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וגאתה בבכיה 
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כשסיפרו זאת 

לרבי נתן אמר 

שלא היתה

והארץ",  התורה  "מכון  המדעי-תורני  המכון 
זירת  את  עשורים  לשלושה  קרוב  מלווה 
בהיבטיה  מתמחה  הישראלית,  החקלאות 
הייחודיים ומספק לה שפע חידושים טכנולוגיים, 
מחקרים מתקדמים ושיטות ייעול פורצות דרך, 
המיושמות בהצלחה במאות משקים בכל רחבי 
המכון  של  הבלעדיים  פיתוחיו  ובחו"ל.  הארץ 
צמצום  הגידול,  בעלויות  החסכון  בתחומי 
תולעים  ללא  ירקות  גידול  במים,  השימוש 
את  קידמו  הדברה,  בחומרי  השימוש  והפחתת 
שטרם  באפיקים  החקלאית  הטכנולוגיה  עולם 
המדעית  בקהילה  מוניטין  למכון  והקנו  נחקרו 

והאגרונומית בארץ ובעולם.
קטיף  שבגוש  דרום  בכפר  הקמתו  "מיום 
מכון  ראש  גיאת  עמי  מציין  תשמ"ו",  בשנת 
התורה והארץ, "שם לו המכון למטרה לעסוק 
ייחודה  את  המבטא  ערך,  ורב  מקורי  בהיבט 
לאחר  המתחדשת  הישראלית  החקלאות  של 
בארץ.  התלויות  המצוות  גלות:  שנות  אלפיים 
מדענים  רבנים,  בין  פורה  פעולה  שיתוף  תוך 
ואגרונומים ובהתאם לפסקי הרבנות הראשית 
במחקר,  המכון  מתמחה  לדורותיה,  לישראל 
 - ובהסברה של הלכות מיוחדות אלו  ביישום 
לקט, שכחה ופאה, ערלה ונטע רבעי, הפרשת 

תרומות ומעשרות, הלכות שמיטה ועוד".
מהי הפעילות המעשית של המכון?

"חוקרי המכון ורבניו עוסקים בפיתוח מתמיד 

על  חקלאי  ולגידול  קרקע  לעיבוד  שיטות  של 
ומצוות  תורה  שומרי  חקלאים  ההלכה.  פי 
ואלה המבקשים לקבל הכשר לתוצרתם, זוכים 
הלכתית-מדעית  להדרכה  המכון  באמצעות 
מעשית, ומאידך - מעניק המכון ייעוץ והדרכה 

לועדי כשרות ולבד"צים בארץ ובחו"ל. 
של  ומגוון  ייחודי  רב-תחומי  צוות  במכון 
מומחים,  ואגרונומים  מדענים  ושל  רבנים 
וההלכה.  החקלאות  לשילוב  יחדיו  הפועלים 
יו"ר  אריאל.  יעקב  הרה"ג  הוא  המכון  נשיא 
המכון הוא הרב יגאל קמינצקי, הרב האזורי של 
חבל עזה ושל יישובי גוש קטיף לשעבר. בראש 
עומדים  החקלאי  והפיתוח  המחקר  מחלקת 
יפתח  והפרופסור  שומרון  מוטי  האגרונומים 
בן אשר, ומנהל מחלקת המחקר ההלכתי הוא 

הרב והחוקר יהודה עמיחי.
אילו מפעלים נוספים יש למכון? 

להפרשת  האוצר"  "בית  קרן  את  לנו  "יש 
לשירות  ייחודית  קרן  זו  ומעשרות.  תרומות 
הציבור, המטפלת בהפרשת תרומות ומעשרות 
מצוות  את  לקיים  בה  לחברים  ומאפשרת 
ישנו את מכון  ובהידור. בנוסף  כדין  ההפרשה 
למחקר  מתקדמות  מעבדות  שכולל  המחקר 
ההלכה  המדע,  החקלאות,  בתחומי  יישומי 
עיון  ימי  גם  מקיימים  אנו  ביניהם.  והשילוב 
הגילאים”,  ולכל  המגזרים  לכל  הארץ,  בכל 

מסכם עמי גיאת.

גולת הכותרת של "מכון התורה והארץ", השוכן בעיר אשקלון ופועל למעלה מ-25 
שנה, היא במצוות התלויות בארץ. רבנים וחוקרים, פועלים בשיתוף פעולה מיוחד ובכך 
חושפים את הציבור הרחב לסגולותיה של החקלאות הישראלית המודרנית | נריה רוזנברג

חקלאות והלכה 

עמי גיאת

ספרות מקצועית, 

מענה לשאלות - 

בכל אלה תורם 

המכון להעמקת 

הידע בציבור 

אודות סגולותיה 

של החקלאות 

הישראלית, 

לפיתוח חקלאות 

מודרנית, 

כלכלית 

ומתקדמת, 

הצועדת יד ביד 

עם דרישות 

ההלכה”
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