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 חצרותעירוב ברכת 
 

 על מצוות עירוב" [ ...] אשר קדשנו במצוותיו"
 

נושא הכדי להבהיר את ברכת העירוב חייבים להבין את 
מחייבים אותו. בזמן המשנה רוב הבתים ההמצבים את ו

. חלק פתחצר משותכך שהייתה להם היו מסודרים 
להכניס הצריך ש, דבר זומפעולות הבית היו בחצר 

פעולות כאלה  .מהבית לחצר וחזרהחפצים ולהוציא 
מעוררות בעיות בשבת. עירוב חצרות היא תקנה הלכתית 

רשות היחיד )הבית  ןהמאפשרת את הטלטול בשבת בי
 הפרטי( ובין הרשות המשותפת בחצר.

הרמב"ם מציין שלפי דין תורה מותר לטלטל בחצר 
כרשות יחיד  תומהחצר לבתים, מפני שכל החצר נחשב

מדברי סופרים אסור לטלטל ברשות  זאת,לעומת  .אחת
יערכו כל השכנים ייש חלוקה לדיירים עד שכאשר היחיד 

לימי שלמה המלך ובית מייחסים מערב שבת. את התקנה 
כדי שלא יטעו אנשים ויאמרו: היא דינו. מקור התקנה 

 כשם שמותר להוציא מן החצרות לרחובות ולשווקים
מן המדינה לשדה ולהכניס מהם לחצר, כך מותר להוציא 

קים ויחשבו שהשוהם  .ולהכניס מן השדה למדינה
כמדברות  םרשות לכול, הרי ה םוהרחובות, הואיל וה

שאין  חשבוי ;שהחצרות הן רשות היחיד ויאמרו ,וכשדות
מלאכה ושמותר להוציא ולהכניס מרשות בגדר ההוצאה 

 היחיד לרשות הרבים.
רשות היחיד על ידי העירוב ניתן להתיר את הטלטול בין 

והחצר בשבת. עירוב חצרות מורכב ממזון שמונח באחד 
כאילו כל בכך שרואים היא מבתי המגורים ומשמעותו 

 הדיירים בשותפות )מעורבים( ואוכלים במקום אחד.
 והפך את כל הרשויות הפרטיות המשתתפות בהעירוב 
יחיד אחת, ועל ידי כך מותר לטלטל בין כל לרשות 

 רשויות היחיד.
מזון הראוי לאכילה  כמותהשיעור הדרוש לעירוב הוא 

לאדם אחד לשתי סעודות. הוא חייב להיות מונח באחד 
ומורכב מאוכל מותר )לא טבל ולא ערלה(. היום  הבתים

נשמרת היא נוהגים להשתמש בחבילת מצות כיוון ש
שבע מצות הן שיעור מספיק לעניין  ,לאורך זמן. בדיעבד

חת שמונה מצות לפחות. היום זה, אבל לכתחילה יש לק
אשר [ ..].נהוג שהרב מכין את העירוב ומברך את הברכה "

בזה הוא  .ונו על מצוות עירוב"וקדשנו במצוותיו וצי
באמצעות אדם נוסף  האזורמזכה את העירוב לכל דיירי 

שאיננו סמוך על שולחנו. אדם זה מגביה את העירוב טפח 
א יהא שרא לן "בהדין עירוב ,אחד לפחות והרב אומר

לאפוקי ולעילוי מן הבתים לחצר, ומן החצר לבתים, 
)על  .לכל שבתות השנה" – ומבית לבית כל הבתים בחצר

יהיה מותר להוציא ולהכניס חפצים ידי עירוב זה 
  .מהחצר לבתים, בכל שבתות השנה(ו מהבתים לחצר

 

 
 
 

נפסל בכך.  ינואמירת הברכה אינה מעכבת, והעירוב א-אי
וב חייבים לבצע לפני כניסת השבת. נהוג היום את העיר

להניח את העירוב בבית הכנסת, אבל אפשר להניח אותו 
 ירים או בחצר, במקום שהוא ישתמר.בבית של אחד הדי

אין רחובות ומבואות ועושים עירוב חצרות בלבד,  כאשר
קא בבית ולא בבית הכנסת או ויש להניח את העירוב דו

 בחצר.
ניתן להעביר  , כלומראדם שלא בפניו"ש"זכין ל כלל הוא

עתו, במקרה שמדובר ידבר לבעלות אדם אחר אף ללא יד
בדבר שהוא זכות בשבילו. עירוב חצרות מתאים לכלל 

