
סדר הפרשת תרומות ומעשרות:
בתרומות  וחייבים  ישראל  מארץ  הבאים  וירקות  פירות  בעירנו  למצוא  הרבה  ששכיח  היות 
ומעשרות, ורבים שואלים ומבקשים לדעת היאך להוציאם מטבלם, על כן מביאים אנו בזה סדר 

הפרשת תרומות ומעשרות.

1% מכל אחד ממיני הפירות שיש לפנינו )אם יש כמה  תחילה יש להסיר מעט יותר מ 
מינים(, ולאחר מכן לומר את נוסח הפרשת תרומות ומעשרות במלואו. אין מברכים על 
וודאי  וודאי )אצלנו בחו"ל אפילו כשמקור הפרי או הירק הוא  ההפרשה אלא על טבל 

מארץ ישראל אינו אלא בגדר ספק טבל, ועל כן אין מברכים עליו(.

מההפרשות  חלק  בפועל  ומעשרות",  תרומות  "הפרשת  בביטוי  משתמשים  שאנו  אף 
נעשות על ידי ציון מקום המתנות ו"קריאת שם" בלבד )מעשר-ראשון ומעשר-שני או 
מעשר עני(. רק את המתנות שאסור לאוכלם בסיום ההפרשה )תרומה גדולה ותרומת 

מעשר(, אותם בלבד מסירים לפני ההפרשה.

צריך להניח מטבע שערכו לכל הפחות שוה פרוטה )שהוא שוה ל 1/40 גרם כסף צרוף – 
ובמטבע של 25 סענט יוצא מכלל כל ספק(, במקום משומר שיהיה מיוחד לפדיון מעשר 
המטבע  וכשנתמלא  בו.  הכלולים  הפרוטות  כמספר  מטבע  כל  על  לחלל  ואפשר  שני. 
שהקציב, יחללוהו כולו חוץ מפרוטה החמורה שבו על מטבע ששויו יותר משוה פרוטה 
ויאמר: 'פרוטה החמורה של מעשר שני שבמטבע זה ישאר מעשר שני, והמותר של מעשר 
שני וכן הרבעי שיש בו יהא מחולל הוא וחומשו על מטבע זה'. את המטבע צריך לאבד 

וישחקם ויזרה לרוח או יטיל לים.

שנת תשע"ח - שנה השלישית למניין השמיטה, היא שנת מעשר עני.

ויש לומר בזה הנוסח:

ַצד ְצפֹונֹו אֹותֹו  דֹוָלה ְבּ רּוָמה ְגּ אן ֲהֵרי הּוא ְתּ ֵיּׁש ָכּ ָאה ֶשׁ יֹוֵתר ֵמֶאָחד ִמֵמּ
ל  ַצד ְצפֹונֹו ֶשׁ מֹותֹו ְבּ ָעה ֲחָלִקים ְכּ ְשׁ אן ְועֹוד ִתּ ֵיּׁש ָכּ ָאה ֶשׁ *( ֶאָחד ִמֵמּ
ר  יִתיו ַמֲעׂשֵ ֲעׂשִ ָאה ֶשׁ ר ִראׁשֹון. אֹותֹו ֶאָחד ִמֵמּ ירֹות *( ֲהֵרי הּוא ַמֲעׂשֵ ַהֵפּ
ָצִריְך  ְוִאם  רֹומֹו *(  ְדּ ַצד  ְבּ ָעִני  ר  ּוַמֲעׂשֵ ר *(  רּוַמת ַמֲעׂשֵ ְתּ ִראׁשֹון ָעשֹּוי 
רּוָטה  ְדרֹומֹו *( ּוְמחּוָלל הּוא ְוחּוְמׁשֹו ַעל ְפּ ִני ִבּ ר ֵשׁ ִני ְיֵהא ַמֲעׂשֵ ר ֵשׁ ַמֲעׂשֵ
ִני. ִאם הּוא ְרָבעי ְיֵהא ְמחּוָלל הּוא  יָה ְלִחּלּול ַמֲעשֹר ֵשׁ ַחְדִתּ ִיּ ַע ֶשׁ ַמְטֵבּ ּבְ

ִני ּוְרָבעי. ר ׁשֵ יָה ְלִחיּלּול ַמֲעׂשֵ ַחְדּתִ ִיּ ַע ֶשׁ ְטֵבּ ַמּ רּוָטה ַבּ ְוחּוְמׁשֹו ַעל ְפּ

ל ִמין ַעל ִמינֹו *( אם מעשר מינים הרבה צריך להוסיף: ָכּ


