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בקובץבקובץבקובץבקובץ המשתתפיםהמשתתפיםהמשתתפיםהמשתתפים בבבב')')')')רשימתרשימתרשימתרשימת אאאא'''' סדרסדרסדרסדר ((((לפילפילפילפי

אדלראדלראדלראדלר אליעזראליעזראליעזראליעזר ""רהרבהרבהרבהרב במכינה עצמונה"עצםמ ,

אחיטובאחיטובאחיטובאחיטוב אהודאהודאהודאהוד והארץהרבהרבהרבהרב התורה מכון

אפשטייןאפשטייןאפשטייןאפשטיין יעקביעקביעקביעקב והארץהרבהרבהרבהרב התורה מכון

אריאלאריאלאריאלאריאל יעקביעקביעקביעקב והארץהרבהרבהרבהרב התורה מכון ונשיא גן רמת העיר רב

גרינברגרגרינברגרגרינברגרגרינברגר""""דדדד אביחילאביחילאביחילאביחיל והארץרררר התורה מכון

ותקיןותקיןותקיןותקין דורוןדורוןדורוןדורון והארץהרבהרבהרבהרב התורה מכון

עמיחיעמיחיעמיחיעמיחי הלויהלויהלויהלוי יהודהיהודהיהודהיהודה ביהרבהרבהרבהרב והארץ, התורה ארבע"מכון ק. ממונות דיני ד
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כוחות את עוצר החורף אלו בחודשים ושבט. טבת הם העיקריים החורף חודשי
החיים מהלך את ומונע מקפיא הוא ומרצם. מהלכם את מלהמשיך המעשיים החיים
וכך והקר. הסגרירי החיים לסדר טבעית סיבה הבורא בכוונת יש אולם מלהמשיך,

קוק הרב ח"(עוכותב ד"ר רסב עמ' לחמא)"ב הא :ה

בארצות והגידול, הצמיחה כוח השפעת את וסוגר מכלה שהחורף "מה

המתאסף המקובץ הכוח לבד עז מוסיף לזה, צריכים הנם החיים שתנאי

ההתפרצות מכוח זה על נוסף עוד הכוחות, התפזרות ומרעות מהחסכון

היקום". של החיים שיא על המלחצת המועקה שכנגד

זצ הרב לנו שכתוצאה"מבאר בכך וכיבושו הכוח מקיבוץ יתרון לפעמים שיש ל
חיים. כוחות של מחודשת התפרצות תהא מכך

ניתנת שבהם עולמיים סדרים ישנם הצומח, על ולחצו החורף כדוגמת
שטף את מלהמשיך ישראל את לעצור בעולם ורוע רשעות של לכוחות אפשרות
הכוחות אולם כלתו. עד לדכאו ומנסים ישראל על לוחצים והזורם. המעשי כוחם
להשפעה דומה השפעה גורמים ורשעותם, זממם הוצאת בשעת הללו, העוצרים
ויתרה פנימי, במאגר ואסיפתם הכוחות התכנסות הצומח: על משפיע שהחורף
לעומת בחזקה להתפרצותו עד שאת, ביתר הכוח והתחדשות תגבור אף מזאת
ועל עליו הרעה השפעתה וחיסול למיגורה עד מולו, העומדת והחסימה המועקה

העולם.
הזמנים של השינוי מתחיל שבט חודש של באמצעיתו החורף, של בעיצומו
ומתחילה באילן, לעלות השרף מתחיל לאילנות השנה בראש הצומח. על להשפיע

חדשה. אילנות שנת
בט"חז למעשרות השנה ראש את נימקו בכך"ל בשבט ע"(רו יד "הואיל:א)"ה

שנה", גשמי רוב רשויצאו מעתה"י:"ופירש חונטים הפירות שם)"(רש"ונמצאו לכן.י
האילן. בפירות מעשר של חדשה שנה מתחילה

והתחדשות הגשמים לריבוי האילנות, שרף התחדשות עם יחד הזו השנה ניחל
ומלבלבים חדשים ועשייה גבורה של כוחות להתפרצות החסום מהאוצר כוחות
שם ― שמים שם מחרפי אויבינו מול ותקיפות עוז נתמלא ויישובה. הארץ בפירות
של הרוחניים בפירותיה והתרעננות לחידוש נזכה בעולם. ה' שם שמקדשים ישראל

אמונתך. רבה לבקרים חדשים ― הארץ
במערכה, העומדים רבים בפרט, עזה ובחבל הארץ חלקי בכל האחרונה בתקופה
נחמה שלוחה החללים למשפחות והארץ. העם קדושת על נפגעו או שנפלו אלו ואף

למשפחת השמים, היהיהיהימן מדמוןמדמוןמדמוןמדמון ברקברקברקברק הקהקהקהק'''' מרגמהדדדד""""החילהחילהחילהחיל מפצצת זדים בידי שנהרג
חזני נצר הישוב וחברת דרום, היהיהיהיבכפר פחימהפחימהפחימהפחימה אסתראסתראסתראסתר בנידדדד""""הקהקהקהק'''' בידי שנרצחה

בפרט שלמה, ורפואה החלמה ברכת הם, באשר הטרור אירועי ולפצועי עוולה.
נעמי בת חנה החולה על לאיתנותהתפילה שתחזור דרום כפר מתושבות לאה

אמן! ישראל, וחולי פצועי כל בתוך עמה, כוחותיה וכל ושלמה, בריאה
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הרה של מאמריהם מובאים זה שליט"בגיליון אריאל יעקב עמיחי"ג הרב ושל א
כן כמו לשמיטה, שקדמו והציפיות המחשבות הכנותיה השמיטה: את שמסכמים

התוצאה. במבחן בסופה השנה את בוחנים
" את מציינים הארץהכותבים לעומתאוצר למהדרין, כשרה בצרכנות כמגמה "

שמיטה לשמור הרצון עם להתמודד לאומית הדתית החברה של אחרים נסיונות
בשמיטהכהלכתה להיתרים השונים הניסיונות .ועד

אידיאלים פתרונות למציאת לאומית הדתית הציבוריות את מזרזים שניהם
רעיון את לחזק להבא ולהרתם כתף לתת זה לציבור וקוראים השמיטה, בנושא

הארץ" כיום.אוצר השמיטה למצוות מועדף כפתרון "
הרבנים של מסקנותיהם לאור השמיטה שנת של בסיומה שדווקא נראה

שאיפותינו"שליט את ולרומם להגביר לאומי דתי כציבור שחובתינו נראה, א,
צורך יש גאולה. של זה בדור ומצוותיה תורה של המלא לקיומה ביחס הרוחניות
ולחקלאות הקודש לאדמת היחס את לחזק האדמה מעבודת התרחקות של בעידן

ישראל. בארץ
את לקדש נוכל זו ומגובה הציבוריים בחיינו תורה של קומתה את להגביה צריך

לו. הראוי למקומו אותו ולהחיות החול
" במאמרו אדלר הרב מבאר זו מיוחדת הכלכליתמגמה מדינתהתרבות של "

של"ישראל החומרית התשתית וכל הכלכלה תבנה לחקלאות הנכון היחס דרך .
המדינה.

רבש בוחר ומפותלות עוקפות ארוכות לארצנו."דרכים קוממיות להוליכנו כדי ע
לגור קיומית אחיזה רק לא בארץ, אחיזתנו המשך ומעשית. רוחנית קומות: שתי
היא באמונתנו. ובעיקר במעשינו תלויה איכותית, בעלותית אחיזה אם כי בארץ,
של ורוח גבורה של רוח תורה של רוח הרוח, את להרים המשימה את עלינו מטילה
שבכל נסיו על להודות הבורא, בדרכי ודבקתנו אמונתנו מתבררת יום מדי עשייה.
והמסירות העשייה בזכות הרבה דרכם, מצלחת ולא להורגנו עלינו קמים עמנו. יום
להחזיק לעוררנו משמרתם. על כלילות ימים העושים השונים הביטחון כוחות של
ריה שאומר כמו אלוקינו. וערי עמנו בעד חיל, לעשות כוח לך הנותן שהוא ל"ולחזק,

הכוזרי: ספר בסוף
ונחץ הקדוש, ההוא המקום אהבת אל והתעוררותם אדם בני "ובהערת

שנאמר: כמו רב, וגמול גדול שכר המיוחל, צּיֹוןהענין ּתרחם תקּום ְִֵַַָָ"אּתה

רוצה יחננּו", עבדיךאתאבניהואתעפרּה רצּו ּכי באמֹועד: עתלחננּהּכי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹּכי

עד הכוסף תכלית לה ישראל בני כשיכספו תבנה אמנם ירושלים כי לומר

ועפרה". אבניה שיחוננו

והארץ התורה בברכת
ותקין דורון
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כלכליתכלכליתכלכליתכלכלית לחירותלחירותלחירותלחירות השאיפההשאיפההשאיפההשאיפה

וראשונה בראש מתהווה מדינית, לעצמאות הממשית הבסיסית השאיפה
המפותחים החיים בתחומי לעצמאות הבסיס שהיא הכלכלית בעצמאות

המדינה. של יותר והמורכבים
עילאית, אלוהית ולתרבות גדולה לרוח חייה במרכז זקוקה ישראל מדינת

כבס עצמאיתאך להיות בכדי אלמנטרית כלכלית לחירות זקוקה היא ― הכל יס
באמת.
כמת" חשוב בכלעני עצמאות חסרת מדינה היא ותלותית, ענייה ומדינה "

ש שהרי ממונית, תלות רק איננה עשירות במדינות כלכלית תלות בעל"המובנים.
הדעה בעל הוא -"המאה ישראל עם של המהותית החירות היא מכך יתרה .

במילואה מתאפשרת שאינה הארצישראלית, הרוח וחירות הדעת חירות
העולם. באומות קיומית ותלות כלכלית עצמאות חוסר של במציאות

שאיפה כן, אם היא ישראל, מדינת של הכלכלית לחירותה השאיפה
בארץ. הלאומיים חיינו התרקמות בבסיס העומדת ערכית-רוחנית,

הישראלייםהישראלייםהישראלייםהישראליים החייםהחייםהחייםהחיים עקרונותעקרונותעקרונותעקרונות

ולאומות ישראל לעם לקיום. אמצעי רק אינם בישראל הכלכליים החיים
והכלכליים בכלל החיים ומשמעות ערך על לחלוטין, שונות השקפות ישנן העולם

בפרט.
אחת" האומה חרל"נפש פרקים)"(הרב שמונה על העמים"פ מכל בנו בחר ו"אשר בא,

גם הטפחות, עד ממסד שלנו, החיים קומות בכל אלא ברוח, רק לא ביטוי לידי
בין לעמים, ישראל בין המבדיל המהותי, השוני החומריים. חיינו למבנה ביחסנו

בכל. הוא העולם, אומות של לזה הכלל-ישראלי החיים מבנה
גדולה, אחריות חברת מאשר יותר איננו האומות של הלאומי קיומן תכלית
פרטית היא הציבורית ההוויה ― ככזאת הפרטים. את קיומי באופן לשרת שנועדה

ואנוכית. פרטית היא הכלכליים החיים תכלית וממילא ביסודה,
מהמשמעות חיותם את מקבלים הם אחר, מיסוד מונעים הישראליים החיים
החיים לחיות. חפצים אנו כך משום ורק כולם, החיים של והאחדותית הכוללת
אפילו לכן השונים. החיים מגזרי מתפרטים ממנה אשר אחת נשמה הם הישראליים

לגמרי. אחרות ממטרות ערכם את מקבלים אצלנו הכלכלה חיי
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וגוי כוהנים ממלכת של השלמים החיים למבנה התשתית שהם כלכלה חיי
בשייכותם הוא ערכם לחלוטין. שונות מגמות וביסוסם הקמתם ביסוד יש קדוש,
משמעות מקבלים עצמם הם וככאלה, האומה, חיי של הרוחני-אידיאלי למרכז

טהור. וערך מעודנת אצילית
חיינו מסגרת כינוי לאומיים"עצם מייד"חיים שאנו מפני ומטעה, מבלבל הוא

הכללי. האנושי מהמרחב מכירים אנו אותם דומים ומבנים למושגים זאת מתרגמים
ישראל את זהו"אומה"לכנות האמת למען הפשוט, השם"במובן שמונה"(רמב"שיתוף ם

א') פרק משמעותפרקים, בעלי הנם כולם חייה יסוד אשר לחלוטין, שונה חיים להוויית
לחלוטין תאחרת אגרת הראיה, אגרות .ט)"(עי'

– לעולם" קדמו החיים"ישראל הכרח של תוצר איננו הישראליים החיים אורגן
ובתאם אומות של ולידתן תקומתן את והיוזמים המולידים ונסיבותיו, העולמיים

יסוד על נתהוותה כולה הישראלית האומה חייהם. תכונת גם לעולםלעולםלעולםלעולםלכך .הקודםהקודםהקודםהקודם
העולם אשר המציאות, של המקורית למחשבה העולם, של לאידיאל שייכים ישראל

באחרית. אליו יתעלה כולו
השלם החיים במבנה ישרה, בצורה להתבונן נוכל זו גובה מנקודת בהבטה רק

מרכיביו. כל על אומתנו, של

העולמיהעולמיהעולמיהעולמי ההתפתחותההתפתחותההתפתחותההתפתחות חוקחוקחוקחוק

הקיימת האיכותית ההדרגתיות הוא המציאות, וסדר מבנה של היסוד מחוקי
חי, צומח, דומם, זו: גבי על זו בנויות החיים קומות כל בה כולה, בבריאה

מדבר.
הגבוהה חיים מדרגת שכל העובדה היא זו, בחוקיות נוספת תכונה
את בקרבה כוללת היא אלא ממנה, מנותקת איננה מקודמתה, ומשוכללת
החיים קומת מתווספת גביהן כשעל קודמתה, של הבסיסיות החיים תכונות

לה. והייחודית החדשה
את כולל החי הצימוח. כוח נוסף עליו הדומם, יסודות את כולל הצומח
התנועה יסודות את כולל האדם החי. נפש קומת גביו על ונוספת הצימוח כוח
המאפיינים וכל והדיבור הדעה שבאדם, אלוהים צלם בו ונוסף החי של

האנושיים. החיים של הייחודיים
לקומה ההכנה שהן הבסיסיות, החיים שקומות והוא, אחד, בדגש זאת כל
הגבוה היעוד כלפי ומובנות מכוונות הנן המשוכללת, החיים במדרגת המתחדשת
אינו הצומח, ― קרי יותר. המשוכללת למדרגה כהכנה החדשה, בקומה שלהם
לכוח המתאימה חדשה בתבנית מופיע כבר הדומם אלא וצומחת, שגדלה אבן

הצומח הנצרךהצימוח. הצביון פי על הדומם את לוקח התהוותו בתחילת
הצימוח כוח מופיע שבה הצורה וכן עליו; להופיע צריכה אשר הצמיחה לתכונת
גם וכך החי; האורגן של המרכזית החיים לתכונת ובהכנה בהתאם הוא בחי

― האנושיים בבחירהבבחירהבבחירהבבחירהבחיים תלויתלויתלויתלוי גםגםגםגם זהזהזהזה החייםוכאןוכאןוכאןוכאן של הנפש כוחות ―
חיים, בעלי אצל הקיימים דומים לכוחות חיצונית מקבילים הם אשר האנושיים
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אורגני חיים ממכלול חלק הנם כאשר ובתכליתם בייעודם שונים (שמונההנם

לרמב א')"פרקים פרק האנושיים.ם החיים של הייחודית הרוחנית האיכות ממכלול .
ש הבסיסית האנושית הבהמה"הידיעה מן האדם לשכל"מותר הנוגעת ידיעה איננה ,

האנושיים. הנפש כוחות מכלול על אור השופכת ידיעה היא אלא בלבד, האנושי

הכללהכללהכללהכלל----ישראלייםישראלייםישראלייםישראליים החייםהחייםהחייםהחיים חוקיחוקיחוקיחוקי

היותר בנדבכים החיים חוקי כן היסודיות, הבריאה קומות בכל החיים כחוקי
במציאות. ומפותחים משוכללים

ובמיוחד ישראל, עם של החיים חוקי להבנת הבסיס הם אלה, יסוד חוקי
בחיים הם זהים כי לחשוב עלולים היינו אשר וכוחות תחומים אותם להבנת
להתפרנס, צריכות העולם אומות שהרי העולם. אומות של ובחייהם הישראליים
אנחנו להילחם; צריכים והם להילחם, צריכים אנחנו להתפרנס; צריכים ואנו

זהו היא! לא אך משפט. לעשות צריכים והם משפט, לעשות שיתוףשיתוףשיתוףשיתוףצריכים
שבבריאה,השםהשםהשםהשם החיים בקומות נוסף נדבך מהווה בעולם, ישראל עם "מין.

בכוזריחמישי", הלוי יהודה רבי )כדברי א עם(מאמר של הלאומית החיים מציאות .
העולם. אומות של מזו אחרים חיים חוקי בעלת אחרת חיים מדרגת מהווה ישראל
את להעריך כמו זה העולם, אומות של מידה אמות באותן הישראלית החיים מדידת

הקוף. חיי של המידה אמות פי על האדם נפש כוחות
הוא ישראל ביהביהביהביה"כרכאעם אשר"דכולהדכולהדכולהדכולה שריו,ממנוממנוממנוממנונביאיו,ממנוממנוממנוממנוכהניו,ממנוממנוממנוממנו",

ורשמלכיו"ממנוממנוממנוממנו נו שם)"(חולין מלחמה"ממנוממנוממנוממנויתדממנוממנוממנוממנופנהממנוממנוממנוממנו",י י')קשת .(זכריה
תכלית היא הבריאה, של העליונה האחדות ― שהכלליות עם הוא ישראל עם

ביהביהביהביה"חייו, ה"כוליות"כולהכולהכולהכולה כן,"; על אשר פנימה. בקרבנו כנוסה השלטוןהשלטוןהשלטוןהשלטוןשבמציאות
שונות מוסריות ממגמות נובעת שלנו המלחמה השינוי, בתכלית הוא שונה שלנו

המדיניתהמדיניתהמדיניתהמדיניתלחלוטין, אומותעוצמתנועוצמתנועוצמתנועוצמתנו של אלו מאשר לגמרי אחרים לאופקים שייכת
המטעה החיצוני הדמיון בעלי אלה גם הלאומיים, חיינו ומסגרות כוחות כל העולם.

הם נובעים העולם, מה"ממנוממנוממנוממנו"לאומות בהבהבהבה", דכולהדכולהדכולהדכולה של"כרכאכרכאכרכאכרכא הכללי החיים מאוצר ,
הישראלית. האומה של החיים רובדי לכל וחיוניות משמעות הנותן ישראל כנסת

ביטוי לידי בא העולם אומות של מחייהם הישראליים החיים ששוני הסיבה זו
הישראלים החיים אלא ובמוסר, ברוח בתרבות, החיים, של הגבוהים בממדים רק לא
החיים בתחומי גם ביטוי לידי הבאים הטפחות, עד ממסד אחרת, קומה הנם כולם
כולם כל הם הישראליים לחיים שבשייכותם לכאורה, וטבעיים בסיסיים היותר

יסודי ושוני אחרת תכונה להן שנותן מה הישראליים, לחיים כבסיס .1מבנים ְִֻ
הכלכלה עולם לבין הרחב, העולמי הכלכלה עולם שבין ההבדל נובע זה מעקרון

הישראלי.

.1" הגדול, לשבת הדרשה על מבוסס זה הראיההסבר רמאורות עמ' פסח של הגדה ה.""
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הישראליתהישראליתהישראליתהישראלית החקלאותהחקלאותהחקלאותהחקלאות

ובמקום החקלאות לעולם ביחסנו ביטוי לידי בא אלה מהבדלים אחד
הלאומיים: בחיינו תופש שהוא והחשוב המרכזי

עבודת אם כי אינה ומחייתה עסקה שכל שאומה הוא האומות בין "בנוהג

עם מורכב שהוא המעשה ולחרושת למסחר מגמתה תשים ולא אדמה

וחרשת, מלאכה בעלי האומנים ידי למעשי דרישה מקום לׂשּום ָהמסחר,

המצבהמצבהמצבהמצב זהזהזהזה פיפיפיפי עלעלעלעל שהיאשהיאשהיאשהיא מפנימפנימפנימפני נפשותיהנפשותיהנפשותיהנפשותיה,,,, בכשרונותבכשרונותבכשרונותבכשרונות בהתפתחותהבהתפתחותהבהתפתחותהבהתפתחותה יורדתיורדתיורדתיורדת היאהיאהיאהיא

חדשותחדשותחדשותחדשות ומדותומדותומדותומדות דיעותדיעותדיעותדיעות שלשלשלשל רוחותרוחותרוחותרוחות לקלוטלקלוטלקלוטלקלוט מקוםמקוםמקוםמקום להלהלהלה ואיןואיןואיןואין לעצמהלעצמהלעצמהלעצמה מתבודדתמתבודדתמתבודדתמתבודדת

האומותהאומותהאומותהאומות ביכורים)"מיתרמיתרמיתרמיתר מסכת על איה .(עין

מפגיש הסחר האנושית. התרבות ולפיתוח העולם לשכלול שייך המסחר כוח
האנושי, הניסיון את ומקדם מבסס דעות, מפרה תרבויות, בין מקרב רחוקים, בין
תרבותית מבחינה להתפתח האנושית היכולת כל וחברות. עמים בין ומאחד קושר
דעות. ומחליפה וידע ניסיון צוברת אשר החברתית המציאות מכוח היא ומדעית
משמעותי באופן האנושית החברה לקידום תורמים אשר דור, וכל גדול, אדם כל
המצטברת החכמה וכל הדעת לכל ביחס ענק גבי על כגמד הם הדורות, במשך
לקשר בסיס המשמש המסחרי הקשר לכן האנושית. ההיסטוריה במהלך
והוא וקידמה, לקידום כך כל רבה חשיבות בעל הוא בעולם, החברתי-תרבותי

בחכמה. עולמו את ולשכלל לפתח הבריאה שבסדר ה' מעצת
חייהם טבע אשר העולם, אומות של חייהם בכללי והכרחי נכון זה כל
הם צריכים נמוכה נקודה מאותה החיים. של הקיומי הערך על מיוסד הלאומיים
האדם, של מפותחת היותר החיים צורת עבר אל היסטורית בדינמיקה להתפתח
למעלה מלמטה ולצמוח העליון, והמוסר הרוח חיי של הכלליים, החיים אל
המסחר כוח שבאדם. אלוהים צלם של האיכותי המימוש כלפי מתמדת בהדרגתיות

ומרכזי. חשוב תפקיד זו דינמית במגמה ממלא בעולם
חוסר פרימיטיביות, סגירּות, של אופי מקבלת החקלאות אלה חיים ְִבכללי
ומוגבלת תלויה שהיא מפני החיים, של המשוכלל ולמימד העולמי למרחב פתיחות
איננה היא וממילא המקומיים. הקיומיים החיים צרכי על ועונה ותנאיו, במקום
צרכים על עונה בהיותה יותר, איכותיים לחיים השואף המסחר, כוח עם משתלבת

בלבד. החיים של וקיומיים הכרחיים
הם: שונים החיים חוקי הישראליים בחיים

ונבון חכם עם להיות ודאי הוא שתכליתם פי על אף אלה ד' עם "אמנם

המעלותהמידותוהדעותהיותרטהורותומושכלות, מקוםמקוםמקוםמקוםחפץחפץחפץחפץכלילי מכלמכלמכלמכל

