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בס"ד

לכבוד
רבני העיר שליט"א,
רבני ומפקחי עירובין
יו"ר וממוני המועצה הדתית
די בכל אתר ואתר

הנדון :יום עיון בדיני תל המתלקט וצירופו לקו העירוב
חלק גדול מערי וישובי ישראל מוקפים בחלקם במדרונות הרים וסוגי תל שונים.
מבחינה הלכתית ,כאשר בגובה של י' טפחים קיים שיפוע של עד ד' אמות ניתן לצרף את המדרונות כמחיצה ,והוא
הנקרא :תל המתלקט.
את תל המתלקט ניתן לצרף לקו העירוב ,ובתנאי ששיפועו הוא כנדרש בהלכה ,ואין פירצות בתוך התל .את קו
העירוב יש להצמיד למדרונות התל.
לצירוף תל המתלקט לקו העירוב קיימות מעלות הן מבחינה מעשית והן מבחינה הלכתית.
אולם ,הצד המעשי של צירוף תל המתלקט לעירוב הינו מורכב מאוד ,ובמיוחד במדרונות ששיפועם משתנה בכל
חלקי גובה המדרון .במקרים רבים התל פסול למחיצה גם כאשר הינו גבוה מאד.
מאחר ובמקומות רבים בארץ אכן משתמשים בתל המתלקט כחלק מקו העירוב ,הוחלט לערוך יום עיון בנושא זה
לצורך ליבון העניינים ובירורם ,והתאמת התל לפי הדרישות ההלכתיות.
ביום העיון יוצגו כלי מדידה ומכשירים ויוקרנו שקפים המבארים את דיני תל המתלקט – הלכה למעשה .השקפים
בנויים מתוך ספרי בדיני תל המתלקט הרואה אור בימים אלו .הספר יוצג ביום העיון.
יום העיון יתקיים בעז"ה ביום ראשון בבוקר  ,ב' מנחם אב ) 3אוגוסט  (2008בין השעות  14:00 -9:30באולם
הרבנות הראשית לישראל ,רחוב ירמיהו  - 80בית יהב ,ירושלים .בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל
שליט"א ,מנכ"ל הרבנות הראשית ואנשי משרד ראש הממשלה האחראים על מחלקת העירובין.
בסיום יום העיון תהיה אפשרות להציג שאלות מעשיות בכל ענייני עירובין הלכה למעשה.
ע"פ דרישות הביטחון ,על המעונינים להשתתף ביום העיון להירשם מראש.
ניתן להירשם בפקס 08-8528951 :ולצרף את הפרטים כולל :שם פרטי ושם משפחה ,מס' תעודת זהות ,הכתובת
והתפקיד.
על המשתתפים ביום העיון לזכור להצטייד בתעודת הזהות ,ולהציגה בכניסה לבניין.
ההשתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום.
בכבוד רב,

הרב חיים קלמנוביץ
מרכז הועדה
לבירורים בענין יום העיון ניתן לפנות לטל' ,08-8531954 :או בנייד.052-4623752 :

