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 10.9.21 | בתשפ" ד' בתשרי | וילךפרשת  | 1085 'ליון מסיג

 פרגולה והשמיטה
 הרב צחי פנטון

 

פרגולה לאחרונה. -סטיסטיקאי פרופסור סרג'ו דלהבשבוע שעבר התפרסמו תוצאות מחקר הקשור לשמיטה, שערך ה   
מיליון בארצות הברית  6-מיליון בישראל, כ 6.93מיליון יהודים המחולקים באופן הבא:  15.2על פי המחקר יש בעולם 

גם צורף פירוט כמה יש בכל ארץ. באיראן למשל  מיליון יהודים מפוזרים בשאר ארצות העולם. במחקר 2.3-ועוד כ
לחוק השבות' ולאו דוקא  בתוניס. כמו כן צוין שאם סופרים לפי קריטריון 'זכאים 1,000-במרוקו וכ 2,000יהודים,  9,500

 מיליון. 25.3-על פי ההלכה, מספר היהודים בעולם הינו כ
*** 

מיליון. כלומר בישראל  15.2מיליון מתוך  6.93ישראל ישנם של היהודים הכשרים פחות או יותר. ב נחזור למספריהם   
. כיצד אם כן זה קשור לשמיטה? ובכן, חז"ל מלמדים אותנו שישנן כמה מצוות מהעם היהודי 45.3% -כחיים כיום 

  התלויות בכך שרובו של העם היהודי נמצא בארץ ישראל. הגמרא במסכת ערכין )דף ל"ב עמוד ב( אומרת:
בזמן  "וקראתם דרור בארץ לכל יושביה",אובן ושבט גד וחצי שבט המנשה בטלו יובלות, שנאמר: "משגלו שבט ר   

  שכל יושביה עליה ולא בזמן שגלו מקצתן".
עם ישראל יהיה בארצו כדי שיהיה יובל. אולם מקובל על הפוסקים שכאשר  שכללכאורה על פי הגמרא הזו צריך    

  '.רובו ככולו' –מר '. כמו שמקובל לורובכתוב 'כל' הכוונה '
*** 

-הרב זוין זצ"ל הביא לכך הוכחה נאה. על פי המשפט הידוע המופיע בגמרא במסכת עבודה זרה )דף ל"ו עמודים א   
 ב'( :

 רוב"וסמכו רבותינו על דברי רשב"ג ועל דברי רבי אלעזר בר צדוק, שהיו אומרים: 'אין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ  
דאמר רב אדא בר אהבה: מאי קרא )מלאכי ג, ט( "במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים  .בור יכולין לעמוד בה'יצ

  " אי איכא גוי כולו אין, אי לא לא".כולוהגוי 
הציבור". מכאן שרובו ככולו! אם כן גם כשכתוב "לכל יושביה"  רוב" למדו חז"ל על "כולומהפסוק "הגוי  –שימו לב   

 .עוד תנאים לחיובו של היובל, אך במאמר זה נעסוק רק בנושא 'הרוב'(הכוונה "לרוב" עם ישראל. )ישנם 
*** 

 ישנן מצוות נוספות התלויות במצוות היובל. כאשר הוא מבוטל גם הן מבוטלות מן התורה. כמו שכתב הרמב"ם:  
ין מקבלין גר אין נוהג עבד עברי, ולא בתי ערי חומה, ולא שדה אחוזה, ולא שדה חרמים, וא –"ובזמן שאין היובל נוהג 

תושב, ונוהגת שביעית בארץ מדבריהם, וכן השמטת כספים בכל מקום מדבריהם כמו שביארנו". )הלכות שמיטה ויובל, 
 פרק י' הלכה ט'(

בשל היותם תלויות ברוב ישראל על מדרבנן  לעניינו, 'ביום יום שלנו', חשוב לציין את המצוות שחיובן כיום הינו   
 .שרות, וחלה )אגב, כלאים וערלה אינן תלויות בכך, וגם בימינו הינן מדאורייתא(אדמתן: שמיטה, תרומות ומע

