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הנושא :הזמנה ליום עיון בהלכות עירובין  -הלכה למעשה
בתקופה האחרונה קיימת תנופה גדולה של בניית גשרים ומנהרות ברחבי הארץ .הגשרים והמנהרות נבנים לצורך
סלילת מסלולי תחבורה לכלי רכב ולרכבות ,ומעל אפיקי נחל המצויים בתוך הערים.
במקומות רבים ,הגשרים והמנהרות נבנים בסמוך לקו העירוב ,ובנייתם עלולה לפגוע בתקינות הקו .כמו"כ קיימות
השלכות הלכתיות לדעת פוסקים הסוברים שהגשר פוסל את קו העירוב הבנוי מתחתיו.
בערים רבות ,הגשרים מחברים שתי ערים .חיבור זה יוצר השלכות הלכתיות בקביעת תחום שבת בין הערים.
חיבור הערים ע"י הגשרים קיים בערי גוש דן ,בערי השרון ,בערי הצפון ודרום הארץ.
משום כך ,קיים צורך חיוני ודחוף למחלקות העירובין של כל ערי וישובי ישראל לערוך לאלתר מפות מקצועיות
ועדכניות של עירוב שבת שבתחום ישובם .מפות אלו אמורות לשמש את הציבור הרחב הדורש לדעת את קו העירוב
המעודכן ,וכן לקביעת תחום שבת לשם היתר הליכה מחוץ לעיר ,ומעיר אחת לשניה.
נחיצות מיוחדת בענין זה קיימת בחלק גדול מהערים בהם מצויים בתי חולים המשרתים את האוכלוסייה של כל
הערים שמסביבם ,וקיים צורך לוודא את היתרי ההליכה בשבת לבתי חולים אלו.
יצויין ,כי בעבר פנתה כבר ועדת העירובין בענין זה לכל מחלקות העירובין בארץ ,וכאמור עקב התנופה הגדולה של
בניית גשרים ומנהרות קיים צורך דחוף במיפוי מקצועי ועדכני של כל ערי ישראל.
בעיות קשות קיימות גם בבריתות מילה הנערכות בשבתות במושבים הסמוכים לערים גדולות .במושבים אלו ,נפוץ
מאוד שקרובי המשפחה ,ולעתים מזומנות גם המוהל המשתתפים בברית ,מגיעים בשבת מערים שמחוץ לתחום.
כדי למנוע מכשולות הלכתיים חמורים בענין זה קיימים בחלק מן הישובים פתרונות הלכתיים שונים הבנויים ע" פ
ההלכות המורכבות והסבוכות של קביעת תחום שבת ועירוב תחומין .
לשם ליבון העניינים וההלכות בנושאים אלו יתקיים בעז"ה יום עיון ביום ראשון כ"ה באייר תשע"א
) (29.5.2011באולם הרבנות הראשית ,בית יהב רח' ירמיהו  80ירושלים ,בשעות הבוקר החל מ . 14:00 – 9:00
ביום העיון ישתתפו הרבנים הראשיים לישראל שליט"א ,מנכ"ל הרבנות הראשית ,מנהל מחלקת העירובין במשרד
לענייני דתות ,וכן רבני ערים ,יושבי ראש מועצות דתיות ורבני מחלקות העירובין בארץ ,וימסרו בו הרצאות ע"י
רבני מחלקת העירובין ואנשי מקצוע בתחומים אלו .לשם המחשת ההלכות המעשיות יוצגו ביום העיון שקופיות
רבות מתוך הספר :דיני גשרים וצירופם לקו העירוב שיצא לאור לאחרונה ע"י הרב חיים קלמנוביץ.
במסגרת יום העיון תינתן למשתתפים האפשרות להציג שאלות הלכתיות בפני רבני ועדת העירובין הארצית.
כמו"כ תינתן האפשרות למחלקות העירובין בארץ להגיש פניה לסיור בקו העירוב בעירם ובישובם ,לשם אישור
תקציבי עתידי של תוכנית אחזקה ושיפוץ הקו בעירם .הסיור ביעוץ ובפיקוח קו העירוב איננו כרוך בתשלום
)פרט לכיסוי הוצאות הנסיעה(.
ע"פ דרישות הביטחון ,המעוניינים להשתתף ביום העיון עליהם להירשם מראש ולציין :שם ,כתובת ,מס' טל'
ותיאור התפקיד ,ולהעבירם בדואר אלקטרוני kalmanovsara@gmail.com :או בטל'. 08-8531954 :ניתן
להשאיר הודעה קולית .על המשתתפים ביום העיון להציג תעודת זהות .ההשתתפות איננה כרוכה בתשלום.
יום העיון נערך לזכרו של הרב זימל קלמנוביץ זצ"ל שביום זה חל יום השנה לפטירתו.
בכבוד רב,
הרב חיים קלמנוביץ – מרכז ועדת העירובין הארצית
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