אדמתםאדמתםאדמתםאדמתם עלעלעלעל נטועיםנטועיםנטועיםנטועים דווקאדווקאדווקאדווקא שיהיושיהיושיהיושיהיו הואהואהואהוא אישדדדד'''' ארצם, מטוב וניזונים נהנים

תאנתו, תחת ואיש גפנו זולתזולתזולתזולתתחת כלכלהכלכלהכלכלהכלכלה בענייניבענייניבענייניבענייני מעיינםמעיינםמעיינםמעיינם כלכלכלכל ישימוישימוישימוישימו ולאולאולאולא

מסחרמסחרמסחרמסחר לעשותלעשותלעשותלעשות שוניםשוניםשוניםשונים בעמיםבעמיםבעמיםבעמים נפזרנפזרנפזרנפזר להיותלהיותלהיותלהיות שמביאשמביאשמביאשמביא ויבולהויבולהויבולהויבולה,,,, אדמתםאדמתםאדמתםאדמתם עבודתעבודתעבודתעבודת

.(שם)"וקניןוקניןוקניןוקנין
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הם ישראל עם של חייו מרכז שהרי מסוים. קונפליקט כאן יש ראשון במבט
מקום היה כן ואם והרחבה, הכוללת החוכמה האידיאלים, הרוחניים, החיים
מרכז את לבסס לו מתאים ― אחר עם מכל יותר אולי ― ישראל שעם לחשוב,
החיים וביסוס והכלכלה בינלאומי, מסחר של מערכת על שלו הכלכלית העשייה
הדברים פני הם כך לא אך וגירויים. יצירתיות מלאי אופקים, רחבי יהיו החומריים
שמצביע מה חייה, במרכז בחקלאות העוסקת האומה של האידיאלית התמונה לפי

ישראל: עם של היסודי החיים במבנה עקרוני שוני על

"והוא,מפנישכברשםבכוחהאומההיקרההזאתשתהיהיכולהלהשתכלל

רוחות לקלוט צורך לה ואין כשרון, וכל ורעיון שכל חמדת בכל בעצמה

החוץ. מן

המשא מפני החברותי, האגד את יחזק המסחר כוח העולם באומות אמנם

מתענג אחד שככל אדמה ועובדי לזה, זה הצריכים להסוחרים שיש ומתן

כאלה" דברים ידי על זה עם זה נאגדים אינם ארצו טוב .(שם)על

הגדולה, בקומתם החיים שאיפותינו. פסגת היא הרוחנית האיכות ישראל בעם
מאוויינו. מרכז אליהם ― עליון אלוהי מוסר אלוהית, דעה דעת, רוחב

לא אנחנו הזה האיכותי הקומה שיעור שאת הוא, הישראליים בחיים החידוש
החיים ממעיין אלא הבינלאומית, היחסים מערכת ידי על ― מבחוץ רוכשים
העליון הגודל כל אשר הישראלית, ההיסטורית המציאות בעצם הטמון האינסופי

הישראליים. החיים של הקיום עצם הוא החיים, של

נמצא כבר לחשוב, הם יכולים מעולים והיותר חכמים שהיותר מה "כל

אלוהית" יותר ובעיקר עליונה, יותר שלמה, יותר בצורה הראיה,באוצרנו (אגרות

מ .ד)"אגרת
מה וזה האלה, החיים של האלוהי המניע הוא הישראלית ההיסטוריה סוד
אחר לאומי חיים אורגן מכל תהומית לשונים שלנו החיים חוקי כל את שהופך

בעולם. שקיים
ישראל עם שלנו. היצירה מראשית מתחיל העולם לאומות ישראל בין ההבדל
את שקובע מה וזה הבריאה, של האלוהי המניע מתוך האלוהי, הרעיון בגלל נוצר

בקרבנו. החיים משמעות כל
יונק האומה של החיים רצון להתקיים, בכדי לא לחיות, רוצה ישראל עם

בכללה בהוויה שיש המוסרית א')מהתכלית פרק ישראל זו(אורות וחוכמה זה רצון .
העליון, המוסר את הדעת, רוחב את שואבים אנו ומהם פנימה בקרבנו טבועים

הנצחיים. האידיאלים את

שאינה אהבה ד', עם את המקשר האגד שיהיה המידה היא כך "אמנם

והנשגב הטוב שכל ותורתו, ד' אהבת רוחני, קשר אם כי בדבר, תלויה

ישראל" שבעם העממי כוח ידי על אם כי נבנה אינו מזה .(שם)היוצא
בדבר, תלויה שאינה האהבה האלוהי, האידיאל הוא כאומה אותנו שמאגד מה
ה' אהבת הכל, אהבת אלא אינטרסנטיים, חיים לנו אין עצמו. מצד הטוב אהבת
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שלנו, החיים לשלום הדאגה עצמנו, על ההגנה חיינו, על שמירתנו כל ותורתו.
כולה האנושות לעתיד ולמוסר, לטוב מהדאגה באמת הם נובעים החיים, הרחבת

מרחביה. כל על
מבנה זהו הריכוזי-פנימי, באופי מתאפיינים שלנו הקיומיים שהחיים הסיבה זו
בתוכיותה ממנה, הם האדירים חייה אוצרות כל אשר לאומה הראוי החיים

ובעצמיותה.
רבה כה בהרחבה ישראל עם את מתארת שהתורה הסיבות מן אחת זוהי
התלויות המצוות של הכיכר בכל האלוהית בהדרכתה מרבה והתורה חקלאי, כעם
את שמאפיינת החקלאית, בהשתרשות תתבטא בארץ וההתנחלות ההגעה בארץ.

בה. התלויות המצוות ושמירת הארץ גידולי הישראלית, הכלכלה תרבות

בישראלבישראלבישראלבישראל הכלכליתהכלכליתהכלכליתהכלכלית התרבותהתרבותהתרבותהתרבות

האם בישראל: להם המיוחד האפיון לאור ותרבותם הכלכלה חיי יראו כיצד
הם האם נוספים? וסגנונות לענפים יתפתחו או בחקלאות ורק אך יצטמצו

? ה' בחסדי המתחדשת ישראל במדינת חיינו לאופי מתאימים
שמבוטאת כפי והכלכלה הפרנסה על בקשתנו עיקר עשרה, שמונה בתפילת

החקלאות: הצלחת על הוא הברכה, הזאתהזאתהזאתהזאת"בנוסח השנההשנההשנההשנה אתאתאתאת אלוהינואלוהינואלוהינואלוהינו הההה'''' עלינועלינועלינועלינו ברךברךברךברך

מטובהמטובהמטובהמטובה ושבענוושבענוושבענוושבענו האדמההאדמההאדמההאדמה פניפניפניפני עלעלעלעל ברכהברכהברכהברכה ותןותןותןותן לטובהלטובהלטובהלטובה תבואתהתבואתהתבואתהתבואתה מינימינימינימיני כלכלכלכל זאת..."ואתואתואתואת כל ,
משום אלא מהחקלאות, הייתה הפרנסה עיקר התפילה תקנת שבזמן בגלל לא
שלנו ישראליים הכלל והרצונות הערכים עולם את מסדרת עשרה שמונה שתפילת
עם של הכלכלית לעצמאותו הכמיהה היא החקלאות, על התפילה מרומם. באופן
החקלאות על דווקא מיוסדת וראשונה שבראש עצמאות בארצו, ישראל

הכלכלייםהכלכלייםהכלכלייםהכלכלייםהארצישראלית, החייםהחייםהחייםהחיים קומותקומותקומותקומות לכללכללכללכל העמוקהעמוקהעמוקהעמוק הבסיסהבסיסהבסיסהבסיס אתאתאתאת המהווההמהווההמהווההמהווה
יותריותריותריותר .המשוכלליםהמשוכלליםהמשוכלליםהמשוכללים

כערך, תעשייהתעשייהתעשייהתעשייההחקלאות מסחרמסחרמסחרמסחר,,,, חייחייחייחיי פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח שלשלשלשל החשיבותהחשיבותהחשיבותהחשיבות אתאתאתאת משביתהמשביתהמשביתהמשביתה אינהאינהאינהאינה
הישראליתהישראליתהישראליתהישראלית במדינהבמדינהבמדינהבמדינה ידעידעידעידע ועתירתועתירתועתירתועתירת בעלתמתקדמתמתקדמתמתקדמתמתקדמת היא הבסיס, היא החקלאות אך ,

מקומם, את המשוכללות החיים קומות לכל הנותנת והיא הגדול, הסגולי המשקל
הראויה. ומשמעותם ערכם

היו לירושלים החקלאים ידי על הביכורים שבהעלאת הסיבה גם בעליבעליבעליבעלי"כלזו

שבירושליםעומדיםלפניהםושואליןבשלומםאחינואנשיהמקוםפלוניבאתםאומניותאומניותאומניותאומניות

פלשלום" מ"(ביכורים המתקדמתג)"ג והתעשייה המסחר אנשי האומנויות, בעלי .
הישראליים, החקלאים כלפי הערכית, התבטלותם את מביעים גםגםגםגםוהמפותחת, ובכךובכךובכךובכך

הכללהכללהכללהכלל הערכיםהערכיםהערכיםהערכים לעולםלעולםלעולםלעולם נקשריםנקשריםנקשריםנקשרים השוניםהשוניםהשוניםהשונים הכלכלההכלכלההכלכלההכלכלה בתחומיבתחומיבתחומיבתחומי הענפההענפההענפההענפה בעשייתםבעשייתםבעשייתםבעשייתם הםהםהםהם
תחומיתחומיתחומיתחומי לכללכללכללכל עמוקיםעמוקיםעמוקיםעמוקים ערכייםערכייםערכייםערכיים וכיווניםוכיווניםוכיווניםוכיוונים משמעותמשמעותמשמעותמשמעות עומקעומקעומקעומק,,,, שנותןשנותןשנותןשנותן,,,, מהמהמהמה הפנימיהפנימיהפנימיהפנימי,,,, ישראליישראליישראליישראלי

ועמלועמלועמלועמל עסוקעסוקעסוקעסוק ישראלישראלישראלישראל כללכללכללכלל בהםבהםבהםבהם .העשייההעשייההעשייההעשייה
" של עם איננו ישראל "איכריםעם או עוסקפּלחים" ישראל עם פרימיטיביים. " ִַָ

היותר הדעה בכשרון האלוהית, והחכמה הרוחניות של הקדמה בשיא הכל במרכז
הפנימי, מקרבו נשאבים מעיינותיו כל אשר האנושיים, החיים של בחררוממה "אשר
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תורתו" את לנו ונתן העמים מכל האלוהבנו התורה דווקא, היא נשאבת העליונה ית
ולמבנה לסדר גם רבה משמעות יש זו חיים ולעובדת הלאומית. התייחדותנו מכוח

ישראל. מדינת של הנכון הכלכלי
מתרכזת השנים ברכת עשרה, שמונה תפילת של האידיאלי בסדר לחינם, לא

שבברכת הגלויות קיבוץ כבסיס לחרותנו"בחקלאות גדול בשופר גם"תקע זאת, כל .
האלוהי הסדר שהוא מבנה פה יש המתרקמת. המדינה של האידיאלי-כלכלי בהיבט
בין חורז קשר ישנו הישראלית. האומה של המקורי לאופייה והמתאים הנכון
עומד הקשר במרכז כאשר ישראל וגאולת גלויות קיבוץ לבין והכלכלה החקלאות

הישראלית. החקלאות של הסגולי משקלה

קמעאקמעאקמעאקמעא קמעאקמעאקמעאקמעא,,,, ―――― כלכליתכלכליתכלכליתכלכלית עצמאותעצמאותעצמאותעצמאות

כלכלית מתלות סובלים אנו ישראל מדינת הקמת שמאז הוא, מקרה לא
" איננה זו העולם. טכניתבאומות בלבד.תקלה "

קמעא. קמעא נבנית ישראל מדינת של הכלכלית מעטעצמאותה "מעט

מפניך" החרותאגרשנו בו הפנימי, הרוחני במובן גם אלא הפיזי, במובן רק לא ―
לא כן ועל ובאיתנות. בהדרגתיות נבנות המקוריות הישראליות והדעות הישראלית,
בבת מתרחשת לא ישראל מדינת של הכלכלית העצמאות גם זה, לעומת זה ― לחינם

אחת.
ובשלבים ארץ, מתחתיות מתרקמת ― גלות שנות אלפיים לאחר ― עצמאותנו
כפי אמיתי, בניין של אלוהי סדר אלא חיצוני, עיכוב כאן אין והדרגתיים. איטיים
לאיטם הפועל אל ולצאת להיוולד צריכים אשר הרוחניים הכוחות ועומק גודל

ישראל. בארץ הנגאלת האומה של המתרקמים בחייה
הכלכלית, עצמאותנו ותתרקם תלך הרוחנית עצמאותנו קניין עם בבד בד
המיוחד, הישראלי הצביון כפי ישראל ארץ באדמת החקלאית השתרשותנו ותתבסס

ארצנו. רוחב מלוא שלנו, הלאומי הקומה שעור במלוא בארץ אחד גוי להיותנו
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Â�Á�‡Â ―――― ‡"Ò˘˙ ‰ËÈÓ˘

תשס לשמיטת תהיה"ההכנות מסוימים שבתחומים ציפיות היו טובות. בישרו ב
מגזרים באותם לקראתה ההכנות קודמותיה. לעומת זו בשמיטה ניכרת התקדמות

ובע בכתב היקף רחבת הסברה נערכה יסודיות. אלקטרוניים"היו ובאמצעים פ
במקביל כהלכתה. שמיטה לשמור דתיים חקלאים של נכונותם התרבתה חדישים.
למהדרין. כשרה ואף כשרה תוצרת לצרוך הצרכנים של בנכונותם עליה הסתמנה
כגון חדשות. מערכות שמיטה לקראת נוספו הקיימות הכשרות למערכות נוסף
היה והארץ התורה מכון תנובה. עם בשיתוף הארץ ואוצר יוסף בית של המערך

" בהקמת הארץשותף מסתמכתאוצר שאינה ישראלית תוצרת לספק אמור שהיה "
בי אוצר במסגרת ירקות תוכננו השנה בתחילת המכירה. היתר -"על ובהמשך ד,

הייתה ירושלים רבנות קטיף. וגוש חממות גידולי מנותקים, מצעים מהערבה, ירקות
ב היא אף להשתתף הארץ"אמורה תוצרת"אוצר על שהסתמכו השמיטה ועדות .

א ברחבי נוכרים מגדלים עם השמיטה לפני רב זמן התקשרו הירדן."נוכרית ועבר י
הראשית הרבנות מועצת היקף. רב תכנון אפשרה רגועה נראית שהייתה האווירה

תשס בחורף עוד צמצום"התכנסה על בה והוחלט השמיטה לקראת להיערכות א
מכלל יוצאו החורף שתבואות הצעה הועלתה בלבד. חיוניים למגזרים המכירה היתר
קמח לטחון מוכנות אינן בארץ המאפיות שרוב היה לכך הנימוק המכירה. היתר

כמו שביעית. גידול"מתבואת מטרת יבוא. מחיטת מיוצר בארץ הלחם כל כ
ובחלקה מיוחדים מאפה מיני ולייצור למספוא בחלקה מיועדת בארץ התבואות

ע מסובסד בארץ התבואות גידול השדות. שמירת ליעד"לשם ניתן הממשלה. י
אחת. שנה עיבודן ללא השדות לשמירת זה תקציב

השמיטההשמיטההשמיטההשמיטה פולמוספולמוספולמוספולמוס

תשס שנת של הקיץ הערים"בסוף קירות כוסו השמיטה, לפני כחודשיים א,
הוצע לא המכירה. היתר על הסתמכות האוסרים צבעוניים, ענק בכרוזי הגדולות

רלחקלאים לפני התנגדוה!)"(חודשיים השמיטה ועדי רוב (כידוע חילופי. פתרון שום
בי גם"לאוצר ― למשל ירושלים ― ובחלקם השמיטה, בתחילת ירקות של ד

שמיטה לשמור לחקלאים מאפשר שהיה דבר השמיטה, שנת כל במשך פירות של
העדפה ניתנה לא כן כמו השנה. של ובחלק מסוימים בגידולים לפחות כהלכתה,
אפוא מצפים מה נוכרית, תוצרת פני על מנותקים מצעים של לתוצרת

לנו אומרים ולבנים לעבדיך ניתן לא תבן בימחקלאים? אוצר לא!"עשו! ד
להניח סביר כן???!!! אפוא מה מועדף, אינו מנותק מצע לא! מכירה היתר
החקלאות את לחזק מעדיפים היו כך על התורה גדולי נשאלים היו שאילו

כהלכה.) השמיטה שומרת הישראלית
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לישראל הראשי הרב נגד חריף פולמוס עקב הספים אמות רעדו במקביל,
הגרא לציון שליט"הראשון דורון תאשר"ב שלא הודיעה ירושלים רבנות א.

ללכת החלו אחרות גדולות ערים לירושלים. המכירה מהיתר תוצרת הבאת
לכל ברור היה כי בארץ. הכשרות מערכת כל לקריסת חשש היה בעקבותיה.
כולל המדינה, רחבי בכל המכירה היתר תוצרת פסילת על יוכרז שאם דעת בר

צה מסעדות, מלונות, גזרה"מפעלים, תהיה זו ציבור, ומוסדות חולים בתי ל,
הכשרות על ויתור להיות עלולה הייתה והתוצאה בה לעמוד יוכל לא שהציבור
מערכות לכל שבת וחילול ערלה בחלב, בשר ונבלות, טרפות והכנסת בכלל

הרה בתוך זרעים מחלקת שגם מכיוון במדינה. מעורבת"הכשרות הייתה ר
למכירת ההרשאות על החקלאים להחתמת כלל נערכה לא היא בפולמוס,
הארץ שכל סכנה והייתה השמיטה. שנת לקראת אותם הכינה ולא הקרקעות
תתמוטט הארץ ברחבי הכשרות מערכת וכל עלמא דכולי אליבא ספיחין תימלא

חלילה.
בר חגי הרב חדלו. האישיות וההתקפות הפולמוס, שכך לאט לאט אולם

ברה כאחראי מונה הוא"גיורא מעטים ובאמצעים קצר בזמן השמיטה. לנושא ר
התוה מכון הקשה. במשימה לעמוד ביוזמתו"הצליח הצורך. לפי בו תמך א

הגר של ומתנדבות"ובעידודו מתנדבים באו לשעבר הראשי הרב שפירא א
ספורים וימים ההרשאות. על במדינה החקלאים רוב להחתמת ודאגו לעזרתו

ר במכירה"לפני מאבו-גוש. לערבי בארץ הקרקעות רוב רעש, ללא נמכרו, ה
הגרא הראשי הרב בר"השתתפו חגי הרב הדברים, כותב עמיחי, הרב דורון, ב

ועוד. גיורא
מקומות להכשיר דרך נמצאה אך לעצמה, שבת עשתה אומנם ירושלים

מכירה. היתר שצרכו אחרים

והארץוהארץוהארץוהארץ התורההתורההתורההתורה מכוןמכוןמכוןמכון שלשלשלשל דרכודרכודרכודרכו

חמש וכבר עוצמתן. את שיערנו לא כי אם הבעיות, את מראש צפינו אנו
מחלקת של חובתה על הראשיים הרבנים את העמדנו השמיטה לפני שנים(!)

ברה הדרכים"זרעים במגוון לפניה שנים כמה השמיטה לקראת להיערך ר
היה השונים. לסוגיהם ובצרכנים בחקלאים התחשבות תוך בהלכה, הנמצאות
זרעים מחלקת של מקומה את להחליף מעשית אפשרות שאין ומוסכם מובן גם

כולל"ע ציבור, אנשי עם גם בדברים באנו בלבד. השמיטה לשנת אחר גוף י
אולם השמיטה, בשנת לקרות שעלולה מפולת מפני אותם והזהרנו כנסת, חברי
מחלקת מטעם מתאימה הערכות נעשתה ולא ארע לא משמעותי שינוי שום

ברה התערבנו"זרעים ולא שתקנו הגדול הפולמוס בשעת השמיטה. לקראת ר
תרומה שום יתרום שלא דבר למדורה. שמן להוסיף לא החלטנו בפומבי.
בין השסעים את ויעמיק הרוחות את ילהט רק אלא לנושא, קונסטרוקטיבית
אלו חוגים שתיקתנו. את ביקרו הדתית בציונות מסויימים (חוגים המחנות.