 אפשרהזה. במקום לאסוף מעט מזון מכל השותפים 
 ל ידיע .שאדם אחד יזכה לכולם חלק מהמזון שהוא מכין

ירים רבים, כאשר יש די .שותפים במזוןכולם כך יהיו 
כאשר הרב עושה עירוב חצרות לשכונה או לעיר, 

מעבירים חלק מהמזון לבעלות  ;משתמשים בכלל זה
 העירוב. ל ידיודאי הוא זוכה עוהדייר בלי ידיעתו, כי ב

גם אדם שאינו תושב קבע במקום יכול להגביה ולזכות 
לכל בני העיר. הוא יכול אף לברך את ברכת העיר.  בעירוב

אינו מתכוון לשהות שם בשבת, עצם זיכוי העירוב אם גם 
לכן יכול לברך עליו גם מי שלא יישאר  .נחשב למעשה

 רוב.יבשבת ולא יזדקק לע
אם בכניסת  ,אם כל העירוב נאכל, נאבד, או התעפש

השבת במשך כל תקופת בין השמשות היה קיים, מותר 
להמשיך ולטלטל באותה שבת, אבל אין לסמוך עליו 

רוב נאבד יבאות. אם במשך השבת קרה שהעלשבתות ה
או התעפש ולא ידעו מתי קרה, מעמידים את העירוב על 

אומרים שהיה קיים בתקופת בין השמשות,  ,חזקתו
רוב התעפש יוהעירוב כשר. אבל אם בשבת מוצאים שהע

פשר להתיר את הטלטול אוברור שהוא מעופש זמן רב, אי 
 מעופש. כי סביר להניח שבכניסת השבת היה כבר

בהם אין צורך שמקרים  מספרסיים את הדיון בהבאת נ
 כאשרשיש במקום כמה משפחות: על אף בעירובי חצרות 

יש חדר אוכל משותף לכל המשפחות אין צורך בעירובי 
כל משפחה ואבל אם יש רק מטבח משותף  ,חצרות

אוכלת בבית נפרד, אין זה פוטר אותם מעירוב חצרות. 
הבית השאיל להם בתים ויש לו  משפחות ודיירים שבעל

רשות להוציאם בכל רגע שירצה, אינם מצריכים עירוב 
שיש כחצרות אפילו שאין חדר אוכל משותף. בצבא, 

מלחמת מצווה  ולמלחמה, בין אם ז לצאתד ממחנה שעו
ובין מלחמת רשות, המחנה פטור מעירוב חצרות. פטור 
זה קיים גם אם המחנה חונה במקום אחד בקביעות. 

רובי יחשוב לציין שהפטור של כל המקרים הוא רק מע
חצרות, אך חייב שהשטח יהיה מוקף מחיצות או צורת 

 הפתח.
 יהודה לובין

 עוץ חינוכייתכנית השלמות לימרכז 
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 הנים ובית המקדשוכטהרת ה
 

הנים" וגם וידוע גם בשם "תורת ככולו חומש ויקרא 
 עוסקת בעיקר "הניםואל הכ אמור"פרשת  ,פרשה זו

. הדברים מתקשרים הנים ובית המקדשובענייני הכ
, המועדים המוזכרים בפרשהוספירת העומר  מצוותל

שכאשר בית המקדש היה קיים, עיקר עניינם היה סביב 
 בית המקדש. 

 "ֱאֹמר", שתי לשונותביא הפסוק הפותח את הפרשה מ
לשם כך נביא את דברי  מדוע שתי לשונות?. "ְוָאַמְרָת "

 רש"י על הפסוק הראשון בחומש ויקרא.
ְקָרא"גם שם מביא הכתוב שתי לשונות:   מֶשה ֶאל ַויִּ

ר ָליו ה' ַוְיַדבֵּ ֹאֶהל אֵּ ד מֵּ אֹמר מֹועֵּ יקרא ו"על המילים  ."לֵּ
 לכל דברות ולכל אמירות ולכל": מסביר רש"י "אל משה

בה, לשון שמלאכי השרת יוויים קדמה קריאה, לשון חיצ
 ."ג( וקרא זה אל זה ,משתמשים בו, שנאמר )ישעיה ו

כאשר רוצים לדבר או ליצור קשר כלשהו יש צורך 
להקדים דברי חיבה ואז הדברים יהיו נשמעים. 

