ףוג יבגלד ,תיציצ רקיעד אצמנ ,אל וא םויב ךרבלו רוזחל ךירצ םא ,הכרבה יבגל קר איה
	,תומוקמ 'גמ הז קוליח לע תושקהל שי םלואו 
	 םיבייח םלוכ ,תופנכ 'ד לש םידגב המכ ול שי םא ,בתכ ב"יס 'ח 'יסב ע"ושהד .א ךרבי אל םלוכ לע הליחתמ ותעד היהו קספה אלב םלוכ םשבל םאו ,תיציצב ןידה אוהו ,תחאו תחא לכ לע ךרבל ךירצ םהיניב קיספמ םאו ,תחא הכרב אלא תחא לכ לע ךרבמו םהיניב קיספמכ יוה םלוכ לע הליחתמ ותעד התיה אל םא לע הליחתמ ותעד התיה אלש אכיהד ,היה אל םא ה"דב םש ל"הבה בתכו ,תחאו םידגב השלש וא םינש דימת שובלל וכרד םא ,אמתס דגבה תא שבל אלא ,םלוכ ויה אל םאו ,ךרבלו רוזחל ךירצ ןיא ,הכרב תעשב וינפל םלוכ ויהו תופנכ 'ד לש תעשב וינפל ויהש םידגבה שבלש םדוק םידגבה ראש ול ואיבה לבא וינפל םלוכ "םייחה תוצרא"ה בתכו .ךרביו רוזחי אל קפסמו ,
	ב"יס ץראה בל

	 די לש ןיליפת לע חינהל ךרבמ ןיליפת תכרבבד ,בתכ ה"ס ה"כ 'יסב ע"ושה .ב י"שר תעד אוהו ,ןהיתשל תחא הכרב םא יכ ךרבי אלו שאר לש חינמ כ"חאו אל 'יפא ןיליפת תוצמ לע שאר לש לע ךרבל גהנמהד ,בתכ א"מרהו ,ם"במרהו ה"ד א"ער ישודיחבד ,איבה בוטו ה"ד ל"היבבו .ש"ארה תעדכ םייתניב קיספה די לש ןיליפת לע ךרבמש העשבד אוהו ,ע"כל הכרבב בייחתיש הצע בתכ ,ןכו תאצל אלש ןיוכמ ינא ,ןהיתשל תחא הכרבב יגסד י"שרכ ןידה םאד ןיוכי ,חינהל בתכו ,שאר לש לע ךרבל לכויו םייתניב חסכ יוהו ,שאר לש לע חינהל תכרבב ,צ"אש הכרב םרוג ללכב הז ןיאד ,)( "םייחה תוצרא"ה םשב ל"הבה תעדל ףא ןכ תושעל ירשד עמשמו .אנידד אקיפס םושמ ןכ תושעל חרכומ אהד ן
	ב"קס הדוהי ץרא

	 םוקמ 'יה ,שאר לשו די לש ןיליפתבו םידגב המכ שבולב ,יתרת והנהב הנהו ,תיציצ ןמז אוה הליל םא ירה ,הלילב ותילטב ןשי יבגד ,ליעלד ךנה לכמ קלחל לע תינש ךרבלו רוזחל םרוגשכ ךכלו ,תכשמנה תחא הוצמ איה השיבלה לכ ירה שבול יבג ןכ ןיאש המ ,צ"אש הכרב םרוגל יפט הז בשחנ תכשמנה הוצמ התוא הוצמ איה תילטו תילט לכ תמאב ,שאר לשו די לש ןיליפת יבג ןכו ,תותילט המכ הוצמ יקלח 'ב םה ר"שתו די לש ןיליפת ןכו ,ומצעל הכרב בייחמו המצע ינפב ןכו ,תותילטה לכ תא רטופ תחא הכרבבש אלא ,ומצעל הכרב בייחמ דחא לכש אכיה הזבו ,ןהיתשל רטופ תחא הכרבב ע"ושהו ם"במרהו י"שר תעדל ןיליפתב 'ב םהב שי םצעבד ןויכ ,יאשר רוטפל אלש ןיוכמ ול שיש הכרב קפס 
	 הדועסה ךותב הקשמ ראש וא םימ התושהד ,בתכ ז"ס ד"עק 'יסב ע"ושה .ג אלב לוכאל ךרד ןיאש יפל הדועסה תמחמ םיאבכ יבישחד .םהילע ךרבל ןיא ךותב תוריפ לכואכ ונידד ,הדועסבש םימה לע ךרבל ךירצד םירמוא שיו ,היתש תעד לע ךרביו הדועסה םדוק התשי קפסה ןמ קלתסהל הצורהו ,הדועסה ירשו ע"כל שוחימ תיב ןיא הזבד עמשמו .ע"כל אציו ,הדועסה ךותב תותשל ירהד השק הכירצ הניאש הכרב םרוג םושמ ןאכ ןיאו יכה דבעמל הליחתכל 'יסב ב"מה כ"שמכ .צ"אש הכרב םרוג הז בשחנ ,רקיע איהש ,הנושארה העדל הכרב ךרבל ןיא ,וינפל ךורע ןחלושה םא הדועסה םדוקד 'ד תוא ב"קסס ו"עק הכרב םורגל רוסאד םושמ הדועסה ךותב הכרב ךירצ וניאש רבד לוכאל צ"א
	 ותילטב ןשי היהש ימ יבג הנהד ,רחא ןינעב אוה הזב קוליחה שרושד ,הארנ ןכל תעד לע םויב וטשופל ןיא הליחתכלד ב"מ ק"ס 'ח 'יסב ב"מה בתכד ,הלילב תעדל צ"אש הכרב םרוג םושמ ,ע"כל הכרבב בייחתיש ידכ ףכית ושבולל אלש ןיאו הלילב תיציצב בייח םוי תוסכד ל"סד םירטופה תעדל ירה םתה ,םירטופה שיו ,םויב התע שבולש וז השיבל לע ךריב רבכש אצמנ ירה ,קספה הלילה ירה ,תינש בייחתהל ידכ וטשופשכו ,השיבלה ךשמה לכ תרטופה הכרב רבכ רוסאו ,שממ צ"אש הכרב םרוג יוה הזו ,תמדוקה הכרבה חכ תא לטבמ אוה הכרב אלב הוצמ םייקיו תיציצ שבלי אלש ידכ הז השועש פ"עא ןכ תושעל ,ג"הכב ףא רוסא שממ צ"אש הכרב םרוגד ,םויב תינש ךרבל םיבייחמה תעדל וא ,תרשכמה ה
	 יעב יא םהמ המכ לע קפס שיש ןפואב תותילט המכ שבולב םג ,ז"פל התעמו ידכ םהיניב ותעד חיסמש לכ ,ומצעל הוצמ אוה תילט לכש ןויכ ,אל וא יכורב תעדל שוחל ידכ יכה דיבע יאו ,שממ צ"אש הכרב םרוג ז"יא ,הכרבב ומצע בייחל.ימד ריפש הכרבב םיבייחמה
	 'יסד איההכ ,לח רבכש הכרבה חכ עיקפהל הלועפ השועשכ אקודד ,רשפא דועו תעדל לח רבכש הכרבה עיקפהל ידכ םויב וטשופו ותילטב הלילב ןשיב ז"טס 'ח המכ ול שי םא לבא ,ןינע לכב רוסאו שממ צ"אש הכרב םרוג הז בשחנ ,ןירטופה ותעד חיסיש ידכ ראשה שובללמ התע ענמנש ,שובלל תופנכ 'ד לש םידגב עיקפהל השעו םוקב הלועפ השוע וניאש ןויכ ןושארה דגב לע ךריבש  הכרבהמ השועש לכו ,רומג הכירצ הניאש הכרב םרוג הז ןיא ,שובללמ ענמנ קר ,הכרבה .ימד ריפש יקפסמ תאצל ידכ אוה
	 לבטמ תורשעמו תומורת שירפהש ימב ,ונירבדב ונחתפד יאמב ןנא הזחנ התעו ,הכרב אלב שירפהש ןידכ אלש דיבעד יאמ ןקתל ידכ לאשיל הצורו ,ךרבל חכשו םושמ הזב שי םאה ,הכרבב ןידכ שירפיו רוזחיו ותשרפה לטבי הלאשה י"עו תוריפהד ,הכרבב ומצע בייחל ידכ איה הלאשה רקיע לכד ןויכ ,צ"אש הכרב םרוג ןודינ ןאכ ןיא ,מ"ורתד אנווג ךהב הנה .התשענ רבכ השרפההו םינקותמ רבכ הלאשה רקיע לכו ,םינקותמ תוריפהו ,המייקתנ רבכ השרפההד ,הוצמה ףוגב םויק ןאכ אהי אלש ,הכרבב ומצע בייחל ידכ ,הכרבה םושמ איה השרפהה לע ול רוסאד הלילב ותילטב ןשיד אהב םעטה רקיע םא כ"א ,הכרב אלב הוצמ םייקמ אמש שוחל הזב הצורד ףא ,הכרבב ומצע בייחל ידכ םויב ותילט טו
	 טושפל ול ןיאד ,הלילב ותילטב ןשי יבג םעטה רקיעד ,ראבתנש המ יפל לבא תעדלו ,הליחתמ ךרב רבכש םושמ אוה הכרבב ומצע בייחל ידכ םויב ותילט ףא הז רוסאל שי ךכלו ,וילעש תרטופה הכרבה חכ לטבמ אוה ירה םירטופה רשפא כ"א ,ןיבייחמה תעדל הכרב אלב הוצמ םייקל אלש שוחל ידכ ןכ השועשכ ידכ ותשרפה לע התע לאשנו ,ללכ הלחתמ ךרב אלש ןדיד ןודנב אכה ,ז"פלד הכרב םרוגל שוחל ול ןיאו ,ימד ריפש ,הכרב אלב הוצמ םויק ודיב ראשי אלש ,הליטנה לע ךריב אלו הקשמב םלוביטש תוריפל וידי לטנל הז תומדל שיד ,צ"אש השועד ןויכד ,הכרבב י"טנב ומצע בייחל ידכ תפ תליכא םדוק וידי אמטל יאשרד הוצמה והדידל םייקל הצור וניאו י"טנב בייחד םירבוסה תעדל שוחל ידכ ןכ הניאש 
	 אל םורעהו םלאה ,ןנת א"מ תומורת תכסמד ק"פב הנהד ,הזד ןודל שיש המו אמעטד ,ד"ה תומורתמ ד"פב ם"במרהו ,ימלשוריה םשב ש"רה 'יפו .ומורתי ירהו ,םורתל ךכ םושמ םהמ ענמנ המל ב"צו .ךרבל ןילוכי ןיאש ,הכרב םושמ אלב םורתי אל המל ,ךרבלמ סונא אוה םלא פ"כעד ןויכו ,איה הוצמ הכרבה אלב השרפהד ,הזמ וחיכוהש שיו .הוצמה םייקל לוכיש ןפואה ותואב הכרב יודיו יבג הנהד ,תוחדל שיו ,הזב שי רוסיא אלא ,הוצמ ןורסח קר וב ןיא הכרב אל ,"יתחכש אלו ךתוצממ יתרבע אל" ,א"י הנשמ ש"עמד ה"פב ןנת תורשעמ ו"בקא הכרבה לע הנוכהד ש"רה 'יפו .וילע ךמש ריכזהלמו ךכרבלמ יתחכש ןאכמ עמשמד ,ו"קס 'ב 'יס יאמדב א"וזחה בתכו .תור
	 ידכד ל"י ,ארוסיאה רבע הכרב אלב השרפהבד אמינ יאד ,ןודל שי התעמו ירהש ,לאשיל יצמ ריפש ,)( ,השעש רוסיאה ןקתל ןויכו ,רבעש רוסיאה תא ןקתמ אוה הלאשה י"ע ,ערפמל השרפהה תא רקועשכ לע לאשנד אה ,צ"אש הכרב םרוג הז ןיאד רשפא ,רוסיאה תא ןקתל כ"ג ותנוכד ,הכרבב שירפהלו רוזחל בייחתמ אליממו רוסיאה ןוקית םושמ אוה השרפהה ,םירטופה 'ישל םג הכרבב ומצע בייחל ידכ אוה ותלועפ רקיעד תיציצל ימד אלו ןוגכ ,רוסיאב שירפהש ימד ,א"כקס 'ד 'יס יאמדב א"וזחה כ"שמל אימד אכהו ידכ לאשיל וילע הוצמו לאשיל לוכי ,הלודג המורתל ןושאר רשעמ םידקהש םרוג הז בישח אל הכרבב שירפהלו רוזחל ךרטצי ז"יעד ףאו ,רוסיאה ןקתל םא ףאו ,לא
	ארוסיא דבע ע"כל ירה אכהו