הציוה של שיעודה אחרים."סבורים ממחנות חכמים תלמידי נגד להיאבק ד
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השקטה בעשייה אלא דרכנו, זו לא ובמרדנות. בשלילה כביכול שייחודה
שמועצת שעדיף סברנו שלום.) נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה והמעשית.
רבנים בכנס זאת עם הראשי. הרב של להגנתו תצא הראשית הרבנות
הרב של להגנתו הדוברים מראשי היינו אלול חודש בתחילת שנערך ארצי

הראשי.
במסגרת השמיטה לקראת בהכנות החיובית, בדרכנו הארץ".המשכנו "אוצר

פרישתה על ירושלים רבנות הודיעה ר"ה, לפני בלבד ספורים ימים האחרון, ברגע

הארץ" ב"אוצר שלמשותפותה הלוגיסטי המערך של לנטישתו גם גרמה פרישתה .
לי" בלבד"פאר תנובה עם מחדש במהירות להיערך צורך היה התוכנית. נבנתה עליו

הקצר הזמן למרות אולם רבה, במהירות נעשה הכל חדש. לוגיסטי מערך ולבנות
זה במצב הארץ. רחבי על שהתפרסה גדולה שיווק מערכת דשמיא בסייעתא אורגנה

השמיטה. שנת אותנו תפשה

אלאלאלאל----אקצהאקצהאקצהאקצה מלחמתמלחמתמלחמתמלחמת

תשס השמיטה שנת חדשה השנה של כניסתה אל"עם מלחמת פרצה ב,
חז כבר בעולמנו. מקריות (אין היום עד הנמשכת בשביעית"אקצה אמרו: ל

באשר ישראל עם של העליון מבחנו היא שהשמיטה משום כנראה מלחמות.
של כבדים חששות בפני עמדו השמיטה ועדות ארצו...). אל הערכית לזיקתו

בס שתוכנן ההשגחה מערך כל נוכרית. תוצרת הפלשתינאיתאספקת הרשות יוע
בשעות גם והמשיכה לזרום זו תוצרת החלה הראשוני ההלם לאחר אולם קרס.
החלה הצרכנים בציבור במחסומים. רק נעשית עליה כשההשגחה הקשות,
כשרה ישראלית תוצרת פני על נוכרית תוצרת להעדיף מותר האם תסיסה.
יותר מוגברות לדרישות גרם הדבר קיומית? בסכנה ושרויה המותקפת למהדרין

תוצרת הארץ"של מגוש"אוצר בעיקר אספקה, שיבושי דיו. ערוך היה לא שעדיין ,
זו. תוצרת של להעדפתה תרמו לא המלחמה, עקב קטיף

והשמיטהוהשמיטהוהשמיטהוהשמיטה הדתיתהדתיתהדתיתהדתית הציונותהציונותהציונותהציונות

הציבור להיות אמור היה הארץ אוצר נבנה עליו העיקרי הציבורי העורף
תוצרת קנה חלקו קשה. אכזבה הנחיל זה מציבור גדול חלק לצערנו הציוני-דתי.
ורק המכירה. היתר על הסתמך חלקו הבחנה. ללא שהוא מקור מכל חקלאית
בהידורה. שמיטה שומרי חקלאים של ישראלית תוצרת במוצהר העדיף חלקו
צריכתם הדתיים. החינוכיים מהמוסדות חלק לנו הנחיל הקשות האכזבות אחת
ויכולת העתיד דור בחינוך הסגולי ומשקלם חקלאית תוצרת של הכמותית
השמיטה ערכי בהחדרת אדיר מנוף לשמש יכלו והבתים ההורים על השפעתו
עם שהתמודדו מוסדות היו להתיישבות. רב וחיזוק הרחב לציבור האמיתיים
הרבה אולם גדולות. חינוכיות לתוצאות וזכו בהצלחה זה חשוב חינוכי נושא
שעתם את והחמיצו שונות בתואנות החינוכית מאחריותם התחמקו מוסדות

עצמו שרואה מי שכל ציפינו בציפייתנו דתי"הגדולה. את"ציוני בפועל יבטא
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ע ודתיותו זו"ציוניותו הייתה אולם מקודשת. ישראלית ארץ תוצרת של חיבתה י
החקלאי המגזר את שלהוציא המרה, הקביעה את לקבוע לי צר שווא. ציפית לצערנו
אכזבה! הגדול בחלקה הציונית-דתית הציבוריות גבורתו, כוח בכל שהתגלה הדתי,
בית בדק המחייב יותר, עמוק למשבר סימן אינו השמיטה שנושא לקוות רק יש

. ותורה... ציונות המושגים של למהותם באשר יסודי

עמךעמךעמךעמך אחיךאחיךאחיךאחיך וחיוחיוחיוחי

ע נוכרית תוצרת של המוצהרת העדפתה הייתה המוזרות התופעות י"אחת
יש לדוגמא, למהדרין. כשרה ישראלית תוצרת פני על אפילו השמיטה, ועדי

עפ החזו"נוהגים הוראת המבי"י לשיטת לחוש בתוצרת"א גם קדושה שיש ט,
בי לאוצר נוכרים גדולי בין מהותי הבדל אפוא אין מדוע"נוכרית. ישראלי, ד

בשישית שנזרעה ישראלית תוצרת פני על נוכרית תוצרת ידם על הועדפה אפוא
מפני ישראלית תוצרת תיגרע למה שביעית?! בקדושת קדושה היא שאף בהיתר,
את המקיימים ישראלים, חקלאים מפרנסת שהיא משום רק האם הנוכרית, זו
מעדיפים, מי ואת בהידורה? שמיטה ושומרים נפש בחירוף הארץ ישוב מצות
שחילקה ברק בני העיר את לציין יש זאת (עם שונאיהם?! ואת רודפיהם את

בי אוצר של החזו"פירות של שיטתו בגלל כנראה לצרכניה. קדושה"ד שיש א
וא נוכרים בפירות נפק"גם אין ישראל.)"כ לפירות נוכרים פירות בין מ

שפרות ספק אין שביעית. קדושת מפני החששות היו שהושמעו הטענות בין
תפילין, שבת, זהירות, מחייב קדוש דבר כל אולם רבה, זהירות מחייבים שביעית

קדושתן. בגלל אלו מצוות מקיום נמנעים איננו ועוד. ישראל ארץ סוכה,
כשרה ישראלית תוצרת פני על נוכרית סחורה העדפת של זו מוזרה תופעה
השנה שויתר יצחק ממשואות אבוקדו מגדל לדוגמא, היום. עד ממשיכה למהדרין
ההכרחי המינימום את רק במטע ועשה גבוה, רווחים מתח על היצוא, על
ירושלים. ― המקודשת בעיר המקודשת תוצרתו את לחלק הצליח לא ביותר,
ותוצרתם בארץ רבים נוכרים אבוקדו מגדלי אין (אגב, הועדפה נוכרית תוצרת

ירושלים...) של תצרוכתה כל את לספק יכולה .אינה

ביביביבי דדדד""""אוצראוצראוצראוצר

בי אוצר של הראשון הבננות"הגידול היה השמיטה שנה בתחילת שחולק ד
אוצר של בננות ואכן המחירים הפרשי את בעצמי לבדוק הלכתי עציון. ניר של

ש"בי 5 ― של הוצאות החזר תמורת חולקו לק"ד אחרות"ח שבננות בעוד ג
ש ב-7 לק"נמכרו שמחירו"ח להיפך, גם ארע זה. פער נשמר השנה כל לא ג.
בי אוצר על"של הוציא שהחקלאי ההוצאות חישובי לפי כי יותר. יקר היה ד

בתפוחי במיוחד בלט הדבר יותר. גבוה מחיר לו לשלם ראוי היה אכן הגידול
לק וחצי כשקל היה לחקלאי שהובטח המחיר בעודפי"האדמה. הוצף השוק אך ג

תפו"תפו מגדלי למחצית! עד נפל ומחירם מל"א את קיבלו למרותשכרםשכרםשכרםשכרםואא
זו. בעסקה שקלים(!) מיליוני הפסידה תנובה נמוך. היה שהפדיון
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לחקלאי יופייה. במלוא השמיטה מצות ביטוי לידי באה שכאן לי נראה
את עצמו על נטל הציבור השוק. במחירי תלות ללא קבוע מחיר הובטח
כלל מצוה זו לציבור. תוצרתו מסירת תמורת החקלאי את לפרנס האחריות
בעול. לשאת צריך החקלאי רק לא בזה. זה ערבין ישראל כל שבה ישראלית.
הצרכן שנים לשבע אחת שלפחות ראוי ואכן שותפים. להיות חייבים ישראל כל
השוק, בתנודות תלוי יהיה שהלה מבלי הוצאותיו, מלוא את לחקלאי יחזיר
התורה זאת עם לחקלאי. הפסד לפעמים והגורמות וביקוש, היצע על הבנויות
לעומת הביקוש עודף את ינצל לא שנים לשבע שאחת לחקלאי גם הורתה
שנת היא השמיטה שנת יתרה. להתעשרות כזה, מקרה קורה כאשר ההיצע,
את ראו לא זה, נהדר רעיון הפנימו לא רבים צרכנים שלצערנו אלא הצדק!

ביה עורף. להם והפנו לחקלאים אחראים לספוג"עצמם נאלץ ― תנובה קרי ― ד
תנובה הדרך. המשך כל על קשות השלכות היו זה להפסד בעצמו. ההפסד את
עודף היה בקבוק. צוואר ונוצר אחרים. בענפים נוספים הפסדים לספוג יכלה לא
זו במצוה להדר שרצו חקלאים של שביעית בקדושת קדושים פירות של היצע
הוא מצוה שהידור וסברו זה מהידור שהשתמטו צרכנים של ביקוש פני על

נוכרית תוצרת הלכתית,העדפת מבחינה נוכרית, תוצרת בעצם היא מכירה מהיתר תוצרת (גם

כעמיתיהם שביעית במצות להדר מוכנים שאינם ישראלים אלא נוכרים מפרנסת אינה שהיא אלא

בי לאוצר ומסרום פרותיהם את .ד)"שהפקירו
בי אוצרות נוספו ביה"השנה אוצרות על נוספים יין של שכבר"ד ביין ד

ביה אוצר ביין הקודמות. בשמיטות חזקה ע"קנו רק לא במיוחד, ניכר י"ד
ע גם אלא תיווך"החקלאי, פער ללא מיוחדות בתחנות נעשית החלוקה הצרכן. י

של יותר גדול חלק ביין ואכן בלבד. הוצאות החזר בו שיש במחיר ניכר והדבר
מעלה ואינו אחר, יין פני על שביעית בקדושת הקדוש יין צריכת מעדיף הציבור

שביעית בהלכות הכשלה של משוםחששות גם ויתכן החששות, מעטים שביין בגלל (יתכן

יותר...) מוזל כמושהמחיר והגולן. ברקן כדוגמת נוספים, יקבים נוספו זו בשמיטה כ".
יצליחו שהם לקוות רק יש יוקרתיים. מזנים מיוצר וחלקם היינות בסוגי גיוון יש
את וליקבים לחקלאים להחזיר אחריות יגלה והציבור תוצרתם. את לחלק

בי אוצר של יין ויעדיף אחר."הוצאותיהם יין פני על ד

ביביביבי באוצרבאוצרבאוצרבאוצר דדדד""""בעיותבעיותבעיותבעיות

ביה לאוצר והן לחקלאים הן נגרמו מעטות לא חקלאים"תקלות היו ד.
בהם מקרים היו מאידך, בעצמם. תוצרתם שינוע את הצדיקה לא יבולם שכמות
ונאלצה שמיטה, שומרי צרכנים בהעדר התוצרת, את לחלק הצליחה לא תנובה

הרגילות השיווק לרשתות מהתוצרת חלק מחירלהעביר על שומרות השיווק (רשתות

הרשת) סניפי בכל לחקלאיםקבוע הומלץ בהם מקרים היו הרב לצערנו אולם
שסברו חקלאים גם היו מאידך, כלל. לקוטפו ולא העצים על הפרי את להשאיר

ביה שליחי עם והתמקחו מראש המחיר קביעת את שייקבע"לנצל המחיר על ד
סחורה...)להם היא כזו התמקחות שגם .(למרות
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הקדמת שייעודם חיגור או חורפי בשמן שימוש כגון בגידול. בעיות גם היו
ביה כמו"היבול. לאברויי. חשש אלא אוקמי כאן שאין בגלל להחמיר נטה כ"ד

ריסוסים וכן גדול פרי הבטחת שמטרתם לדילולים באשר רבות שאלות התעוררו
אחת לאוקמי. מאשר כאברויי יותר נראו אלו כל ההבשלה. האחדת שמטרתם
ההתלבטויות אולם בנוכרים. שימוש הייתה אלו מפעולות חלק להתיר הדרכים
שגודל או בזמן, לשווקים הגיע לא מהיבול ניכר שחלק לכך גרמו וההיסוסים
בשנת להתחשב מוכן אינו שהציבור בגלל (ושוב אטרקטיבי היה לא הפרי
ההוצאות. את תמיד כיסו לא וההכנסות יותר) קטן בפרי ולהסתפק השמיטה

בי שאוצר בעליל מוכיחים אלו כל אחד היחידה"מצד ההלכתית הדרך אכן הוא ד
של פה עיקשות להסיר כדי בכך ויש השמיטה קשיי עם בפועל המתמודדת

בי אוצר על התופעות"מלעיזים מאידך, ... בעלמא הערמה אלא אינו שכביכול ד
דברו."הנ עושי כוח גיבורי החקלאים של נפשם גודל על מצביעות ל

בי"בס אוצר של שהניסיון לומר ניתן כדי"ה אולם יפה. ברובו עלה ד
הרחב הציבור בהכנת יותר, עמוק חריש בעתיד לעשות יש יותר, בו להצליח

לענ שהיא זו דרך של כהלכתה."לחשיבותה השמיטה שמירת של המלך דרך ד

צמיחהצמיחהצמיחהצמיחה בתיבתיבתיבתי

צירוף הוא השמיטה בשנת חקלאיים לגידולים המעשיים הפתרונות אחד
גם ומתפתח הולך אלו באמצעים השימוש מנותקים. ומצעים צמיחה בתי של
תאוצה מקבל הוא בשמיטה אולם וכלכליות, חקלאיות מסיבות השנים, ביתר
בחפץ-חיים הייתה כלכלי בהיקף בארץ אלו בשיטות השימוש תחילת יתרה.
עקב קטיף בגוש זה חקלאי ענף מפותח בעיקר השמיטה. בשנת שנה כ-50 לפני
התברר חקלאי. לעיבוד ראויה שאינה החולית ואדמתו המצומצם שטחו
היו זה מגידול שהיבולים גרמה ה' וברכת מעלתו. היא החול של שחסרונו

מהממוצע. גבוהים
המנותק במצע בהצללה במבנים, ההידורים, כל שנעשו למרות אולם
חלק רק ידיהם) את עליהם סמכו החוגים מכל הפוסקים (שגדולי ובשתילה
נוכרית, מקרקע תוצרת פני על זו מהודרת ישראלית תוצרת העדיף מהציבור
שהשקיעו לחקלאים עורף הפנו בציבור גדולים חלקים לנוכרי. שנמכרה מזו או
העובדה גם השמיטה. לבעיית מוצלח הלכתי פתרון במציאת אונם ואת הונם את
הארץ, יישוב מצות משום גם בה יש בו ותמיכה הסערה, בעין נתון קטיף שגוש
עמם, למען נפשם המחרפים חלוצים של לפרנסתם ישירה ועזרה הביטחון חיזוק

הציבור. של ניכר חלק של ליבו את פתחה לא

נוינוינוינוי גינותגינותגינותגינות

איסור אין מאכל. מגידולי יותר קלה לכאורה היא הנוי גינות של בעייתן
התברר זאת עם הנוי. ושיחי הפרחים של רובם ברוב שביעית וקדושת ספיחין
גידולי של מזו יותר, לא אם פחות, לא קשה הגינות של שבעייתן השנה במשך
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כיצד הגננים הונחו השמיטה שנת לקראת והערכות הסברה בכנסי השדה.
פתרון. בנות היו הבעיות כל לא אולם השבע. שנת של הלכותיה עם להתמודד
מוכנים אינם ואלו לקוחותיהם את לשרת צריכם הם עצמאיים, אינם הגננים
היו ערים. בגינון היו בהיקפן ביותר החמורות הבעיות בהלכה. להתחשב תמיד
שהחזיקו טווח ארוכי או רב-שנתיים בפרחים לגננן שהסכימו מעטות ערים
פרחים שתילת על לוותר מוכנות היו לא הערים רוב אולם השנה. רוב מעמד
והן פרטיים הן אחרים, מטופחים למקומות הדין והוא באביב. ולחדשם עונתיים
פרנסתו, מקום על לוותר עליו חמורה. דילמה בפני עומד הבודד הגנן ציבוריים.
פועלים המעסיקים גינון לקבלני ומעבידיו. לקוחותיו דרישת את ירצה לא אם

ע בגושים שתילים שתילת של דחוק, פתרון אולי יש אולם"נוכרים הנוכרים, י
את שיאבד לכך לגרום עלולה שבתון לשנת יציאה פתרון. אין הבודד לגנן
חמורה בעיה השמיטה. שנת אחרי אתם להמשיך יוכל ולא הקבועים לקוחותיו
הקבלנים חדשים. בבניינים כגון ראשוני, בגינון העוסקים גננים בפני ניצבת יותר

גינון בלי תמימה שנה לחכות מוכנים אינם לגינוןוהדיירים והכנתו השטח יישור (גם

כלל) בדרך מספראסורה על היום עולה מגינון שהמתפרנסים לדעת, וזאת .
החקלאים!

לצמצם בכדי בהם יש טווח ארוך ותכנון מוקדמת היערכות זה בנושא גם
הבעיות. את מאוד

ע הגינון מבעיות חלק לפתור אולי דבר"ניתן ועציצים. לאדניות מעבר י
כאלו שרעיונות סיכוי יש במים החמור המחסור רקע על יקרים. מים שיחסוך
את להוזיל גם עשוי מים ממחזרי במתקנים שימוש קשובות. אוזניים על יפלו
מסחרית ערוכים ולהגיע מעתה כבר ניסיונות לערוך יש כך לשם הגידול. עלות

הבאה. השמיטה לפני סביר זמן

ופרחיםופרחיםופרחיםופרחים משתלותמשתלותמשתלותמשתלות

להיאמר ניתנת האמת במשתלות. גם שמיטה בקיום ניכרת התקדמות הייתה
נעשות רבות עבודות מכירה. היתר ללא גם שמיטה לשמור יותר קל שלמשתלות

מ מנותק. עבודה שולחן על מבנה בתוך הכי בקרקע"בלאו הנעשות עבודות יש מ
שחתמו המשתלות התרבו השנה ואכן זאת. לאפשר יכול המכירה היתר ורק
הכשרות. מערכת של חיצוני לחץ עליהן היה שלא למרות המכירה, שטר על
בזכות וזאת בשמיטה, מלשתול והחקלאים המשתלות חששו פרי בעצי (בעיקר

הערלה). על הפיקוח
הלקוחות כי לציבור. תוצרתן מכירת הייתה המשתלות של החמורה בעייתן
לאפשר מנת על די נעשה לא כן כמו באיסור. השתילים את לשתול עלולים
ספיחין אינה בפרחים (הבעיה בהיתר שנשתלו פרחים לקנות הפרחים לצרכני
שגידלו מגדלים לאותם עברה לדבר מסייע בעיקר אלא שביעית, קדושת או

בחנויותבאיסור) רק פרחים קנו חלק שונים: לסוגים התחלקו הפרחים צרכני .
מחו פרחים הלכתי,"שייבאו פיקוח תחת שעמדו במשתלות ישירות קנו חלק ל,
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במשקי קנוכגון אלא זו, בשנה פרחים בכלל רכשו לא וחלק מצוות, שומרי ם
הרוב אולם עציצים. או רב-שנתיים פרחים רק רכשו חלק מלאכותיים. פרחים
עדיין חדרה לא שהשמיטה דתיים אנשים גם וביניהם ליד הבא מכל קנה הגדול
פרחים על ורצינית מקיפה כשרות מערכת עדיין נוצרה לא במקביל, לתודעתם.

כשרים. פרחים רכישת שתאפשר

חקלאיותחקלאיותחקלאיותחקלאיות חוותחוותחוותחוות

מנהלי של הערכות בכנסי ניכרת. התקדמות הייתה החינוכי בתחום גם
זו שבשמיטה הובהר הספר בבתי חקלאות ללימוד המיועדות החקלאיות החוות
כי הצדקה, לכך אין חינוכיות. למטרות המיועדות הקרקעות מכירת תותר לא
את לתכנן ניתן בהתיישבות. הקיים כלכלי אילוץ אותו החקלאות בלימוד אין
ניתן כולה. השנה לאורך לתלמידים מותרת תעסוקה שתאפשר בצורה הגידולים
חוות היו אביב. פרחי של ובצלים פקעות באמצעות גם התעסוקה את לגוון
לשנות רצו שלא חוות מנהלי היו אולם אלו. הוראות לפי פעלו שאכן
וכדו'. כצנונית מועד קצרי גידולי על לוותר מוכנים היו ולא מהרגליהם.
ידיהם. במעשי מהירה ברכה לראות מנת על לכך זקוקים התלמידים לטענתם,
לחוות והורו הרבנות הוראות את שעקפו הפיקוח במערכת היו לצערנו
הוחמצה רגילות. כבשנים ולהפטיר לנוכרים הקרקעות את למכור החקלאיות
לעסוק תלמידיהם את ששלחו דתיים ספר בתי גם היו גדולה. חינוכית הזדמנות

בתיה רוב כי אם רגילות. כבשנים נמנעו"בחקלאות להערכתי, הדתיים, ס
מנותקים. ובמצעים סגורים במבנים חקלאות בלימוד והסתפקו קרקע מעבודות

מסקנותמסקנותמסקנותמסקנות::::

תשס בשמיטת התקדמות הייתה הקשות הבעיות המודעות"למרות בהגברת הן ב,
וארגוניים טכנולוגיים פתרונות במציאת והן השמיטה לנושא הדתי הציבור של

מעוררת. זו שמצוה לשאלות
לענ ביותר הגדול חילופי,"ההישג מעשי ערוץ שיש ניסיונית בדרך שהוכח הוא ד

של המכריע ברובה מאידך, נוכרית לתוצרת והן אחד, מצד המכירה להיתר הן
החקלאית. התוצרת

הרה לפניה."ליד שנים מספר השמיטה שנת את שתכין מחלקה לקום צריכה ר
תועלת להביא יכול השמיטה לפני לפחות שנתיים-שלוש של חקלאי תכנון רק

משמעותית.
לפתור ניתן שבהם בנושאים ומחקרים ניסיונות לערוך והארץ התורה מכון על
לעבור במגמה הישראלית, בחקלאות המתחוללים השינויים השמיטה. בעיות את
שתתבטא החקלאי בתכנון לרויזיה גם נאותה הזדמנות הם מים, חסכני לגידולים

עפ השמיטה בשנת לגדלם שניתן גידולים גידולים"בהעדפת פני על ההלכה י
השמיטה. מבחינת בעייתיים

עשויה השמיטה תודעת שבהם העיקריים המוקדים הם והלימוד ההסברה
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בהם ולהתחיל להגבירם ויש החקלאים. אצל והן הצרכנים אצל הן להתחזק
הצרכני. במגזר יותר רבים מאמצים להשקיע יש השמיטה. לפני רב זמן

הארץ" עאוצר השמיטות, בין גם להימשך צריך המודעות"" את להגביר מ
את לחזק בכדי בה שיש כשרה ישראלית תוצרת של מועדפת לצריכה
לסייע בכדי בה יש הירדן מבקעת חקלאית תוצרת העדפת לדוגמא, ההתיישבות.

" וכלכלית. ציבורית לתמיכה הזקוק זה, ארץ לחבל הארץרבות יכולאוצר "
ואחריותו הציבורית המודעות הגברת זו. תוצרת לשיווק מרכזי כצינור לשמש
עצמו, מצד חשוב חינוכי ערך בהם יש להתיישבות העירוני המגזר של

השמיטה. בשנת גם היטב תורגשנה והשלכותיו
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עמיחיעמיחיעמיחיעמיחי הלויהלויהלויהלוי יהודהיהודהיהודהיהודה הרבהרבהרבהרב

Á"Ò˘˙Ï ‡"Ò˘˙Ó

תשס השמיטה שנת את כבר"בעברנו אפשר מסקנות אלו להתבונן עלינו א
שנת לקראת להתכונן צריך פעולות ואלו השנה, במשך עלינו שעבר ממה ללמוד

הבעל תשס"השמיטה שנת ― ח."ט
הצרכני. והמגזר החקלאי המגזר בין בסיסית חלוקה ישנה השמיטה בשנת

התורה וכצווי הקרקע, שמיטת היא השמיטה של לד',עיקרה שבת הארץ "ושבת

השביעית ובשנה תבואתה, את ואספת כרמך תזמר שנים ושש שדך תזרע שנים שש

קצירך ספיח את תזמור, לא כרמך תזרע לא שדך לד', שבת לארץ יהיה שבתון שבת

לארץ". יהיה שבתון שנת תבצור לא נזירך ענבי ואת תקצור הללולא הצווים כל
שנאמר הצווי השביעית. בשנה ושובת שנים שש שדהו המעבד לחקלאי הם

הוא הצרכני לאכלה"למגזר לכם הארץ שבת הפירות"והיתה עם להתעסק לא
עלינו השמיטה שנת על להתבונן באים כשאנו לכן להפסידו. ולא במסחר

אלו. מגזרים לשני הדין את להפריד

החקלאיהחקלאיהחקלאיהחקלאי המגזרהמגזרהמגזרהמגזר אאאא....

מרכזיות: דרכים בשתי השמיטה את לעבור יכולים ישראל ארץ חקלאי

המכירה.א. היתר פי על

המכירה.ב. להיתר הזדקקות ללא
לשו כדי המכירה להיתר נזקקים הארץ חקלאי בארץרוב תוצרתם את וק

מניעים."ובחו ממספר נובעת המכירה להיתר ההזדקקות ל,

שביעית.א. הלכות בידיעת חוסר

מכירה.ב. להיתר הזדקקות ללא שמיטה לקיום אפשרויות שיש בידיעה חוסר

מכירה.ג. היתר ללא שמיטה לקיום אפשרות חוסר

הלכתיות.ד. מגבלות ללא כמעט חקלאות לקיום הרצון
השאלות כל עם להתמודד עליהם המכירה להיתר נזקקים שאינם חקלאים
בשנת והפירות הירקות שווק בענין כן וכמו שביעית, מאיסורי הנובעות ההלכתיות

השביעית.

