
מכון התורה והארץ פועל לקיום מצוות התלויות בארץ 
בהידור כחצי יובל שנים. בולטת במיוחד מצוות השמיטה, 
אנו  תקדים.  חסר  ובהיקף  בהידור  לקיים  זכינו  אותה 
ממשיכים את פועלנו בכל מצוות האדמה ובכללן מצוות 

תרומות ומעשרות. 
ותרומת  גדולה  תרומה  הפרשות:  סוגי  חמישה  ישנם 
לאכול  הציווי  בשל  היום,  בימינו  נאכלות  (שאינן  ומעשר 

את התרומה בטהרה ועל ידי כוהנים בלבד) 
מעשר ראשון, שני ועני.

מיוחדת היא ארץ ישראל מכל הארצות  
אדמת הארץ, רגביה ממש, קדושים הם.

קידש ה‘ את אדמת הארץ בצוותו עלינו מצוות התלויות בה, 
אך עם היציאה אל הגלות גלו גם מצוות האדמה. 

עתה מששבנו אל ארצנו ונמצאים אנו בעיצומו של תהליך 
הגאולה, חוזרות מצוות אלו ומתעוררות לחיים.



”הביאו את כל המעשר ”הביאו את כל המעשר 
אל בית האוצר....אל בית האוצר....
והריקותי לכם והריקותי לכם 

ברכה עד בלי די“ברכה עד בלי די“
(מלאכי ג, י)(מלאכי ג, י)

  תרומות ומעשרות תרומות ומעשרות 
סדר הפרשתסדר הפרשת
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 בית האוצר
תשנ“ה  בשנת  נוסד  והארץ“  התורה  ב“מכון  האוצר“  ”בית 

ובראשו עומדים רבנים מומחים. 
קרן בית האוצר הוקמה על מנת להגביר את התודעה של 
בבד  ובד  בכלל,  ומעשרות  תרומות  הפרשת  מצוות  קיום 
לקיום  חז“ל  תקנות  פי  על  מעשיות  דרכים  בהצעת  לבוא 
מצוות נתינת מעשר ראשון ללויים בכל השנים, ומעשר עני 
כקדם  ימינו  לחדש  מנת  על  (זאת  לכך  המיועדות  בשנים 
בקיום מצוות אלו, כפי שנפסק בשולחן ערוך). וכן לאפשר 

קיום מצוות חילול מעשר שני באופן הראוי.

 יצא לאור בסיוע משרד התרבות והספורט – מינהל התרבות

ה, 

ך 

עוטפים את התרומות בשתי שקיות 
וקוברים באדמה או מניחים בפח

לפרטים והצטרפות כמנויים:
בית האוצר  - מכון התורה והארץ, 
 שבי דרום ד.נ הנגב ת.ד 18 מיקוד: 8536500

  machon@toraland.org.il :טלפון: 08-6847325,  דוא"ל
www.toraland.org.il :אתר

יש לוודא שיש ברשותך מטבע, שיש בה מספיק פרוטות למספר החילולים.

למנויים ב"בית האוצר" יש מטבע מתאימה ב"בית האוצר".

לוקחים מעט יותר ממאית מכל אחד ממיני הפירות או הירקות שאנו רוצים לתקן 
ומניחים בצד.    

בטבל ודאי יש לברך לפני אמירת נוסח ההפרשה:

"ברוך אתה ד' א-לוהינו מלך העולם 
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו 

להפריש תרומות ומעשרות"

הקדמה:
מה שאומר עכשיו יחול על כל מין בנפרד.

תרומה גדולה:
המאית הנמצאת בתחתית של מה שהנחתי בצד תישאר בינתיים טבל.

שאר מה שהנחתי בצד הרי הוא תרומה גדולה.

מעשר ראשון:
המאית שהזכרתי ועוד תשע מאיות בצד העליון 

של מה שברצוני לתקן, הרי הן מעשר ראשון.

תרומת מעשר:
המאית שהזכרתי הרי היא תרומת מעשר.

מעשר שני ומעשר עני:
עוד תשע מאיות בצד התחתון של מה שברצוני 

לתקן הרי הן מעשר שני,
ואם צריך להפריש מעשר עני - הרי הן מעשר עני.

חילול מעשר שני:
במעשר שני ודאי יש לברך לפני אמירת נוסח החילול:

"ברוך אתה ד' א-לוהינו מלך העולם 
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו 

לפדות מעשר שני" (על חילול מספק אין לברך).
מה שקבעתי למעשר שני 

בתוספת רבע מערכו - הרי הוא מחולל, 
כל דרגת חיוב על פרוטה ורבע בנפרד, 

במטבע המיועדת לכך בשבילי 

חילול נטע רבעי:
ואם יש כאן פירות רבעי, הרי הם בתוספת רבע מערכן, מחוללים, כל דרגת חיוב 

על פרוטה ורבע בנפרד, במטבע המיועדת לכך בשבילי.
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חוזה הלוואה למעשר ראשון
הסכם

בין מר / גב'                                                      (להלן המלווה).