*** 
מעם ישראל. דהיינו חלק  45.3%פרגולה. כאמור על פי מחקרו נמצאים בארץ ישראל -כעת נחזור למחקרו של דלה   

כה שאין כאן המקום . יש לכך השלכות רבות להלמדרבנן השמיטה השנה הינה גדול, אך לא רוב. לאור זאת )לצערנו!(
הדין יהיה למשל לקולא ולא  –לפרט, אך נציין למשל שספק דרבנן לקולא, ולכן בספק שיתעורר השנה בפירות וירקות 

כל מי  –אז קדימה לעבודה  העם! בלבד ותינוק, ואנחנו כאן רוב 4.7%עוד לחומרא. מאידך יש במחקרו דבר מעודד: 
לארץ ישראל, או לשדך שידוכים ולהגדיל את המשפחות היהודיות, ולעשות  יםשיכול צריך לסייע להביא עוד ועוד עול

 כל מה שיכול להפוך אותנו לרוב. כדי שהשמיטה תהיה דאורייתא כמובן! :(
*** 

ִשים  ִביֵאנּו שָׂ ה תְּ ַהּיֹום ַהזֶּ יהי רצון שיתקיימו דברי ישעיהו הנביא שנגיד ברגש עז בסוף מוסף של יום הכיפורים: כְּ
ִזבְּ ּושְּ  ם וְּ ִתי עֹוֹלֵתיהֶּ ִפלָׂ ֵבית תְּ ִתים בְּ ִשַמחְּ ִשי וְּ דְּ ל ַהר קָׂ ֵלם. ַככָׂתּוב "ַוֲהִביאֹוִתים אֶּ ַין שָׂ ִבנְּ צֹון ַעל ֵמִחים בְּ רָׂ ם לְּ  ֵחיהֶּ

ַעִמים"! ל הָׂ כָׂ ֵרא לְּ ה ִיקָׂ ִפלָׂ ִחי ִכי ֵביִתי ֵבית תְּ בְּ  ִמזְּ
 גמר חתימה טובה לכל בית אלקנה!

 



    

 

 

   

      

   

 

 

 

 

 

    

  

   

 

 

 

 ספריית אלקנה 
 

 שעות פתיחת הספרייה ערב יום כיפור 
 .16:00-19:00, 9:00-12:00  –יום ראשון 

 . 9:00-12:00  – יום שני 
 . 16:00-19:00 –  יום שלישי
 . , ערב כיפור הספרייה סגורה יום רביעי 

 .יום חמישי , יום כיפור 
 . 9:00-11:00  – יום שישי 

 .בברכת שנה טובה ומבורכת
 כתיבה וחתימה טובה 

 צוות הספרייה 
03-9362122 .https://elkana.library.org.il/ 

 

 

 פלוס 50תכנית השבוע במועדון 
 

 .אהבה בת עשרים –הנושא: בלגיה  .עם יואל שתרוג – 20:00ו' בתשרי בשעה  12.9.21יום ראשון   
 .הנושא: התשובה בספר יונה, בין פנטזיה למציאות .ארי-עם מיכאל בן – 11:00ז' בתשרי בשעה  13.9.21יום שני   

 גמר חתימה טובה!   
 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felkana.library.org.il%2F&data=04%7C01%7C%7C0410bb7f7a04466d663708d97360e3a1%7Cd54891a9014e4aa7837f079587c8ee82%7C0%7C0%7C637667682243569983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Mgj7HyeXtLf1%2BPC0oSIhjEFroEolr35aZC5lSdkmFwI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felkana.library.org.il%2F&data=04%7C01%7C%7C0410bb7f7a04466d663708d97360e3a1%7Cd54891a9014e4aa7837f079587c8ee82%7C0%7C0%7C637667682243569983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Mgj7HyeXtLf1%2BPC0oSIhjEFroEolr35aZC5lSdkmFwI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felkana.library.org.il%2F&data=04%7C01%7C%7C0410bb7f7a04466d663708d97360e3a1%7Cd54891a9014e4aa7837f079587c8ee82%7C0%7C0%7C637667682243569983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Mgj7HyeXtLf1%2BPC0oSIhjEFroEolr35aZC5lSdkmFwI%3D&reserved=0
https://lionsroardharmacenter.org/calendar/book-club-2018-08-01-2018-08-05-2018-12-02/2020-12-06/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

