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מן התלמוד

ְּתרּומֹות ּוַמֲעְׂשרֹות
ָרֵאל ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ֵמֶהם  ֶאֶרץ ִיׂשְ ְדלּו ּבְ ּגָ רֹות ׁשֶ ֵּיׁש לֹו ּפֵ ָאָדם ׁשֶ
ר  ִני" ּו"ַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ רֹות ֵיׁש "ַמֲעׂשֵ ין ַהַמֲעׂשְ רֹות. ּבֵ רּומֹות ּוַמֲעׂשְ ּתְ
ִני,  ר ׁשֵ ים ַמֲעׂשֵ ר ָעִני ֵאין ַמְפִריׁשִ ים ַמֲעׂשֵ ּה ַמְפִריׁשִ ּבָ ָנה ׁשֶ ָ ׁשּ ָעִני". ּבַ

ר ָעִני. ים ַמֲעׂשֵ ִני, ֵאין ַמְפִריׁשִ ר ׁשֵ ים ַמֲעׂשֵ ּה ַמְפִריׁשִ ּבָ ָנה ׁשֶ ָ ּוַבׁשּ
רֹות ְואֹוֵכל אֹוָתם  יִרית ֵמַהּפֵ רֹות ַמְפִריׁש ֲעׂשִ ַעל ַהּפֵ ִני: ּבַ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ
מּוַרת  רֹות ּתְ ַלִים. ִאם הּוא רֹוֶצה, הּוא ָיכֹול ִלְפּדֹות ֶאת ַהּפֵ ירּוׁשָ ַטֲהָרה ּבִ ּבְ

ַלִים ְוִלְקנֹות ּבֹו אֹוֶכל. ֶסף ֵיׁש ְלַהֲעלֹות ִלירּוׁשָ ֶסף, ְוֶאת ַהּכֶ ּכֶ
ֲעבּור ָהֲעִנִּיים. רֹות ּבַ יִרית ֵמַהּפֵ רֹות ַמְפִריׁש ֲעׂשִ ַעל ַהּפֵ ר ָעִני: ּבַ ַמֲעׂשֵ
ל  ית ִהּלֵ אי ְלֵבין ּבֵ ּמָ ית ׁשַ ין ּבֵ ָנה ָלִאיָלנֹות: ַקֶּיֶמת ַמְחלֹוֶקת ּבֵ ָ רֹאׁש ַהׁשּ
ָבט,  ׁשְ י א' ּבִ אי סֹוְבִרים ּכִ ּמָ ית ׁשַ ָנה ָלִאיָלנֹות. ּבֵ ָ ָמַתי הּוא רֹאׁש ַהׁשּ
ל  ית ִהּלֵ ָנה ָלִאיָלנֹות. ּבֵ ָ ָבט, הּוא רֹאׁש ַהׁשּ ל חֹוֶדׁש ׁשְ ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ָנה ָלִאיָלנֹות. ָ ָבט הּוא רֹאׁש ַהׁשּ ׁשְ י ט"ו ּבִ סֹוְבִרים ּכִ
ָנה ָלִאיָלנֹות הּוא  ָ ֹראׁש ַהׁשּ ל, ׁשֶ ית ִהּלֵ ַדַעת ּבֵ ַלֲהָלָכה ִנְפָסק ּכְ

ָבט. ׁשְ ט"ו ּבִ ּבְ

רבי פינחס בן יאיר הגיע פעם לעיר אחת. אמרו לו התושבים: 
רבינו, יש לנו בעיה חמורה! מכת עכברים התפשטה בשדותינו, 
איך  יודעים  ואיננו  מהתבואה  גדול  חלק  אוכלים  והעכברים 
ויצא  העיר  אנשי  כל  את  פינחס  רבי  כינס  מהם!  להיפטר 
לפניו. בשל  כל העכברים להתאסף  על  גזר  איתם לשדה, שם 
התמלא  והשדה  לדבריו,  העכברים  צייתו  הצדיק  של  קדושתו 
העיר:  אנשי  את  פינחס  רבי  שאל  מצפצפים.  עכברים  בהמוני 
העיר  אנשי  השיבו  העכברים?  אומרים  מה  אתם  מבינים  האם 
שלא  אומרים  העכברים  פינחס:  רבי  להם  אמר  לא!  בפליאה: 
ממנה  הפרשתם  ולא  שאספתם,  התבואה  את  כראוי  עישרתם 
את המעשרות כפי שצריך, ולכן הם נשלחו כדי להעניש אתכם 
לא  באמת  כך!  אכן  האנשים:  אמרו  תבואתכם.  את  ולאכול 
ואנו  זאת,  לעשות  כיצד  אותנו  למד  כראוי.  מעשרות  הפרשנו 
על  קיבל  כהלכה.  תבואתנו  כל  את  נעשר  שמהיום  מבטיחים 
עצמו רבי פינחס בן יאיר ללמד את אנשי העיר מה לעשות, ומיד 

הסתלקו כל העכברים ולא הזיקו יותר לתבואה.
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יש לי מושג / 
מכון התורה והארץ

מכון התורה והארץ הוא מכון למחקר, ליישום ולהסברה של המצוות 
התלויות בארץ, כגון שמיטה, תרומות ומעשרות, כלאיים וכדומה. 
המכון נוסד בשנת תשמ"ו )1986( בכפר דרום שבגוש קטיף, ולאחר 
ההתנתקות עבר ליישוב שבי דרום. במכון פועלים רבנים, מדענים 
ואגרונומים והוא משלב בין הלכה וחקלאות. המכון מפתח תוכניות 

החקלאות,  לשיפור  הקשורות 
חרקים,  ללא  ירקות  גידול  כמו 
והפחתת  במים  השימוש  צמצום 
השימוש בחומרי הדברה. בשנים 
לעסוק  המכון  החל  האחרונות 
גם בנושאים של איכות הסביבה, 

קיימות וצער בעלי חיים. 
מכון התורה והארץ )באדיבות המכון(

סרקו את הברקוד

וצפו בסרטון

חידת מילים
מהאותיות של המלה "מעשר" אפשר ליצור 

כמה מילים אחרות. זהו את המילים הללו!

1. אדם רע

2. פתח בגדר או בחומה

3. קולות חזקים

4. מופיע אחרי הברק

5. השגיח

6. כתב

7. חומר ממנו מכינים פקקים

8. חרק שאוכל בגדים

9. אדם חשוב ונכבד

10. טעם לא ערב