לבין מר                                  (הלוי)                                     (להלן הלווה)
ע"י בא כוחו הרב                                                  

בא כוחו מאשר את ההלוואה בסך              ₪ לשנה, (כמפורט 
בטופס הצטרפות לבית האוצר) ומתחייב בשם הלווה לפרוע אותה 

בתנאים שיקבעו להלן:

פירעון ההלוואה יוכל להיות מפירות "מעשר ראשון" שיגיעו  . 1
מהמלווה ללווה במשך אותה שנה, החל מכניסת ההסכם 

לתוקף.
מוסכם שמחיר הפירות, לצורך חוזה זה, יהיה כסך ההלוואה.. 2
המלווה מבטיח שיהיה רגיל לתת באופן קבוע את המעשר . 3

הראשון שיהיה ברשותו רק ללווה ולא לאחר, ודינו יהיה 
כ"מכירי לויים".

ההלוואה תהיה כפופה לתקנות חז"ל (גיטין דף ל').. 4
הלווה יהיה רשאי, אם ירצה, לפרוע את החוב במזומן.. 5
חוזה זה יכנס לתוקף עם קבלת ההתחייבות הכספית לידי . 6

הלווה או בא כוחו.

ובאנו על החתום בתאריך  _______________

חתימת המלווה                                                                חתימת  הלווה

חוזה הלוואה למעשר עני (בשנת מעשר עני)
הסכם

בין מר / גב'                                                       (להלן המלווה).
לבין וועד הצדקה שליד "בית האוצר" מיופה כוחו

הרב                                                                (להלן הלווה).
הלווה מאשר את ההלוואה בסך               ₪ לשנה, (כמפורט בטופס

הצטרפות לבית האוצר) ומתחייב לפרוע אותה בתנאים 
שיקבעו להלן:

פירעון ההלוואה יוכל להיות מפירות "מעשר עני" שיגיעו מהמלווה ללווה . 1
מפירות שנת מעשר עני, החל מכניסת ההסכם לתוקף.

מוסכם שמחיר הפירות, לצורך חוזה זה, יהיה כסך ההלוואה.. 2
המלווה מבטיח שיהיה רגיל לתת באופן קבוע את מעשר העני שיהיה . 3

ברשותו רק ללווה ולא לאחר, ודינו יהיה כ"מכירי עניים" התחייבות זו לא 
תחול על כספי צדקה.

ההלוואה תהיה כפופה לתקנות חז"ל (גיטין דף ל').. 4
הלווה יהיה רשאי, אם ירצה, לפרוע את החוב במזומן.. 5
חוזה זה יכנס לתוקף עם קבלת ההתחייבות הכספית לידי הלווה או בא כוחו. 6

ובאנו על החתום בתאריך  ________________

 
  חתימת המלווה                                                                חתימת  הלווה

*

*

*

*

*

*

בד
בל

ת 
בי

וכ
בכ

ם 
מני

סו
מ

 ה
ת

מו
קו

מ
 ב

לא
מ

 ל
נא

*

מעשר מהודר
בבית 
האוצר



  תרומה גדולה
מפרישים מיבולים שגדלו 

בכל ששת השנים.
נאכלת רק ע"י הכוהנים 

ובני משפחותיהם בטהרה.
אסור לבזותה ולהשחיתה.

בימינו...
מפרישים כלשהו ולא נותנים, 

כי הכוהנים בימינו טמאים 
ואסור להם לאכול ממנה.

יש הקוברים אותה באדמה, 
ויש העוטפים אותה 

בשתי שקיות ומניחים בפח.

  מעשר ראשון
מפרישים מיבולים שגדלו 

בכל ששת השנים.
מותר באכילה בהסכמת הלויים

לכל אדם גם אם הוא טמא.

בימינו...
מפרישים עשירית ע"י קריאת שם, 

אם חיוב ההפרשה הוא ודאי 
(כגון: שגדל בחצר פרטית) 
יש לתת מעשר ראשון ללוי.

אם חיוב ההפרשה אינו ודאי 
(כגון: שנקנה בשווקים מסוימים) 
אין חובה לתת מעשר ראשון ללוי.

מעשר ראשון בבית האוצר
בית האוצר דואג להעביר את המעשר הראשון לידי לויים.

ע"י שטר הלוואה ללוי מיוחס. 

מפרישים מיבולים שגדלו 
בכל ששת השנים.

נאכלת רק ע"י הכוהנים 
ובני משפחותיהם 

כשהם טהורים.
בימינו...אסור לבזותה ולהשחיתה.

מפרישים מאית ולא נותנים, 
כי הכוהנים בימינו טמאים 

ואסור להם לאכול ממנה.
יש הקוברים אותה באדמה, 

ויש העוטפים אותה בשתי שקיות
ומניחים בפח.

תרומה גדולה 

מעשר ראשון 
     עשירית ממה 
     שנשאר לאחר 

     הפרשת התרומה     
     הגדולה
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תרומה גדולה 

      מהתורה כלשהו
      מדרבנן:

1
עין יפה40

1
עין בינונית50

1
עין רעה60

תרומה גדולה 
תרומת מעשר מעשר ראשון 

עשירית מן המעשר     
      כלומר: מאית 

      מן היבול 
      שנשאר לאחר 

      הפרשת התרומה 
      הגדולה
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מפרישים מיבולים שגדלו 
בשנים א, ב, ד, ה.