 

 

  

 

 

 2022-2021ההרשמה לשנת החוגים תשפ"ב 
 

 נפתחה ההרשמה לחוגים של המתנ"ס!!
 יש לנו בשבילכם מגוון חוגים השנה והוספנו תחומים מעניינים חדשים!!

 חוברת החוגים הופצה באופן דיגיטלי לכל התושבים.
 וכדורסל.פתחו כבר בתחילת ספטמבר: מוזיקה, מחול, תורניים יהחוגים שי

 שאר החוגים יפתחו מיד לאחר החגים )תחילת אוקטובר(.
 רשם!יהקבוצות מוגבלות במספר המשתתפים ולכן כדאי למהר ולה

 .03-9109040פרטים במזכירות המתנ"ס . הרשמה באתר המועצה
 

 ��תודה  –שלנו ועשו לייק ותצטרפו כחברים  כנסו לדף הפייסבוק
https://www.facebook.com/matnaselk 

 
 

https://www.facebook.com/matnaselk


    

 

  

   

      

   

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 

 

 



 

        

   

 

 

 

  

 מוטי גנץ
 

 קציצות במיץ עגבניות

 מצרכים
 .ג בשר הודו טחון"ק 1/2

 .קופסא רסק עגבניות 1
 .כפית פלפל שחור 1
 .כפית פפריקה מתוקה 1

 .כפית כורכום 1/2
 .כוס פרורית 1/2
 .כוס סוכר 1/4

 .מקולף ח אדמהתפו 1
 .גזר מקולף 1

 .שיני שום 2-3
 .ביצה 1

 אופן הכנה
 .שחור וכרכום פלפל ,פפריקה, רורית ואת התבליניםיאת הפ, האת הביצ מוסיפים ,שופכים את הבשר לתוך קערה  
 .את הגזר ואת שיני השום תפוח האדמה,מגרדים לתוך הקערה את   
 .ומניחים במקרר את העיסה למשך שעה מערבבים היטב  
 :גשים להכין את הרוטב של הקציצותינבמקביל   
את הסוכר  ומוסיפים, כוסות מים 2-3מוסיפים . פלפל שחורושופכים לסיר את רסק העגבניות בתוספת פפריקה   

 .שהנוזלים בסיר מגיעים לכדי רתיחה אחרי
על אש  דקות 2-3-מכניסים לתוך הסיר ל. ים ויוצרים קציצותימרטיבים את היד ,מוציאים את קערת הבשר  

 .כשהסיר מכוסה חלקית, דקות על אש נמוכה 10ולאחר מכן  ,גבוהה
 אבון... יבת   

 

  – גברים, המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח)נשים וגם 
 . נשמח כולנו ליהנות מהרעיונות(pnina@elkana.org.ilאנא שילחו למייל 

 

 

by Unknown Author is  This Photo

ND-NC-CC BYlicensed under  

 ים בשכונה הצפונית, דיירים חדשאלגאליסיון וחיים  
 

בשכונה הצפונית, ברחוב עורי צפון באלקנה    לביתם החדשמפתח תקוה  לפני כחודש  אלגאלי הגיעו    חייםיון וס    
 בתדי  ע,  כיתה ה'ב 10בן  , אמנון  כיתה ו'ב  11.5  בת  נועה, יחד עם ארבעת ילדיהם:  (לשעבר  בית משפחת גוטרמן)  7
 .גן הדסב  5-בן ה  הונתן, ויכרמיםלומדים בבית הספר  שלושתם    –כיתה ג'  בוחצי   8
  ושירות , ואת  מי"ת צפתבית הספר אלמד ב  תיכוןב  .מושב דלתון שבגליל העליוןגדל ברך דין במקצועו, עוחיים,     
 .חבר לשכת עורכי הדין –מגשר  כ ועובדבעל תואר ראשון במשפטים, הוא    .מודיעיןעשה בחיל ה  צבאיה