 עים אחרת.הדברים נשמ –מחייכים לפני שמדברים כש
 עיון זה.רב להשתמשגם כאן, בפרשתנו, אפשר 

ייבים חהנים הם המייצגים את העם בבית המקדש ווהכ
כמחנכי  ,להיות מחוברים אל כל העם. מתוקף תפקידם

הם נדרשים להיות מאירי פנים כדי שעם ישראל  ,הדור
יוכל לקבל מהם את השפעת הקדושה השורה בבית 
המקדש. מתוך כך הם נדרשים להתרחק מכל דבר 

כל חינניים ים להיות הם חייב ;טומאה וטומאת המתים
 הזמן.

ר ַבָָּׂשֶדה ְוהִּ הרמב"ן על הפסוק "וַ  ה ְבאֵּ ֵּנֵּ הַיְרא ְוהִּ ָשם  ֵּנֵּ
י ים ָעֶליהָ  ְשֹלָשה ֶעְדרֵּ ן צֹאן ֹרְבצִּ י מִּ ר כִּ וא ַיְשקּו  ַהְבאֵּ ַההִּ

ים; ְוָהֶאֶבן ְגֹדָלה ַעל ר ָהֲעָדרִּ י ַהְבאֵּ  ב( ,כט )בראשית "פִּ
 מסביר:

זו ציון  –דבר אחר: "וירא והנה באר בשדה" 
  [;=ירושלים]

שבהם ]אלו שלוש רגלים  –"והנה שם שלשה עדרי צאן" 
יחזקאל לו,  ורא –ן אדם ממלאים ישראל את ציון כצא

שמשם היו שואבין  –"כי מן הבאר ההוא ישקו" ; לח(–לז
ֵּנֵּ ]...[  רוח הקודש ר ַבָָּׂשֶדה ְוהִּ ה ְבאֵּ ֵּנֵּ ָשם ְשלָשה ה ַוַיְרא ְוהִּ

וא יַ  ר ַההִּ ן ַהְבאֵּ י מִּ ים ָעֶליָה כִּ י צֹאן ֹרְבצִּ ים ֶעְדרֵּ ְשקּו ָהֲעָדרִּ
רְוָהֶא  י ַהְבאֵּ  ".ֶבן ְגֹדָלה ַעל פִּ

כלומר, כבר באירועים שעברו על אבותינו יש רמז על 
 התפקיד החשוב שממלא בית המקדש בחיי עם ישראל.

 הנים.ואלו הכ מבצע זאת הלכה למעשהשמי 
הנים לעם וגם בספר במדבר רואים הבדל מעניין בין הכ

  ן.יבא לידי ביטוי במנידבר ש ,ישראל
 נעיין במקורות:

 ג, מט(–, אא)מדבר ב
ר  ד: ֶאל ה'ַוְיַדבֵּ יַני ְבֹאֶהל מֹועֵּ ְדַבר סִּ ְבֶאָחד ַלֹחֶדש  ֹמֶשה ְבמִּ

ֶאֶר  אָתם מֵּ ית ְלצֵּ נִּ י ַבָשָנה ַהשֵּ נִּ םַהשֵּ ְצַריִּ אֹמר ץ מִּ  ְשאּו ֶאת לֵּ
י רֹאש ָכל ְשְפֹחָתם ֲעַדת ְבנֵּ ל ְלמִּ ְשָראֵּ ית ֲאֹבָתם יִּ ְסַפר  ְלבֵּ ְבמִּ

מֹות ָכל ים ָשָנה ָוַמְעָלה ָכל ָזָכר ְלֻגְלְגֹלָתם. שֵּ ֶבן ֶעְשרִּ א  מִּ ֹיצֵּ
ל ְשָראֵּ ְבֹאָתם ַאָתה ְוַאֲהֹרן ָצָבא ְביִּ ְפְקדּו ֹאָתם ְלצִּ [ ...] תִּ

ר  אֹמר ֶאל ה'ַוְיַדבֵּ ְפֹקד ְוֶאת ַאְך ֶאת .ֹמֶשה לֵּ י לֹא תִּ וִּ ה לֵּ  ַמטֵּ
ָָּׂשא ל רֹאָשם לֹא תִּ ְשָראֵּ י יִּ  .ְבתֹוְך ְבנֵּ

 
 טו(–, ידג)במדבר 
ר  אֹמר ֶאל ה'ַוְיַדבֵּ יַני לֵּ ְדַבר סִּ י  ְפֹקד ֶאת .ֹמֶשה ְבמִּ וִּ י לֵּ ְבנֵּ