	 בורק ינפל היבג הוהד אדבועב גלפומו קהבומ םכח דימלת לאש הז רבדו הליחתמו .ע"נמ לארשי ילודג ןיב הלודג הרעס הזב ררוע ותעשבו ,הנש םישימחל בישהו ,וז הלאש ותוא לאשו ל"צז ךש מ"ארגה ןרמ תיבל שדוקה םוקמל הלע ,הכירצ הניאש הכרב םרוג םושמ הזב ןיאו ,לאשיל ימד ריפשד טושפ רבדה יכ ךכ רחאו .צ"אש הכרב םרוג הז ןיא ןידכ אלש שירפהש המ תא הזב ןקתמד ןויכד םרוג ללכב איוהד טושפ הארנד ,רמאו ל"צז יקסביינק י"ירגה ןרמד הימק לאש לאשנו ,הליכאל םייוארו ןידכ רבכ םינקותמ תוריפהד ןויכ ,הכירצ הניאש הכרב בויח ידיל םמצע איבהלו השרפהב ומצע בייחל ול ןיא ןכ לע ,הכרבה םושמ קר.הכירצ הניאש הכרב םרוג הוהד ,הכרב
	 ח"ת ולצא 'יהש ב"בל ל"צז ןרמ רפיס תישילש הדועסב ק"בש תדועסב כ"חאו ןקתי אל לאשי םא ףאד רשפאד ,הזב לפלפלו ןודל ףיסוהו ,וז הלאש לאשו דחא תא לטיב הלאשה י"עד יהנד םושמ ,הכרב אלב שירפהש הזב רבעש רוסיאה הלאשה י"עד ,הלטב אל השרפהה השעמ םוקמ לכמ ,ערפמל המורתה תולח םלבטל םירזוח תוריפהש אלא ,םלועמ השרפה השעמ היה אלש הז בשחנ אל .ד"כע ,רוסיאה ןקתינ אלו הכרב אלב השרפה השעמ היה מ"מ לבא ,ערפמל הלאשה י"עד וירבדכ חיכוהל הצרו ,ל"צז ןמרב המלש יבר ןואגה ונתח םש היהו לבט שירפהש ימ ה"תלאד ,היה אלכ בישח אלו ,ירמגל ערפמל לטב אל השעמה ותכרבש ז"יע םרוג ירהו ,ירש יאמא ,ךרוצ הזיא םוש
	 ,ןאכל הזו ןאכל דדיצ הז ,קרב ינבב ח"תה ןיב בר ןינע ותעשב הררוע וז הלאש ,רהזיורק םלואב ב"בב ןוזלארשי 'פשמ לצא ןיאושינ תחמש המייקתה תע ותואב דימלת ותוא ררועתה זאו ,הפוחל ןיתמהו םש בשי ל"צז בישילא ש"ירגה ןרמו תא וינפל גיצה ,הלאשה תא וינפל שיגנ הבה רמאו ,השעמה לעב קהבומ םכח אלו ,וילע ןיא לאשיל הוצמ הארנה יפכש ל"צז ברה ןרמ רמאו ,הידדצו הלאשה תא ןקתל ידכ לאשיל הוצמד א"וזחה בתכש ג"תל ןושאר רשעמ םידקהל ימד הז ןיא הכרב אלב השרפה לבא ,ותשרפהב הרות רוסיא לע רבע םתהד ,רוסיאה אלב שירפמהו ,הכרבב שירפהל איה םימכח תוצמד ,הוצמ לוטיב םא יכ רוסיא םידיב הוצמ לוטיב םושמ אוה ,םורתי 
	 ךריבש הכרבה ערפמל בשחנ אל השרפהה לע לאשנד אכיהד אה ,וירבדלו םשב 'כש ו"קסס א"לש 'יס ד"ויב "הבושת יחתפ"ה ד"פע ל"י ,הלטבל הכרבכ הלטבל הכרב ששח הזב ןיא השרפהה לע לאושהד ,כ"ש 'יס ד"וי ס"תח ת"וש ןפואב אוה השרפהה ןינעו "שירפהל ונוצו" ךרבמ הככש יפל ,ךריבש המ לע והזד ונייהו .כ"ע השע ןכו ,ןכ ד"ע שירפהל ונוצ הככ כ"א ,לאשיל חכ ראשיש איה הכרבהו ,הלאש חכ ראשיש ןפואב ךרביש הכרב ונקית ז"עו ,הוצמה תרוצ ורפסב א"טילש ואדנל בד יבר ר"גהו .רקעת םא ןיבו םייקתת םא ןיב השעמה לע הכרב אלב שירפמהד ,הארנ ס"תחה תרבסלד ,בתכ )( "בוט רכז" ירהש ,הכרבה לוטיבב רבעש רוסיאה רוקעל הלאשה ליעות אל לאשי םא ףא םא 
	ג"י תוא 'ט 'יס

	 ינבשוח ,בתכ 'ג תוא ז"יה ד"פ תומורת 'לה "ץרא ינדעמ" ,רפסבד וארה ז"חאלו ,הפיה לע ערמ םרותב ל"ז א"ער כ"שמכ ,לאשיל הוצמ הכרב אלב םרת םאש ל"יארגה ןרמ םגו .כ"ע םירוכיבל המורת םידקמב ב"ע הוצמ ךוניח תחנמבו ימד ריפשד ארבתסמד ,השעמה לעב םכח דימלת ותואל רמא ל"צז ןמנייטש הכרבה לוטיב תא ןקתל ונוצרו ,הכרב אלב ןידכ אלש שירפהש ןויכ ,לאשיל וטקנד עמשמו .כ"ע ,צ"אש הכרב םרוג בישח אל ךכלו ,וז השרפהב לטיבש.רוסיאה תא ןקתמ הלאשה י"עו ,הכרב אלב שירפה םא רבדב שי רוסיאש
	 אוהו ,רודה ינקז ודדצ רשא תאו "קחצי תחנמ" לעב ןואגהל וז הלאש החלשנו המ ןקתל ליבשב לאשיל ןיאש דדצו ,ח"יק 'יס 'ט קלח ויתובושתב אבוהו ,בישה ז"טה ב"פ תומורת 'לה "הנומא ךרד" רפסבו .םירבד תוכירא ש"ע ,ךרבל רסיחש ךרבל חכשש ליבשב תורשעמה לע לואשל ןיאד ,בתכ ב"לת ק"ס הכלהה ןויצב י"ירגה[ ןואגה ויבא םשב קחצי תחנמב כ"כש איבהו ,תובכעמ ןיא תוכרבד ןויכ.ל"צז ]יקסביינק
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	כותרות_פנימיות
	Span
	ירחסמה רוצייה יגהנמ לש הריקס

	ךאברור .ג תנק
	הביבסה תנגהו חמוצה יעדמל הקלחמה
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	 אבה יול אוה תושרפב רכזומה יולהש ארבסמ דמול הדהי 'ר םאד השק תצק ונירבדל םג  .1 התתנו' אובת יכ תשרפב קוספהמ דמול אלו האר תשרפמ קוספ איבמ המל ,ןושאר רשעמ לבקל תשרפבש רמול רשפא היה ילואו ,'רשעל הלכת יכ' אובת יכ תשרפב החתפ אתיירבהש 'יולל דיחי ןושלב בותכש ןויכ ,"הנמלאה םותיהו רגהו ךמע הלחנו קלח ול ןיא יכ יולה אבו" בותכ הארכהש הדוהי 'רל היל עמשמ ,הנמלאה םותיהו רגהו יולה ואבו םיבר ןושלב בותכ אלו יולה אבו' ינע רשעמל הנמלאהו םותיה ,רגהו ןושאר רשעמל אב יולו ,םירכזומה ראשל יולה ןיב דירפה בות ןורהאו השמ יבגל קר ,םיברל תסחייתמ דיחי ןושלב תבתכנה הלועפהש ארקב אוה ליגר םנמא[ 
	 אבה יול אוה תושרפב רכזומה יולהש ארבסמ דמול הדהי 'ר םאד השק תצק ונירבדל םג  .1 התתנו' אובת יכ תשרפב קוספהמ דמול אלו האר תשרפמ קוספ איבמ המל ,ןושאר רשעמ לבקל תשרפבש רמול רשפא היה ילואו ,'רשעל הלכת יכ' אובת יכ תשרפב החתפ אתיירבהש 'יולל דיחי ןושלב בותכש ןויכ ,"הנמלאה םותיהו רגהו ךמע הלחנו קלח ול ןיא יכ יולה אבו" בותכ הארכהש הדוהי 'רל היל עמשמ ,הנמלאה םותיהו רגהו יולה ואבו םיבר ןושלב בותכ אלו יולה אבו' ינע רשעמל הנמלאהו םותיה ,רגהו ןושאר רשעמל אב יולו ,םירכזומה ראשל יולה ןיב דירפה בות ןורהאו השמ יבגל קר ,םיברל תסחייתמ דיחי ןושלב תבתכנה הלועפהש ארקב אוה ליגר םנמא[ 
	ע


	אבת-יכ ,האררשעמה תנש ה"ד ב"י ו"כ םירבד
	 ל"בירו ,ןושאר רשעמ חקולש יול אוה ארקב רכזומה יולהש דמול הדוהי 'רש
	 הרואכלו .ינע רשעמ לבקל אבש ינע יול אוהש םירבוס בקעי ןב רזעילא יברו
	 ינע יול אוה השרפב רכזומה יולש בקעי ןב רזעילא 'רכ 'מגה תנקסמש הארנ
	 דחוימבו ,ל"ביר םשב הנושארה אתיירבב םג אוה ךכו ינע רשעמ ול תתל שיש
	 רשעמש םידמולש ל"בירל היאר האיבמ 'מגהש 'יכה ימנ אינת' 'מגב אסריגל
	 ושוריפב י"שר יאמא השק תצק כ"א   
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	הלחנל שקוהדמ קספה ול ןיא ןושאר
	 רשעמ לבקל אבה יול אוה )
	( תושרפה יתשבש יולהש שריפ הרותל
	 ילואו .ינע רשעמ לבקל אבה ינע יול אוהש 'מגה תנקסמכ שריפ אל ןושאר
	 הארנ רתויד םירבוס בקעי ןב רעילא יברו ל"ביר םגש רבוס י"שרד ,רמול רשפא
	 ןכתי םג לבא ,ןושאר רשעמ לבקל אבש יול אוה תושרפה יתשבש יולהש רמול
	 םג ינע רשעמ תנשב רכזומש אהמ ןכל ,ינע רשעמ לבקל אבש יול אוהש רמול
	 הנווכה ילואד ,ינע רשעמ תנשב גהונ ןושאר רשעמש חיכוהל ןיא 'יולל התתנו'
	 שקוה ןושאר רשעמד אהמ םידמולש רחא לבא ,ינע רשעמ לבקמש ינע יולל
	 'רו ל"ביר םג ,ינע רשעמ תנשב םג גהונו קספה ןיא ןושאר רשעמלש הלחנל
	 יול לע וטושפכ ושרפל שי השרפב רכזומש יולהש םירבוס בקעי ןב רזעילא
	 םירבוס לכה הנקסמלש ןכ םא .ינע ןידמ אלו יול ןידמ ןושאר רשעמ לבקל אבש
	 שריפ הרותל ושוריפב י"שרש אחינ ,ןושאר רשעמל יול אוה השרפבש יולהש
	 'יולל התתנו'מש בתוכ )
	( י"שרש תצק בשוימ םגו ,ךכ
	 תא יולל תתנו ןאכ רמאנש ..." ןושאר רשעמ םג גהונ ינע רשעמ תנשבש חכומ
	 אל ,'מגב ורכזנש תושרדהמ םידמולש בתכ אלו[ "ןושאר רשעמ ירה ול רשא
	 אלו ,הלחנל שקוה ןושאר רשעמד בקעי ןב רזעילא 'רו יול ןב עשוהי 'ר תשרד
	 ןושאר רשעמש ןידמולש רחאד ]ול ןת אבש ןמז לכ יולה אבו הדוהי 'ר תשרד
	 אוה קוספ לש וטושפ ,יולה אבומ וא הלחנל שקוהדמ וא ,ינע רשעמ תנשב גהונ
	 הארנ רתויש היל אריבס בקעי ןב רזעילא 'ר םגש הז יפלו .ןושאר רשעמ לע
	 ונושל תצק םיעטהל רשפא ילוא ,ןושאר רשעמ לע יאק 'יולל התתנו'ש שרפל
	 אה דחא רשעמ אלא הב ןיאש הנש 'וגו רשעל הלכת יכ" בקעי ןב רזעילא 'ר לש
	 ימנ ןושאר רשעמ ףא לוכי לטבי ינש רשעמו ינע רשעמו ןושאר רשעמ דציכ
	 ןב רזעילא יבר הדוהי 'ר ירבד ול ןת אבש ןמז לכ יולה אבו רמול דומלת לטבי
	 וחקת יכ םהילא תרמאו רבדת םיולה לאו רמוא אוה ירה ךירצ וניא רמוא בקעי
	 בותכה ושיקה םכתלחנב םתאמ םכל יתתנ רשא רשעמה תא לארשי ינב תאמ
	 ןב רזעילא 'ר ,"קספה ול ןיא ןושאר רשעמ ףא קספה הל ןיא הלחנ המ הלחנל

	 םא וליפא ].םירחאהמ דיחיה תא דירפהל תרחא הביס שי תומוקמה לכב ילוא .)"םתוא ולכאו" קוספב שרופמ ןכ םא ,ןושאר רשעמ לבקל אבש הנווכה 'יולה אב'ש חכומ םאש השק ,ךכ רמאנ ןת אבש ןמז לכ" שורדל ךירצ המלו ,ןושאר רשעמ םג גהונ ינע רשעמ תנש תישילשה הנשבש     .ינע רשעמ לבקל אב יולה רשעמה תנש תישילשה הנשבש  חכומ ומצע קוספהמ "ול ג"ל קוספ( "וינבו ןרהא לכאו" )ב"ל קוספ( )"וינבו ןרהא וכמסו" ו"ט קוספ( "וינבו ןרהא ךמסו"
	 םא וליפא ].םירחאהמ דיחיה תא דירפהל תרחא הביס שי תומוקמה לכב ילוא .)"םתוא ולכאו" קוספב שרופמ ןכ םא ,ןושאר רשעמ לבקל אבש הנווכה 'יולה אב'ש חכומ םאש השק ,ךכ רמאנ ןת אבש ןמז לכ" שורדל ךירצ המלו ,ןושאר רשעמ םג גהונ ינע רשעמ תנש תישילשה הנשבש     .ינע רשעמ לבקל אב יולה רשעמה תנש תישילשה הנשבש  חכומ ומצע קוספהמ "ול ג"ל קוספ( "וינבו ןרהא לכאו" )ב"ל קוספ( )"וינבו ןרהא וכמסו" ו"ט קוספ( "וינבו ןרהא ךמסו"