נאכלת בטהרה בירושלים
בימינו...כשבית המקדש קיים.

מפרישים תשע מאיות ע"י קריאת שם, 
פודים את המעשר השני על פרוטה 

במטבע המיוחדת והמיועדת לכך. 
לאחר הפדיון מותר לאכול אותו כרגיל. 

הפדיון 
פדיון פירות מעשר שני בשוויים המלא יגרום להפסד מכיוון שאסור 
חז"ל,  תיקנו  לכן  שני.  מעשר  בקדושת  הקדושים  מאכלים  לאכול 
שבזמן הזה מפקיעים את קדושת הפירות במטבע השווה פרוטה 
(1/40 גרם כסף). פרוטה זו אינה ניתנת לשום שימוש, יש לשמרה 

וכאשר מגיעה שנת הביעור - יש לבערה. 

השגחה על המטבע
המפריש תרומות ומעשרות חייב לייחד מטבע לחילול מעשר שני. 
נשארת  הקדושה  מטבע,  על  חוללה  לא  הפירות  וקדושת  במידה 
לעקוב  יש  במטבע  פודים  כאשר  כן,  כמו  לאכלם.  ואסור  בפירות 
אחר מספר הפדיונות הנעשים על המטבע מכיוון שמספר הפעמים 
ולא  מכילה  שהיא  הפרוטות  למספר  שווה  עליה  לפדות  שאפשר 

יותר.

מעשר שני בבית האוצר
ברשות בית האוצר מטבעות עבור אלפי מנוייו, והוא עוקב אחרי כל 

מטבע ומספר החילולים שנעשו בה.
בית האוצר מחזיק גם מטבעות פרוטה חמורה. ומטבעות מיוחדות 

לחילול נטע רבעי.

מפרישים מיבולים שגדלו בשנים ג, ו.
מותר באכילה בהסכמת העני 

לכל אדם גם אם הוא טמא

בימינו...
ודאי  הוא  ההפרשה  חיוב  אם  שם.  קריאת  ע"י  מאיות  תשע  מפרישים 

(כגון: שגדל בחצר פרטית) יש לתת את מעשר העני לעני.
אם חיוב ההפרשה אינו ודאי (כגון: שנקנה בשווקים מסוימים) 

אין חובה לתת את מעשר העני לעני.

מעשר עני בבית האוצר
מפרישים מעשר  ממה שנשאר לאחר הפרשת מעשר ראשון

ואנו דואגים להעביר את המעשר ע"י שטר הלוואה לעניי ישראל. 

מעשר שני

תרומה גדולה 

מעשר ראשון 
תרומת מעשר 

מעשר שני  או
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עשירית ממה שנשאר 

לאחר הפרשת מעשר ראשון 
כלומר: תשע מאיות מן היבול 

לאחר הפרשת התרומה הגדולה

זוהדגבא

זוהדגבאזוהדגבא

זוהדגבא
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יםזוהדגבאמעשר עני
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מכון התורה והארץ לשירותך
יש לך שאלה בהלכה? 

נתקלת בסוגיה שתרצה לברר? 
מכון התורה והארץ מעמיד לרשותך מגוון אמצעיים 

לקבלת תשובה ולבירור סוגיות הלכתיות.

  תרומות תרומות 
   ומעשרות    ומעשרות 

הפרשתהפרשת תרומת מעשר

ה ש ח מ ה ו ה  כ ר ד ה ף  הד ש ח מ ה ו ה  כ ר ד ה ף  ד

שאל את הרב און ליין
 באתר למעשה אקטואליה הלכתית

פנייה לרבנים מומחים במגוון תחומים הלכתיים 
24 שעות ביממה, באתר מכון התורה והארץ. 

השאלה מופנית לבחירת השואל לרב המתמחה בנושא, 
התשובה מתקבלת תוך זמן קצר לתיבת המייל של השואל.

www.toralabd.org.il

קו לרב
מוקד מידע טלפוני לשירות הציבור הרחב

רבני המכון בראשות הרב יעקב אריאל שליט"א, מספקים 
מענה מקצועי ומקיף לשאלות הציבור בהלכה.

המוקד פעיל בימים א'-ה' בין השעות 8:30-13:30 
בטלפון 08-6847325

במקרים דחופים ניתן להתקשר גם לאחר שעות הפעילות: 
050-5317312

מאגר מידע הלכתי ושו"ת 
בכל התחומים

מאגר מידע הלכתי ושו"ת בכל התחומים
באתר מכון התורה והארץ קיים מאגר מידע מקיף העומד 
לרשותם של המעוניינים ללמוד ולברר סוגיות הלכתיות 
בכל הנושאים: חינוך ומשפחה, כשרות המזון, משפט 

וחברה, רפואה והלכה, מדע טכנולוגיה, המצוות התלויות 
בארץ ועוד.

www.toralabd.org.il