מכירהמכירהמכירהמכירה היתרהיתרהיתרהיתר .1.1.1.1

בשנת ישראל בארץ היישוב בהתחדש לראשונה הונהג המכירה היתר
שמיטה,"תרמ כל לחדשה שיש שעה הוראת היא זו שהוראה בו והותנה ב,
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תשס שמיטה בערב גם הראשית"ואמנם הרבנות מועצת החליטה לעשות1א
מכירה. היתר

שונות מסיבות שמיטה, ועדת הוקמה הראשית התנהלה2ברבנות הפעילות
ובר תש"בעצלתיים, אלול כהלכה."ח למכור יספיקו האם חשש היה עדיין ס

מו בראשות ביותר, חשובים רבניים גורמים הגר"בהתערבות שפירא"ר א
פעילים"שליט של קבוצה התארגנה חברון, ושבי המור הר ישיבות ראשי א,

ישראל, ארץ לחקלאי מכירה היתרי עשיית וברור בקידום ולילות ימים שעבדו
השנה ראש שבערב למצב להגיע הצליחו הראשית הרבנות עם פעולה ובשיתוף

היהודי"תשס השוק את הצילה זו מכירה המדינה. מאדמות כ-90% מכורות היו א
תשס השנה ראש לאחר ימים מספר אכילה. ואיסורי ספיחים, רוב של א"ממצב

את שמכר מי של רשימה הראשית ברבנות לקבל יכלו המקומיות הרבנויות
שונות רבנויות ישנם לצערנו תוצרת. לקניית אישור לתת ובכך לנכרי, אדמותיו
הכללי. לציבור מכשול וגורמות מכירה היתר אישורי קבלת על מקפידות שאינן

בעיות: מספר לציין יש המכירה היתר בנושא

המוכרהמוכרהמוכרהמוכר::::1. זכויותזיהויזיהויזיהויזיהוי בעל הוא האם הקרקע, בעל הוא המוכר האם דהיינו
שונים מתאגידים מכירה של בעיות ישנן רבות ופעמים שתופיות,המכירה, (אגודות

בע חברות שיתופי, משק וכדו')"קיבוצים, כתקונהמ מכירה בעשיית גדול קושי ויש
וכהלכתה.

הגידולהגידולהגידולהגידול2. הרבנותפירוטפירוטפירוטפירוט דרשה הקרקעות למוכרי כללי אישור לתת שלא כדי :
בא זה דבר השנה, שיגדל הגידולים סוג את יפרט שהמגדל לישראל הראשית
אולם הגידול. סוגי לפי רשימות יצירת ואפשרות הגידול, את לפרט מנת על
נקלע שהוא הרי אחר דבר לגדל ורצה מחשבתו את ששינה חקלאי מאידך

בהפסדו. שכרו יצא ושמא לבעיה,

המכירההמכירההמכירההמכירה3. אמנםהבנתהבנתהבנתהבנת זו, במכירה עושים הם מה מבינים שאינם מוכרים ישנם :
בש וכמבואר בהם, לחזור יכולים ואינם שטר על חותמים ס"(חך"הם מה סי' ק"מ

ס סא סי' יח)"ה, השמיטה.ק עניין בהבנת חסרון יש אולם ,

דאורייתאדאורייתאדאורייתאדאורייתא4. זצמלאכותמלאכותמלאכותמלאכות קוק הרב מרן הוראת על חוזרת הראשית הרבנות ל":
ידי על תעשנה לא ובצירה, זמירה קצירה זריעה, חרישה, דאורייתא: שמלאכות

כך. על מקפידים אינם רבים אולם יהודים,
תשסתשסתשסתשס שנתשנתשנתשנת לשקולחחחח""""לקראתלקראתלקראתלקראת עלינו אלו בעיות על להתגבר שנוכל מנת על

מכירה)הצעה להיתר יזדקקו עדיין משמעות(אם יותר. פרטנית בצורה המכירה את לבצע
חקלאי ― המכירות את באיטיות יבצעו הרבנים השישית השנה שמתחילת הדבר
האזורי הרב יוכל ובכך האזורי, והרב החקלאי בין הקשר את שיגביר דבר חקלאי,

ח1. והארץ התורה בספר עיין בתקופתנו גם המכירה להיתר הצורך 426-446)."על (עמ' ו

הרבנות2. נגד חרדיים גופים שניהלו ממאבק נבע וחלקן כספיות, ארגוניות היו מהסיבות חלק

הראשית.
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את יעביר האזורי הרב השמיטה. שנת לתכנון הנדרשות העצות את לחקלאי לתת
תשס סיוון עד הראשית הרבנות לידי הרבנות"הרשימות ואילך זה מתאריך ז.

את שיבצעו המכירה, את ביצעו לא שעדיין החקלאים לכל מפקחים תשלח הראשית
תפחית זו דרך הראשית. הרבנות הנחיות וההעברת הסבר מתוך כהלכה, המכירה

שטרותב על יחתמו למכור רשאים שאינם שאנשים החששות, את ניכרת מידה
ואמיתית. רצינית בצורה תעשה שהמכירה כן כמו ובחינה. בדיקה בלא סתמיים

תשס שנת במהלך צריכה הראשית הרבנות כן לשטחים"כמו מפקחים לשלוח ח
שאדם לבדוק כן כמו יהודים. ידי על נעשות לא דאורייתא המלאכות האם לבדוק
שלא חקלאי שיתפס במקרה אחרים. של שדות מעבד ואיננו שדותיו את רק מעבד
יוכל שלא כך הקרקע, מכירת אישור ממנו תשלל הראשית הרבנות כהנחיית עבד

השונות. הרבנויות של השגחה בהם שיש לחנויות לשווק

ישראלישראלישראלישראל מקרקעימקרקעימקרקעימקרקעי מינהלמינהלמינהלמינהל מכירתמכירתמכירתמכירת .2.2.2.2

את מוכרים היו השביעיות שבכל הייתה השנה שהתעוררה נוספת בעיה
אדמתו את קרקע בעל כל מכר כן וכמו ישראל מקרקעי מינהל אדמות כל
שלא מכיוון נעשתה הזו הכפילות ישראל. מקרקעי מינהל ידי על לו המוחכרת
מחכיר רק המנהל שהרי מכירה, שמכירתם המוחלטים הקרקע בעלי מי ברור
את רק אלא הקרקע את הרשות לבר מקנה איננו אולם האדמה את לאזרח
העולה כל כמעט בקרקע לעשות יכולים הקרקע בעלי ומאידך השימוש, זכויות
להם. מאפשר איננו ישראל מקרקעי שמנהל מסוימים דברים מלבד רוחם, על
מחד לנכרי. הקרקע את למכור המסוגל הוא מי היא המתעוררת השאלה ולכן
מתערב ואיננו כמעט המנהל מאידך אולם המוחלט, הקרקע בעל הוא המנהל

וא בקרקע, היושב של הוא הפירות קניין כן וכמו המחזיק על"בשיקולי כ
זצ קוק הרב בימי כבר התעוררה זו שאלה המכירה. שטר את לעשות ל"המחזיק

בעלי וכן הקרקע בעלי הגופים של כללית קרקעות מכירת הן שיעשו והצריך
שיש מסוימת בעלות ומכח להם שיש הפירות קניין מכח הפרטיים הקרקעות
אם שאפילו גרמה הכלליים הגופים ידי על מכירה עשיית הקרקע. על להם

בכו מכירה היתר עשה לא החקלאים אחד על"חלילה לסמוך אפשר היה א
מכירת בלא אפילו הקרקע, של האמיתי הבעלים בעצם שהוא המינהל מכירת

נוספים. ספקות בצרוף פרטית קרקע
תש המכירה"בשנת היתר היקף את לצמצם רצון מתוך הראשית הרבנות ס

היתר על שחתמו אלו מלבד ישראל, מקרקעי מינהל אדמות את מכרה לא
את ועבדו מכרו שךא למגדלים הו מכשול וגרמה יתכן זו מניעה המכירה.
המכירה את להציל אפשר והיה במכירה, ספקות שהיו במקום והן שדותיהם,

ספיחין. מאיסורי והגידולים
תשסתשסתשסתשס שנתשנתשנתשנת מכירהחחחח""""לקראתלקראתלקראתלקראת למכור בעבר, שנהגו כפי ולעשות לחזור יש

פרטיות. קרקעות מכירת על להקפיד ומאידך המדינה אדמות של כללית
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קרקעקרקעקרקעקרקע משמטימשמטימשמטימשמטי .3.3.3.3

היו השנה קרקעותיהם, את שמשמטים אלו הם חקלאים של שניה קבוצה
הקרקע משמטי מספר דונם. כ-23,000 קרקעותיהם את ששמטו חקלאים כ-360

תשנ משנת זה"פחת דבר קרקעותיהם. את ששמטו חקלאים כ-960 היו שבה ד
החקלאות היות כן וכמו ישראל, בארץ החקלאים של הכללית בירידה מוסבר
ששומט. השטח גודל את לא אולם החקלאים מספר את הפחית ומרוכזת גדולה

היהמדינה גולדין ירחמיאל מר בניהול החקלאות משרד לטובתו)"(דרך העמידה
ש מליון 15 בסך קרן קרקעותיהם את לשמט שרצו לכל"חקלאים וחילקה ח,

כל הוציא שהחקלאי מהתמורה כ-40% של תמורה קרקעותיו ששמט קרקע בעל
בקריטריוניםשנה ועמדו מסודרים, ומאזנים חשבון ספרי שניהלו חקלאים אצל רק נהגה זו (פעולה

.ממלכתיים)
תשס השמיטה בשנת פעלה כן משמטי"כמו צרכי על שענתה שביעית קרן א

החקלאות ממשרד תמיכה לקבל זכאים היו שלא השבתהקרקע ספרים, מחוסר (כגון,

חקלאים.חלקית) כ-2000 תמיכה קיבלו זה מגוף ,
תשסתשסתשסתשס שנתשנתשנתשנת השמיטהחחחח""""לקראתלקראתלקראתלקראת של הראשונה השנה מתחילת להערך כדאי

קרקעותיהםב)"(תשס את ממש לשמט המעוניינים שמגדלים טווח, ארוך בתכנון
את יעבירו אלא שנתיים. חד וזריעה ירקות גידולי שאינם גידולים בייחוד יגדלו

למטעים הכובד וכדו')מרכז השטח בנתוני לממן(תלוי תצטרך לא שהמדינה יתכן אז .
במשך צבירה קרנות לארגן יש כן כמו תשם. לא הארץ ומאידך השבתה כספי
מכל לשבות השבע בשנת שיוכלו מנת על לגמרי שישמטו לחקלאים השנים שש

מלאכה.

דיןדיןדיןדין ביתביתביתבית אוצראוצראוצראוצר .4.4.4.4

שני פעלו השנה דין. בית אוצר במסגרת פעלו חקלאים של נוספת קבוצה
גדולים דין בית יוסף)אוצרות בית החקלאים(תנובה, למירב להגיע (היושהשתדלו

ב אוצרות להם שעשו ישובים מסוימים,"מספר לצרכים דין בית אוצרות היו כן וכמו מקומיים, ד

ויין) לשמן .כגון,
בבבב אוצראוצראוצראוצר אוצרדדדד""""עבודתעבודתעבודתעבודת כאשר דומים, כללים לפי פעלו הדין בית אוצרות :

שלש של ממוצע תחשיב לפי מובטח מחיר לחקלאים נתן תנובה של הדין בית
אחרונות לביןהשנים דונמים, לפי שנמדד קבועות גידול הוצאות בין פנימית חלוקה (הייתה

היבול) פי על שנמדדו קטיף בניתוקהוצאות היה השנה הדין בתי של הגדולה המעלה .
ב של כשכיר להיות הפך החקלאי השוק, למחירי החקלאי שבין ד"המוחלט

ב לטובת הלכתית"הפועל מבחינה מאד יעיל הדין בית אוצר היה זו מבחינה .3ד,

נמכר3. שהירק מהמחיר בהרבה גבוהים כסף סכומי לחקלאים הבטיחו דין בית מאוצרות באחד

חקלאים מאשר יותר גבוהים סכומים קיבלו דין בית אוצר במסגרת שהיו והחקלאים בשווקים,

מכאן זה. בגידול ענקיים חובות לידי הדין בית אוצר את שהביא דבר דין, בית באוצר היו שלא

החקלאים. כלפי הדין בית אוצר נושא אמיתי היה כמה עד רואים אנו
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מלאכותמלאכותמלאכותמלאכות מרןעשייתעשייתעשייתעשיית דעת ידועה דין, בית אוצר במסגרת המלאכות לגבי :
זצ קוק ב"הרב שהחמיר פירא"ל החזו"אוקמי דעת שעל", ברור להקל. הייתה א

ב אוצר להפעיל החזו"מנת כשיטת להכריע חייבים יעיל, לטובת"ד שפעולות א
בשביעית הותרו היבול ושמירת הלכתיות4הפרי הוראות שנתנו לאחר אפילו .

אמוני צורך שמרגישים חקלאים ישנם דהיינו ביישומם, גדול קושי יש לחקלאים
לב פונים הם בעיה וכשמתעוררת כהלכתה, שביעית מטעם"לקיים לרב או ד

ב"ב של ההנחיות את ומקבלים ב"ד של שכיר הוא החקלאי שהרי וחייב"ד, ד
ב לכללי בהתאם ב"לעבוד אוצר כאשר אולם קשה"ד. וכללי ממלכתי נעשה ד

ב בהוראות רק שתעשנה הפעולות כל על חקלאים"לשלוט ומספר יתכן שהרי ד,
ב הנחיות ללא הבנתם כפי ב"יעשו אוצרות את שמרחיבים ככל ליותר"ד. ד

מטעם מפקחים למנות וצריך אפשר אמנם ומתרחבת. מתגברת זו בעיה חקלאים
ב"ב הוצאות יגדלו כך משום אבל כדין, תעשנה שהמלאכות לוודא שיפלו"ד, ד,

הפירות. מקבל על דבר של בסופו
תשס לקראת ערך הדין מבתי מגדלי"אחד של עצומה כמות עם הסכם א

השישית"תפו בשנה כבר הזריעה את שעשו נעשו5א, החקלאיות הפעולות ושאר
מתאים, הלכתי פיקוח ללא שהיה דבר וכדו', דישונים ריסוסים כולל בשביעית

התפו שבגידול אחרים"למרות בגידולים אולם הלכתיות, שאלות הרבה אין א
כמעט הדבר מגדלים של גדולה ובכמות הלכתיות, שאלות הרבה שישנם בודאי

מלא. לפקוח ניתן ובלתי
תשסתשסתשסתשס שנתשנתשנתשנת לעשותחחחח""""לקראתלקראתלקראתלקראת עדיף לא האם דיון לערוך שעלינו נראה

ב אוצר מלבד אלו לעשות"במקרים אין שמא מאידך או קרקעות, מכירת גם ד
ב שביעית?"אוצרות הלכות כל על מקפידים שאינם אנשים שבתוכם גדולים ד

מנותקמנותקמנותקמנותק ומצעומצעומצעומצע חממותחממותחממותחממות .5.5.5.5

רוב ידי על כשרה הלכתית כדרך הוכרה מנותק ומצע בחממות הגידול דרך
הדור פוסקי של כמעט6רובם אין שהרי לחקלאי, הלכתית נוחה זאת דרך ,

העבודה בצורת הלכתיות החממה7מגבלות לעשיית הראשונית ההשקעה אולם ,

ח4. והארץ (התורה פרידמן יואל הרב של במאמרו 375-380)."עיין עמ' ו

החזו5. שיטת על הסתמך זה הר"דין בדעת שהבין מנת"א, על מספיקה גידול תחילת שאפילו ש

הרמב אמנם המנהג. הוא וכן ספיחין, מאיסור הר"להוציא על חלק שלא"ן מנת שעל וסובר ש

הרמב בדעת נראה כן בשישית. יהיה הגידול שעיקר צריך ספיחין איסור שנלקט"יהא שירק ם

פ הארץ שבת עיין ספיח. הוא מ"בשביעית ב."ד אות ג

והגר"הגרש6. אויערבך, זצ"ז ישראלי ויבדלחט"ש הגר"ל הגר"א אליהו, הגר"מ אלישיב, נ"יש

הגר הגר"גשטטנר, פישר, שליט"י שפירא גידול"א צורת בעד היו הרבנים כל לא רבנים, ועוד א

והלכותיו הגידול צורת על לפרט. המקום כאן אין אולם נוספים, תנאים הזקיקו חלקם אחת,

ח והארץ התורה (312-334)."עיין ו

במצע7. ואילו נכרים, יעשו דאורייתא המלאכות את המכירה בהיתר שתמכו הרבנים רוב לדעת

דאורייתא. במלאכות שהחמירו שהיו אלא הותרו, המלאכות כל הדין מעיקר בחממות מנותק
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השיטה להנחלת הסיכוי את מקטין זה ודבר גדולה, היא המנתק המצע ופריסת
ישראל. בארץ החקלאים לכלל

עלים ירקות גידולי בין מחולקים מנותק ומצע בחממות כרוב,הגידולים (חסה,

וכו') המגדליםכוסברה רוב הם עלים ירקות מגדלי ירקות. גידולי שאר לבין
סה מנתק. ומצע כ-700"בחממות השנה היו וחממות מנותקים במצעים גידולים כ

של בהחזר מנתק ומצע בחממות שעבדו לחקלאים סיוע נתנה המדינה דונם.
מנותק.8כ- המצע מעלות 40%

תשסתשסתשסתשס שנתשנתשנתשנת לגידוליםחחחח""""לקראתלקראתלקראתלקראת עוד לסייע תוכל המדינה כיצד לתכנן כדאי
בעל מרשת הוא שהגג בחממות הלכתית מבחינה להקל אפשר שמא וכן אלו,

חומר 50% שמוזילים9צפיפות יותר גדולים במיכלים גידולים לאשר כן וכמו ,
המחיר. את מאד

נכריםנכריםנכריםנכרים חקלאיםחקלאיםחקלאיםחקלאים .6.6.6.6

המכונים הארץ נכרי בין לחלקו שיש הרי הנכרי הגידול על לדון בבואנו
האוטונומיה. ערביי לבין ישראל ערביי

הוא זה גידול ירקות, טון אלף כ-80-100 בממוצע מגדלים הערבי במגזר
העבירו שעברו השמיטה בשנות ועוד. שעורה מקשה, מלפפונים, בירקות: בייחוד
מצוקות בגלל השנה אולם בארץ, נכרים לשטחי השמיטה לקראת גידולים הרבה

ול כמעט בארץ, הקשות לצורךהמים נכרים בשטחי מיוחדים גידולים היו א
מקומות שבמספר למרות דביר)השמיטה. צומת סאפי, תל מכסות(כגון, העברת הייתה

נכרים. לגידולי
תשס השמיטה הפיקוח"שנת לישמעאל, ישראל בין מלחמה שנת הייתה א

ללא תוצרת שקיבלו רבים מקומות והיו ביותר, ומסובך קשה היה אלו בשטחים
הקטיף. בשעת מתאימה בדיקה

תשסתשסתשסתשס שנתשנתשנתשנת וכשםחחחח""""לקראתלקראתלקראתלקראת נכרית, תוצרת על להסתמך לא להשתדל עלינו
הקב בנו יקיים כן כהלכתה השמיטה מצוות לקיום מצפים הבטחתו"שאנו את ה

כהלכתה. המצווה לקיום להתכונן עלינו ולכן בארצנו. גויים ישבו שלא

הצרכניהצרכניהצרכניהצרכני המגזרהמגזרהמגזרהמגזר בבבב....

להיתר נזקקים שלא לאלו המכירה היתר צרכני בין מחולק הצרכני המגזר
המכירה.

המכירההמכירההמכירההמכירה היתרהיתרהיתרהיתר צרכניצרכניצרכניצרכני .1.1.1.1

ישראל בארץ הציבור מהיתר(כ-85%)רוב לאכול ומוכן כשר אוכל דורש
הנכנסת שהתוצרת השגחה משימת הרבנויות על מוטלת לכן המכירה,

במים.8. לחסכון כתמריץ 10% ועוד כמענק ניתנו 30%

פ9. לחקלאי שמיטה מדריך ג."עיין סעי' ח
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מהיתר שהיא תוצרת יקבלו מאכל בתי ושאר אולמות חנויות, לסיטונאיות,
היתר על הפיקוח לחובת מודעות ישנה הרבנויות בכל לא לצערנו אולם מכירה.
נזרעה שהתוצרת שיתכן מפני מכירה. אישורי בלי תוצרת לצרוך ושלא מכירה,

ספיחין. מדיני ואסורה בשביעית
יותר, יעילה הייתה הבדיקה ומפוקחות גדולות שווק שרשתות לציין יש
בכניסה כך על ופקחה מכירה, מהיתר שלא תוצרת תיכנס שלא דאגה הרשת

הרשתות. למחסני
תשסתשסתשסתשס שנתשנתשנתשנת יהיוחחחח""""לקראתלקראתלקראתלקראת שמכרו החקלאים שספרי לדאוג הרבנות על

תשס באלול כבר שהתוצרת"מעודכנים לבדוק פקוח חוליות ימנו כן וכמו ז,
מכירה. בהיתר שנמכרו משטחים הגיעה אמנם

נכריםנכריםנכריםנכרים צרכניצרכניצרכניצרכני .2.2.2.2

ישראל תוצרת כלל רוצות אינן שבשביעית קבוצות אוצרישנם מכירה, (היתר

מנותקים)"ב מצעים ישד, הנכרית הצרכנות את מנכרים. קניה בהכרח שחייב דבר
הנמצאים מנכרים צרכנות ― והשני ישראל פנים ― האחד חלקים: לשני לחלק
החקלאות משרד הנוכחית השמיטה בשנת ועזה. שומרון ביהודה זמני באופן
צרכנים לאותם יגיעו באוטונומיה לקנות התחייבה שהמדינה שירקות כוון

נכרית. תוצרת שרוצים
פיקוח כל שנימנע לכך גרם השמיטה שנת במהלך שהיה המלחמתי המאבק

יש נפשות."באזורי בסכנת כרוכה הייתה הגישה בישראל, הערביים ובכפרים ע
ברובה הייתה הערביים ליישובים יהודית תוצרת של כניסה שאין ההסתמכות
אספקה קשיי פעם מדי היו כן כמו זול. התוצרת שמחיר כך על וכן חזקה, על
כסדרה. התוצרת אספקת את להסדיר המאמצים למרות ביטחוניות, בעיות בגלל

תשסתשסתשסתשס שנתשנתשנתשנת נכרית.חחחח""""לקראתלקראתלקראתלקראת תוצרת על להסתמך שלא להשתדל עלינו

יבואיבואיבואיבוא .3.3.3.3

שכנות. מארצות וירקות פירות ייבוא הוא נוסף תוצרת מקור
אדמה תפוחי של היה הייבוא הולנד)עיקר גזר(תורכיה, בצל(אירופה), ,(אירופה),

ושום .(ירדן)כרוב
בד הייתה התוצרת אולם מעט יקר היה לארץ ומסודרת."הייבוא טובה כ

דיןדיןדיןדין ביתביתביתבית אוצראוצראוצראוצר .4.4.4.4

החזו פסקי פי על שנהג הציבור הקודמות השמיטות השתדל"במהלך א
ב אוצר של מתוצרת אצל"לקנות הן השמיטה לחיזוק הביאה זו הנהגה ד.