	 יכה ימנ אינתש הנווכהו ,המצע הכלהה לע קר אלא ,השרדה לע הניא 'יכה ימנ אינת' ילוא[  .2 םשב בקעי ןב רזעילא יבר לע םגו הדוהי 'ר לע םג יאקו ינע רשעמ תנשב םג גהונ ןושאר רשעמש,]ינע רשעמ תנשב גהונ ןושאר רשעמש יכה ימנ אינת םהינש
	 יכה ימנ אינתש הנווכהו ,המצע הכלהה לע קר אלא ,השרדה לע הניא 'יכה ימנ אינת' ילוא[  .2 םשב בקעי ןב רזעילא יבר לע םגו הדוהי 'ר לע םג יאקו ינע רשעמ תנשב םג גהונ ןושאר רשעמש,]ינע רשעמ תנשב גהונ ןושאר רשעמש יכה ימנ אינת םהינש

	אובת יכ תשרפהאר תשרפהאר תשרפ ,ד"י םירבד
	 גהונ ינע רשעמ תנשב םגש 'יולה אבו'מ דומלל ןיאש טלחומ רבדכ רמא אל בקעי
	 לע אלא ןושאר רשעמ לבקל אבש יול לע ללכ רבודמ אלש ןויכ ןושאר רשעמ
	 וניא' רמא אלא ,ארקב ללכ זמרנ אל ןושאר רשעמו ,ינע רשעמ לבקל אבה יול
	 ,חכומ דומילה ןיאד ,גהונ ןושאר רשעמש ןאכמ דומלל ךירצ אל רמולכ ,'ךירצ
	 ,הלחנל שקוהדמ דומלל רשפא אלא ,ינע רשעמב ירייאש רמולו תוחדל רשפאש
	 םישרפמ םלוכ 'מגה תנקסמלש ךכ רמול שיד הארנו .היחד םוש ןיא הז דומיללו
	 רמאנ םאד ,ינע רשעמ אלו ןושאר רשעמ לבקמש יול אוה השרפבש יולהש
	 אבו'מ ינע רשעמ תנשב גהונ ןושאר רשעמש דמולש הדוהי 'רל תמאד אבילאש
	 םירכזומ השרפבו ,ןושאר רשעמ לבקמש יול רכזומ השרפבש רבוס אוה 'יולה
	 )
	( בותכש המ ותעדל ןכ םא ,ינע רשעמו ןושאר רשעמ תונתמ יתש
	 םותיהו רגהו ... יולה אבו' )
	( בותכש המ ןכו[ 'ועבשו ךירעשב ולכאו'
	 ךירצו ןושאר רשעמ לע םג יאק 'ועבשו'ה ]'ועבשו ולכאו ךירעשב רשא הנמלאהו
	 ,ינע רשעמ קר רכזומ השרפב בקעי ןב רזעילא 'רלו ל"בירלו ,העיבש ידכ תתל
	 ךירצש ונדמל אל ןושאר רשעמ לע לבא ,ינע רשעמ לע קר יאק ועבשו ןכ םא
	 ןושאר רשעמש םישרוד קוספ הזיאמ קר תקולחמה ןיא ןכ םא ,העיבש ידכ תתל
	 ןושאר רשעמ םא השעמל הכלהל םג םיקלוח אלא ,ינע רשעמ תנשב םג גהונ
	 ןושאר רשעמ תניתנל וא ינעל ינע רשעמכ העיבש ידכמ תתל יולל םיתחופ ןיא
	 .בקעי ןב רזעילא יברו הדוהי 'ר ןיב תפסונ תקולחמ 'שדחל' הארנ אלו ,רועיש ןיא
	 אבש יול אוה השרפב רכזומש יולהש רבוס אתיירבבש הדוהי 'ר ונבתכש המ יפל
	 תצק הז יפלד אלא ,ינע רשעמ לבקל אבו ינע אוהש יול אלו ןושאר רשעמ לבקל
	 איהש תישילשה הנשהש רכזומ ובש השרפבש הדוהי 'רל היל אטישפ םא ,השק
	 ןושאר רשעמש שרוד אוה המל ,יולל ןושאר רשעמ םג תתל שי 'רשעמ תנש'
	 שורדל ךירצ המלו )
	( תרחא השרפמ 'יולה אבו'מ וב גהונ
	 יולה ינע רשעמ תנשבש קוספ לש וטושפמ אלו 'ול ןת אבש ןמז לכ יולה אבו'
	 ,לטבי ןושאר רשעמ ףא לוכי אתיירבה תלאש המו ,ןושאר רשעמ לבקל אב
	 רשעמ תתל םיבייחש רכזומ השרפבשכ לטבי ןושאר רשעמש רמול םילוכי ךיא
	 הרותב רומאה יולש רמול רשפאש רבוס הדוהי 'ר םגש הארנ ןכל ,יולל ןושאר
	 ןיאו ,ינע רשעמ תחקל אבש ינע יול אוה ]אובת יכ תשרפב םגו האר תשרפב םג[
	 תאז לכב חרכה ןיאש ףא אלא ,ןושאר רשעמ תחקל אבה יול אוהש רמול חרכה
	 הלעמל ונבתכש ומכו[ ינע תרותב אלו יול תרותב אבש יולל הנווכהש הארנ רתוי
	 רשעמש םישרודש רחא ןכלו ,]בקעי ןב רזעילא 'רו יול ןב עשוהי 'רד אבילא
	 ,ןושאר רשעמ לבקל אב ארקבש יולהש םישרפמ ,ינע רשעמ תנשב גהונ ןושאר
	 לבקמ יולהש ]אובת יכ תשרפב םגו האר תשרפב םג[ שרפמ י"שר םג ןכלו
	 ,קוספ לש וטושפ אוה ךכש שרפל הארנ רתויד ,ינע רשעמ אלו ןושאר רשעמ
	 ,ינע רשעמ תנשב רמולכ ,'רשעמה תנשב'ש הרותב שרופמ 'הנקסמל'ש ןויכו
	 םע גהונ ןושאר רשעמש קוספ לש וטושפמ קיידמ י"שר ,ןושאר רשעמ םג גהונ
	 קוספ לש וטושפש ,תודמלמ ןהש 'מגבש תושרדהמ דומלל ךירצ אלו ינע רשעמ
	 הארנ ןיידע ,י"שר תא בשייל ונירבדב שי ילואש תורמל[ ןושאר רשעמ לע אוה
	.]'מגבש תושרדה תא ריכזמ וניאו ולשמ שרוד י"שרש רמול קחוד

	 י"שר שוריפכו ,ןושאר רשעמ םג רכזומ תוישרפה יתשבש רמאנ םא ףא םנמא ]ינע רשעמ[ הנמלאלו םותיל רגל ]ןושאר רשעמ[ יולל התתנו' ,הרותה לע ידכ תתל בויח ןיא ןושאר רשעמבש רמול רשפא ןכ םג ,'ועבשו ךירעשב ולכאו םותיל רגל ןתינה ינע רשעמ לע ,ול ךומסש המ לע קר יאק 'ועבשו'ד ,העיבש ארבס תצק שיו .ןכ ינפל בותכש ןושאר רשעמ לטונש יולה לע אלו הנמלאלו אל 'ועבשו ךירעשב רשא הנמלאהו םותיה רגה' 'ךירעשב ועבשו ולכאו'ש רמול( ם"במרהש ,םיקוספה ינשב םדוק רכזנה ןושארה רשעמ לע יאק ,העיבש ידכ ינע לכל תתל ךירצ הדשב קלחתמה ינע רשעמ קרש בתכ ) ןתיל הווצמ וניאש" תיזכ תיזכ וליפא קלחמ ,תיבב קלחתמה ינע רשעמ ל
	 םיינע תונתמ
	ב"י 'ו
	'י 'ו םיינע תונתמ ם"במר
	 ש"ארה שוריפו ן"ר ,ינע רשעמ ה"ד א"ע א"לק ןילוח ,ינע רשעמ ה"ד א"ע 'ק תומבי
	ב"ע ד"פ םירדנ
	'םירבוסהד הארנ' ליחתמה עטק

	 י"שר ,רבד דוע ראבל ונידיב שי ילוא הרותה לע י"שר שוריפב ןניקסעש ןויכ ינשמ דחא רשעמ אלא הב גהונ ןיאש הנש" )( גהונ הטמש לש הינשו הנושאר הנשש הינפלש םינשה יתשב וגהנש תורשעמה רשעמו רשעמה תא לארשי ינב תאמ וחקת יכ בותכש ומכ ןושאר רשעמ ןהב תורשעמ 'ב ירה ךרהציו ךשורית ךנגד רשעמ ךיקלא 'ה ינפל תלכאו רמאנש ינש הזיאו דחא אלא תורשעמ 'ב ןתואמ גהונ ןיאש תישילשה הנשב ןאכ ךדמלו אבו תא יולל תתנו ןאכ רמאנש ינע רשעמ ןתי ינש רשעמ תחתו ןושאר רשעמ הז י"שר רמולכ ,"ינע רשעמ הז .הנמלאלו םותיל רגל .ןושאר רשעמ ירה ול רשא קר גהונ תאז הנשבש שוריפה ןיא ,םינש אלו דחא רשעמ – 'רשעמ תנש' שרפמ 
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	ינוניב ,הבוהצ הפיצ
	ינוניב ,הבוהצ הפיצ


	ינוי
	ינוי
	ינוי


	55
	55
	55


	1600
	1600
	1600


	1.1
	1.1
	1.1



	 ,ןיווק ואונס
	 ,ןיווק ואונס
	 ,ןיווק ואונס

	ינוניב ,הנבל הפיצ
	ינוניב ,הנבל הפיצ
	ינוניב ,הנבל הפיצ


	ינוי ףוס
	ינוי ףוס
	ינוי ףוס


	-
	-
	-


	400
	400
	400


	-
	-
	-



	 ןיווק ,ואולגיטרא
	 ןיווק ,ואולגיטרא
	 ןיווק ,ואולגיטרא
	 ןיווק ,ואולגיטרא
	 ןמגרא יטיוס ,טנאי'ג
	ריפז ,הנירוד רואיל


	ינוניב ,הנבל הפיצ
	ינוניב ,הנבל הפיצ
	ינוניב ,הנבל הפיצ


	ילוי
	ילוי
	ילוי


	70
	70
	70


	3000
	3000
	3000


	1
	1
	1



	פוטרבלפ
	פוטרבלפ
	פוטרבלפ
	 ,


	הבוהצ הפיצ
	הבוהצ הפיצ
	הבוהצ הפיצ


	ילוי
	ילוי
	ילוי


	3
	3
	3


	200
	200
	200


	0.5
	0.5
	0.5



	 טייל היזטנפ
	 טייל היזטנפ
	 טייל היזטנפ
	 טייל היזטנפ
	רייפ


	לודג ,הבוהצ הפיצ
	לודג ,הבוהצ הפיצ

	טסוגוא ,ילוי ףוס
	טסוגוא ,ילוי ףוס
	טסוגוא ,ילוי ףוס


	90
	90
	90


	2000
	2000
	2000


	1.5
	1.5
	1.5



	סיקמיילפ
	סיקמיילפ
	סיקמיילפ
	סיקמיילפ


	לודג ,הבוהצ הפיצ
	לודג ,הבוהצ הפיצ

	טסוגוא
	טסוגוא
	טסוגוא


	-
	-
	-


	50
	50
	50


	-
	-
	-



	 םטוא ,ןיילרפ
	 םטוא ,ןיילרפ
	 םטוא ,ןיילרפ
	 םטוא ,ןיילרפ
	ירפ


	לודג ,הבוהצ הפיצ
	לודג ,הבוהצ הפיצ

	 ,טסוגוא
	 ,טסוגוא
	 ,טסוגוא
	רבמטפס


	21
	21
	21


	200
	200
	200


	3.5
	3.5
	3.5



	ירפמטוא
	ירפמטוא
	ירפמטוא
	ירפמטוא


	לודג ,הבוהצ הפיצ
	לודג ,הבוהצ הפיצ

	 ,טסוגוא
	 ,טסוגוא
	 ,טסוגוא
	רבמטפס


	-
	-
	-


	100
	100
	100


	-
	-
	-



	דלוגיינוה
	דלוגיינוה
	דלוגיינוה
	דלוגיינוה


	בוהצ ,ןטק ,הבוהצ הפיצ
	בוהצ ,ןטק ,הבוהצ הפיצ

	רבמטפס
	רבמטפס
	רבמטפס


	-
	-
	-


	50
	50
	50


	-
	-
	-



	 םיליפא םישדח םינז
	 םיליפא םישדח םינז
	 םיליפא םישדח םינז
	 םיליפא םישדח םינז
	דיירפ קיטרא
	 ללוכ