ממשפחת חיימוב, , רמת גנית במקורה  סיון    
. שירתה  הרא"ה רמת גן  תיכוןב  תיכוןלמדה ב

בכפר הילדים    ראשונההשנה  ב  ירות לאומיש
בגן לילדים  שניה  השנה  , ובתלפיות בחדרה

ננת במשרד החינוך,  גהיא   כיוםם. אוטיסטי
)תסרוקות  מאפרת  וגם   שיער  ומעצבת 

 . בוגרת בית הספר ירין שחף (לכלות וערב
 מה הביא אתכם לאלקנה?     
ממש"    אותנו  איתגרה  הקרונה   .תקופת 

הבנו שאנחנו רוצים בית עם חצר, חיפשנו 
מוסדות חינוך ברמה  איכות חיים בשילוב 

   ."באלקנה, ואת כל זה מצאנו גבוה
 איך התמודדתם עם הקורונה?      
 נו מזמן איכות יבילנו בחיק המשפחה ונהנ"   

 ".משפחתי        
 

http://www.foodieling.com/2012/02/pancake-tuesday.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

לידיעת התושבים. כל הודעות המועצה, הצעות עבודה ברכות, מתפרסמות באתר היישוב. 
 https://www.elkana.org.il/index.php הקישור לאתר:

 

 

 
           

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 במחיר מעולה. . כרטיסים אחרונים בהחלטנותרו 
 אתם לא באמת מתכוונים להחמיץ את זה...

 https://bit.ly/3xwGtLsלפרטים מלאים: 
 https://bit.ly/3yooXdvלרכישה: 

 

https://www.elkana.org.il/index.php


 

 

 
           

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

שעות  –סוכנות הדואר 
 פעילות חגים תשפ"ב

 

הדואר  15.09.21 יום ד' ערב יום כיפור  
 .סגוריהיה 

פתוח  – 20.09.21ערב סוכות יום ב'   
 .08:00-12:00בשעות 

פתוח  – 22-26.09.21חול המועד   
 .08:00-12:00 בשעות

 פתוח בשעות – 27.09.21הושענא רבה   
08:30-12:00. 

 טובה וגמר חתימה טובהשנה 
 סוכנות דואר אלקנה

 
מרפאת אלקנה 

 בהדממה
 

מרפאת אלקנה תהיה בהדממה 
          .15.09.21-17.09.21בתאריכים 

פרידה שונשיין, מנהלת 
 אדמיניסרטיבית 

 

עמותת נר שמשון חי: 
קלנועית חדשה לטובת 

 הציבור
 

אנו שמחים מאוד לעדכן שעמותת נר    
שמשון חי, בסיוע תרומה נדיבה, רכשה 

 .קלנועית חדשה לטובת תושבי הישוב
הקלנועית מצוידת במנגנון צומת,   

ועומדת להשאלה לזמן קצר לכל תושבי 
הישוב או לאורחים שזקוקים לה ללא 

 .עלות
מוזמנים לפנות לאחד מאיתנו )הכי טוב  

 :בוואטסאפ(
 055-6633245 נעמה רמות

 052-3673418יצחק -אלישי בן
 052-6661081גולן וקראט 

 !בשורות טובות ושנה טובה  
 



  



 

 

   

   

 

   

    

   

 

 

 

  

   

 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 לידות
 .בת לאלעד ונעמה ,להולדת הנכדה ,לארלט וניסן סלומינסקי

 

 מצוה בר/בת
 .נכדה לרחלי ויוסי גנץ ,לבת המצווה של נעה ,לרעות ואודי ארבל

 
 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

 .צפוניתהשכונה בלמדורגים  נח, עם המעבראילה והלל ל

 