השנה החקלאי היבול הצרכנים. אצל והן שביעית)החקלאים, שומרי אצל (בייחוד

ב טון"היה, אלף וכ-60 ירקות, טון אלף כ-45 היו הדין בית באוצרות מבורך. ה,
ושמן)פירות יין תעשיות ב(מלבד אוצר מפירות המפחדים רבו אולם ובייחוד". ד,

הרמבבירקות שיטת בגלל היה 4)"(ההסבר הערה לעיל ראה בספיחין, הקיץם בפירות וגם ,
כנראה דין. בית מאוצר בקנייה שמיעטו רבים היו ספיחין, שאלת אין בהם
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תוצרת העדיפו לכן ותוצאותיה. שביעית מקדושת פחד הייתה המרכזית הסיבה
שביעית קדושת לנהוג לא מקובל בה נעבד10נכרית מדיני שחששו היו כן כמו ,

הלכתי. פיקוח תחת היו דין בית באוצרות שהיו שהפעולות למרות
וביקושוביקושוביקושוביקוש מועטיםהיצעהיצעהיצעהיצע והמקבלים גדול היה שביעית פירות שהיצע כיוון :

בקדושת הקדושה התוצרת יתר עם לנהוג כיצד שאלה עלתה ייצור. עודפי נגרמו
לאנשים הקדושה התוצרת את לחלק הוכרחו הדין בית אוצרות לכן שביעית?
גדולות מאד בכמויות אחד גידול היה כן כמו שביעית. קדושת שומרי שאינם

לחו ולייצאו ברית בני לשאינם לשווקו אפילו היו ל."וצריכים
מראש לתכנן כדאי לא האם שאלה: מעלים ההיצע יותר)עודפי או את(פחות

חקלאי לכל יתאפשר ולא השביעית, פירות צרכני ידי על הנדרשת הפירות כמות
ב אוצר של למסגרות ד?"להצטרף

שוק, כמחירי כמעט היו הדין בית אוצרות של התוצרת מחירי כן, כמו
בקדושת הקדושים והירקות הפירות ממיוחדות והציפייה ההכרה את שנוטלים

שביעית.
תשסתשסתשסתשס שנתשנתשנתשנת בחחחח""""לקראתלקראתלקראתלקראת אוצרות את לתכנן שעלינו אמיתי,"נראה באופן ד

בית אוצרות של המחירים את להוזיל יוכל התכנון משוערך. צרכנים מספר לפי
האמיתית. החלוקה עניין את ולחזק דין

הארץהארץהארץהארץ אוצראוצראוצראוצר גגגג....

תשס השמיטה חקלאית"בשנת תוצרת באספקת לחידוש הציבור זכה א
גוף הוקם כאשר השמיטה, הארץ"בשנת הגר"אוצר שליט"בהכוונת שפירא א,"א

הגר"הראשל שליט"צ אליהו הגר"מ שליט"א, אריאל התורה"י מכון ובהנחיית א,
חברת של בעזרתה הופעל המעשי הצד לאספקת."תנובה"והארץ. דאג זה גוף

הן נכרים, לפירות להזדקק שלא השתדלות תוך השמיטה בשנת יהודית תוצרת
מאוצרות שהיה דבר כל כללה ששווקה התוצרת מכירה. היתר והן ממש נכרים

דין דין)בית בית מאוצרות פירות וכן שביעית, ולקיטת ששית זריעת ― נמכרה(ירקות כן כמו .
מנותקים ממצעים שהגיעה התוצרת מנותקיםכל במצעים דרגות מספר ובמקרים11(היו ,

ספקות שצורפו או זו תוצרת להכשיר מנת על בנוסף מכירה היתר לעשות החקלאים נדרשו רבים

הארץ). גבולות כמו מהערבהנוספים הגיעה נוספת והמרכזית)תוצרת כאשר(הדרומית
במהלך ההלכתי. הגבול קו במיקום ספקות בגלל מכירה, היתר גם נדרש בערבה
מקרקע תוצרת לקלוט התירו השלמה לצורכי ירקות שחסרו תקופות היו השנה
כמפקחים התפרנסו קרקעותיהם את שהשביתו יהודים אבל נכרי, בבעלות

החזו10. המבי"דעת לפי מההולכים"א רבים נוהגים וכך נוכרים, בשל אף שביעית קדושת לנהוג ט

החזו מרן הנהגות זצ"אחר חזו"א עי' ס"ל, ג סי' (שביעית ח)."א ק

מצ11. תחתהיו רק היה הקרקע שכיסוי מנותקים מצעים והיו ומהודרים, גמורים מנותקים עים

והיו סאה, 40 מעל שנפחם ארוכות באמבטיות מנותקים מצעים היו לנוף, מתחת ולא לשתיל

.50% של צל ברשתות שהשתמשו חממות
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שיכול יהודי מקור כל היה שלא ירקות של ייבוא נעשה כן כמו עבודה. ומנהלי
בשביעית. לספקם היה

של המכירה והיקף מאד, מוצלח היה השמיטה בשנת הניסיון כללי באופן
הקמת את שתכננו האנשים את אף הדהים לחודש, תוצרת טון אוצר"כ-1000

מקניית."הארץ סלדו רבים האחרונה בשנה בארצנו המאורעות שעקב לציין יש
מכיוון בארץ. החקלאות את שתחזק יהודית תוצרת והעדיפו נכרית תוצרת
רחב, תכנון חוסר היה שעדיין הרי שהונהגה הראשונה הפעם הייתה שהשנה

תשס השמיטה לקראת מנותקים"אולם מצעים של שטחים מראש להכין יש ח
המרכזיים הירקות את שיספקו השמיטה, שנת אדום/ירוק,לכל פלפל מלפפון, (עגבנייה,

ועוד) חצילים תפוקשואים, גזר, לחשוב". יש השמיטה, שנת של פסח לאחר ובצל א
ארוכה. לתקופה הירקות את לשמור שיצליחו יצירתיים, פתרונות על

תשסתשסתשסתשס לקראתלקראתלקראתלקראת חחחח""""דדדד....

יש ולכן שנתיים, רב במהלכים להתכונן עלינו הבאה השמיטה לקראת
ממלכתי, בתכנון הראשון תחומים: בשני שיעסוק מקצועי ― רבני צוות להקים

ע המכירה, בהיתר השימוש את לצמצם כדי האפשרויות כל את בדיקה"שיכלול י
בפרט ובשמיטה בכלל הכלכלית וכדאיותם הגידולים כל המדינהשל 2000 (בשנת

ש מליון ב-30 החיטה גידול את חירום)"סבסדה ולמחסני לעזה נמכרה והחיטה נוספיםח, נושאים .
הכנה בעבודת לכן וכדו'. מובטלים ריבוי קרקעות, שמירת כגון: בדיקה, הטעונים

תשס בשנת כבר כל"שתחל של פעולה בשיתוף לסיכומים להגיע אפשר ב,
העוסק והמשרדים בשמירתהגופים הבקיאים רבנים עם יפעל זה גוף בעניין. ים

אישור יקבל לא לצמצמו שיוחלט גידול למעשה. הלכה בה ועוסקים שביעית,
יהא שלא אדם שהרי הללו, הגידולים כמות את שיקטין דבר , קרקע מכירת

המקומי. בשוק התוצרת את לשווק יוכל לא מכירה היתר לו
הכמות מהי החקלאית, התוצרת שווק על והתייעצויות תכנון יערך כן כמו

שביעית קדושת בפירות המעונינים צרכנים עבור להכין ישנן12שיש והאם ,
לשווק האפשרויות יבדקו חקלאית. תוצרת ושמירת לאחסון חדשניות שיטות
הצורך במקרי מאידך, ביותר. הטובה בצורה שביעית בקדושת הקדושה תוצרת
הצד על המכירה בהיתר להשתמש המתאימים החקלאים את לדרבן ניתן כיצד

טוב האישיים,13היותר המניעים את להסיר עלינו זה תכנון מערך להקמת .

ב.12.4. לעיל עיין

א.13.1. לעיל עיין
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על ישראל וארץ ישראל עם לטובת לפעול ולהשתדל השונים המחלוקות גורמי
ישראל. תורת פי

הקב יזכנו כן הנוכחית, השמיטה מצוות את לקיים שזכינו כשם רצון, ה"יהי
התורה כמצוות לקיימן לטובה, עלינו הבאות השמיטות לקראת ולהתחזק לחזק

ובטהרה. בקדושה
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שליטשליטשליטשליט""""הרההרההרההרה אריאלאריאלאריאלאריאל יעקביעקביעקביעקב אאאא""""גגגג

˘È‡ ˙˘‡Ï ÏÂ·ÊÂ¯Ù ˙·ÂÁ

שאלהשאלהשאלהשאלה

על לסמוך יכולה שהיא או משלה פרוזבול לכתוב חייבת אשה האם
בעלה? של הפרוזבול

הבעיההבעיההבעיההבעיה הצגתהצגתהצגתהצגת

ואע בעלה, קנה אשה שקנתה מה לומר יש אחד חשבון"מצד לאשה שיש פ
שייך הכסף הדין מעיקר ממנו, כספה את למשוך רשאית היא ורק משלה בנק
עושה היא ― לעניננו הלווה שהוא ― מהבנק כספים מושכת וכשהיא לבעלה,

י שמא או הבעל, של בפרוזבול די וממילא בעלה בשליחות שמאחר"זאת ל
היא בעצמה, מהבנק כספים למשוך רשאית והיא לבעל שותפה האשה ובפועל
לא על עוברת היא פרוזבול לה אין ואם העצמית, זכותה מכוח זאת עושה

תגוש?
בחשבונותיהם, בפועל שותפים נחשבים והאשה שהבעל נניח אם גם אולם

שותפו."צ שעשה הפרוזבול סמך על החוב את לגבות יכול שותף אם ע

לשותפיםלשותפיםלשותפיםלשותפים פרוזבולפרוזבולפרוזבולפרוזבול אאאא....

זילבר"הגרי חב שביעית הל' קמד)"(ס' עמ' כתבב מהשותפים אחד שאם כתב
החוב, את לגבות השותפין יתר גם רשאים ― הלווההלווההלווההלווהפרוזבול שלשלשלשל מבחינתומבחינתומבחינתומבחינתו כיכיכיכי

נגישהנגישהנגישהנגישה ברברברבר הואהואהואהוא משוהחובהחובהחובהחוב ראיה והביא לנוגשו, אחרים על איסור אין ת"וממילא
פב)א"הרשב אלף סימן א סכום(חלק חברו עם יחד שהלווה אחד של בכוחו שדן

מהלווה: החוב כל את לתבוע אחד בשטר כסף

מהו? כולו החוב ותבע מהם אחד ובא לאחד שהלוו שנים "שאלת,

אחד בשטר שהלוו דכל החוב כל לתבוע שיכול לי מסתברא תשובה:

שנים דהא לך ותדע אחד? בשטר לו הלוה למה לא דאי נינהו. כשותפין

לוו למה לא דאי הזו הטענה ומן לזה, זה כערבין אותם דנין כאחד שלוו

חייבין שיהיו אמרו לא התחתונה על השטר בעל שיד ומפני אחד. בשטר

לכל לעשות שלא אפשר אי מקום מכל אבל כקבלנין. בכל ואחד אחד כל

אחד, בשטר ולוו הואיל לזה זה כערבין בשטרבשטרבשטרבשטרהפחות לזהלזהלזהלזה שהלוושהלוושהלוושהלוו אלואלואלואלו וכןוכןוכןוכן

נמינמינמינמי זהזהזהזה ולוהולוהולוהולוה החובהחובהחובהחוב.... כלכלכלכל לתבועלתבועלתבועלתבוע לזהלזהלזהלזה זהזהזהזה הרשוהרשוהרשוהרשו וכאלווכאלווכאלווכאלו כשותפיןכשותפיןכשותפיןכשותפין הםהםהםהם הריהריהריהרי אחדאחדאחדאחד

שיתבענושיתבענושיתבענושיתבענו משניהםמשניהםמשניהםמשניהם למילמילמילמי הכלהכלהכלהכל לפרועלפרועלפרועלפרוע עצמועצמועצמועצמו ".כמחייכמחייכמחייכמחיי''''

הגרי מוכיח כל"ומכאן את לתבוע לבדו יכול השותפים שאחד שכיוון זילבר ב
נגישה, בר הוא החוב שכל נמצא פרוזבול, עליו לכתוב לבדו יכול גם הוא החוב,

לו. המגיע את לתבוע השני השותף גם ויכול
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מהרשב"ולענ ראיה אין לנ"ד את"א לתבוע מהשותפין אחד כל יכול אמנם ד.
" על עובר הוא פרוזבול בלי האם היא, השאלה אולם החוב תגושכל ורק"לא ,

הוא נגישה שאיסור נאמר החובהחובהחובהחוב,,,,אם שלשלשלשל החפצאהחפצאהחפצאהחפצא שהואמצדמצדמצדמצד שחוב לומר מקום יש
גם לגבותו שותף לכל מותר ― פרוזבול עליו שנכתב לאחר עצמו מצד נגישה בר

הוא נגישה שאיסור נניח אם אך משלו. פרוזבול הגבראהגבראהגבראהגבראללא ליגושמצדמצדמצדמצד לו אסור
נגישה. בר הוא שהחוב למרות הלווה את

תהיה בחפצא או בגברא תלוי תיגוש לא איסור האם זו, שבחקירה ונראה
בחו הנמצא מלווה אחרת: שאלה שקעה"תלויה כבר ובארץ בארץ, והלווה ל

בחו אך השביעית, השנה של בחו"שמשה המלווה יכול האם יום, עדיין לכתוב"ל ל
כבר בארץ כי יכול, אינו שמא או החוב, את ליגוש עדיין מותר לו כי פרוזבול?

בחו נמצא שהמלווה למרות נשמטה וההלוואה כספים שמיטת ולגביו"חלה ל,
כספים. שמיטת חלה לא עדיין

חובת או דמלכא אפקעתא היא כספים שמיטת אם גם נחלקו הראשונים
המרדכי דעת שפ)המלווה. סי' גיטין הכהן אביגדור ר' וכן(בשם דמלכא, אפקעתא שהיא
הרמב מדברי שמטום"משמע פ"(הל' ה"י היראיםד)"ט ודעת קסד). חובת(סי' שהיא

ששמיטת המרדכי לפי כספים. השמטת מדין מסתעף פרוזבול שדין וייתכן המלווה.
לפי אך ההלוואה. של החפצא על חל הפרוזבול דמלכא, אפקעתא היא כספים
את לגבות למלווה מתיר הפרוזבול המלווה, חובת היא כספים ששמיטת היראים

ונפ עצמה. ההלוואה את מתיר לא אך החוב"חובו את לגבות יכול שאינו לשותף מ
וצ שותפו של הפרוזבול סמך ע."על

הרכושהרכושהרכושהרכוש עלעלעלעל הבעלותהבעלותהבעלותהבעלות בבבב....

בחשבון בעלה של כשותפה נחשבת נשואה שאשה נניח אם גם והנה
לשניהם הנ1המשותף ההנחה את ונקבל פרוזבול", על לסמוך יכול אחד ששותף ל

הדין יהיה מה אך משלה. פרוזבול ללא גם כספים למשוך תוכל היא חברו, של
יכול הבעל ואין לזכותה, רק העומדת השתלמות קרן כגון הנפרד, בחשבונה
קנה אשה שקנתה מה כל ההלכה מצד אומנם בהרשאתה. אלא ממנו למשוך
בפועל אולם דעתה, את לשאול מבלי אלו בכספים להשתמש יכול והוא בעלה
משלה, עצמי בפרוזבול חייבת היא האם בעצמו, מהקרן למשוך יכול הוא אין
בעקרון מתחשבים אנו האם מהקרן? פקדונותיה את להוציא תוכל לא אחרת

וא בעלה, קנה אשה שקנתה מה שלפיו הדין"ההלכתי מעיקר רשאי הבעל כ
ע לרשותה העומדים הכספים את לידיו להעביר ממנה להשתמש"לדרוש שיוכל מ

וא פירותיהם, את ולאכול יועיל?"בהם שלו והפרוזבול המלווה בעצם הוא כ
י שמא למשוך"או רשאית היא ורק בלבד שמה על רשומה והקרן שמאחר ל

.1" במאמרנו המודרניעי' המשפחה בע"מבנה יתפרסם כה.", תחומין בס' ה
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הפרוזבול ואין משלה פרוזבול לכתוב ועליה המלווה היא ממנה הכספים את
להועיל? יכול הבעל של

אחר משלה2במקום כלכלי מעמד לאשה יש שלמעשה שלמרות הסקנו
שבשמיטת אלא ממקומה. זזה לא בעלה קנה אשה שקנתה מה שכל ההלכה

הנוגש הנוגש, נחשב מי להסתפק מקום יש או"ובנבפועלבפועלבפועלבפועלכספים האשה, זו ד
צההלכתיההלכתיההלכתיההלכתיהנוגש עדיין והדבר הבעל? בעצם ע."שהוא

לבעלה שאין מנת על לה שניתנה מתנה כדין היא זו קרן שאולי להעיר ויש
לכתוב ועליה זו בקרן זכה לא בעלה הלכתית מבחינה גם ואזי בה, רשות
בלעדיה, מהקרן כספים למשוך רשות לבעל שאין נהי מיהו בעצמה. פרוזבול

א בהם."אך להשתמש רשות לבעל שאין כמתנה אלו כספים של שדינם לומר א
למושכם רשות לו אין ורק בהם, להשתמש רשות לבעל יש .3מסתמא

בעצמה."וא פרוזבול תכתוב שהאשה הראוי שמן נראה כ,

בפניהבפניהבפניהבפניה שלאשלאשלאשלא הפרוזבולהפרוזבולהפרוזבולהפרוזבול זכייתזכייתזכייתזכיית גגגג....

האם השאלה נשאלת לאשה, מועיל לא הבעל של שפרוזבול הנחתנו לפי
שלא לאדם זכין מדין מדעתה שלא בפרוזבול אשתו את לזכות יכול הבעל

בפניו?
אומר"בשו יביע חו"(חת ה)"ב סי' כימ לפרוזבול שליח למנות שאפשר פסק

כהמהרי שלא ראשון לשליח מימסרן שליח"מילי לעשות יכול אינו שליח ורק ט.
שליח למנות יכולים עצמם הבעלים אך לשליח, מימסרן לא שמילי משום במילי
בפרוזבול. מדעתו שלא אדם לזכות גם אפשר מועילה שליחות ואם למילי. אפילו

החושן קצות דעת רמג)"(חווהנה סי' אלאמ בפניו שלא לאדם זכין שאין
שלא לאדם זכין אין ממשי דבר שאין במקום אך וכדו', מתנה כגון ממשי בדבר
לגבות רק לו מאפשרים ממשי. דבר שום למלווה מזכין אין ובפרוזבול בפניו.
גם מועילה המשנה מרכבת ולדעת דבר. שום מקבל הוא אין אך חובותיו, את

זכין אין אולם כזו, זכיןממממזכייה רק אלא ובנללללאדם שהרי"אדם, ממנו זכין ד

.2" המודרניבמאמרנו המשפחה קודמת).מבנה הערה (עי' "

שט3. מהמוכר אפשטיין יעקב הרב שהחוב"העירני למרות פרוזבול, לכתוב הקונה שעל לחברו ח

יגוש בלא עובר הוא הגובה, הוא השטר את הקונה שבפועל מכיוון המלווה, של בעצם הוא

שו (עי' פרוזבול לכתוב חו"ועליו וא"ע סז). סוסי' ה"מ שחז"כ מכיוון השתלמות בקרן הקנו"ה ל

פרוזבול. לכתוב שצריך זה הוא למעשה בהם המשתמש והוא האשה של מלוג נכסי את לבעל

ההלכה מבחינת כי הלכתית, ולא בנקאית הגבלה זו הבעל של בזכותו מכיר אינו שהבנק ומה

נלענ מיהו אמר. ויפה הבעל. של בשימושו היא למשוך"הקרן יכול הבעל אין שבפועל מכיוון ד

אם גם הכספים את למשוך תבוא אם יגוש בלא העוברת היא האשה, רק אלא מהקרן כספים

ופרוזבול פרוזבול לכתוב עליה ולכן המלווה היא הבנק מבחינת בעלה. בשליחות זאת תעשה

ובשו הלוקח; הוא והבעל המלווה היא ― הפוך פה המצב לה. יועיל לא הבעל מבואר"של ע

פרוזבול להיפך, לא אך לו, יועיל שלה פרוזבול כאן אף ללוקח. מועיל המלווה של שפרוזבול

לה. יועיל לא ― שלו
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רש במחלוקת תלוי זה דבר ולכאורה הדין. לבית חובותיו את בשמו י"מוסרים
עותוספות ג רשב)"(במכות לדעת לבי": החובות מסירת הוא הפרוזבול אך"י ד,

התוס' לבי(שם)לשיטת חובות מסירת אינו עצמה."פרוזבול בפני תקנה אלא ד,
לרש בודאי מודים הם גם דין"מיהו על מבוסס שהפרוזבול שטרותיוי "מוסר

לבילבי"ד" בפועל השטרות מסירת הצריך לא שהלל אלא בלבד", באמירה אלא ד
עכ לבי"סגי. שטרות מסירת מעין כאן יש לדעתם גם ולא"פ מאדם זכייה כאן ויש ד

לאדם. זכייה
וכמו ממשי דבר בשום זוכה כשאינו גם מועילה שזכייה הוכיחו האחרונים אולם

שו עיין החושן. קצות לדעת בניגוד ועוד בקינוי קטן, בגר יצחק"שמצינו באר ח"(אות

א) ועייןסי' במקומו. לגוי חמצו את ולמכור בפניו שלא חברו את לזכות אדם שיכול
ארץ מאיסורא)מעדני לאפרושי קונטרס תרו(שביעית, להפריש מקום אדם"שיש עבור מ
מדעתו אחרות)"(עיישלא מסיבות זה מרעיון שהסתייג .ש

לאחרינילאחרינילאחרינילאחריני חבחבחבחב הפרוזבולהפרוזבולהפרוזבולהפרוזבול דדדד....