	 לודג ,הנבל הפיצ
	 לודג ,הנבל הפיצ

	 ,טסוגוא
	 ,טסוגוא
	 ,טסוגוא
	רבמטפס


	250
	250
	250


	8000
	8000
	8000


	1.56
	1.56
	1.56




	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ


	רואי
	רואי
	רואי
	תו תונוכת


	ףיטק ןמז
	ףיטק ןמז
	ףיטק ןמז


	 תעיטנ
	 תעיטנ
	 תעיטנ
	 ז"עשת
	)םנוד(


	חטשה
	חטשה
	 יללכה
	)םנוד(

	 זוחא
	 זוחא
	 זוחא
	הלרע




	320
	320
	320
	320
	320


	ההכ םודא עבצ ,הנבל הפיצ
	ההכ םודא עבצ ,הנבל הפיצ

	רבמטפס טסוגוא
	רבמטפס טסוגוא
	רבמטפס טסוגוא


	7
	7
	7


	500
	500
	500


	0.47
	0.47
	0.47



	וקאבאב
	וקאבאב
	וקאבאב
	וקאבאב


	היפאפ האר
	היפאפ האר


	2
	2
	2
	2
	הבאיוג


	םירוסמ םג לובי ןכתי
	םירוסמ םג לובי ןכתי

	 -רבמטפס
	 -רבמטפס
	 -רבמטפס
	רבוטקוא


	26
	26
	26


	2300
	2300
	2300


	0.2-0.45
	0.2-0.45


	תיתות הבאיוג
	תיתות הבאיוג
	תיתות הבאיוג
	תיתות הבאיוג


	ןטק ירפ
	ןטק ירפ

	 דע רבמטפסמ
	 דע רבמטפסמ
	 דע רבמטפסמ
	רבמבונ


	1
	1
	1


	24
	24
	24


	0.8
	0.8
	0.8



	 ןבדבוד
	 ןבדבוד
	 ןבדבוד
	 ןבדבוד
	)ץומח(


	ילוי ,ינוי
	ילוי ,ינוי
	ילוי ,ינוי


	12
	12
	12


	250
	250
	250


	-
	-
	-



	 ןדגדוג
	 ןדגדוג
	 ןדגדוג
	 ןדגדוג
	)קותמ(


	ילוי ,ינוי
	ילוי ,ינוי
	ילוי ,ינוי


	100
	100
	100


	5200
	5200
	5200


	-
	-
	-



	כ"הס תיז
	כ"הס תיז
	כ"הס תיז

	2260
	2260
	2260


	105000
	105000
	105000


	0.24
	0.24
	0.24



	 ,לודג  תיזלכאמל רקיעב
	 ,לודג  תיזלכאמל רקיעב
	 ,לודג  תיזלכאמל רקיעב

	הנשה לכ םירומיש
	הנשה לכ םירומיש

	 ,רבמטפס
	 ,רבמטפס
	 ,רבמטפס
	רבוטקוא


	100
	100
	100


	20000
	20000
	20000


	0.16
	0.16
	0.16



	ןמשל תיז
	ןמשל תיז
	ןמשל תיז
	2
	 


	רתויו הנש ךשמנ קוושה
	רתויו הנש ךשמנ קוושה

	רבמצד רבמטפס
	רבמצד רבמטפס
	רבמצד רבמטפס


	2000
	2000
	2000


	69000
	69000
	69000


	0.3
	0.3
	0.3



	לכאמל תיז
	לכאמל תיז
	לכאמל תיז

	הנשה לכ םירומיש
	הנשה לכ םירומיש

	 דע רבמטפס
	 דע רבמטפס
	 דע רבמטפס
	רבוטקוא


	160
	160
	160


	16000
	16000
	16000


	0.27
	0.27
	0.27



	שובח
	שובח
	שובח
	שובח


	 דע רבמטפס
	 דע רבמטפס
	 דע רבמטפס
	רבמצד


	5
	5
	5


	500
	500
	500


	0.2
	0.2
	0.2




	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ


	רואי
	רואי
	רואי
	תו תונוכת


	ףיטק ןמז
	ףיטק ןמז
	ףיטק ןמז


	 תעיטנ
	 תעיטנ
	 תעיטנ
	 ז"עשת
	)םנוד(


	חטשה
	חטשה
	 יללכה
	)םנוד(

	 זוחא
	 זוחא
	 זוחא
	הלרע




	TBody
	בורח
	בורח
	בורח
	בורח


	הלרע ירפ ןיא
	הלרע ירפ ןיא

	 דע רבוטקוא
	 דע רבוטקוא
	 דע רבוטקוא
	רבמצד


	-
	-
	-



	ישטיל
	ישטיל
	ישטיל
	ישטיל


	םודא ירפ
	םודא ירפ

	טסוגוא דע ינוי
	טסוגוא דע ינוי
	טסוגוא דע ינוי


	64
	64
	64


	2150
	2150
	2150


	0.49
	0.49
	0.49



	ןגנול
	ןגנול
	ןגנול
	ןגנול


	 ךא ישטילל המוד ירפםוח עבצב
	 ךא ישטילל המוד ירפםוח עבצב

	הלרע ןיאו טעמכ
	הלרע ןיאו טעמכ


	ןומיל
	ןומיל
	ןומיל
	ןומיל


	החגשהב הברה
	החגשהב הברה

	רבמבונ דע לירפא
	רבמבונ דע לירפא
	רבמבונ דע לירפא


	1800
	1800
	1800


	25000
	25000
	25000


	1.25
	1.25
	1.25



	)םייל( המיל
	)םייל( המיל
	)םייל( המיל
	)םייל( המיל


	 בחר טעמ ,קורי ,ןטקסוחפ
	 בחר טעמ ,קורי ,ןטקסוחפ

	רבמבונ דע ילוי
	רבמבונ דע ילוי
	רבמבונ דע ילוי


	84
	84
	84


	1100
	1100
	1100


	0.62
	0.62
	0.62



	הטמיל
	הטמיל
	הטמיל
	הטמיל


	הקותמ המיל
	הקותמ המיל

	ראוני דע רבמבונ
	ראוני דע רבמבונ
	ראוני דע רבמבונ


	5
	5
	5


	300
	300
	300


	0.13
	0.13
	0.13



	טווקמיל
	טווקמיל
	טווקמיל
	טווקמיל


	 ןטק ןומיל תרוצבוהצ קורי,ךרואמו
	 ןטק ןומיל תרוצבוהצ קורי,ךרואמו

	רבמצד רבמטפס
	רבמצד רבמטפס
	רבמצד רבמטפס


	1
	1
	1


	60
	60
	60


	0.1
	0.1
	0.1



	ה"ס 
	ה"ס 
	ה"ס 
	ה"ס 
	שמשימ


	ילוי דע ,יאמ
	ילוי דע ,יאמ
	ילוי דע ,יאמ


	600
	600
	600


	8500
	8500
	8500


	1.03
	1.03
	1.03



	הננער
	הננער
	הננער
	הננער


	ינוי
	ינוי
	ינוי


	300
	300
	300


	6000
	6000
	6000


	0.75
	0.75
	0.75



	 לאינד 
	 לאינד 
	 לאינד 
	 לאינד 
	330
	םינושו


	םיריכבו ,םילודג וא םימודא
	םיריכבו ,םילודג וא םימודא

	ינוי  ,יאמ
	ינוי  ,יאמ
	ינוי  ,יאמ


	300
	300
	300


	2500
	2500
	2500


	1.63
	1.63
	1.63



	וגנמ
	וגנמ
	וגנמ
	וגנמ


	קושב דאמ טעמ ,הטופס ןכו
	קושב דאמ טעמ ,הטופס ןכו

	רבמבונ דע ילוי
	רבמבונ דע ילוי
	רבמבונ דע ילוי


	768
	768
	768


	19000
	19000
	19000


	0.1
	0.1
	0.1



	קסרפא ירחא האר הנירטקנ
	קסרפא ירחא האר הנירטקנ
	קסרפא ירחא האר הנירטקנ
	קסרפא ירחא האר הנירטקנ




	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ


	רואי
	רואי
	רואי
	תו תונוכת


	ףיטק ןמז
	ףיטק ןמז
	ףיטק ןמז


	 תעיטנ
	 תעיטנ
	 תעיטנ
	 ז"עשת
	)םנוד(


	חטשה
	חטשה
	 יללכה
	)םנוד(

	 זוחא
	 זוחא
	 זוחא
	הלרע




	 םינצרח אלל
	 םינצרח אלל
	 םינצרח אלל
	 םינצרח אלל
	 םינצרח אלל
	 
	םיבנע
	ה"ס


	2043
	2043

	34837
	34837

	0.89
	0.89
	0.89



	 
	 
	 
	 
	125
	( תוממחמ
	).ס.ב.ס


	קורי בנע ,ףופצ אל לוכשא
	קורי בנע ,ףופצ אל לוכשא

	 ףוס דע ץרמ ףוס
	 ףוס דע ץרמ ףוס
	 ףוס דע ץרמ ףוס
	יאמ


	35
	35
	35


	1000
	1000
	1000


	0.44
	0.44
	0.44



	 רוזיאב טלרפ
	 רוזיאב טלרפ
	 רוזיאב טלרפ
	 רוזיאב טלרפ
	םידקמ


	לוגע ,ןטק ,בוהצ
	לוגע ,ןטק ,בוהצ

	ילוי דע יאמ
	ילוי דע יאמ
	ילוי דע יאמ


	-
	-
	-


	50
	50
	50


	-
	-
	-



	670
	670
	670
	670


	ינוניב דע ןטק ,ההכ םודא
	ינוניב דע ןטק ,ההכ םודא

	ילוי דע יאמ
	ילוי דע יאמ
	ילוי דע יאמ


	-
	-

	50
	50
	50


	-
	-
	-



	 ללוכ )םיירפ(
	 ללוכ )םיירפ(
	 ללוכ )םיירפ(
	 ללוכ )םיירפ(
	 
	125
	טיווס ילרא ,ס.ב.ס


	קורי בנע ,ףופצ אל לוכשא
	קורי בנע ,ףופצ אל לוכשא

	ילוי דע ,יאמ
	ילוי דע ,יאמ
	ילוי דע ,יאמ


	220
	220
	220


	8000
	8000
	8000


	0.55
	0.55
	0.55



	 )ירטסמ( 
	 )ירטסמ( 
	 )ירטסמ( 
	 )ירטסמ( 
	108


	ךרואמ תצק ךא 125 ל המוד
	ךרואמ תצק ךא 125 ל המוד

	ילוי ,ינוי
	ילוי ,ינוי
	ילוי ,ינוי


	125
	125
	125


	1700
	1700
	1700


	1.85
	1.85
	1.85



	רויריפוס
	רויריפוס
	רויריפוס
	רויריפוס


	 לגועמ ,לודג ,קורי
	 לגועמ ,לודג ,קורי

	טסוגוא דע ינוי
	טסוגוא דע ינוי
	טסוגוא דע ינוי


	73
	73
	73


	5500
	5500
	5500


	0.23
	0.23
	0.23



	סלדיס םיילפ
	סלדיס םיילפ
	סלדיס םיילפ
	סלדיס םיילפ


	םודא
	םודא

	טסוגוא דע ינוי
	טסוגוא דע ינוי
	טסוגוא דע ינוי


	26
	26
	26


	1100
	1100
	1100


	0.5
	0.5
	0.5



	3
	3
	3
	3
	)
	7050
	( לרפ גיב


	קורי
	קורי

	טסוגוא דע ינוי
	טסוגוא דע ינוי
	טסוגוא דע ינוי


	510
	510
	510


	1000
	1000
	1000


	12.75
	12.75
	12.75



	 גנירפס( 
	 גנירפס( 
	 גנירפס( 
	 גנירפס( 
	637
	)שאלב


	ךרואמ ,ההכ םודא
	ךרואמ ,ההכ םודא

	ילוי ,ינוי
	ילוי ,ינוי
	ילוי ,ינוי


	-
	-
	-


	50
	50
	50


	-
	-
	-



	קינימודא
	קינימודא
	קינימודא
	קינימודא


	ההכ םודא
	ההכ םודא

	ילוי ,ינוי
	ילוי ,ינוי
	ילוי ,ינוי


	7
	7
	7


	60
	60
	60


	2.9
	2.9
	2.9



	לבייס
	לבייס
	לבייס
	לבייס


	ינוניב רוחש
	ינוניב רוחש

	טסוגוא ,ילוי
	טסוגוא ,ילוי
	טסוגוא ,ילוי


	171
	171
	171


	600
	600
	600


	7.1
	7.1
	7.1



	הרעי
	הרעי
	הרעי
	הרעי


	לודג אל ,רוחש
	לודג אל ,רוחש

	טסוגוא דע ינוי
	טסוגוא דע ינוי
	טסוגוא דע ינוי


	-
	-
	-


	40
	40
	40


	-
	-
	-




	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ


	רואי
	רואי
	רואי
	תו תונוכת


	ףיטק ןמז
	ףיטק ןמז
	ףיטק ןמז


	 תעיטנ
	 תעיטנ
	 תעיטנ
	 ז"עשת
	)םנוד(


	חטשה
	חטשה
	 יללכה
	)םנוד(

	 זוחא
	 זוחא
	 זוחא
	הלרע




	1
	1
	1
	1
	1
	טיינדימ


	 בורה הארנכ( ךרואמ רוחש)חוקיפב
	 בורה הארנכ( ךרואמ רוחש)חוקיפב

	טסוגוא ,ילוי
	טסוגוא ,ילוי
	טסוגוא ,ילוי


	6
	6
	6


	270
	270
	270


	0.43
	0.43
	0.43



	םיינויסנ םינז
	םיינויסנ םינז
	םיינויסנ םינז
	םיינויסנ םינז


	)חוקיפב בורה הארנכ(
	)חוקיפב בורה הארנכ(

	100
	100
	100


	200
	200
	200


	12.5
	12.5
	12.5



	)
	)
	)
	)
	253
	( יקור


	קורי
	קורי

	ילוי
	ילוי
	ילוי


	79
	79
	79


	450
	450
	450


	4.3
	4.3
	4.3



	הסילמ
	הסילמ
	הסילמ
	הסילמ


	 העיטנ ,ךרואמ ןבל בנע)חוקיפב הארנכ( תינויסנ
	 העיטנ ,ךרואמ ןבל בנע)חוקיפב הארנכ( תינויסנ

	רבמטפס דע ילוי
	רבמטפס דע ילוי
	רבמטפס דע ילוי


	-
	-
	-


	100
	100
	100


	-
	-
	-



	 הנינטלוס
	 הנינטלוס
	 הנינטלוס
	 הנינטלוס
	 
	15
	 ארא ,)ןוספמות(


	ךרואמ ,בוהצ ,קורי
	ךרואמ ,בוהצ ,קורי

	רבמבונ דע ילוי
	רבמבונ דע ילוי
	רבמבונ דע ילוי


	337
	337
	337


	9000
	9000
	9000


	0.6
	0.6


	ןוסמירק
	ןוסמירק
	ןוסמירק
	ןוסמירק


	ינוניב בנע םודא
	ינוניב בנע םודא

	רבמטפס ,טסוגוא
	רבמטפס ,טסוגוא
	רבמטפס ,טסוגוא


	80
	80
	80


	2700
	2700
	2700


	0.49
	0.49
	0.49



	 שדח ןזו 
	 שדח ןזו 
	 שדח ןזו 
	 שדח ןזו 
	664
	פסירק םטוא


	 העיטנ ,ךרואמ ןבל בנע)חוקיפב הברה( תינויסנ
	 העיטנ ,ךרואמ ןבל בנע)חוקיפב הברה( תינויסנ