ְשְפֹחָתם ית ֲאֹבָתם ְלמִּ ֶבן ָכל ְלבֵּ ֹחֶדש ָוַמְעָלה,  ָזָכר מִּ
ם ְפְקדֵּ  .תִּ

 
 כז(–כב ו)במדבר 

ר  אֹמר. ֶאל ה'ַוְיַדבֵּ ר ֶאל ֹמֶשה לֵּ אֹמר  ַאֲהֹרן ְוֶאל ַדבֵּ ָבָניו לֵּ
י ֹכה ְתָבְרכּו ֶאת ל ְבנֵּ ְשָראֵּ , ה'ְיָבֶרְכָך  ָאמֹור ָלֶהם. יִּ

ְשְמֶרָך. ר  ְויִּ יֻחֵֶּנָך. ה'ָיאֵּ ֶליָך, וִּ ָָּׂשא  ָפָניו אֵּ ֶליָך  ה'יִּ ָפָניו אֵּ
ם ְלָך ָשלֹום. י ַעל ְוָשמּו ֶאת ְוָישֵּ י  ְשמִּ ל ַוֲאנִּ ְשָראֵּ י יִּ ְבנֵּ

ם  .ֲאָבְרכֵּ
 

שבתוכם כמובן גם  ,כי את שבט לוי רואים מן המקורות
בנפרד מכל עם  ,מונים מבן חודש ומעלה ,הניםוהכ

ישראל. זאת מפני שאת מחנכי הדור צריך להכין כבר מבן 
 .דש ומעלה. עבודה חינוכית אינה דומה לשאר עבודותחו

בנשמות וכל טעות קטנה עלולה לגרום  יםכאן מתעסק
 דרשו מאמצים גדולים מאוד.ינזק גדול שלתקנו י

 
 מיכל אודסר
 סטודנטית במסלול לחינוך מיוחד 

 יעוץ חינוכייובתכנית השלמות ל
 

 

 

 

 

 

שנת שמיטה
 על השמיטה ועל אקולוגיה 

 
ים ֶאת יֶצר ה' ֱאֹלהִּ ן "ַויִּ ים ָהָאָדם ָעָפר מִּ ְשַמת ַחיִּ ַפח ְבַאָפיו נִּ ן [...] ָהֲאָדָמה, ַויִּ ים מִּ ץ ֶנְחָמד  ָהֲאָדָמה ָכל ַוַיְצַמח ה' ֱאֹלהִּ עֵּ
ים ֶאת [...]ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל  ַקח ה' ֱאֹלהִּ הּו ְבַגןָהָאָדם  ַויִּ חֵּ ֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלָשְמָרּה" )בראשית ב ַוַיֵּנִּ אחד מתפקידי  .(וט–, זעֵּ

האדם הוא לעבד את האדמה ולשמור עליה, כפי שאומר המדרש: "בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון נטלו והחזירו 
בראתי, תן דעתך שלא תקלקל  על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך

מצוות שביעית היא  .ד"ה א ]יג[( ,פרשה ז [,וילנא]ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך" )קהלת רבה 
" )ויקרא  אחת הדרכים לשמור על מעשה הבריאה. בפרשיית השמיטה בספר ויקרא נאמר: "ְוָשְבָתה ָהָאֶרץ, ַשָבת ַלה'

ְהֶיה ָלָאֶרץ" )ויקרא כהוכן: "ְשנַ  ,ב(, כה לא שביתת האדם. גם  ;הדגש בפסוקים הללו הוא שביתת הארץ .ה( ,ת ַשָבתֹון יִּ
 ,הרמב"ם מתייחס למבנה זה של הפסוקים ואחד הטעמים שהוא נותן למצוות שמיטת הקרקעות בשנה השביעית הוא

כלומר  .ה נבוכים, חלק שלישי, פרק לט("כדי שירבה יבול האדמה ותתחזק בהברתה ]=בלא זריעתה ועיבודה[" )מור
אולם מנוחה זו אינה הזנחה מוחלטת של  ,הקרקע תחדש כוחותיה ותושבח בעקבות המנוחה הזמנית שתינתן לה

 ל עלוהקרקע וגידוליה. ניתן להשקות את האילנות הגדלים בה וניתן לקטוף ולאכול את היבול הצומח באותה שנה, הכ
 רה זו על הקרקע וגידוליה משתלבת עם השמירה על האיזון האקולוגי הטבעי.פי הכללים שקבעו חז"ל. שמי

 מקורות 
 99–93' מ, ע(תשנ"ד)( 118–117היבט אקולוגי, שמעתין , לא ) –השמיטה  ,שביב, יהודה
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