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מספר רבנים ואגרונומים מגוש קטיף הקמה 
תהיה  מה  לחשוב  והתחילו  התכנסו 
הדרך הטובה ביותר לקיים את המצות התלויות בארץ. 
החלטנו להקים את המכון מתוך מחשבה שבמציאות 
בין  הקשר  את  לחזק  ראוי  בגוש  המורכבת  החיים 
המצוות  קיום  של  בפן  דווקא  לאדמתו  ישראל  עם 

התלויות בארץ. 

ט"ו בשבט לגמרי לא צריך פירות יבשים 
פירות  של  חג  להיות 
יבשים. למשל תמרים שהם לרוב תוצרת הארץ, כך 
כל פרי  ועוד. למעשה,  גם החיטה, הזית, הצימוקים 
משבעת המינים ניתן למצוא "תוצרת הארץ" והנושא 
חשוב במיוחד לאור העובדה שבחו"ל אין תשומת לב 
לכל בעיית התולעים. נוסיף לפירות היבשים גם את 
והאפרסמון  האנונה  הקיווי,  והבננות,  ההדר  פירות 

שגדלים בארץ, הרשימה תהיה ארוכה.  
המנהג לאכול פירות יבשים נטוע בקבלה. בחוץ לארץ 
חיפשו כיצד לחזק את הקשר עם ארץ ישראל. הדרך 
היתה עריכת סדר ט"ו בשבט עם פירות מארץ ישראל. 
בימים ההם לא היתה אפשרות להעביר פירות טריים 

לחו"ל ועל כן העבירו אותם יבשים. 
חשוב מאוד שאנשים יטעו אילנות לא רק בט"ו בשבט 
ואף עדיף יותר מאוחר, מבחינה חקלאית. רצוי בעיקר 
לנטוע עצי פרי ושבעת המינים, כדי שכשייבנה בית 
המקדש, נוכל להביא ביכורים. בנוסף, ברגע שבן אדם 
שמגדל בגינה עצי פרי הוא מלמד כיצד להפריש פירות 

ומעשרות וכל הקשר שלו לאדמה מתחזק.

עם בריא פירות ארץ ישראל 
בנפשו 
מייצר לעצמו את מרבית המזון שלו, הוא לא תלותי 
באחרים. חשוב להשקיע בפירות וירקות כמו בתקציב 
הביטחון. ישראל פורחת בחקלאות ברחבי העולם ויש 

לנו חקלאות לתפארת. 

היום, השכיחות של המצאות חרקים חרקים 
וברוב  גבוהה  מאוד  עלים-  בירקות 
השנה קשה למצוא עלים נקיים מחרקים. החקלאים 
בעולם מדברים על חרקים שמזיקים לצמח ואם הוא 
לא מזיק לצמח הוא יכול להיות גם חרק מועיל אבל 
לא ינסו להוריד אותו. לעומת זאת, בפן ההלכתי זה לא 
משנה אם החרק מועיל או מזיק, אסור לאכול חרק.  
הטכנולוגיה מנסה להתפתח כל הזמן כדי לגדל עלים 
נקיים מחרקים וכמה שיותר נקיים מחומרי הדברה כי 
התורה אומרת לנו "וחי בהם". זאת לא חוכמה להוריד 
רק את החרקים צריך להוריד גם את חומרי ההדברה. 
אנחנו הצבנו רף גבוה מאוד בעולם, יש לנו טכנולוגיה 
שמזהה 1 מתוך מיליארד של שאריות חומרי הדברה. 
מדובר בריכוזים זעירים ביותר. התוצרת נקייה מחרקים 
וגם מחומרי הדברה. כשיהודי קונה ירק בשוק, אין לו 
שום מושג כמה הדברה יש על הירק וסבירות גבוהה 
שיש שם גם חרקים. אדם שאוכל חזיר עובר על לאו 
לאווים  לשישה  לאווים  ארבע  בין  זה  וחרקים  אחד. 
משום שאדם אוכל חסה עובר על כארבעים לאווים. 
שנמצאו  שלמות  חממות  משמידים  אנו  לפעמים 
נגועות בחרקים, כדי שלא יגיעו אל השוק ולכן העלויות 

הגבוהות של הירקות שבהשגחתנו. 

עם  שוחחנו  בשבט,  ט"ו  לקראת 
מוטי שומרון, ראש המחלקה המדעית 
פירות  על  והארץ  התורה  במכון 
וגידולים בראי הטכנולוגיה,  יבשים 
בגוש  לחיים  לשוב  הרצון  על 
מזיקים  עם  התמודדות  על  קטיף, 
וכמובן סיימנו  באופטימיות זהירה.