	 דע ,טסוגוא
	 דע ,טסוגוא
	 דע ,טסוגוא
	רבוטקוא


	93
	93
	93


	1400
	1400
	1400


	1.1
	1.1
	1.1



	 
	 
	 
	 
	3
	 לאיור םטוא


	 הארנכ( תינויסנ ,רוחש בנע)חוקיפב
	 הארנכ( תינויסנ ,רוחש בנע)חוקיפב

	רבמטפס ,טסוגוא
	רבמטפס ,טסוגוא
	רבמטפס ,טסוגוא


	118
	118
	118


	210
	210
	210


	9.4
	9.4
	9.4



	)
	)
	)
	)
	149
	( רגניפ קלב


	ךוראו לודג רוחש
	ךוראו לודג רוחש

	רבמטפס
	רבמטפס
	רבמטפס


	-
	-
	-


	110
	110
	110


	-
	-
	-



	 
	 
	 
	 
	1
	הטולרקס


	לודג - ינוניב ,םודא
	לודג - ינוניב ,םודא

	 ,רבמטפס
	 ,רבמטפס
	 ,רבמטפס
	רבוטקוא


	146
	146
	146


	1200
	1200
	1200


	1.74
	1.74
	1.74



	הרודא
	הרודא
	הרודא
	הרודא


	 החגשהב ,דואמ לודג ,רוחש
	 החגשהב ,דואמ לודג ,רוחש

	 ,רבמטפס
	 ,רבמטפס
	 ,רבמטפס
	רבוטקוא


	42
	42
	42


	250
	250
	250


	2.4
	2.4


	 םינצרח םע
	 םינצרח םע
	 םינצרח םע
	 םינצרח םע
	 
	םיבנע
	ה"ס


	210
	210
	210


	8730
	8730
	8730


	0.43
	0.43
	0.43



	לנידרק
	לנידרק
	לנידרק

	רוחש
	רוחש

	 דע ,יאמ עצמא
	 דע ,יאמ עצמא
	 דע ,יאמ עצמא
	ילוי


	-
	-
	-


	50
	50
	50


	-
	-
	-




	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ


	רואי
	רואי
	רואי
	תו תונוכת


	ףיטק ןמז
	ףיטק ןמז
	ףיטק ןמז


	 תעיטנ
	 תעיטנ
	 תעיטנ
	 ז"עשת
	)םנוד(


	חטשה
	חטשה
	 יללכה
	)םנוד(

	 זוחא
	 זוחא
	 זוחא
	הלרע




	הנח ןב ןד
	הנח ןב ןד
	הנח ןב ןד
	הנח ןב ןד

	רוחש
	רוחש

	ילוי דע יאמ
	ילוי דע יאמ
	ילוי דע יאמ


	1
	1
	1


	300
	300
	300


	0.04
	0.04
	0.04



	דרו
	דרו
	דרו
	דרו


	םודא
	םודא

	ילוי
	ילוי
	ילוי


	-
	-
	-


	100
	100
	100


	-
	-
	-



	ריינוב
	ריינוב
	ריינוב
	ריינוב


	רוחש
	רוחש

	ילוי
	ילוי
	ילוי


	-
	-
	-


	100
	100
	100


	-
	-
	-



	יגרובמה טקסומ
	יגרובמה טקסומ
	יגרובמה טקסומ
	יגרובמה טקסומ


	יטקסומ םעט ,םודא-םדמדא
	יטקסומ םעט ,םודא-םדמדא

	טסוגוא דע ינוי
	טסוגוא דע ינוי
	טסוגוא דע ינוי


	13
	13
	13


	600
	600
	600


	0.44
	0.44
	0.44



	יקובד
	יקובד
	יקובד
	יקובד


	בוהצ
	בוהצ

	רבמטפס ,טסוגוא
	רבמטפס ,טסוגוא
	רבמטפס ,טסוגוא


	-
	-
	-


	200
	200
	200


	-
	-
	-



	הילטיא
	הילטיא
	הילטיא
	הילטיא


	טקסומ ,לודג ,קורי
	טקסומ ,לודג ,קורי

	רבמטפס ,טסוגוא
	רבמטפס ,טסוגוא
	רבמטפס ,טסוגוא


	-
	-
	-


	100
	100
	100


	-
	-
	-



	 ןזהמ טעמו( ינאז
	 ןזהמ טעמו( ינאז
	 ןזהמ טעמו( ינאז
	 ןזהמ טעמו( ינאז
	)לולא


	יטפילא ,לודג ,ריהב קורי
	יטפילא ,לודג ,ריהב קורי

	 ,רבמטפס
	 ,רבמטפס
	 ,רבמטפס
	רבוטקוא


	30
	30
	30


	3700
	3700
	3700


	0.14
	0.14
	0.14



	)םודא( ינאוליח
	)םודא( ינאוליח
	)םודא( ינאוליח
	)םודא( ינאוליח


	)רוחש( הקנילרבו ימאש ללוכ
	)רוחש( הקנילרבו ימאש ללוכ

	 ,רבמטפס
	 ,רבמטפס
	 ,רבמטפס
	רבוטקוא


	2
	2
	2


	550
	550
	550


	0.06
	0.06
	0.06



	בולג דר
	בולג דר
	בולג דר
	בולג דר


	לוגע לודג ,לוגס םודא
	לוגע לודג ,לוגס םודא

	 ,רבמטפס
	 ,רבמטפס
	 ,רבמטפס
	רבוטקוא


	72
	72
	72


	3000
	3000
	3000


	0.4
	0.4
	0.4



	 קאלב םטוא
	 קאלב םטוא
	 קאלב םטוא
	 קאלב םטוא


	רוחש
	רוחש

	רבוטקוא
	רבוטקוא
	רבוטקוא


	-
	-
	-


	30
	30
	30


	1.1
	1.1
	1.1



	 בור 
	 בור 
	 בור 
	 בור 
	 
	1
	היפאפ
	!הלרע


	קורי ךרואמ לוגע
	קורי ךרואמ לוגע

	15
	15
	15


	!
	!
	!
	8
	0



	האו'גפ
	האו'גפ
	האו'גפ
	האו'גפ


	רבמצד ,רבמבונ
	רבמצד ,רבמבונ
	רבמצד ,רבמבונ


	-
	-
	-


	25
	25
	25


	-
	-
	-



	ה"ס היאטיפ
	ה"ס היאטיפ
	ה"ס היאטיפ
	ה"ס היאטיפ


	הציב תרוצב ירפ ,סוטקק
	הציב תרוצב ירפ ,סוטקק

	161
	161
	161


	600
	600
	600


	10.3
	10.3
	10.3




	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ


	רואי
	רואי
	רואי
	תו תונוכת


	ףיטק ןמז
	ףיטק ןמז
	ףיטק ןמז


	 תעיטנ
	 תעיטנ
	 תעיטנ
	 ז"עשת
	)םנוד(


	חטשה
	חטשה
	 יללכה
	)םנוד(

	 זוחא
	 זוחא
	 זוחא
	הלרע




	)תלחוז( היאטיפ
	)תלחוז( היאטיפ
	)תלחוז( היאטיפ
	)תלחוז( היאטיפ
	)תלחוז( היאטיפ


	הנבלה הפיצ םע הבוהצ
	הנבלה הפיצ םע הבוהצ

	ץרמ דע רבמצד
	ץרמ דע רבמצד
	ץרמ דע רבמצד


	-
	-
	-


	30
	30
	30


	-
	-
	-



	 ןדע ירפ
	 ןדע ירפ
	 ןדע ירפ
	 ןדע ירפ


	 תוטילב ,ןבל םגו םודאתוינועבצ
	 תוטילב ,ןבל םגו םודאתוינועבצ

	רבמצד דע יאמ
	רבמצד דע יאמ
	רבמצד דע יאמ


	157
	157
	157


	450
	450
	450


	11.3
	11.3
	11.3



	 תידומע היאטיפ
	 תידומע היאטיפ
	 תידומע היאטיפ
	 תידומע היאטיפ
	)ובוק(


	 םג ,רתוי ןטק ירפו הקלח"םירוס"מ
	 םג ,רתוי ןטק ירפו הקלח"םירוס"מ

	רבמטפס דע ינוי
	רבמטפס דע ינוי
	רבמטפס דע ינוי


	4
	4
	4


	120
	120
	120


	0.2-0.4
	0.2-0.4
	0.2-0.4



	הרולפיספ
	הרולפיספ
	הרולפיספ
	הרולפיספ


	תינועש האר
	תינועש האר


	רבצ
	רבצ
	רבצ
	רבצ


	 יחמצ תושרתשהל ששח םייקחוקיפב שי ,תב
	 יחמצ תושרתשהל ששח םייקחוקיפב שי ,תב

	170
	170
	170


	4800
	4800
	4800


	0.6-
	0.6-
	0.6-
	1.5



	סוטילופנ
	סוטילופנ
	סוטילופנ
	סוטילופנ


	 םייק .הלרע תונשל רבעמ תוקלח התיברמ ,רורב עדימ ןיא - םילכאנ וילעש רבצ ןימ.הלרע ןיד ללכב וב שי םא קפס
	 םייק .הלרע תונשל רבעמ תוקלח התיברמ ,רורב עדימ ןיא - םילכאנ וילעש רבצ ןימ.הלרע ןיד ללכב וב שי םא קפס


	טאוקמוק
	טאוקמוק
	טאוקמוק
	טאוקמוק


	יאמ דע רבמצד
	יאמ דע רבמצד
	יאמ דע רבמצד


	12
	12
	12


	400
	400
	400


	0.36
	0.36
	0.36



	)הידינטקא( יויק
	)הידינטקא( יויק
	)הידינטקא( יויק
	)הידינטקא( יויק


	םודא םוח ,הציב תרוצ  
	םודא םוח ,הציב תרוצ  

	ראוני דע רבמטפס
	ראוני דע רבמטפס
	ראוני דע רבמטפס


	87
	87
	87


	1860
	1860
	1860


	0.44
	0.44
	0.44



	הלובמרק
	הלובמרק
	הלובמרק
	הלובמרק


	 לפלפ יומד ,קורי בוהצתועלצו
	 לפלפ יומד ,קורי בוהצתועלצו

	 דע רבמטפס
	 דע רבמטפס
	 דע רבמטפס
	לירפא


	10
	10
	10


	68
	68
	68


	15
	15
	15



	יפוריא
	יפוריא
	יפוריא
	יפוריא
	 
	ףיזש


	ךרואמ
	ךרואמ

	 דע טסוגוא
	 דע טסוגוא
	 דע טסוגוא
	רבוטקוא


	34
	34
	34


	1800
	1800
	1800


	1.9
	1.9
	1.9



	ה"ס ינפי ףיזש
	ה"ס ינפי ףיזש
	ה"ס ינפי ףיזש
	ה"ס ינפי ףיזש


	לוגע
	לוגע

	584
	584
	584


	19080
	19080
	19080


	0.41
	0.41
	0.41




	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ


	רואי
	רואי
	רואי
	תו תונוכת


	ףיטק ןמז
	ףיטק ןמז
	ףיטק ןמז


	 תעיטנ
	 תעיטנ
	 תעיטנ
	 ז"עשת
	)םנוד(


	חטשה
	חטשה
	 יללכה
	)םנוד(

	 זוחא
	 זוחא
	 זוחא
	הלרע




	יזלאיור
	יזלאיור
	יזלאיור
	יזלאיור
	יזלאיור


	סוחפ ,םודא ,ןטק
	סוחפ ,םודא ,ןטק

	יאמ
	יאמ
	יאמ


	12
	12
	12


	3000
	3000
	3000


	0.06
	0.06
	0.06

	0.14
	0.14

	-
	-



	ילטמ
	ילטמ
	ילטמ
	ילטמ


	לוגע ,םדמדא ,ןטק 
	לוגע ,םדמדא ,ןטק 

	יאמ
	יאמ
	יאמ


	18
	18
	18


	1300
	1300
	1300



	טויב דר
	טויב דר
	טויב דר
	טויב דר


	סוחפ ,םודא ינוניב 
	סוחפ ,םודא ינוניב 

	ינוי ,יאמ
	ינוי ,יאמ
	ינוי ,יאמ


	-
	-
	-


	300
	300
	300



	ןדגוא
	ןדגוא
	ןדגוא
	ןדגוא


	לוגע ,בוהצ
	לוגע ,בוהצ

	ינוי
	ינוי
	ינוי


	40
	40
	40


	1210
	1210
	1210


	0.48
	0.48
	0.48



	הזופירמ
	הזופירמ
	הזופירמ
	הזופירמ


	יטפילא תצק ,המודא הפיצ
	יטפילא תצק ,המודא הפיצ

	ינוי
	ינוי
	ינוי


	-
	-
	-


	50
	50
	50


	-
	-
	-



	ןוסקיו
	ןוסקיו
	ןוסקיו
	ןוסקיו


	ךרואמ תצק ,בוהצ קורי
	ךרואמ תצק ,בוהצ קורי

	ילוי ,ינוי
	ילוי ,ינוי
	ילוי ,ינוי


	40
	40
	40


	400
	400
	400


	1.5
	1.5
	1.5



	יסלק
	יסלק
	יסלק
	יסלק


	ןיעלג הצקב ללח ,קורי
	ןיעלג הצקב ללח ,קורי

	ילוי
	ילוי
	ילוי


	-
	-
	-


	300
	300
	300


	-
	-
	-



	 ,הנאיבונ ,הדורל
	 ,הנאיבונ ,הדורל
	 ,הנאיבונ ,הדורל
	 ,הנאיבונ ,הדורל
	רבמא קלב ,הרבמא