תועיל לא לכאורה ממשי שאינו בדבר גם מועילה שזכייה לעיל שהסקנו אף
מכיוון בפרוזבול שאלמלאזכייה ― ללווה ― לאחריני חב הוא זו שבזכייה

את יגבה הוא פרוזבול למלווה ויש מאחר ועתה נשמט, חובו היה הפרוזבול
ממנו .4חובו

מפורשת: שליחות על גם אלא זכייה על רק לא תישאל זו ששאלה אלא
ללווה בכך חב השליח הרי פרוזבול עבורו לכתוב שליח למנות אדם יכול כיצד

לבע"ובכה תופס אדם אין הראשונים רוב לדעת והרי בטלה? השליחות ח"ג
במפורש שליח מינהו כשהוא גם לאחרים שחב בבמקום תוס' ע"(עיין י ש"וראא)"מ

רש(שם) ואפילו הראשונים. הסובר"ויתר לאדם(שם)י זכין אין בזכייה שרק
אחרים במקומות אך מהני, בשליחות אבל לאחרים שחב עבמקום פד ב,"(כתובות

ע"ב ע רשא)"ק הסתירה"הודה בישוב רבים קולמוסין נשתברו וכבר תוס', לדברי י
רש מהאחרונים חלק ולדעת שאין"בדבריו. הראשונים ליתר בעקרון מסכים י

וא לזכייה. שליחות בין צ"להבחין ויש"כ בפרוזבול? שליחות מועילה איך ע
ואמנם תועיל! זכייה גם אזי בפרוזבול שליחות מועילה אם להיפך, גם לומר
והאחרונים לכך מקור לנו אין שכן בפרוזבול? שליחות שמועילה מנלן גופא הא

בלבד. מסברה זאת אמרו

ע4. (יא בגיטין מצינו זאת וכעין הלווה הוא להם שחב שהאחריני לומר מקום החוב"ויש ששם ב)

לבע ובתופס שהבע"לאדון. מכיוון כלפי"ח, אלא כלפיו החוב אין ― חובו את לפרוע מעוניין ח

ע ורק חובו את מלפרוע פטור הלווה בפרוזבול אך זה"הנושים. הרי חייב. נעשה הפרוזבול י

ועבד. לאדון דומה
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לאחרינילאחרינילאחרינילאחריני כשחבכשחבכשחבכשחב שליחותשליחותשליחותשליחות .1.1.1.1

נאמרו לאחרים חב שהוא במקום מועילה שליחות שאין ההלכה בהסבר
הסברים: כמה

יהושע הפני פד)א. משום(כתובות הוא לכך שהטעם לדברלדברלדברלדברפירש שליחשליחשליחשליח שאיןשאיןשאיןשאין
צדעבירהעבירהעבירהעבירה כאן יש אדרבה עבירה, לדבר שליחות אין בפרוזבול זה הסבר לפי .

לווים. בפני דלת תינעל שלא כדי מצווה
החושן שקצות סאלא קה א)"(סי' איןק שלמשלח שמכיון וטוען עליו חולק

שליחות שאין הסיבה זאת אין ולכן עבירה, לדבר שליחות זו אין כלל עבירה
לאחריני. שחב במקום

לשיטתו פירש עצמו החושן קצות מאדם)ב. זכין ולא לאדם שזכין שזכייה(שם
ע שליחות מינוי זיכתה"היא לא והתורה התורה, שזוהישזוהישזוהישזוהילאדםי במקוםבמקוםבמקוםבמקום אלאאלאאלאאלא

גמורהגמורהגמורהגמורה בעיניזכותזכותזכותזכות רק זכות שזוהי לאחריני חב שהוא במקום ולא בעיניה,
י זו לסברה גם בתור"הזוכה. לאחרים פרוזבול הזוכה את מינתה שהתורה ל

אע ולעשירים."שליח לעניים טובה תקנה שזוהי משום לאחריני חב שהוא פ
אולם"ואע יישמטו, שחובות מעדיפה הייתה עצמה והתורה הלל תקנת שזוהי פ

תיקן הוא מלהלוות, שנמנעו ראה שהלל ומכיוון חכמים דעת על ניתנה התורה
הוא בפרוזבול זיכוי התורה בעיני שגם נמצא התורה. של דעתה על פרוזבול

מועילה. והזכייה לכל טוב
רש בדעת הנחתו לפי רק יפה עולה החושן קצות של זה הסברו י"אולם

מועילה שליחות אך לאחריני שחב במקום זכייה שאין אומרים אנו בזכייה שרק
על החולקים הראשונים ויתר התוס' לדעת אולם לאחריני. שחב במקום גם

איכא"רש מאי לאחריני שחב במקום מועילה, לא שליחות שגם וסוברים י
שרש גם מה בכתובות"למימר? פירש עצמו עי "ב)"(פד חשובסוגיית בר "יימר

רש ועוד, לאחריני. שחב במקום מועילה לא שליחות בגיטין"שגם עצמו (טי

ד"ע יחזור)"ב וזה ל:"כתב

לאדם חבין ואין להן שנשלחו לאותן הן וחוב הפסד מאיר ר' "דקסבר

אא"כ ידו על נפסד להיות לאדם שליח נעשה אדם אין כלומר בפניו, אלא

ואמרי במתני' דר"מ עליה פליגי ורבנן כבפניו, דהיינו שליח הוא עשאו

העבד עשאו שלא ע"פ ואף זה, ליד משנמסר לחזור יכול אינו דבשחרור

לו וזכין לחירות רבו מתחת שיוצא לעבד הוא זכות דקסברי משום שליח

בפניו, שלא שלוחושלוחושלוחושלוחולאדם האיהאיהאיהאי דניהוידניהוידניהוידניהוי ליהליהליהליה דניחאדניחאדניחאדניחא סהדיסהדיסהדיסהדי להכי".דאנןדאנןדאנןדאנן

דהיינו ליה, דניחא סהדי אנן מטעם מועילה שזכייה בדבריו אפוא מבואר
שהתורה החושן קצות כדעת שלא עבורו, לזכות השליח את שממנה הוא שהזוכה

לשליח. אותו שממנה היא
לאחריני. שחב במקום מועילה אינה שליחות מדוע נוספת סברה מצאנו ג.

הר י)"(בן"לדעת שליחמ למנות יכול הממוןהממוןהממוןהממוןאדם בעלבעלבעלבעל הואהואהואהוא אםאםאםאם המגביהרקרקרקרק לכן .
למנות יכול ואינו הממון בעל אינו המשלח כי חברו, קנה לא ― לחברו מציאה
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לבע התופס גם בסמכותו. שאינו לדבר ואינו"שליח הממון על בעלים אינו עדיין ח
החוב. תפיסת על שליח למנות יכול

נחשב הוא היחיד המלווה הוא אם זו סברה הלווהלפי כי הממון לבעל
וה שליח למנות יכול לכאורה נשמטה לא ההלוואה עוד וכל לו. רק ה"משועבד

אינו דידן מלווה נוספים, נושים ישנם אם אמנם מדעתו. שלא לו לזכות שאפשר
יוכלו ולא שליח לשלוח יוכל ולא לאחריני חב ייחשב זה ובמקרה הממון, בעל

הפרוזבול. את לו לזכות
המשפט נתיבות בס' סועיין קה א)"(סי' התוס'ק קושית את שם)"(בשתירץ עלמ

בר"רש ייימר בסוגיית זאת ולעומת לאחריני כשחב גם מועיל ששליח שכתב י
ב)חשו פד, לבע(כתובות שתפס ששליח אינו"מצאנו שהלווה וכתב קנה. לא ― ח

וא למלווה, משועבד שהוא משום הממון לבעל הממון"נחשב בעל הוא המלווה כ
משא חובו. את לתפוס שליח למנות יכול מדובר"ולכן חשו בר יימר בסוגיית כ

וא משועבדים אינם שלהם שהמטלטלים המלווה"ביתומים ולא הממון בעלי הם כ
בדבריו אפוא מבואר המלווה. עבור הממון את לתפוס יכול לא שליח אפילו לכן -

רש לשיטת הממון בעל הוא החולקים"שהמלווה האחרים הראשונים לשיטות אך י.
רש י"על שכתבנו."י כמו ל

חובחובחובחוב בהבהבהבה שיששיששיששיש זכייהזכייהזכייהזכייה .2.2.2.2

פרוזבול,(גיטין)ן"הר לכתוב כדי ללווה קרקע לזכות המלווה שיכול מבאר
זכות"אע רגע שבאותו מפני מהלווה, חובו את יגבה הוא זה מזיכוי שכתוצאה פ

י זו סברה לפי בקרקע. לזכות ללווה בנד"היא מהזיכוי"ל כתוצאה שאמנם ד
אח ייגרם הוא מיידי; אינו זה הפסד אולם ללווה, הפסד ייגרם כשיגבה"למלווה כ

כל ללא למלווה זכייה כאן יש הפרוזבול של הזכייה ברגע אולם חובו, את
לבע ותופס לחברו מציאה למגביה דמי ולא ללווה. הגבהת"הפסד עם שמיד ח

זו. מזכייה כתוצאה המפסידים לאחרים חוב נוצר החוב ותפיסת המציאה
עפ נוסף דבר לומר רק"אפשר הוא לאחריני שחב הפוך, בכיוון זו סברה י

אין זכות צומחת לאחרים מהחוב כאשר אך ברור. הוא לאחרים החוב כאשר
סוטה ממסכת היא לכך ודוגמא לאחריני. חב עכאן מקנין:א)"(כד שב"ד "ואלו

בפריצות)להן מתנהגות כאשר הבעל חבוש(במקום שהיה או נשתטה, או בעלה, שנתחרש מי :

האסורין"; עוהגמ'בבית היא,מבארת:א)"(כה דת על דעוברת כיון דמילתא "סתמא

ליה ניחא בפניו,".(לבעל)מינח שלא לאדם זכין מדין מועיל שהקינוי איפוא מבואר
ממשי) בדבר זכייה בלי גם מועילה שזכייה החושן קצות נגד ראיה יצחק הבאר הביא .(ומכאן

בסוטה הגמ' על להקשות והרי(שם)ויש הבעל של מדעתו שלא קינוי שמועיל
שע לאשה בכך חב וצ"הוא ישקוה? הקינוי אשה"י של לחוב מתיחסים שאיננו ל

זכות היא סוטה השקאת כללי באופן ישראל. כלל של הכללית לזכות אלא זו, פרטית
י ולכן חובה. זו יבדקוה המים שמא החוששת פרטית אשה לאותה שחב"ורק ל

מזכה הוא אחד מצד חוב לבעל תופס כגון לכולם, חוב הוא כאשר רק הוא לאחריני
הצד מן בדבר המתבונן אדם וכל החובות בעלי יתר לכל חב הוא מאידך אך לאחד
יאשר מהצד המתבונן אדם כל מציאה המגביה וכן לאחרים. חוב כאן שיש יאשר
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כאן יש אמנם בפרוזבול, זה לפי הפוטנציאליים. המוצאים יתר לכל חוב כאן שיש
כאן שיש יאמר מהצד מתבוננן כל אולם חובו, את לגבות יכול שאינו למלווה חוב
המזכה לכן לווין; בפני דלת תינעל לא כך ועקב ייגבו, שהחובות לכלל זכות בעקרון

לאחריני. כחב נחשב אינו למלווה פרוזבול

סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

מהם.א. אחד של בפרוזבול להסתפק יכולים בהלוואה ששותפים אומרים יש

בעלתב. היא אם ממנו למשוך יכולה אישה שרק מיוחד בחשבון להסתפק יש
משלה. בפרוזבול וחייבת החוב

שמהג. על פרוזבול לה זיכה אם רק אולם לאשתו, בפרוזבול לזכות יכול בעל
מדעתה. שלא

לעצמה.ד. פרוזבול לכתוב לאישה לכתחילה עדיף
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אהודאהודאהודאהוד אחיטובאחיטובאחיטובאחיטובהרבהרבהרבהרב

˙È�ÈÓ˘· ÌÈˆÚÂ ÌÈÁ¯Ù ˙ÈÈ�˜

כיצד היא השביעית לאחר הציבור את המעסיקות השאלות אחת הבעיה: הצגת
לאחר המשתלות מכל לקנות מותר האם עצים, או דשא מרבדי פרחים לקנות

באיסור? עבדו או ששתלו ממשתלות לקנות איסור שיש או השביעית,
על עקירה חיוב שיש יתכן בהם המקרים א. חלקים: לשני הדיון את לחלק יש
שנשתלו צמחים השביעית לאחר לקנות מותר האם ב. באיסור. שנשתלו צמחים

בעקירה? חייבים לא אך באיסור,

בשביעיתבשביעיתבשביעיתבשביעית שניטעושניטעושניטעושניטעו עציםעציםעציםעצים עקירתעקירתעקירתעקירת חיובחיובחיובחיוב אאאא....

במזידבמזידבמזידבמזיד שניטעשניטעשניטעשניטע עץעץעץעץ עקירתעקירתעקירתעקירת

פבמשנה מ"(תרומות ובשביעיתנאמר:ג)"ג יעקור מזיד יקיים שוגג בשבת "הנוטע

יעקור" מזיד בין שוגג ובתוספתאבין פ. ליברמן מהדורת הכ"(שבת זוא)"ב שיטה מוזכרת
למזיד שוגג בין המחלק יהודה ר' דעת לעומת מאיר, רבי הובאו1כדעת טעמים ושני ,

א.(שם) העקירה: לשבתות"לחיוב מונין ואין לשביעיות שמונין ."מונים")(להלן:"מפני

השבתות"ב. על נחשדו ולא השביעיות על ישראל ."חשד")(להלן:"נחשדו

והגמ' התוספתא דברי עלאור נג ע"(גיטין ישא)"ב-נד כולם שלדעת להסיק ניתן
תבשיל על הגבלות שקיימים כפי באיסור, בשביעית במזיד שניטע עץ לעקור חיוב

בשבת במזיד לנמק2שנתבשל רק הם בתוספתא שהובאו שהטעמים משום זאת .
ר סובר יש"מדוע האם הראשונים נחלקו אולם לעקור. חייב בשגגה הנוטע שגם מ

בשביעית. בשוגג שניטע סרק אילן גם לעקור חיוב

בשוגגבשוגגבשוגגבשוגג שניטעושניטעושניטעושניטעו סרקסרקסרקסרק עציעציעציעצי המתיריםהמתיריםהמתיריםהמתירים

רש מדברי די"בפשטות מונין)"(שם והמאירי"הריטבה סרק3א שעץ יוצא
לעוקרו חיוב אין בשוגג בשביעית הטעמים4שניטע שני פירושם לפי .

שניטעו פרי עצי לעקירת נימוק מהווים ושניהם אחד, טעם הם שבתוספתא
ה טעם את התוספתא מבארת שבתחילה אלא שבעת"מונים"בשביעית. היינו ,

אנ1. פ"בתוס' (תרומות מ"ש ד"ב לר'"ג יהודה ר' בין עקרונית מחלוקת כאן שאין ביאר הנוטע) ה

הרמב פסק ולפיכך (שמיטו"מאיר, פ"ם הי"י יעקור."ה במזיד בין שוגג שבין ב)

יו2. בתוס' פ"עי' (תרומות מ"ט ד"ב ד"ג (שם חדשים תוס' הנוטע), תפא"ה הנוטע), אות"ה (שם י

ובמשנ ד"יט), (שם תבשיל"ר לאיבוד להשליך חייבו לא מדוע חילוקים מספר שהביאו מזיד) ה

בשבת. שנתבשל

ד"ריטב3. שם (גיטין ד"א מאירי(שם מאיר), דרבי ורבי בשבת)."ה הנוטע ה

רידב4. בבית בדבריו דייק ד"כך יב אות א (סי' בשביעית)."ז הנוטע ה
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השנים מנין שלפי לדעת האנשים ייווכחו נטע-רבעי, פירות ואכילת חילול
כשהרקע בשביעית, לטעת שמותר יסיקו כך ומתוך בשביעית, ניטע העץ למפרע

ה מחמת נבע זו עלוליםחשד"לגזירה שביעית דיני על הקפידו שלא שבגלל "
קורה היה שלא דבר בשביעית, לכתחילה נטיעה להתיר אמתלאות למצוא היו

בהם. לזלזל נחשדו שלא באיסורים

בשוגגבשוגגבשוגגבשוגג שניטעושניטעושניטעושניטעו סרקסרקסרקסרק עציעציעציעצי האוסריםהאוסריםהאוסריםהאוסרים

הירושלמי מדברי בשוגג, שניטע סרק עץ קיום המתירים שיטת לעומת
פ ה"(תרומות אםג)"ב אף לעוקרו חייב בשביעית סרק עץ שהנוטע בפשטות נראה

" של שהטעם ביאר הירושלמי בשוגג. כן "מוניםעשה של והטעם הםחשד" "
נפק שיש נפרדים, טעמים הרש"שני שביארו וכפי ביניהם, משה,"מ והפני ס

שנימקחשד"ש וכפי בשוגג, נעשה שהדבר ולטעון במזיד לעשות חשד הוא "
שמיטום"הרמב פ"(הל' הי"י הטעם5ב)"א ואילו סרק. בעץ גם שייך זה ונימוק ―
" שביעית,מוניםשל בערב שניטעו פרי לעצי ביחס מתבאר פרי בעצי רק השייך "

הרמב מדברי משמע פם"וכך הי"(שם .א)"ג
בשוגג שניטע סרק עץ שאף למעשה, אחרונים הרבה נקטו זו הבנה לאור

לעוקרו יש .6בשביעית

ּׂשנתייםּׂשנתייםּׂשנתייםּׂשנתיים חדחדחדחד וצמחיםוצמחיםוצמחיםוצמחים פרחיםפרחיםפרחיםפרחים

שנשתלו שנתיים חד צמחים לגבי אולם סרק, עצי לגבי הוא האמור כל
חיוב אודות המפרשים דעת חלוקה ספיחין, איסור לגביהם שאין בשביעית,

הראב דעת בשביעית: נשתלו אם פ"(שמיטוד"העקירה הט"י אלוו)"ד צמחים שגם
הרמב בדעת כן שפירשו ויש לעוקרם, חיוב פ"(שמיטום"יש הט"י 7ו)"ד

הרמב לשון מסתמות המבינים יש זאת הט"(פם"לעומת חיובו)"ד שאין
משום החמירו באילן ורק בשביעית, שנשתלו שנתיים חד צמחים של עקירה

דוד המקדש שכתב כפי רבות, לשנים היא האיסור ממעשה אותשההנאה נט (סי'

ד הרמב"ג כתב בהם)"ה שיש משום שלאו נטיעה שיאמרו תמיד העין מראית "משום

זו" היא מראהשביעית פפ"כלשון ד"(שביעית וד"ב בנו, ר"ה לפני זרעו שמינית)"ה של עפה י",

הכס5. הרמב"ולדעת (שם) ע"מ נד (גיטין הגמ' דברי של פירוש גם שזהו הבין כאן"ם ואין א),

לירושלמי. הבבלי בין מחלוקת

ערוה6. כתבו: שו"כן א), סעי' יז (סי' (ח"ש שלמה מנחת ד"ת מח סי' לציון"א אור בדעת), גם ה

פ הי"(שביעית (שמיטו"א אמונה דרך פ"ב), הי"י ס"א (ח"ב השני חוט צח), פ"ק הי"א אות"א ב

ד וי"לג דמ"ה שו"ל ח"מ), (שביעית יוסף ילקוט כח). (סי' תורה של באהלה סעי'"ת קפב עמ' א

ו). אות שם ובהע' ו

הרדב"המהר7. קורקוס והכס"י ד"ז (שם ערוה"מ פסק וכן וזרעו) עבר ב)."ה סעי' יז סי' (זרעים ש

שהרמב המהר"ואף תירץ לשמינית, שיצאו בירקות שביעית קדושת יש כיצד מגדיר (שם) י"ם

הרמב דן מותרים שהפירות וכיון עקר, ולא הדין על שעבר שמדובר (שם) מהו"קורקוס (שם) ם

ירקות.- באותם שביעית וקדושת ספיחין דיני של השלב
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הרש בדברי לכאורה הסתירה את ליישב ניתן בירקות"זה שהיקל והחמיר8ס
.9בנטיעות

לעוקרםלעוקרםלעוקרםלעוקרם חיובחיובחיובחיוב ואיןואיןואיןואין בשביעיתבשביעיתבשביעיתבשביעית שניטעושניטעושניטעושניטעו עציםעציםעציםעצים

לא בהם מצבים ישנם בשביעית, שניטעו עצים לעקור דין שקיים למרות
זה: דין חל

נכרינכרינכרינכרי ידיידיידיידי עלעלעלעל שניטעושניטעושניטעושניטעו סרקסרקסרקסרק עציעציעציעצי .1.1.1.1

הראב דעת בשביעית עץ שנטע פ"(שמיטוד"נכרי הט"י חייבוו)"ד לא שכלל
זו נטיעה הרמב10לעקור בדעת למדו וכן פ"(שמיטום", הט"י קורקוס,"המהרו)"ד י

דז"הרדב זרעו)"(שם ואם והכסה החזו(שם)מ", כתב וכן סא", יז סי' ד"(שביעית כה ה"ק

ערוהה)"ר שדעת ואף ד)ש". סעי' יז סי' לעקור,(זרעים חיוב יש כזה במקרה שגם
לומר ניתן לכתחילה שאף הסוברים שיש כיון להקל ניתן למעשה מקום מכל

ישראל בקרקע בשביעית סרק עצי לשתול .11לנכרי

מצריםמצריםמצריםמצרים עוליעוליעוליעולי בתחוםבתחוםבתחוםבתחום נטיעותנטיעותנטיעותנטיעות .2.2.2.2

הראב דעת מצרים עולי רק שכבשוהו תחום בתוך שניטעו י"(שמיטוד"עצים

הט"פ הרדבו)"ד דעת אולם פרי, עצי אפילו לעקור חיוב והמהר"שאין קורקוס"ז י
שהרמב החזו(שם)ם"(שם) לעקור. חיוב שיש סא"סובר כז סי' כה)"(שביעית נקטק

הראב כדעת להקל ד."למעשה

בעקירהבעקירהבעקירהבעקירה שנתחייבושנתחייבושנתחייבושנתחייבו עציםעציםעציםעצים קנייתקנייתקנייתקניית

סרק עצי או פרי עצי כגון בעקירה שנתחייבו שצמחים לעיל האמור לאור
בעקירה. שנתחייבו כיון באיסור, ששתלם מישראל לקנותם אין שנתיים, רב

השני חוט בספר פ"(חועי' הי"א מישראלב)"א שדה לחכור שאין מכך זאת שהוכיח
שאין הדין הוא בשמינית. לזורעה רוצה שהחוכר אף בשביעית שדהו את שחרש
לקנות ניתן האם הוא להסתפק שיש כל לעוקרו. שנתחייב ממי עץ לקנות
חיוב אין הבעלים על שגם כיון באיסור שנשתלו ידוע אם אף בשמינית שתילים

(פ"רש8. שביעית ה"ס ד"ב ד"ה סוף אסור מותר)."ה ירקו ה

פ"רש9. (תרומות שם)."ס ב

שהראב10. הוא"ואף שהאיסור במקום גזרו שלא נראה דבריו שמפשט הרי ירקות על רק דן (שם) ד

בזה ששביעית לדעתו וזאת התורה, מן ידי"לא על פרי עץ נטיעת לגבי אמנם התורה. מן היא ז

עפ להקל אין ""נכרי של הטעם את גם יש שלגביו כיון זו סברא בשומוניםי פסק וכן שבט"" ת

(ח ר"הלוי סי' עומד."ב בעינו העין מראית של והחשש הישראל בבעלות נשאר שהעץ שכיון א)

שו11. מהרי"עי' סעי'"ת ד פרק (שביעית יוסף בילקוט למעשה נקט וכן כד), אות כז (סי' דיסקין ל

להסתמ מקום יש מקום מכל כך, על חלקו אחרונים שהרבה ואף המתירים,טו-טז), דעת על ך

לעקור. שלא לענין לפחות
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נכרים הם שהפועלים במשתלות או חד-שנתיים, וצמחים פרחים כגון ,12לעוקרם:
עבירה עוברי בידי סיוע בכך יש שמא .13וכן

בשביעיתבשביעיתבשביעיתבשביעית לאיסורלאיסורלאיסורלאיסור כסיועכסיועכסיועכסיוע נחשבנחשבנחשבנחשב בשמיניתבשמיניתבשמיניתבשמינית קנייהקנייהקנייהקנייה האםהאםהאםהאם בבבב....

