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בס"ד

לכבוד
רבני העיר שליט"א וכל הממונים והאחראים על העירוב
הנדון :מסירה של סקירת מצב ומפת העירוב העירוני שבישובכם
ראשית דבר ,ברצוננו להודות לכל רבני העיר ,לרבני מחלקות העירובין והמפקחים שהטריחו את
עצמם לבוא ולהשתתף ביום העיון שנערך לא מכבר בבית הרבנות הראשית בירושלים.
ביום העיון הוגשו אלינו בכתב ע"י המשתתפים פניות רבות ,ואנו נפעל בעז"ה להשיב על כולן.
ברצוננו להבהיר להלן בקצרה את סיכום יום העיון) :סיכום זה מיועד גם לכל מחלקות העירובין
בארץ אשר מסיבות שונות לא השתתפו ביום העיון(.
א .הרבנות הראשית לישראל הקימה ועדת עירובין ארצית אשר תפקידה הוא לייעץ ולסייע הלכתית
בכל הקשור לתחום ההלכתי של בניית העירוב והפיקוח על כשרותו ,וכן גם לתת מענה לפניות
הרבות של הציבור הרחב בענין מצב העירוב בערי ובמושבי ישראל.
ב .הרבנים הראשיים לישראל שליט"א הרחיבו את הדיבור ביום העיון על המורכבות ההלכתית
הסבוכה של העירוב ,וקראו לכל מחלקות העירובין בארץ לזמן את רבני חברי ועדת העירובין
הארצית של הרבנות הראשית לסייר בעירוב שבעירם ובישובם.
ג .הרבנים הראשיים לישראל הדגישו את הצורך במיפוי מקצועי של העירוב בכל הארץ.
ד .ביום העיון נמסרו הרצאות הכוללות הנחיות הלכתיות מעשיות לבניית העירוב ולפיקוח על
כשרותו .בהרצאות הוצגו שקפים ,מכשירים וכלי מדידה רבים הנדרשים לצורך הקמת העירוב כדין.
לאור הסיכומים הנ"ל ,נבקשכם להעביר לכתובת המצ"ב בהקדם ,סקירה של תמונת מצב העירוב
בעירכם ובישובכם ,וכן את מפת העירוב .בסקירה זו יש לציין את כל מרכיבי העירוב בעיר כמו:
צורת הפתח ,צירוף עמודי חשמל ,תל המתלקט ועוד .וכן את ריבוע העיר המשמש לקו של תחום
שבת.
בעריכת מפת העירוב ניתן לסמן את כל מרכיבי העירוב ואת ריבוע העיר על גבי המפה.
נשמח מאוד לעמוד לשירותכם ולבוא לעירכם ולישובכם כדי לייעץ ולסייע הלכתית בכל הנדרש.
יובהר ויודגש ,כי הסיור במקום ישובכם נועד כאמור לשם ייעוץ והדרכה בלבד ,ואיננו משמש ח"ו
למטרת ביקורת .ותשועה ברוב יועץ.
מפות וסקירת מצב יש לשלוח לפי הכתובת:
הרב חיים קלמנוביץ  -קרית אברמסקי  102\15אשדוד.
את הסיור בעירכם ובישובכם ,יש לתאם בטל054-5595546 .
בכבוד רב,
הרב חיים קלמנוביץ
חבר ועדת העירובין הארצית