	לוגס
	לוגס

	ילוי
	ילוי
	ילוי


	20
	20
	20


	1000
	1000
	1000


	0.3
	0.3
	0.3



	 דנומייד קלב
	 דנומייד קלב
	 דנומייד קלב
	 דנומייד קלב


	לודג ,המודא הפיצ ,רוחש
	לודג ,המודא הפיצ ,רוחש

	ילוי
	ילוי
	ילוי


	100
	100
	100


	3100
	3100
	3100


	0.43
	0.43
	0.43



	 הזור ןיוק
	 הזור ןיוק
	 הזור ןיוק
	 הזור ןיוק


	לודג ,ןמגרא
	לודג ,ןמגרא

	ילוי
	ילוי
	ילוי


	-
	-
	-


	300
	300
	300


	0
	0
	0



	ריירפ
	ריירפ
	ריירפ
	ריירפ


	ההכ ,סוחפ ,לודג
	ההכ ,סוחפ ,לודג

	ילוי
	ילוי
	ילוי


	-
	-
	-


	800
	800
	800


	-
	-
	-



	דלוגנס
	דלוגנס
	דלוגנס
	דלוגנס


	לוגע ,בוהצ קורי
	לוגע ,בוהצ קורי

	ילוי
	ילוי
	ילוי


	65
	65
	65


	2200
	2200
	2200


	0.37
	0.37
	0.37



	ןמלסק
	ןמלסק
	ןמלסק
	ןמלסק


	ךרואמ תצק ,םודא
	ךרואמ תצק ,םודא

	ילוי
	ילוי
	ילוי


	-
	-
	-


	50
	50
	50


	-
	-
	-




	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ
	ןזו ןימ


	רואי
	רואי
	רואי
	תו תונוכת


	ףיטק ןמז
	ףיטק ןמז
	ףיטק ןמז


	 תעיטנ
	 תעיטנ
	 תעיטנ
	 ז"עשת
	)םנוד(


	חטשה
	חטשה
	 יללכה
	)םנוד(

	 זוחא
	 זוחא
	 זוחא
	הלרע




	רקרוי וינ
	רקרוי וינ
	רקרוי וינ
	רקרוי וינ
	רקרוי וינ


	רוחש
	רוחש

	ילוי ףוס
	ילוי ףוס
	ילוי ףוס


	3
	3
	3


	520
	520
	520


	0.07
	0.07
	0.07



	ןאירל
	ןאירל
	ןאירל
	ןאירל


	טסוגוא ילוי
	טסוגוא ילוי
	טסוגוא ילוי


	80
	80
	80


	200
	200
	200


	5
	5
	5
	.3



	גניק ןדלוג
	גניק ןדלוג
	גניק ןדלוג
	גניק ןדלוג


	ןטק ,בוהצ
	ןטק ,בוהצ

	טסוגוא
	טסוגוא
	טסוגוא


	25
	25
	25


	200
	200
	200


	1.9
	1.9
	1.9



	ונל'גנא
	ונל'גנא
	ונל'גנא
	ונל'גנא


	 ןזל המוד( ,לוגס סוחפ)ההכ אל ךא הנאיבונ
	 ןזל המוד( ,לוגס סוחפ)ההכ אל ךא הנאיבונ

	טסוגוא
	טסוגוא
	טסוגוא


	41
	41
	41


	400
	400
	400


	1.5
	1.5
	1.5



	הזורדר
	הזורדר
	הזורדר
	הזורדר


	תיסחי לודג ,לוגע ,ןמגרא
	תיסחי לודג ,לוגע ,ןמגרא

	טסוגוא
	טסוגוא
	טסוגוא


	-
	-
	-


	50
	50
	50


	-
	-
	-



	)
	)
	)
	)
	440
	( ם'ג קלב


	לודג ,הריהב הפיצ ,רוחש
	לודג ,הריהב הפיצ ,רוחש

	רבמטפס
	רבמטפס
	רבמטפס


	140
	140
	140


	3700
	3700
	3700


	0.45
	0.45
	0.45
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	 םיספ טעמ םע קורי ,סוחפ תצק
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	טדימשדלוג 'פורפ
	שימלח
	ןמרביל ברה

	 לש הקינטוב :םירמאמ השלש ללוכ רעשה  ,'הירוטסיהו הקינטוב' :ינשה רעשה םינז םיראותמ וב  )(  'ןיס יגורתא' .)( םירדהה טבשו גורתאה תיתכלה תוכייש לכ םהל ןיא ילוא ךא[ גורתאל תינאטוב הניחבמ םיכיישה םינוש.)( לארשי ץראב םודקה חרזמב גורתאה תודלות .]לבוקמה גורתאל
	וה ,פרק
	יילרבמ 'ג  דיוייד
	טוגנל

	 ץעל םיסחייתמה םינוש םיקרפ ללוכ רעשה ,'ירפהו ץעה' :ישילשה רעשה 'גורתאה יקיזמ' ,)( 'גורתא תולחמ' ,)( 'ירחסמ לודיג' ,וירפלו גורתאה ישעמ קרפ הז רעשב  ,)( 'אוציל תרוקיבו ירפה ףיטק' ,)(.)( 'ףיטקה רחא גורתאה תוכיא לע הרימש' דחאו דחא לכל דעוימ
	ףסוי רב
	יבטבא
	יבטבא ,ץיברוג
	ןיבור ,יבטבא
	וירבוח ,ןיילק

	 'גורתאה לש הימיכוטיפ' ללוכ רעשה ,'וישומישו גורתאה ירפ' :יעיברה רעשה.)( 'התשמבו לכאמב גורתאה' ,)( 'האופרב גורתאה' ,)(
	ביבא
	רמע
	ליא

	 גורתאה'  םירמאמ השמח ללוכ ,'תורודה ךלהמב גורתאה' :ישימחה רעשה ,)( 'גורתאה ביתנ' ,)( 'בכרומה גורתאה' ,)( 'תונמואב.)( 'השדחה תעב לארשי ץרא יגורתא' ,)( 'ופרוק יגורתא תודוא'
	סקופצרווש
	טדימשדלוג
	ןושש ןב
	רמע
	ןומלש

	 ילודגמ תויתכלה תובושת ראשה ןיב ללוכה 'םיחפסנ' רודמל תדחוימ הכרב םובלא ,)( גורתאה יניד לע םיקסופה  ,'ןוחנומ'ו ,םויה םילבוקמה םיגורתאה ינז לש ]!ןתוכיאב תונייוצמ[ תונומת ,דועו ירפהו ץעה יקלח ,םייעדמ ,םייתכלה םיחנומ לש רצק רואיבל ןולימ ןיעמ.ומצע רפסב םירכזומה
	גורתא ילוספו בכרומה גורתא ןיד לע דחוימב

	 ותוינווג בר לע גשומ ארוקל תתל ידכ ,רפסה ןכות לכ תא טעמכ תוכיראב ונטרפ גורתאה תא ןוחבלו קודבל בר ןורשכב וחילצה םיכרועה רשא ,'גורתאה' רפס לש םנמא .ויתונוכת ריבסהלו תורתסנה ויתונופצמ דאמ הברה תולגלו וידדצ לכמ אלא ,ולוכ תא אורקל ידכ בותכ וניאש ,ןולימ לכ ומכו ידפולקצניא רפס לכ ומכ ןינעתמ דחא לכ אל ,הז רפס ךכ ,וב ןינועמ עגרכש המ תא וב שפחמ דחא לכ ותוא ןינעמה אשונ רפסב אצמי דחא לכ ךא ,םירכזומה םיבחרה םימוחתה לכב.ובלל בורקהו
	 תויה םירמאמה לע תוכרעה ונבתכ אל ךא ,םיברה םיאשונה תא ונטרפ רומאכ יבוט םה ורחבנש םירבחמה' )( םידיעמ ,דאמ דע ונילע םינמאנה ,םיכרועהו ."ב"הראו ןיס ,הילרטסואמ םירקוח תוברל ,ןיינעו אשונ לכב םיחמומהו םינעדמה.םיחמומהו םינעדמה יבוט תא רקבלו ךירעהל אובנש ונחנא ימו
	3 'מע

	*
	 לע בתוכה םאש לבוקמ םויה .רפסה תכירע לע 'תרוקיב' תרעה ףיסונ תאז לכב תורמואה םג תונוש תועד איבמ אלא ,ולש ותעד תא קר בתוכ וניא םייוסמ אשונ }'יתבשחמ םזילרולפ' םויה הנוכמ{ ומצע בתוכה לש תמאהמו ותנומאמ ךופה ,דבלב ותבשחמ לש הרצה תרגסמב רוגס וניאש םכח ,חותפו רואנ םדא אוה םירבד םג ןיבהו קדב אוה ירה יכ ,בר לקשמ וירבדלו ןומא ררועמ םג הזכ בתוכ לכב הנוגהו הנוכנ וז ךרד ילוא .עירכהש יפכ עירכה ןכ יפ לע ףאו ,ותעדל םניאש ןוכנ וניא ךא .'וכו 'וכ ,יעדמ רקחמ ,האופר ,תוינידמ ,הלכלכ ירמאמב ,םיאשונה ]תרחא הלימ יתאצמ אל יכ 'תודהי' יתבתכ[ 'תודהי'ב םינפ םושבו ןפוא םושב.הנומא יכרדבו
	 םתרכזו ..." םוי לכב םיימעפ התוא םירמוא ונאש )( תיציצ תשרפב ,"... םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו םתוא םתישעו 'ה תוצמ לכ תא םייקתי אל וניניע ירחאו ונבבל ירחא רותנ ונא ןכא םאש אוה קוספ לש וטושפ רותל אלש יוויצה והמ .'םתוא םתישעו 'ה תוצמ לכ תא םתרכזו' ]טעמתי וא[ דבלב םיבכוכ תדובע אלו  ..." )( ם"במרה בתוכ ?ונבבל ירחא םדאל ול םרוג אוהש הבשחמ לכ אלא הבשחמב הירחא תונפהל רוסאש אוה חיסנ אלו ונבל לע התולעהל אלש ונא ןירהזומ הרותה ירקיעמ רקיע רוקעל אלו הרצק םדא לש ותעדש ינפמ ,בלה ירוהרה רחא ךשמנו בושחנו ךכל ונתעד ובל תובשחמ רחא םדא לכ ךשמי םאו ,וירוב לע תמאה גישהל ןילוכי ת
	ז"ל ו"ט רבדמב
	'ג 'ב םיבכוכ תדובע
	ז"פש

	 תמדקהמ אבומ )( 'גורתאה' רפסב ?םירומא םירבדה המ יפלכ ( ]'םיערז רדסל המדקה' הנוכמה[ תוינשמה שוריפל ם"במרה ..."  ) אוהש רמא דחאש רדה ץע ירפ בותכה רמאש המב תקולחמ ונאצמ אל םג תקולחמ ונאצמ אל םג .םתלוז וא ןומרה וא שירפה אוהש רמא רחאו ,גורתאה ,תקולחמ ןהב ןיא תוצמה לכב הזב אצויכ לכ ןכו .... סדהה אוהש תובע ץעב הרותה לכ ורמא םהב אצויכ לעו םהילעו ,השממ םילבוקמ םישוריפ םהש יפל ןיאו תולבוקמ ןתויה םע לבא .יניסמ היקודקדו היתוטרפו היתוללכ ורמאנ הלוכ םישוריפה ולא דומלל רשפא ונל ןתינש ארקמה קודקדמ ירה תקולחמ ןהב דומלתב הארתשכו .ארקמב שיש תוארוההו םיזמרהו תותכמסאהו 
	2 הרעה 9 'מע
	 'מע חפאק תרודהמ
	עשוהי תמ רשאכו ה"ד ךותב תוכרב תכסמ ףוסב ללכ ךרדב 'םיליגרה' םיסופדבו ,'ט
	 רתוי תצק ונקתעה
	גורתאה רפסב רשאמ

	 דאמ דע הלודג תוריהז גוהנל םיכירצ ונינמזב ,רומאה לע רתי ףא ףיסוהל שיו .ריבסהל הסנא ,רבדל תוביס המכו .םהמ החונ םימכח תעד ןיאש םירבד םוסרפב ןיאש הרוצב םדקתמו חתפתמ ]תרחא הלימ יל ןיא[ 'עדמ'ה ונימיבש עודיו יולג וירקחמ ,םימוצע ויגישיה ,םימדוק תורודמ אוהש לכ ןוימד אל ףאו ,ערו חא ול ,האופרב ,תרושקתב ,םוחתו םוחת לכב טעמכ .תובר ויתולעות ,םיקייודמ ינפל קר ,בר אל ןמז ינפלש םירבד ,דועו דוע ,הקינטובב ,ללחב ,הרובחתב תוביס יתש .םיטושפ םירבד םה םויה וניתעד לע ונילעה אל וליפא רפסמ םינש רשא תוביסה הנייהת .'תינחור'ו תימשג ,המוצעה תומדקתהלו תוחתפתהל
	1
	1
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	'  .1
	 'רבוע' היה תובישיה ידימלת ןיב ,אילט אניוה דכ ,תובר םינש ינפל - 'תינחור הביס
	 תונוכמ[ 'ליסנטס' תקתעהב וא די בתכ תקתעהב וא ,םייח ץפחה לש ובתכמ דיל דימ
	 תורמלש םייח ץפחה בתוכ ,ובתכמב .]ץראב זא וארנ םרט תוספדמו םיבשחמ ,םוליצ
	 םימכחש רמולו חיכוהל ןיא ,תומכוחמ תושדח תואצמה ואיצמה םינורחאה תורודבש
	 תואצמהה תא תנווכמ הנוילעה החגשהה ,םימדוקה תורודהמ ולאה תורודה םיבוטו
	 םייח ץפחה ינורכז יפכ .םירבדה םתואב ךרוצ היה אל םימדוקה תורודב יכ הלא תורודל
	 תויה ,םייח ץפחה ירבד ןכות .ןופלטו ,ןופטאפ ,המלצמ לע ,םירבד השלש לע בתוכ