לקנות שאין הוא פשוט עצמהעצמהעצמהעצמהדבר מבעלבשביעיתבשביעיתבשביעיתבשביעית שהוא סוג מכל שתילים
הרמב וכלשון באיסור, ששתלם פ"(פיהמם"משתלה שביעית מ"ש לסייע"שו)"ה אסור

העבירות בעשיית מעודדים"לעבריינים בשביעית ממנו הקנייה בעצם לפיכך .
כיו באיסור, לשתול להמשיך אלו.אותו לשתילים ביקוש שיש נוכח שהוא ן

מהישראל בשמינית השתילים בקניית שהרי בדבר להסתפק יש כאן אולם
שבדרך כיון עבירה, מעשה עתה שייעשה לכך מסייע הוא אין באיסור, ששתלם
כדי תוך או העבירה מעשה לפני נעשה כשהדבר הוא עבירה לדבר סיוע כלל

מדרבנן ולעיתים התורה מן לעיתים מעשה14עשייתה, לאחר היא הקנייה כאן אך .
ממנו שקנו בגלל באיסור ישתול המוכר שנים שבע שבעוד ואף העבירה,

עבירה. לפני כסיוע זאת להגדיר קשה בשביעית,
בשו שראיתי יוסף"אלא משנת ו)"(חת אות לה סי' שאףב בפשטות שנקט

המשך מתוך זאת מדרבנן, עבירה לדבר סיוע משום יש השמיטה לאחר בקנייה
הרמב פ"(פיהמם"דברי שביעית מ"ש שכתבו)"ה לעיל, הבאנו חלקם :(שם)שאת

לקלקללהם" ראוי אבל להםכלים, ולאיתקנו עבירה, לעוברי לעזור זהאסור ."ומפני
המשנ מכך שנזרעוש(שם)י"הסיק הזרעים עבירה מעוברי יקנו לא שמיטה אחרי "אם

בזריעה זה ידי על וימעט ממנו. יקנו לא שהחרדים הבאה בשמיטה יזכור בשביעית

ועלידיזהמקלקליםאנולומלעבורעבירהומונעיםממנולהוסיףבעוורונו" .בשמיטה,
משא לאיסור שייכת בשמינית ממשתלות בקנייה הדיון שנקודת נראה לפיכך
סיוע של הכללי מהאיסור יותר רחב שהוא השביעית, על החשוד עם ומתן

לקמן. שיתבאר כפי עבירה, לדבר

בשמיניתבשמיניתבשמיניתבשמינית השביעיתהשביעיתהשביעיתהשביעית עלעלעלעל מחשודמחשודמחשודמחשוד קנייהקנייהקנייהקנייה איסוראיסוראיסוראיסור גגגג....

בהל' בקי שאינו מאדם חקלאית תוצרת קניית איסור בין הבחנה קיימת
ינהג שלא וסביר שביעית, דמי המוכר לידי מגיעים זו שבקנייה מפני שביעית

שביעית בקדושת שמיטו"(רמבבהם הל' פ"ם ה"י עלי)"ח מחשוד קנייה לעומת .

אף12. שלמעשה כיון להסתפק מקום יש אך גדול לצורך כן שהתירו יש לעיל שכתבנו כפי אמנם

עפ כן, מתיר אינו מהפוסקים כשתילה"אחד נכרים ידי על לשתילה להתייחס יש ההנחיות י

בעקירה. נתחייבה שלא רק באיסור

בדבר.13. להקל נפסק למעשה בשביעית, באיסור שנעבד במה להשתמש שאסור הסוברים שיש אף

.(24 והע' י, סעי' יב (פרק לצרכנים שמיטה מדריך עי'

ע14. ג (שבת תוס' ד"עי' ריטב"א בבא), (ע"ה ע"א ו אות"ז הל' (מערכת מלאכי יד ועי' הכא), ב

שסא).
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בשביעית סחורה או במשנה15מלאכות פנאמר מ"(בכורות שח)"ד ממנו, לוקחין "אין

סרוק" אפילו בירושלמיפשתן פ. ה"(מעשרות אחתז)"ה לדעה האיסור: במשמעות נחלקו
בקדו קדוש שהגרעין בצמחים דוקא לדעה"החמירו אולם קדוש, אינו והצמח ש

לו שיש דבר כל על הוא האיסור שביעית"השניה יותר"זיקת איסור הוא ובפשטות ,
קשר כלל להם שאין ומלח מים אפילו התרומה על מחשוד קונים שאין כפי כוללני.

הרמב שכתב וכפי שביעית, בעניני כך תרומה, הים"לקדושת ממנו:ד)"(שם לוקחין "אין

כלל..." שביעית זיקת עליו שיש ערוהדבר כשלדעת טז)ש". סעי' כט משמעות(סי'
כתב זאת לאור איסור. בהם שנעשה חשש שיש צמחים ממנו לקנות שאין הדברים

סא"החזו י ד"(סי' יב מעשרות)"ק ירושלמי מחשודה צמחים קניית איסור יש בשמינית שגם
במתנה. לקבלם איסור אין אך השביעית. על

חו גידולי או ששית גידולי שהם ידוע אם לדעתו גם לקנותם"אמנם ניתן ל
מהחשוד.

מסוחריםמסוחריםמסוחריםמסוחרים שתיליםשתיליםשתיליםשתילים קנייתקנייתקנייתקניית

אצל וכן שתילים למכירת בחנויות וכדו' פרחים נוי, עצי רוכש הציבור כיום
שאותם אף שונות. ממשתלות תוצרתם את הקונים הדרכים, בצידי רוכלים
שתלו לא הם שהרי השביעית, על כחשודים נחשבים אינם בפשטות משווקים
קנייה גם אולם שביעית. בקדושת הקדושים בפירות בסחורה עסקו ולא באיסור
השביעית על החשודים למגדלים מסייעת שהיא כיון אסורה, מקומות מאותם

תוצרתם את .16לשווק
רקלמעשהלמעשהלמעשהלמעשה:::: ופרחים שתילים לקנות אין לקמן, שיתבארו התאריכים עד

בהיתר. גדלו שלהם שהצמחים אישור להם שיש מחנויות או משתלות מבעלי
מקרה. בכל בהם להשתמש יכול פרחים או שתילים במתנה שקיבל מי אולם

בשמיניתבשמיניתבשמיניתבשמינית צמחיםצמחיםצמחיםצמחים קנייתקנייתקנייתקניית היתרהיתרהיתרהיתר מועדמועדמועדמועד דדדד....

קנייה איסור וקיים באיסור שניטעו עצים עקירת חיוב שיש שראינו כיון
לקנותג ניתן שבהם הזמנים מהם לברר יש בעקירה, נתחייבו שלא צמחים על ם

כלשהם: חששות ללא צמחים
הצמחים רוב שבו הזמן לגבי הצמחים סוגי בין גדול שוני קיים למעשה
לקנות שמותר הזמן לגבי ביניהם הבדלים יש גם ולפיכך שמינית, משתילת הם
עפ שבו הבא, הפירוט לפי לנהוג ויש משתלה, בעל מכל צמחים אותם י"את

שמינית מזריעת הם הצמחים רוב :17הערכות

רע15. ד"עי' (שם תפא"ב החשוד), מג)."ה אות (שם י

ב16. שהיקלו יש דלפני"אמנם (פלפני הארץ שבת ועי' לאסור, נראה בפשטות אך ה"" ד,"ח אות ב

2)."וה הע' ה

והארץ.17. התורה מכון ― שומרון מרדכי האגרונום של בהנחייתו התאריכים פירוט
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תשסא. טבת אמצע ― עונתיים פרחים ב"שתילי

חוב. תוצרת ― באריזה ובצלים במשך"פקעות ― הארץ תוצרת מיד. מותרים ל
תשס שנת כל במשך לפיכך שביעית, מזריעת ודאי הם השנה לקנות"רוב ניתן ב

וכדו'. מכירה היתר מתוצרת שהם הכשר תעודת לאחר רק פקעות

מזריעתג. לא רובם ― שנתיים רב הם אם בחנויות: הנמכרים קטיף פרחי
תשס טבת אמצע ― חד-שנתיים פרחים זאת לעומת ב."שביעית.

שנתייםד. רב חי'ה)שיחים כיסוי/גדר תשס(צמחי ב."אב

תשסה. סיון ― דשא ב."מרבדי

תשסו. בשנת הנמכרים סרק ס"עצי 5 מעל הוא הגזע קוטר אם ― הם"ב מ
ס 5 מקוטר פחות ששית. שביעית."שתילת משתילת שהם להניח סביר מ

תשסז. בשנת שימכרו סרק ס"עצי מ-5 פחות הוא הגזע קוטר אם הם"ג מ
ס מ-5 יותר הוא הגזע קוטר אם שמינית. משתילת"משתילת שהם מסתבר מ

שביעית.

מהעצים,ח. בחלק אסורות הרכבות של גדולה תופעה קיימת ― פרי עצי
לקנותם יש מצב בכל לפיכך ―אילן. כלאי לקיום חשש יש ובשתילתם

מפוקחים. ממקומות רק לכתחילה
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עמיחיעמיחיעמיחיעמיחי הלויהלויהלויהלוי יהודהיהודהיהודהיהודה הרבהרבהרבהרב

˙ÈÚÈ·˘ ˙Â¯ÈÙ· ·ÂÁ ÔÂÚ¯ÈÙ

שאלהשאלהשאלהשאלה

לאחר להחזיר יכולה האם ענבים, מיץ בקבוק לשבת משכנתה שאלה אשה
שביעית של ענבים מיץ לשכנתה דין)השבת בית ?(אוצר

תשובהתשובהתשובהתשובה

ה"(פהתוספתא מהןאומרת:ו)"ז פורעין אין שני מעשר ואחד שביעית "אחד

וגו'" גמולין מהן משלמין ואין וחוב ברמבמלוה להלכה נפסקו התוספתא דברי ו"(פם".

אי)"ה שביעית.", בפירות חוב לפרוע לאסור שיש נראה לכאורה כ
חוב כאן יש יין בקבוק כנגד יין בקבוק של בנידון האם השאלה שנשאלת אלא

במשנה שנינו שהרי שביעית, מדמי לפורעו פשאסור מ"(שביעית :ד)"ח

מותר, לך אביא שדה ירקות כשאלקוט בפונדיון ככר הנחתום מן "לקח

מדמי חוב פורעין שאין שביעית מדמי לו ישלם לא סתם ממנו לקח

שביעית".

מהמפרשים הככר1חלק כנגד ירקות להחזיר המתירים חכמים שדעת מסבירים
הככר מקבל של חינם כמתנת זה הרי לכן מצויים הם השדה שירקות כיוון היא
לחברו יתן שאדם מדוע קשה זה הסבר על חוב. פרעון כאן ואין הככר, לבעל

וא מהנחתום ככר לקח הוא הרי חינם, כמתנת ששדהו חוב,"ירקות פרעון זהו כ
אחר הסבר הביאו כן כיוון2על הככר כנגד שדה ירקות לתת חכמים שהתירו

בשביעית. המותרים כחליפין זה והרי מצויים שהירקות
לכו אבל הככר, כנגד ירקות להחזיר ההיתר על היא בפרשנות ע"המחלוקת

וא ההלוואה, כנגד שביעית פירות להחזיר אין נראה"בסתם דידן בנידון גם כ
וא שביעית בפירות שתחזיר הודיעה לא והאשה חליפין"שכיוון כאן אין לכאורה כ

שביעית. ובדמי בפירות פורעין ואין חוב זה שהרי בסתם לקח כאילו אלא
הלוואת זאת כאן שהרי לפורעו, שאין חוב כלל כאן יש האם לדון שיש אלא

בקבוק. כנגד בקבוק
א)"(יוע"השו סעי' קסב סי' ומשמעד בסאה, סאה הלוואת איסור שיש כתב

אסור. הוא שגם וככר ככר לדין האסורה בסאה סאה בין חילוק שאין מדבריו
הרמ הוסיף:"אולם שלא כמטבע לחם, בככר לחם ככר ללוות דמותר שאומר מי "יש

להקל". נוהגין וכן בזה... אדםלהדדי בני דמאחרדדברמועטהואלאקפדי משמעכסף,

ר"ריבמ1. רא"ץ, רש"ש, רע"ש, (פ"ס, מ"ב ד)."ח

(פ"פיה2. מ"מ גר"ח בירושלמי."ד), א
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הרמ בככר"מדברי ככר דין הביא מרן גם אולם מרן, על חולק שהוא תנ"(אוא סי' ח

א) וישבאומרו:סעי' הפסח אחר לפורעו צריך הפסח קודם מחברו ככר שלוה "ישראל

פורעו" אינו אם גזל משום הרמ"ועיבו לדברי שציינו במפרשים א)"(יוא"ש סעי' קסב ,ד
דס איסור"משמע בו ואין קטן סכום שהוא ככר שבין לחלוקה מסכים מרן שגם ל

ריבית.
לענין שגם נראה רגיל, חוב כאן שאין מכך נובע בככר ככר הלוואת היתר
חוב כפורע הככר החזרת ואין הלוואה להיות נחשבת איננה בככר ככר שביעית

הרמב מחלוקת והר"בשביעית. שביעית"ם בפירות חליפין לעשות מותר האם ש
שלקח כגון ממוני, חוב שיש במקום היא מחלוקתם שהרי דידן, לנידון שייכת איננה
אין זה הסברנו לפי אולם שביעית, פירות כנגדם לו לתת יכול כיצד ככר מהנחתום
איסור כאן אין ולכן לחברתה, מלווה אשה כאן שהרי כלל, חוב צורת זה בנידון

שביעית. בדמי חוב פריעת
תובעים אנשים אין שכנים, בין והיא נמוך בערך שבהלוואה להוסיף יש עוד

במשנה שמפורש וכפי בדין, פ"(בזאת מ"ב איןד)"ט שמן וכדי יין כדי לחבירו "השולח

חסדים" גמילות שהן מפני דין בבית אנגבין וכפי", כלל, חוב כאן שאין יתכן כ
שביעית בפירות חובו פורע איננו הפורע ולכן לעיל, .3שהסברנו

ומיץ כיוון הרי שביעית, בפירות דידן בנידון להחזיר שאפשר שנראה למרות
א וכדו' הפסד בישול, כגון, מסוימות, דיניות הגבלות בו יש שביעית של כ"ענבים

אי לא ואם מוטב לקבלו יסכים הוא ואם שביעית יין שזהו למשאיל להודיע יש
מסוימות. מגבלות עליו מטיל זה שהרי שביעית יין לקבל לחייבו אפשר

וקבלת שביעית בקדושת קדוש שאיננו ענבים מיץ בהלוואת היה לעיל הדיון
דבר לחברתה השאילה אשה אם אולם שביעית. קדושת בו שיש בדבר פירעון
כיון שביעית, בקדושת הקדוש דבר לה להחזיר אפשר שביעית בקדושת הקדוש

שביעית בדמי להחזיר אפשר שביעית מדמי בא .4שהחוב
שלהלכה: נראה כן על

שביעית.1. מדמי חוב לפרוע אין

שביעית.2. בדמי לפרוע אפשר שביעית מדמי שבא חוב

ובלבד3. שביעית, בדמי לפרוע אפשר עליו מקפידים אנשים שאין קטן חוב
לקבלו ומסכים שביעית בדמי שהפרעון יודע ההלכתיות)שהמקבל ההגבלות .(עם

פ3. שביעית פירות בס' הובאה זו כעין הגרי"סברא בשם ו הערה שליט"ו אלישיב א."ש

הרידב4. בית כתב (פ"כן ה"ז ועיי"ז מקורותיו."י) כל ש
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גרינברגרגרינברגרגרינברגרגרינברגר""""דדדד אביחילאביחילאביחילאביחיל רררר

‰ËÈÓ˘ ˙�˘· ‰ÎÏ‰Î ˙Â‡Ï˜Á

‰ËÈÓ˘ È�È�Ú· È‡Ï˜Á‰ ¯˜ÁÓ‰ ÌÂÎÈÒ
ı¯‡‰Â ‰¯Â˙‰ ÔÂÎÓ ―――― ¯˜ÁÓ‰ ˙˜ÏÁÓ·

מבואמבואמבואמבוא

מכירה להיתר הזדקקות ללא שמיטה, בשנת ההלכה, פי על חקלאות קיום
ומרכיבי שלבי בכל והעמקה לימוד מחייב שמיטה, עוקפי אחרים, ולהיתרים
נושאים בשמיטה. אסורות לפעולות דהלכתא, אליבא פתרונות, ומציאת הגידול
של החקלאית המחלקה וגם רבות, שנים במשך רבים מדענים מעסיקים אלו

מהבעיות. חלק עם בהתמודדות חלק נטלה והארץ התורה מכון
בשמיטה אסורות פעולות הקדמת גיסא, מחד הם, שננקטים האמצעים
שמיטה. איסור בהן שאין טכניקות והתאמת פיתוח גיסא, ומאידך ששית, לשנה
כמותית מפגיעה הימנעות על דגש הושם והתצפיות, המחקרים עם בבד בד

ביבולים. ואיכותית
נושאים: במספר עסקו המכון מדעני

ובגידול1. בירקות מנותקים אחרים.מצעים שנתיים חד ים

פלסטיק.2. גג עם חממות בתוך בקיץ שנתיים חד גידולים

בגפן.3. זמירה

ואחרים.4. ונקטרינה אפרסק ― פרי עצי גיזום

באפרסק.5. פירות דילול
שומרון מ. אגרונום ידי על בהרחבה שנידון מנותקים, במצעים לגידול פרט הפעילויות, כל יידונו זה (במאמר

והארץ"בספר חהתורה וב"" עתיך"ו 44).אמונת גליון "

פלסטיקפלסטיקפלסטיקפלסטיק.... גגגגגגגג עםעםעםעם בחממותבחממותבחממותבחממות בקיץבקיץבקיץבקיץ שנתייםשנתייםשנתייםשנתיים חדחדחדחד גידוליםגידוליםגידוליםגידולים .1.1.1.1

מנותק במצע היא בשמיטה המותרת הגידול מנוקב)צורת שאינו ובתוך(עציץ
מונעת היריעה פלסטיק. ביריעות אפילו כולו, המקורה מבנה הוא בית בית.
ולרוב לרווחה פתוחים אינם השוליים גם המבנה. מגג חם אויר ויציאת איוורור

מש 50 צפופה ברשת Insect(סגורים proof(ומגיע החממות בתוך עולה החום .
מ 50 של גידולי"לערכים שכן וכל כזה, מחום סובלים קיץ גידולי גם ויותר. צ

חורף.
בחממה, החום עומס להקלת ניסויים נעשו והארץ התורה מכון במסגרת

גיסא. מאידך החום, ניזקי ולהפחתת גיסא, מחד
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צינוןצינוןצינוןצינון

צלצלצלצל1. נעשיתרשתותרשתותרשתותרשתות הצללה החום. בהפחתת ראשון אמצעי היא הצללה
חסה, כגון גידולים, ישנם הגגות. סיוד או צל ברשת החממה כיסוי ידי על
ההצללה תמרון מונע הגג סיוד חלקי. ואפילו אור מחוסר במיוחד הסובלים
צל. ברשת השימוש הועדף כן ועל העובר, האור ואיכות כמות על ופיקוח

אור פיזור כגון מיוחדות אופטיות תכונות בעלות כאלו שנבחנו (כךמהרשתות

האוויר) לטמפרטורת מעבר ישירה קרינה ידי על הצמחים חימום שלנמנע בררנית בליעה או ,
הצמח להטמעת המסייעים גל באורכי קרינה של והעברה הקרינה (הפיכתחלק

CO2(השמש קרני של אנרגיה בעזרת מאפשרלסוכרים אלו לרשתות מתחת גידול .
אלו, להגדרות מתאימות רשתות נמצאו הצמח. בהתפתחות פגיעה ללא הצללה
אור. מחוסר והן גבוהות מטמפרטורות הן הפרעה ללא נמשך בהן הגידול ואכן

האוויראוורוראוורוראוורוראוורור2. הוצאת האוויר, חילוף מאפשר במאווררים פעיל אוורור
במאווררים להשתמש ניתן במקומו. יותר קר אויר וכניסת לחממה חוץ אל החם
יותר לשמור כדי האוויר את לשאוף מקובל אך אויר, כשואפי או אוויר כדוחפי
האוויר לזרימת לדאוג יש יעיל יהיה שהאוורור כדי חרקים. מפני הגנה על טוב
הקלה הזרימה דרך את מחפש זורמת, מסה ככל האוויר, החממה. כל דרך הנכנס
יעבור ולא דרכם יזרום האוויר למאווררים, סמוכים פתחים ישארו אם ביותר.
פתחים ולהשאיר בחממה, הפתחים לסגירת לדאוג שיש מכאן החממה. לאורך

ביותר. המרוחק בצד המאווררים, מנגד רק
המאווררים פתחי את לאטום לדאוג יש חרקים מפני המוגנות בחממות
מותקנים, לחממות במאווררים חרקים. דרכם יכנסו לבל דוממים שהם בשעה
על נעשית המאווררים מתאימים.הפעלת רפפות או תריסים המזמין, בקשת לפי
פעולות על המפקח במחשב המותקן ולחות טמפרטורה חיישן או טיימר ידי

תתהחממה ליצירת הודות סופה בעת סכנה מהווה כאן המתוארת החממה של מוחלטת (סגירה

המאווררים את המפעיל רוח חיישן במחשב מותקנים לפיכך החממה. לקריסת לגרום העלול לחץ

סופה) .בעת
החיצוןהמתזההמתזההמתזההמתזה3. האוויר שגם בימים בפרט די, בו אין לבדו האוורור

את המנדף יבש אויר מכניס המאוורר ערפול. ידי על מושג נוסף צינון לוהט.
לצינון ההמתזה תרומת יותר, נמוכה החיצונה האוויר שלחות ככל הערפל. מי
מבוטלת לא תרומה יש גבוהה אויר לחות של באזורים אפילו אכן יותר. גבוהה

נידוף. ויש להתחממותו הודות יורדת בחממה האוויר לחות להמתזה.
השנים במשך משקיות בחממות שנעשו כהן)תצפיות ב. שומרון; מ. אשר; בן (י.

בצורה החממה. נפח כל של ולא בלבד, הצמחים של להמתזה ניכר יתרון הראו
נ וביןזאת המיידית, וסביבתם הצמחים של המיקרואקלים בין לחויות מפל וצר

של יותר טובים וצינון התנדפות ומתאפשרים בחממה, העליון האוויר גוף
הצמחים.