הטכנולוגיות החמרה  את  היו  לא  בעבר 
שברשותנו היום ושכיחות החרקים 
הייתה פחותה. לדוגמא: בילדותי, גידלו את החסה רק 
בחורף. כיום הביקוש גדל ועימו גדלה שכיחות החרקים 
וצריך להתמודד עם זה. היום הצרכנים רוצים לקחת 
את המוצר ולהשתמש בו מיד. זה רצון מובן ואנחנו 
דואגים שהמוצר יהיה נקי לחלוטין מבחינה הלכתית 

ובריאותית.

אנו עדיין חשים את הגירוש בכל גוש קטיף 
יום ויום ובכל הרבדים. זו השנה 
השביעית מאז הגירוש ועדין אין לנו את הבית שלנו 
רבים איבדו את מקום פרנסתם ונאלצו להשתמש בכל 
הפיצויים על מנת לקנות אוכל. כל מה שהמדינה עושה 
היא עושה מעט מדי ומאוחר מדי. אנשים במצב קשה 
מבחינה כלכלית ומבחינה חברתית: השתדלו לווסת את 
הקהילות, אבל בפועל הרבה התפצלו, הילדים איבדו 
את החברים שלהם, שגרו עמם בשכנות והשבר גדול. 
יש כינוסים משותפים אבל מעט ואי אפשר להשוות 

את זה לפני הגירוש.

התורה מחייבת אותנו צדק חברתי 
להפריש תרומות ומעשרות. 
הלכה זו היא דוגמא קלאסית לשמירה על צדק חברתי. 
את  לנו  נתן  שהקב"ה  יודע  היהודי  השמיטה  בשנת 
הארץ ואנחנו חייבים להפקיר את כל  היבול וכל מי 

שצריך ורוצה יכול לבוא ולקחת.

כתב שער החצר  שמעון  בן  דוד  רבי 
ספר ובו תרי"ג סימנים על 
חיבת ארץ ישראל לפני שנים רבות. הספר היה על 
זכה להוצאה  רבים,ומכיוון שלא  רבנים  השולחן של 
כעת  לספר.  התוודע  לא  הרחב  הציבור  מחודשת, 
הוצאנו את הספר בהוצאה חדשה ומפוארת. לדעתי, 
עם ישראל קיבל מהקב"ה את ארץ ישראל לא כחלופה 
לארץ אחרת, כי טבעו של עם ישראל מתאים לארץ 
ישראל וטבעו של הקשר הוא שעם ישראל מקיים 
ועוד.  כלאיים  שמיטה,  בארץ,  התלויות  המצוות  את 
את  קיים  לא  העם  הראשון,  המקדש  בית  בתקופת 
מצוות השמיטה ולכן הוגלה מארצו וכנגד 70 שמיטות 

שלא שמרו, גלו 70 שנה.

החקלאות אופטימיות זהירה 
הישראלית 
ברוך  בעולם.  הראשונים  המקומות  באחד  נמצאת 
השם זכינו לחקלאים טובים ומסורים, מדריכי חקלאות 

ומדענים שעושים עבודה יוצאת מן הכלל.
מכון התורה והארץ בע"ה יגדל ויגיע לעוד קהלים. בשנת 
השמיטה האחרונה הצלחנו לשמור שמיטה כהלכתה 
בלי להשתמש בהיתר מכירה. במהרה, כשנחזור אל 
הגוש הדבר הראשון שאעשה יהיה לבנות את הבית 
מחדש. מאז שגורשנו מהגוש הערבים לא מצליחים 
לעשות.  מה  לשאול  מתקשרים  והם  דבר  שם  לגדל 
אנחנו אומרים להם "והשימותי אני את הארץ, ושממו 
עליה אויביכם...", האדמה מגיבה לעם ישראל וכשהוא 

יורד מארצו היא נשארת שוממה. 
אני מאחל שבעזרת ה' עם ישראל יזכה לשבת בכל 
מפריה  לאכול  מצרים,   ועד  מהפרת  אדמתו  חלקי 

ולשבוע מטובה ואז נזכה גם להביא ביכורים.

אחד
עלאחד

רק  לא  אילנות  יטעו  שאנשים  מאוד  חשוב 
פרי  עצי  לנטוע  בעיקר  ורצוי  בשבט  בט"ו 
להוריד  חוכמה  לא  זאת   > המינים  ושבעת 
רק את החרקים צריך להוריד גם את חומרי 
ברחבי  בחקלאות  פורחת  ישראל   > ההדברה 
מאז   > לתפארת  חקלאות  לנו  ויש  העולם 
שגורשנו מהגוש הערבים לא מצליחים לגדל 
שם דבר והם מתקשרים לשאול מה לעשות