	 ה"בקה ונל הארמ ,םימדוקה תורודבכ הקזח הניאו הנומאה התפר םינורחאה תורודבו
	 ה"בקה ונל הארמ ,םימדוקה תורודבכ הקזח הניאו הנומאה התפר םינורחאה תורודבו
	 ה"בקה ונל הארמ ,םימדוקה תורודבכ הקזח הניאו הנומאה התפר םינורחאה תורודבו
	 יכ םדאה עדיש ,תובר םינש רחא וישעמו ותנומת תא תוארהלו םויה םדא םלצל רשפאש
	 ןופיטאפהו .ןידה םויל תרמשנ הנומתהו 'םלוצמ' וייח ימיב הזה םלועב השועש המ לכ
	 ונל הארמ ןופלטהו ,אובל דיתעל ועמשי וירבדו ולוקו םויה רבדל לוכי םדאש ונל הארמ
	 רבכ בתכמה םימיה םתוא זאמש המודמכ[ .םש ותוא םיעמושו ןאכ רבדל לוכי םדאש
	 ].םייח ץפחה ירפסמ דחאב עיפומו ספדנ

	 אלש ינא חוטב ךא ,םימתו רוהט ,שודק היה םייח ץפחהש המלש הנומאב ןימאמ ינא
	 אלש ינא חוטב ךא ,םימתו רוהט ,שודק היה םייח ץפחהש המלש הנומאב ןימאמ ינא
	 הנומאב ךרד ונל תוארהל ןה ,תומכוחמה תואצמההש בתכ םא ,'םימת' אלו 'םת' היה
	 ןיאו הז ךכש ול רורב היה רבדהש רחאו הבשחמ רחא ךכ בתכ אוה ,הנומאל ךרדו
	 ידכ וניא םוליצהש 'לכעל' ונל רשפא יא ]יל םימודהו ינומכ = 'ונחנא'[ ונחנא .ותלוז
	 וניא ןופלטהו ,ונתנומא ריבגהל אלא ,ונתבס התארנ דציכ ונידכנל תוארהל לכונש
	 תעדל ונילע .הנומא ללכשלו קימעהל ידכ אלא ,ןמז ךוסחלו חחושל ונילע לקהל ידכ
	 ויתובשחמ והבג ,ירמגל תרחא הריפסב ,ונימלועמ ירמגל הנוש םלועב יח םייח ץפחהש
	 המ לכ" )תובא יקרפמ 'ו קרפ ףוס( רומאה יפ לע יחו ןימאמ ,עדויש ימ .וניתובשחממ
	 ארקנה לכ )'ז ג"מ היעשי( רמאנש ודובכל אלא ארב אל ומלועב אוה ךורב שודקה ארבש
	 םלועל ךולמי 'ה )ח"י ו"ט תומש( רמואו ויתישע ףא ויתרצי ויתארב ידובכלו ימשב
	 ךירצו ,ארב ודובכל ה"בקה ארבש המ לכש :םטושפכ םה תובא יקרפבש םירבדה ,"דעו
	 ודובכל אלש ונמלוע-ומלועב רבד םוש ןיא ,לכה לכה ללוכ 'ארבש המ לכ'ש רורב תויהל
	 בשעו בשע לכ ,את לכו קדייח לכ ,רפע ריגרג לכ ,םיניכ יציב דע םימאר ינרקמ ,ארבנ
	 ןיא ודובכל ארבנ ,ויקלחו ויטרפ לכב םלועה לכ ,לכה םא .ודובכל לכה ,בצעו בצע לכ
	 םא ודובכל לכהש ןויכ .ודובכל םה האצמהו 'המדיק' לכש םג אלא רמול תורשפא םוש
	 םירומ םייח ץפחה ייח תודלות לכ[ .ודובכל קרו ךא ,ודובכל ותואיצמו ותביס רבד לכ ןכ
	 םייח ץפחה קר אל ןבומכ ,ודובכל קרו ךא ויה וייח לכ ,שיגרה ךכ לעפ ךכ יח אוה ךכש
	 'ר ירבדב המ תנבה ,רחא םלועב םייחה ,ונל םג חתופ הז רבד .ונתמוא ילודג לכ אלא
	 לטונ וליפא - ךשפנ לכב הז קוספ לע רעטצמ יתייה 
	ימי לכ
	" )ב"ע א"ס תוכרב( אביקע
	 .]"ונמייקא אל ידיל אבש וישכעו ,ונמייקאו ידיל אבי יתמ יתרמא ,ךתמשנ תא

	 ,ל"ז הבלוו המלש ברה חיגשמה םע דחי ונדמל-ונארק םייח ץפחה לש ובתכמ תא
	 ,ל"ז הבלוו המלש ברה חיגשמה םע דחי ונדמל-ונארק םייח ץפחה לש ובתכמ תא
	 הנומאה 'תויעב' םה ולא םאה חיגשמה תא יתלאשו ,דלי טעמכ יתייה ריעצ רומאכ
	 דציכו ]ןופלט[ הלעמל םיעמוש דציכ ,]המלצמ[ הלעמל םירכוזו םיאור דציכ ,ונלש
	 רבד' יתבתכ[ שדחו לודג רבד יל רמא ל"ז הבלוו ברה .]ןופיטאפ[ הלעמל םיעימשמ
	 םישי ארוקהש ידכ אלא ,ןהל קוקז וניאש ,וירבדל הכרעהו המכסה תתל ידכ אל 'לודג
	 ךרעב ]םבחורו םקמוע תא שוחלו שיגרהל לוכי יניא ימצע ינאש ,יל עודי יכ ,םירבדל בל
	 שוחי םדאש ,תישוח הנומא לע אלא ונלש הנומאה לע רביד אל םייח ץפחה' ןושלה הזב
	 תואלפנה תואצמהה ,'המדיק'ה לכ םייח ץפחה לש וכרד יפל ."םירבדה תא שיגריו שממ
	 הנומאל 'רזע ילכ' םה אלא ,ואב ונילע לקהל אל ,ואב ונתאנהל אל ,ונייח לע תוליקמש
	 אל םה המל ,הלוכ תושונאלו ונל שי רזע ילכ הברה ךכ לכ םא הומתל ןיאו .האריו
	 םלועה תאירב לע איה הלאש התוא יכ ,הרטמל עיגהל הלוכ תושונאה לכלו ונל םירזוע
	!?... המל ,וארב ודובכל םא ,ולוכ

	 םג הארנכ ,תוינוכמ יפלא תואמל הרושק הנכות התוא ,)WAZE( טווינ תנכות תמייק םויה ןכיה 'תעדוי' הובג הובגמ םשמו ןיוולב הלעמל תבשוי .היתולוכיב יקב יניאש אלא רתוי הברהל ךרדל תינוכמו תינוכמ לכ תנווכמו ,הינפ תודעומ ןאל האצי ןכיהמ ,תינוכמו תינוכמ לכ היוצמ

	 ונא םיצור םא ןיב ,'עדמ'ה ןיגפמש םילודגה המכחהו המצועה ,חכה ,הנייהת
	 ונא םיצור םא ןיב ,'עדמ'ה ןיגפמש םילודגה המכחהו המצועה ,חכה ,הנייהת
	 ,ונבלב ודבכל ,וינפל ונשאר תא ףפוכל  ,ונלוכש טעמכ םרוג םיצור ןיא םא ןיבו
	 ךישעמ ולדג המ' שולח לוקב המינפ ובלב ימו ,לודג לוקב ימ רמולו וינפמ ענכהל
	 ימ ירשא ,'ונלוכ'מ םילודגו םיבוט שי ךא ,יל םימודלו ינומכל  = 'ונלוכ'[ .'עדמה
	.]לפטל רקיע ןיב לידבהל עדויו הכוזש

	 הגוע ,לגעמה ינוח לש והשעמכ הגוע וביבס גועל הכוז אלש ימ לכ םויה ,דועו ,טעמב ּול וליפא ץורפ ולגעמ אלא ,הכותב קרו ךא תויהלו תויחל ,תיטמרה הרוגס ,הידמולו הרותב לוזלז ,הריפכ ירבד ברעהו םכשה עמשי אלש יוכיס לכ ול ןיא ,םירבדה עומשל הליחת הנווכב ךלוהש ימל ןיוכתמ יניאו .ונתנומא לע סלקו געל ערו עמוש ,תירוביצ הרובחתב העיסנ ידכ ךות הרקמב קר וידר עמושה וליפא הז ונילעש ונישפנב המדנ לאו .עגפנו ץיצמ ,וריבח דיב וליפא ןותיע האורה ,ול ימ לצאו תוחפ ימ לצא ,טאל טאל םירדוח םירבדה הזכ רבד ןיא ,עיפשמ אל רשא" קלמע לע )( שרדמה ירבד ונב םייקתמ תוחפלו ,רתוי תחתור יטבמאל לשמ ... ךתחיתרמ ךרישפהו ךננצ ,םוח
	ח"י "כ םירבד י"שרבש
	2
	2


	 םילושכמ ,תולקת ,העונת יסמוע ללגב הכוראו הרצק איהש ךרד שי םאו ,הדעיל עיגהל הרצקה
	 םילושכמ ,תולקת ,העונת יסמוע ללגב הכוראו הרצק איהש ךרד שי םאו ,הדעיל עיגהל הרצקה
	 םילושכמ ,תולקת ,העונת יסמוע ללגב הכוראו הרצק איהש ךרד שי םאו ,הדעיל עיגהל הרצקה
	 הנפת תרמוא תחאל .הרצקו הכורא ךרדל תינוכמה תא תנווכמו תוארוהה תא הנשמ איה 'וכו
	 הנימי תחלש יתוא המל רמול םערתמה גהנ ןיאו .רשי עס תרחאל ,הלאמש הנפת הינשל ,הנימי
	 תוארוהה תא לבקל רשפא .הז לשכ הז לש ודועיו ודעי ןיאש םיעדוי לכה יכ רשי ינשה תאו
	 ,ךרו םיענ ןוטב ןתנת הנווכהה םא רוחבל רשפא .ולש ותפשב גהנו גהנ לכל ,תונוש תופשב
	 הניא ,תסעוכ הניא הנכותה ,םכתא התויצ רשא ךרדה ןמ רהמ םתרס םאו .הרומח הדוקפכ וא
	 הנכותה תרצוע תחא תינוכמש הרוק םאו .הרשיה ךרדל הרזח םימחרב תנווכמ בושו ,תרטונ
	 בר קחרמב תואצמנה תורחא תוינוכמ לע עיפשת תאז הריצע דציכ 'תבשחְמ'ו תאז תעדוי דימ
	 םגו ,ורצע תובר תוינוכמ וא ,תילוש התעפשהו הרצע תחא תינוכמ קר םא לידבהל תעדוי ,הנממ
	 לע םג 
	ילוא
	 .םישיבכה תכרעמב רצונש שדחה בצמה יפל תוינוכמה ראש תא ןיווכל דימ תעדוי
	 החגשה איה המ שוחב ונל תוארהל אלא האב הניאש םייח ץפחה רמוא היה תאז טווינ תכרעמ
	 ונא םירס תקייודמה הנווכהה תורמלש הרוק דציכו הלעמלמ םינווכמ ונידעצ דציכ ,תיטרפ
	 םאה .וטבש תחת ונאצ ריבעמ ורדע העור תרקבכ ,תחא הריקסב ןירקסנ ונלוכ דציכו ,ךרדהמ
	 םישנא ינוילימש האלפומ הנכותש שוחלו ראתל םילוכי ]יל םימודהו ינומכ = 'ונחנא'[ ונחנא
	 'א"רגה' בוחרמ החטיבב וניתוחנהלו ונילע לקהל ידכ האצמוה אל םלועה לכב הב םישמתשמ
	 ומצע א"רגל ונברקל ידכ הרצונ אלא ,'םייח ץפח' בוחרל 'שיא ןוזח' בוחרמו ,'בוט םש לעב' בוחרל
	 = ונא[ ונאש עדנ ,ךכ שוחל םילוכי ונחנא ןיא םא .שיא ןוזחלו םייח ץפחל ,ומצע בוט םש לעבלו
	 םהש תעדל ונילעו ,ול םימודהו םייח ץפחה רשאמ ירמגל רחא םלועב םייח ]יל םימודהו ינומכ
	 לע םהירבד תא םיניבמ ונא ןיאו שיו הביסה תאזו .ונחנא אלו הנומאו תמא לש םלועב םייחה םה
	 הז םינוש ירמגל  תומלוע ינשב םייחהש .ךכ לכ ארונ רבדה המלו םיחיכומ המ לע ,םיקעזנ המ
	                   .הז תא הז ןיבהל םהל השק הזמ


	 ללכב איה האריו הנומאב 'תוררקתה' םגש שיא ןוזחה םשב בתכ ןמאנ םדאש יתיאר ,ינורכזב  .2 .רובעי אלו גרהי
	 ללכב איה האריו הנומאב 'תוררקתה' םגש שיא ןוזחה םשב בתכ ןמאנ םדאש יתיאר ,ינורכזב  .2 .רובעי אלו גרהי