חליפיים אינם שהוזכרו הצינון מהם)אמצעי אחד בחירת לקבל(כלומר, כדי .
ברשת או בסיד החממה על להצל כלומר: ביחד. כולם את לנקוט יש סביר צינון
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מערפלים להתקין מאווררים(המתזה)מתאימה, להתקין הצמחים, קומת מעל
ומיטבית. מירבית אויר זרימת להבטחת הפתחים את ולסדר

ודישוןודישוןודישוןודישון השקייההשקייההשקייההשקייה

פעילים שהוזכרו, הצינון באמצעי שאין רב כה בקיץ בחממות החום עומס
טוב. לגידול די וסבילים,

ודישון השקייה במשטר לנקוט יש הצמחים על החום השפעת למתן כדי
ובפרט ולמנוע, ודשן, למים גבוה קליטה כושר בעל צמח לבנות יש מתאימים.
בעזרת סידן. כגון קריטים במינרלים חוסר או מים של עקות רגישות, בתקופות
בחממות, הקיץ בתנאי גם ואיכותי רב יבול לקבל ניתן ודשן מים של נכון משטר
התורה מכון מדעני ידי על שנוהל מודל במשק ודשן. במים ניכר חיסכון אגב וזה

למעשה. הלכה הזאת הקונצפציה הוכחה והארץ
עמידים זנים בברירת להשלימם ויש די אין ובצינון גידול במשטר גם אך

לחום. יחסית
וכרוביים, חסה כגון חורף גידולי של ובפרט בחממה, בקיץ שגידול לזכור יש
את לעקוף תחבולה בשום לחסוך אין אפשרית. לא כמעט למשימה נחשב

הטבעית"ה אונטיה בקמילה נסבל הבלתי החום עומס על להגיב הצמחים של "
עיוותים. או עלים החמות כגון אחרות בתגובות

בגפןבגפןבגפןבגפן זמירהזמירהזמירהזמירה .2.2.2.2

באורך הטובים הענפים את בורר הכורם ביותר. חשובה בגפן הזמירה פעולת
גירוי ביצירת חשובה הזמירה פעולת ואיכותי. רב יבול לקבל כדי המתאים
והשלכותיה הגפן בעיצוב חשיבות לזמירה החורף. מתרדמת הגפן להתעוררות
נזק לגפן לגרום עלולה אחת שנה מזמירה הימנעות הבאות. לשנים גם הן

שנים. למספר
פתרונות שביעית. באיסורי בתורה המפורשות מהמלאכות היא זמירה כידוע,
של השנה ראש לפני הזמירה הקדמת .1 כיוונים: בשלושה להימצא עשויים
שני שילוב .3 הזמירה. פעולת את שיחליפו בהורמונים ריסוס .2 שביעית.
שימוש ידי על האיסור עקיפת הן רצויות פחות אפשרויות הראשונים. האמצעים

בשינוי זמירה או יד)בנוכרים .(כלאחר
ליין גפן זני בשלושה ערד בבקעת פרנקל מאיר מר ידי על שנעשו ניסויים
של יבול פחיתת הראו השנה, ראש קודם הבציר, אחר מיד מוקדמת, בזמירה
השנים יבול על שלילית השלכה הייתה לא לפעולה שנה. אותה ביבול 10% כ-
החורף. זמירת את להחליף יכלה לא המוקדמת הזמירה מאכל בענבי הבאות.
כך השנה, ראש אחרי גם ונבצרים היין מזני אפילים הגדול בחלקם המאכל זני
לפגיעה בנוסף שנה, אותה של ביבול כבר פוגעת השנה ראש קודם שזמירה
להיעשות יכולה לא המאכל בענבי הנחוצה הזמירה עצם גם הבאה. השנה ביבול
מאכל. בענבי ישים לא בינתיים זה פתרון ולכן השלכת קודם המוקדם, בשלב
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נשיריםנשיריםנשיריםנשירים פריפריפריפרי בעציבעציבעציבעצי פירותפירותפירותפירות ודילולודילולודילולודילול גיזוםגיזוםגיזוםגיזום .3.3.3.3

הפירות ברוב פרי. ולדילול העץ לעיצוב כאמצעי רבים בעצים מקובל גיזום
לשבע אחת מגיזום בהימנעות אין ואחרים, אגס תפוח, שזיף, משמש, כגון,
שאין וודאי שנה אותה ביבול משמעותית פגיעה אין לעץ, נזק משום שנים

הבאות. לשנים שלילית השלכה
ונזק לגיזום רבה חשיבות יש אלו באילנות ובנקטרינות. באפרסקים כן לא
חשיבות יש מהזנים, בחלק לפחות פירות, מיני באותם ממנו. בהימנעות ניכר

ולטייבם. הפירות את להגדיל הבאה כפעולה הפירות לדילול רבה
הגיזום נושא בלימוד רבה עבודה השקיעו והארץ התורה מכון חוקרי
כאפילים, בכירים שונים, בזנים אלו, באילנות השנה, ראש קודם המוקדם,

חנטים. של חלקית נשירה משרי חומרים ידי על כימי ובדילול
והארץ"בספר מרו)"(ח"התורה מאת במאמרים בהרחבה הנושאים מתוארים

פרנקל 583)מאיר פרידמן(עמ' יואל הרב 198)ומאת .(עמ'

סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

השמיטהרבים הלכות עם ההתמודדות של הקודש במלאכת העוסקים
ולא קטן מיעוט הינם המודרני במשק החקלאים המודרניים. ובמשק בחקלאות
למגבלותיהם. בהתאם להתנהג המשק כלל את לכוף יכולים אינם ולכן דומיננטי,
לקיים ברצונו החקלאי על היא גם מאד מקשה היבוא עם הרבה התחרות

החברה. שאר על לעול ליפול מבלי כהלכתה, שמיטה
ירקות גידול המאפשרים כלים מעמידה המודרנית החקלאות גיסא, מאידך
אלו. בדפים שתואר מנותקים ובמצעים בחממות הגידול כגון למהדרין, כשרים
גידול כגון לחקלאי, מסייעת המודרנית החקלאות בהם נוספים נושאים קיימים

ועוד. איסום שיטות החורף, תבואות של מוקדמת זריעה שנתית, דו כותנה
תחומים בשני בעיקר עסקו והארץ התורה מכון של החקלאיים החוקרים

שמיטה: בעניני

בקיץ.1. בעיקר סגור, במבנה שבגידול הבעיות כולל מנותק. במצע בחממה גידול
במכון שגובשו ההמלצות אחר שמילאו ומגדלים רבה התקדמות חלה זה בנושא
טמון ורגישה. מורכבת מתקדמת, בטכנולוגיה מדובר זה עם בעמלם. ברכה ראו
אחר בקפדנות למלא יש הסיכון. גודל כך הסיכוי כגודל אך רב, פוטנציאל בה
נותר עדיין הנושא. לקידום היא אף תתרום חקלאי ניסיון צבירת ההמלצות. כל

תשס שנת שעד ובטוחנו לשיפור, נרחב נוסיף"מקום הבאה, השיטה שנת ח,
ישראל. בארץ ישראל עם לטובת ידע

נקטרינות,2. ― ובאפרסקים בכרמים היא החקלאית הבעיה עיקר במטעים,
מטעים של מטיבם כי אם התקדמות, חלה כאן גם פרי. ודילול זמירה בעניין
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באופי השוני מפאת אלו, בגידולים יותר. איטי בם השינויים שקצב שנתיים רב
שחשוב החקלאי, האספקט על דווקא אינו והדגש שונות הבעיות השוק,
בו דין, בית אוצר שיווקי, אספקט על יותר אולי אלא שצוין, כפי ומשמעותי

זה. במאמר נדון לא
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אפשטייןאפשטייןאפשטייןאפשטיין יעקביעקביעקביעקב הרבהרבהרבהרב

‰ËÂ·� ‰ËÁÓ ÌÁÏ

שאלהשאלהשאלהשאלה

היא: כך הלחם עשיית צורת נבוטה, חטה עשוי לחם בחנויות, בימינו נמכר
תהליך מתחיל שעות מספר לאחר אותם, ומרטיבים שלמים חטה גרגרי לוקחים

אותם ומרסקים כותשים ואז החטים. בתוך לחות)נביטה שהחטים כיון טוחנים ,(לא
עבה קמח בו אשר גוש הוא התוצר אותה. ואופים העיסה את מעט מרטיבים
ואילו קשה, הגוש, של החיצונית הקליפה כאשר וקטנים, גדולים חטים וחלקי

ועיסתי. רך התוך
דין חלה?"לחם"מה ודיני ברכות לדיני זה

ואחריהםואחריהםואחריהםואחריהם לפניהםלפניהםלפניהםלפניהם ברכהברכהברכהברכה אאאא....

הרמב פם"כתב ברכות ה"(הל' והכוסמין:א)"ג והשעורין החיטין הן מינין "חמשה

השעורים, ממין ושיפון שועל ושבולת החיטין ממין הכוסמין ושיפון, שועל ושבולת

נקראים שבלים כשהן האלו מינין אותןתבואהתבואהתבואהתבואהוחמשה וזורין שדשין ואחר מקום, בכל

פתפתפתפתנקראין נקראיןנקראיןנקראיןנקראין אותןאותןאותןאותן ואופיןואופיןואופיןואופין קמחןקמחןקמחןקמחן אתאתאתאת ולשיןולשיןולשיןולשין אותןאותןאותןאותן וכשטוחניןוכשטוחניןוכשטוחניןוכשטוחנין הנעשהדגןדגןדגןדגן,,,, והפת ,

לווי" בלא מקום בכל פת הנקראת היא מהן אוכלמאחד היא שפת מדבריו למדנו .
דישה שעבר דגן, מיני מחמשת הבאים: התנאים בו הקשהמתקיימים קליפת (להפרדת

ואחמהגרעין) בלבד. הדגן והשארת התערובת, מן הקליפה הרחקת שהיא וזריה כ",
שבת ממלאכות נראה וכן לחם. או פת הקרוי וזהו הדגן את ואופים לשים טוחנים

הללו. התהליכים כל את עוברת שפת דפת סידורא של
הריסוק"ע לאחר הנוצרת לעיסה לקרוא אפשר אי ברכות, לגבי שלפחות נראה כ

את מהגרעין שהסירו לאחר יבשה מחיטה נוצר שקמח מפני קמח. ― והכתישה
קמח(=מורסן)קליפתו קמח. הקרוי אבק מעין ונוצר דק. עד טחנו עצמו הגרעין ואת ,

רק אלא הגרעינים את לטחון ניתן לא הנוכחי במקרה ואופים. לשים מרטיבים זה
לשים ואותה הקליפות, אף מעורבות העיסה כשבתוך קטנות לחתיכות לקצוץ

ל וע"לחם"והופכים לחם.". דין האפוי לתוצר אין כ
שפסק כמו לברכה, מעכבים הבצק של ההכנה ותהליך הגרעינים של הטחינה

ברכות בהלכות רח)"(אוהטור סי' :ח

גם שהן ושיפון שועל ושבולת וכוסמין ושעורין חטים שהן דגן מיני "...וה'

עליהם מברך פת מהם עשה ואם ישראל... ארץ בהן שנשתבחה חשובין כן

הלכך קדרהקדרהקדרהקדרההמוציא. מעשהמעשהמעשהמעשה כגוןכגוןכגוןכגון תבשילתבשילתבשילתבשיל אלאאלאאלאאלא פתפתפתפת מהןמהןמהןמהן עשהעשהעשהעשה לאלאלאלא אפילואפילואפילואפילו

ולבסוףודייסאודייסאודייסאודייסא במ"מ עליהן מברך מינין ושאר דבש בהם עירב ואפי'

עליו מברך המינין מחמשת בו שיש כל שמואל דאמר ג' מעין אחת ברכה

חשוביןחשוביןחשוביןחשוביןבמ"מ... אינןאינןאינןאינן מבושליםמבושליםמבושליםמבושלים לללל""""שששש חייןחייןחייןחיין לללל""""שששש בעיןבעיןבעיןבעין אותםאותםאותםאותם אכלאכלאכלאכל אםאםאםאם אבלאבלאבלאבל
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ברכהברכהברכהברכהומברךומברךומברךומברךלפניהםלפניהםלפניהםלפניהםבפהבפהבפהבפה""""אאאא:::: ובברכהאחרונהכתבבה"גבוראלקבועלקבועלקבועלקבועלהןלהןלהןלהן

בורא היא אם בה מסתפקין והתוספות ז"ל הרמב"ם וכ"כ רבות נפשות

שלוקין או חיין חטין לאכול שלא ליזהר שיש כתבו ע"כ ג' מעין או נפשות

יברך ראשונה בברכה מסופק אדם שאם הסעודה. בתוך אלא בעינייהו

אחרונה ברכה אבל יצא בדברו נהיה שהכל שאמר הכל דעל שהכל מספק

שנתקנה". כפי אלא לומר אין

יותר כתושים וחלקם חתוכים חלקם אלא שלמים גרגרים אין שלפנינו בעיסה
וע קדירה."דק, כמעשה דינם כ

יוסף הבית ס"(אווכתב רח סימן ב)"ח מהם:ק עשה לא אפילו הילכך שכתב "ומה

מברך מינים ושאר דבש בהם עירב ואפילו ודייסא קדרה מעשה כגון תבשיל אלא פת

הפרק בראש שם זה גם שלש. מעין אחת ברכה ולבסוף מזונות מיני בורא ו"(לעליהם

בוראב)"ע אמר כהנא רב בדברו נהיה שהכל אמר יהודה רב דייסא וכן קדרה חביץ

בדייסא פליגי כי מזונות, דבוראמיני בדייסאגרידאכוליעלמאלאפליגי מזונות. מיני

מיני בורא אומר כהנא רב עיקר, דובשא – שהכל אומר יהודה רב קדרה חביץ כעין

ושמואל דרב מסתברא כהנא דרב כוותיה יוסף רב אמר עיקר. סמידא סבר מזונות,

רש"י ופירש מזונות. מיני בורא עליו מברך המינין מחמשת בו שיש כל תרווייהו דאמרי

בקדרה קפוי מאכל עושים כך בקיבה שחבצוהו חלב כמו קפוי מאכל מין קדרה. חביץ

ומשחא: ודובשא קמחא לה מפרש במכתשתבמכתשתבמכתשתבמכתשתולקמן כתושותכתושותכתושותכתושות חטיםחטיםחטיםחטים שלשלשלשל דייסאדייסאדייסאדייסאדייסא.... :

ועביד דובשא בהו ויהבי באסיתא דמתברי חיטי לה מפרש לקמן קדרה. חביץ כעין

בקדרה". להו

בשו פסק ס"(אוע"וכן רח סי' ששלקן:ב)"ח דגן מיני מהם1"חמשת ועשה כתשן או

כגוןמעשהקדירההריפותוגרשכרמלודייסא ,אפילועירבעמהםדבשהרבה2תבשיל,

על ולבסוף מזונות מיני בורא עליו מברך מהם, יותר הרבה אחרים מינים או מהם יותר

בטלבתבשיל" ולהקפותו, בתבשילאלאלדבקו הדגן אבלאםלאנתן ובסעיףהמחיה; .
ד:

אלא מברך אינו שלמים, והגרעינין שלוק או קליות עשוי או חי דגן "אכל

יברך אם נסתפקו והתוספות נפשות. בורא ולאחריו האדמה פרי בורא

בתוך אלא לאכלו שלא שנכון כתבו ולכך שלש, מעין ברכה לאחריו

המזון". ברכת ויפטרנו הסעודה

ס1. רח (סימן ברורה ""משנה ג): צק - מה"ששלקן והוא ליותר או לשנים אחד והיינו שחלקן ל

גרויפי בס"שקורין מבואר שבישלן אף שלמים הם אם דאלו בפה"ן דמברך נתמעכו"ד אם אכן א.

מ"ע בקליפתן כשהם דהיינו לגמרי שלמים בקדרה נתנן שמתחלה אף הבישול במ"י מברך מ"מ

יפה שנתמעכו ."כיון

ס2. רח (סי' ברורה ""משנה ו): האחרוניםק שכתבו ומה יפה. ונתדבק כשנתמעך מקרי - ודייסא

גנצ חטים או שעורים הני לאכול גערשטי"שלא גרי"י או כמ"ן הסעודה בתוך אלא שלמים ש"ץ

ע"ס נדבקו כשלא היינו ע"ד נדבקו אם אבל הבישול במ"י מברך הבישול ."מ"י
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וע נאפית. והעיסה שלמות אינן החטים עליה"בשאלתנו לברך שדינה נראה כ
במ ברכותיה"לפניה אלו זו פת על סעודתו קבע אם ואף המחיה. על ולאחריה .3מ

חלהחלהחלהחלה הפרשתהפרשתהפרשתהפרשת לעניןלעניןלעניןלענין נבוטהנבוטהנבוטהנבוטה חיטהחיטהחיטהחיטה עיסתעיסתעיסתעיסת גדרגדרגדרגדר בבבב....

לעיסת נבוטה חיטה קמח לדמות נראה חלה לגבי המוזכרות התערובות מכל
חלה במסכת במשנה מ"(פכלבים. אוכליןנאמר:ח)"א שהרועים בזמן הכלבים "עיסת

ונעשית עליה ומזמנין עליה ומברכין בה ומשתתפין בה ומערבין בחלה חייבת ממנה

חייבת אינה ממנה אוכלין הרועים אין אם בפסח. חובתו ידי אדם בה ויוצא טוב ביום

ואינה עליה מזמנין ואין עליה מברכין ואין בה משתתפין ואין בה מערבין ואין בחלה

טומאת מטמאה כך ובין כך בין בפסח חובתו ידי בה יוצא אדם ואין טוב ביום נעשית

.4אוכלין"
בירושלמי: בהופרשו שעירב כל אמ' לקיש בן ר"ש כלבים עיסת זהו מורסן"אי

ממנה" אוכלי' הרועים שאין פעמי' ממנה אוכלין שהרועין בזמן אמר י"ועפ.5מתניתא
הרמב פרש זה ובמורסנהם:"פירוש בסובה שנילושה עליה6"היא ודעתו וכיוצא

לכלבים" בתוכולהאכילה ומורסנה סובה נבוטה חיטה לחם לגבי אף .7.
חיטה בעיסת ― ומורסן סובין קמח, בה: אשר כלבים לעיסת בניגוד אולם
האם היא העומדת והשאלה לח. הגרגרים תכני של רסק אלא רגיל קמח אין נבוטה
וערבום שגרסום לחים לגרעינים שיחשב או חלה לעניין רטוב לקמח זה רסק יחשב
עיסת שהרי כלבים, לעיסת זאת לדמות שאין והראיה הגיעו. לא קמח לכלל אבל
הוא נבוטה חיטה לחם ואילו בפסח. חובה ידי מסוימים, בתנאים בה, יוצאים כלבים

באו כאמור גמור. תס"חמץ סימן החמיצו"ח ודאי מבוקעות שחטים ראשוניםז (ומח'

בשו עי' מהר יותר מחמיצות סדק בהן שיש כיון שחטים או כשעורים ביקוע צריך אם סעיפים"התם שם ע

ו) בבה, וכן ב)י". אות הגה(שם משם מועטה"כתב הרטבה שהיא בלתיתה, שדוקא מ
לא אפילו אותם שרו אם אבל נתבקעו, אם בודקים הקליפה, הסרת את להקל

תס מסימן מתבאר וכן אסורות. משום"נתבקעו במים מורסן לשרות שאין ה
שמחמיץ.

שסובה מכך הכלבים לעיסת דומה נבוטה חיטה בעיסת אחד שצד מתבאר
ותהליכי הרבה שהרטיבוה לאחר בחיטה שמשתמשים הצד על אבל בתוכה, ומורסנה
שלתתוה לחיטה זו עיסה ודומה הכלבים. לעיסת דומה אין התחילו החימוץ

ואח שהחמיצה עד מים ברוב שראוה או טחנוה."והחמיצה ייבוש ללא כ

משו"וכ3. כד)."נ סי' א (כלל ורדים גינת ת

ט4. (פיסקא זוטא בספרי כא)."וכן ו

עיי"וי5. בפירושה בירושלמי."ח ש

(או6. ברורה ס"משנה תנד סי' ""ח ב): כתישה,ק בשעת החטה מן הנושרת קליפה היינו סובין

בהיפך מפרשים ויש הקמח יציאת אחר בנפה הנשארת דקה קליפה היינו ."ומורסן

כלחם."וע7. דיניו וכל בחלה חייב מקמח ועשוי בתוכו ומורסן שסובין לחם כ
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דאבישונא בקמחא יש לזה לודמיון ע"(פסחים רש"ט ""ב, בתנורי: וניקלית שנתייבשה

כאפויה היא והרי בתנור קלי אותה עושין לחה בשבת.)"כשהיא עוכן ד"(קנה קלי)"ב שלה "קמח

קמח ואותו בתנור, קליות כשהן שנתייבשה מתוקמתוקמתוקמתוקתבואה והואלעולםלעולםלעולםלעולם קמחא,

בו" שמערבין ומלח ומים משמן שתיתא ממנו ועושין וברידאבשונא, עף". יב א)"(פסחים

שתיתא דאבישונא קימחא רטיבתארטיבתארטיבתארטיבתא"פירוש ".דשבולידשבולידשבולידשבולי

אין אמנם ומתוקה, רכה שהיא בכך לקלי דומה נבוטה תבואה של והעיסה
ואח אותה מרטיבים להיפך אלא בלילה קודם בתנור אותה כותשים"מיבשים כ

ואופים.
ירוחם ברבינו ה)ומצאתי חלק טז יהודהשכתב:(נתיב רבי חלקו שלחטים קמח "על

בני רגילים שאין נחמן כרב פסק ורי"ף נ"ב, שהכל אמר נחמן ורב האדמה ב"פ אומר

יהודה. כרבי פוסקים ויש קמח, לאכל כךכךכךכךאדם כלכלכלכל נטחןנטחןנטחןנטחן שלאשלאשלאשלא בקמחבקמחבקמחבקמח דמיירידמיירידמיירידמיירי מפמפמפמפ'''' וישוישוישויש

חטהחטהחטהחטה טעםטעםטעםטעם עדיןעדיןעדיןעדין בובובובו ראויוישוישוישויש דאין מודו כ"ע פת ממנו שעושין דק הנטחן בקמח אבל

אין ואלו לאכילה ראויין ואלו ואורז חטה לכוסס דמי ולא האדמה ב"פ עליו לברך

נ"ב". שהכל מברך ובודאי ראויין

וע קמח. בשם דק נטחן שלא לקמח גם ירוחם רבינו כאן"וקורא שאף נראה כ
אע ומורסן סובין וחלקו רטוב כקמח הוא שחלקו חטים במפורש"רסק מצאנו שלא פ

לקמח. לחומרא לפחות יחשב קמח שנקרא

מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה

קלי, מקמח לחם עשית של שלב על מדלג כאן העשיה שתהליך נראה
רטיבותו וכל רטוב כשהוא ואופים מרטיבים אלא לקמח וטוחנים מיבשים כשאין

העיסה. בתוך והמורסן הסובין את ומכניסים בתוכו,
למעשהלמעשהלמעשהלמעשהכ,"וע ולאולאולאולא לענלהלכהלהלכהלהלכהלהלכה נראה מקמח", מורכבת זו שעיסה שכיון ד

אע ומורסנן, סובן בכ"רטוב, כאבק, דק שהוא הרגיל כמובנו קמח שאינו ז"פ
בטבעו דומה קמח להכין רגילים שאף(קלי)היו וכיון נתבשלו, שלא מחטים

טבעונית-מודרנית, בגירסא דאבישונא קמחא לפנינו קמח נקראת עבה טחינה
ברכה."וע ללא חלה הפרשת אפייתה קודם מהעיסה להפריש יש כ

נלענ יפרישו, ממנו קמח רבעים חמישה של לפי"והשיעור להחשב שצריך ד
הרשבהתבואה שסברו [ח"(כפי תסה]"א סי' יד])"והראא סי' ב [כלל מפניש בקמח ולא

לפי שישערו או עצמה. מחמת נפוחה והיא עיסה. אלא יבש קמח כאן שאין
ברכה. ללא יפרישו זה ולפי זו לעיסה גורמת היתה קמח כמות כמה העיסה

למפריש. נזק בכך אין ברכה, וללא קטן בשיעור היא שההפרשה וכיון