	 תאז אלא ,לקלקל וא ענכשל ידכ םירמאנ םניא םג םירבד לש םבורו ,הנבהו עדי
	 תאז אלא ,לקלקל וא ענכשל ידכ םירמאנ םניא םג םירבד לש םבורו ,הנבהו עדי
	 .םייורש ונא הב תוירוביצה לש תלבוקמה ךרדה תאזו רוביצה לש הבשחמה ךרד
	 ךרדב רשאמ רתוי תנכוסמ םויה םירמאנש יפכ םירבדה תרימא ךרדש ונל הארנ
	.רבעב םתרימא

	 ,סוריו וא קדייח ופוגל רדוח םא ,'תינריע'ו הנתיא תינוסיח תכרעמ לעב אירב םדא םחלהל היחילש תא תחלושו  ,ףוגל רדח קיזמו רז רבדש ההזמ ןוסיחה תכרעמ ךא ,וחוכמ טעמ וא הברה דבאמו שלחנ ,עגפנ ףוגה המחלמה ךותש ףא ,שלופב תכרעמ ,בושו בוש ,ידמ תובר ןה םא םנמא ,תובר תופקתהב דומעל לוכי ףוגה .חצונמו 'ענכנ' ףוגהו ,רזה שלופהמ רתוי השלח איהו הנסוחמ תדבאמ ןוסיחה רז ילודיג את אוה ,שלופה םא ךא .חצנל חצונמ םימעפל ,ץלחנו חצונמ םימעפל ןוסיחה תכרעמ תא תועטהל חילצמו ,םדאה ףוגמ קלח אוה וליאכ 'שפחתמ'ה בהוא ,ורשבמ רשב אוהש 'תבשוח' תכרעמה אלא ,ביואו רז אוהש הלגמ הניאש ול שובכל לודג
	 )(  'גורתאה' רפס יכרוע לש 'תולצנתה'ה דגנכ אוה ןאכ רומאה לכ שיא שיא םיחמומ ,םיבר םירבחמ די לע ,םיקרפ םיקרפ בתכנ ונינפלש רפסה" םושמ םירבדה תאבהב תוארל ןיא .תופקשהו תועד ןווגמ םיגציימה ,ומוחתב להק ינפב איבהל הרטמל ונל ונמש ,םיכרועכ ,ונא ;רפסה יכרוע לש הדמע תעבה תשק אולמב' ,ולאה תורושה בתוכ תעדל ."תועדה תשק אולמ תא םיארוקה רוזעלו ליעוהל אבש רפס יאדובו ,ןריכזהל ןיאו ןאיבהל ןיאש תועד שי ,'תועדה    .םיארוקה להק ינפל תועדה תשק אולמ תא איבהל תויהל הכירצ אל ותרטמ
	2 'מע אובמ

	 תעברא" )( ןייצא תואמגוד יתשו ,רתי תוריהז םיכירצ םירבדה ןונגסב םג יפל לבא ,םמשב םישרופמ םלוכ אלש ,מ גכ ארקיו ,קוספב םירכזומה םינימה ותעדל יתדרי ןכא םא ."... הברעו סדה ,בלול ,גורתא םה ,תוחפל ,ל"זח תרוסמ .ךכ בותכל יואר ןיא המודמכ ,בתוכה לש
	49 'מע

	 גורתא' והמ ם"במרו י"שר לש םהישוריפ איבמ בתוכה )( הינש אמגוד והמ לבא ..." בתוכה םייסמ-ריעמ  ,ם"במרהו י"שר לש םהירבד רחאו 'ישוכה רתומו ,ולעננ אל םישוריפ ירעש ןבומכ .... םויכ לבוקמ ,ישוכה גורתא תמאב אל םירבדהש יאנתב[ 'מגלו הנשמל ןה ,ארקמל ןה ,האנו שדח שוריפ ףיסוהל תעמתשמה ןושלב בותכל אל ךא ,]לקהל אלו רימחהל אל ,הכלהה תא ורתסי.םהישוריפב 'ועט' םינושארה וניתוברו ונישוריפכ אוה 'תמאה'ש וליאכ
	21 'מע
	3
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	*
	        
	 תוריקב זוחא יתלבל הצוח ביבס תיבל ןתנ תוערגמ יכ' ונמייק ונירבדבש ףא
	 ונתנ תוערגמש ףא ,)
	'ז-'ו 'ו 'א-םיכלמ פ"ע
	( 'המלש ןבא ותונבהב תיבה .תיבה
	 תוריקב זוחא יתלבל ,הצוח ןאיצוהל ידכ אלא ,ומצע תיבב עוגפל ידכ אל ,רפסל
	 .היהי המלש ןבא ותונבהבו ,ןוכנ הנבי 'גורתאה' רפסש הוקת ךותמ ,ונבבל תיב

	.ש םיקילא
	 םג ,רוחש לכה שוכ ץראב ,לבוקמה עדימה היה הזש הארנו ,י"שר תעדל" :טטצמ ינא  .3 ,י"שר תעדל ,שוכ ץרא לש תורפ בלח םג םאה ,תאזה החנה ןכיהמ יתעדי אל ינאו "םיגורתאה    .רוחש היה
	 םג ,רוחש לכה שוכ ץראב ,לבוקמה עדימה היה הזש הארנו ,י"שר תעדל" :טטצמ ינא  .3 ,י"שר תעדל ,שוכ ץרא לש תורפ בלח םג םאה ,תאזה החנה ןכיהמ יתעדי אל ינאו "םיגורתאה    .רוחש היה

	 תוריפל איה הנווכהש ריבסהל םויכ לבוקמ ?ישוכה גורתא תמאב והמ לבא" :טטצמ ינא  .4 ןאיצותנאה טנמגיפ ללגב ,םירחרחש-םימדמדא םהש )ריעצה בולבלהו( גורתאה לש םיריעצה רוחש ולוכ אוהשכ ריעצ גורתא לש דאמ הפי הנומת העיפומ רפסב[ ")6רויא( םהב רבטצמה א"ה םע ישוכ  ,'ישוכה גורתא' בותכ הנשמב .הז שדוחמ שוריפל הבושת שי ןידל םא .]ישוככ ,'םויכ לבוקמ'ה בתוכה לש ושוריפכ םאו ,םייוסמ ןזמ וא םייוסמ גוסמ גורתא רמולכ ,העידיה קלח וא םבור וא ,םיגורתאה לכ יכ ,ישוכ גורתא ,ישוכ אוהשכ גורתא בותכל הכירצ התיה הנשמה ,יתפרצ ומכ ,שוכ ץראמ ואצומש 'ישוכ' הלימה שוריפ ,דוע .םתוריעצב םישוכ םה םהמ רכינ ימצע םצע םש וניא לבא ,שוכ ץר
	 תוריפל איה הנווכהש ריבסהל םויכ לבוקמ ?ישוכה גורתא תמאב והמ לבא" :טטצמ ינא  .4 ןאיצותנאה טנמגיפ ללגב ,םירחרחש-םימדמדא םהש )ריעצה בולבלהו( גורתאה לש םיריעצה רוחש ולוכ אוהשכ ריעצ גורתא לש דאמ הפי הנומת העיפומ רפסב[ ")6רויא( םהב רבטצמה א"ה םע ישוכ  ,'ישוכה גורתא' בותכ הנשמב .הז שדוחמ שוריפל הבושת שי ןידל םא .]ישוככ ,'םויכ לבוקמ'ה בתוכה לש ושוריפכ םאו ,םייוסמ ןזמ וא םייוסמ גוסמ גורתא רמולכ ,העידיה קלח וא םבור וא ,םיגורתאה לכ יכ ,ישוכ גורתא ,ישוכ אוהשכ גורתא בותכל הכירצ התיה הנשמה ,יתפרצ ומכ ,שוכ ץראמ ואצומש 'ישוכ' הלימה שוריפ ,דוע .םתוריעצב םישוכ םה םהמ רכינ ימצע םצע םש וניא לבא ,שוכ ץר
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	Story
	כותרת_למאמר
	Span
	םרכה יאלכ

	רגנלש םיקילא ברה
	רגנלש םיקילא ברה

	 םרכה יאלכב לדגהש שיש ונאבהו .םרכה יאלכ ןידב ןודל ונלחתה תומדוק תורבוחב
	 םרכה יאלכב לדגהש שיש ונאבהו .םרכה יאלכ ןידב ןודל ונלחתה תומדוק תורבוחב
	 קר אלש שיו ,]םיבנעה[ םרכה תאובת ןיבו םרכב ערזנה ןיב ,אנהבו הליכאב רסאנ
	.םרכב ערזנש ומצע חמצה ןכו האנהב רסאנ ומצע ןפגה ץע םג אלא םירסאנ םיבנעה

	 תא תצק ראבל םתרטמ - "םיערז תוכלהב םיגשומ" - הז רודמב םיבתכנה םירבדה
	 תא תצק ראבל םתרטמ - "םיערז תוכלהב םיגשומ" - הז רודמב םיבתכנה םירבדה
	 לע םרכה יאלכ ינידב ,ךכ םיאשונה לכב םאו .םיטרפב ןודל אלו יללכ ןפואב םיגשומה
	 :םיבורמ םיטרפו םיבר םיאנת יפ לע תונתשמ םרכה יאלכ תוכלהש ,המכו המכ תחא
	 העירז ,ןפג םע דחא ןימ ,]ןצרח[ ןפגה ןיערג םע דחי םינימ ינש לש העירזה רוסיא
	 ןיב ,"םרכ"ל תידיחי ןפג ןיב םילדבהה ,האובתו קרי דצב ןפג תעיטנ ,תמייק ןפג דצב
	 "סירע" "םרכה לוחמ"[ םרככ םנידו םרכ םניאש םיחטש ,"לודג םרכ"ל "ןטק םרכ"
	 תוריפה קר יתמיא ,האובתה שקמו ןפגה תורומזמ האנה רוסיא .]"םרכה תחרק"
	 תוריפה וליפא םרכב ערָזש ףאש םירקמ שי .שקהו תורומזה םג יתמיאו םירסאנ
	 דצב ערזשכ רסאנ חטש הזיאו םרכה ךותב ערזשכ רסאנ םרכה ןמ המכ ,םירוסא םניא
	 םרכה יאלכ תוריפ ,םייתאמ תפסוהב קר יתמיאו דימ םירסאנ תוריפה יתמיא .םרכה
	 ,רודמה לכב רשאמ רתוי תוטיש תאבהבו םיטרפב טעמנ ןכ לע .םפרושל םיבייח םאה
	.רתויב םייללכ םירבד קר ןאכ ןיאש ובל םישי ארוקהו

	 יניד" וספדנ "םיערז" קלח שיא ןוזחב .שיא ןוזחב םרכה יאלכ ינידל םימעפ המכ ונייצ
	 יניד" וספדנ "םיערז" קלח שיא ןוזחב .שיא ןוזחב םרכה יאלכ ינידל םימעפ המכ ונייצ
	 יטרפ" וספדנ "העד הרוי" קלח א"וזחב ,"םרכה יאלכ" םכותבו )א"ע ג"פ ףד( "םיאלכ
	 ,םיערז קלחב םג וקתעוה םה תורודהמהמ קלחב ,)א"ע א"יר ףד( "םרכה יאלכ יניד
	."םיאלכ יניד" ירחא

	 קלח לע םירזוח ונא ןכל םירויאה דחאב תועט הלפנ )( תמדוקה תרבוחב.ונבתכ רבכש םירבדהמ
	203

	כותרות_פנימיות
	Span
	םינפגהמ םיערזה תקחרה רועיש

	 סולקנוא םוגרת[ ”ןיברועמ“ ויהי םינימהש ךירצ םיאלכ תעירז היהת העירזש ידכ םה םא לבא ,]’ןיבוריע‘ םגרתמ ’םיאלכ‘ הלמה תא )( ,םינימה ןיב םייוסמ קחרמ שי םא .םיאלכ תעירז הניא העירזה הזמ הז םידרפומ םהב ןודנ נ”לבש תופסונ הדרפה יכרד שי[ ןיברועמכ אלו םידרפומכ םיבשחנ םה ,םינימה לכב הוש וניא ינשהמ דחא םינימה תא דירפמה קחרמה תדימ .]ךשמהב.םרכה יאלכ יבגל ןה םיערז יאלכ יבגל ןה ןוכנ רבדה .םיעורזה םיחטשה לכב אלו
	’ט ב”כ םירבד ,ט”י ט”י ארקיו

	 ךומס קריו האובת עורזל רוסא ובש קחרמה תא םיעבוקה םיקוליח ינש ונאצמ ךירצ תידיחי ןפגמ .]םינפג תצובק אוה ”םרכ“[ םרכ .ב .תידיחי ןפג .א םינפגל .תומא ’ד קיחרהל ךירצ םרכמ ,דצ לכל )( םיחפט ’ו קיחרהל
	תחא המא רמולכ

	 ”םרכ“ םש ולבקי םינפג רפסמש ידכ ,םרכ תארקנ םינפג לש ”הצובק“ לכ אל םייוסמ קחרמבו ,תמייוסמ הרוצב תועוטנ םינפג לש םייוסמ רפסמ ויהיש ךירצ ןטקה רפסמה .”לודג םרכ”ל ”ןטק םרכ“ ןיב םילידבמ ונחנא םרכב םג .ןפגל ןפגמ םיתש ויהיש םתעיטנ תרוצו ,השמח אוה םרכ ”רוציל“ תולוכיש םינפג לש רתויב ”םרכ“ תורצוי םינפג שמחש תורמל .)( בנז תאצוי תחאו םיתש דגנכ ונאש אלא )( שלש דגנכ שלש אוה םרכ תרוצ רקיע ,ל”נכ תועוטנ םא וליאכ םינד ונאו ,םרכ םש לטבמ וניא ,תוניפה תחאב תחא ןפג ”ןורסח”ש םירמוא םוחתל ידכ ,םינפג שמח קר תועוטנש תורמל ןכל .היונפה הניפב םג ןפג העוטנ לכו ,שלש דגנכ שלש ,םינפג שש תועוטנ וליאכ םיבישחמ ”םרכ”ה
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