
שדה תנובות לגליונות נושאים 1-100מפתח
 'עמ גיליון הכותב הנושא קטגוריה
הלכות
 ברכות

נקוב שאינו בעציץ הגדל פרי על ז ברכה שניאור  27 1 רווח.הרב
סלעים בצמר הגדל דבר על מאזוז"הגר ברכה  8 2 א"שליטמ

הנ שליט"הגר ל"בעניין עמאר  10 2 א"ש
הנ מאזוז"הגר ל"בעניין  7 3 א"שליטמ

ערלה עצי על האילנות ז ברכת שניאור  19 14 רווח.הרב
הנ מורכבים"בעניין עצים על ברכה ובעניין ז ל שניאור    83 רווח.הרב

הקשים החבושים רצאביג"הרה ברכת  18 15 יצחק
וירקות פירות על שהחיינו וקחי ברכת דוד  30 18 הרב

והמוגמר הבשמים המ"שו-ברכת אדרי בוארע יהודה  45 22 הרב
וברכה חומש לענין ושעורים חיטים אביטן הכוסס דוד  36 41 הרב

החרובים על העץ פרי בורא וענבים,ברכת ראש זיתים אליהו  יז 82 הרב
האדמה"ו"אילן"הגדרת הנהנין"פרי ברכות יוסףג"ההר לענין  יז 83 דוד

פלפלי ראש כס אליהו  כז 84 הרב
הנבעניי חיימוב ל"ן מישאל  לו 87 הרב

ברכה בלא הזה מהעולם להנות ראש אסור אליהו  לד 85 הרב
וברכה חומש לענין ושעורים חיטים אביטן הכוסס דוד  36 41 הרב

החומץ וברכת ושעורין חיטין ראש כוסס אליהו  לח 86 הרב
זית שמן על ראש ברכה אליהו  לב 87 הרב

ברכה לענין וטפל ראש עיקר אליהו  מא 89 הרב
ע ששותה שמן על אניגרון"ברכה ראש י אליהו  לד 88 הרב
בברכות הקדמה ראש בענין אליהו  לח 90 הרב

הנ בעניין ראש ל"המשך אליהו  לד 91 הרב
הסעודה עם הבאים ראש דברים אליהו  כד 92 הרב

הנ בענין ראש ל"המשך אליהו  כב 93 הרב
הנ בעניין וסי"המשך ראש כוםל אליהו  לג 94 הרב

דקל לבבות על ברכה בעניין דזורייב מכתב בכור  טז 93 הרב
הנ בענין תשובה ז ל"מכתב שניאור  יט 93 רווח.הרב

ונפל בידו שהיה פרי על המברך ראש דין אליהו  24 97 הרב
ופירות ירקות על שהכל ובירך מזונות,טעה פת,מיני

ראש ויין אליהו  24 98 הרב
מס משניות על מאזוז"הגר ברכות'הגהות  39 המאה א"שליטמ

הלכות
שבת
 ט"ויו

מערכת שעון באמצעות בשבת אוחנה השקיה ראובן  36 35 הרב
הנ בעניין אוחנה ל"המשך ראובן  48 36 הרב

יו א"בענין דרום ביישובי שני זצ"הגרב י"ט עוזיאל  9 13 ל"צ
הנ בעניין עוזיאל"הגרב ל"המשך  7 14 ל"זצצ

יו כשבת"האם למעשר קובע זצ"הגר ט מזרחי  7 40 ל"ש
ע המונח נקוב שבת"עציץ לעניין דינו מה יתדות ג

דינים שליט"הגר ושאר עמאר  ז 64 א"ש
ומקדש מפה פורס ראש דין אליהו  לג 83 הרב

באכילה מותרים האם במזיד בשבת שנקטפו ראש פירות אליהו  מז 86 הרב
תרנגוליםבדיקת פסח בלול וקחי חמץ דוד  39 5 הרב

יד טבל"יציאה של במצה הגר ח שליט"מרן יוסף  8 7 א"ע
פסח ומנהגי הלכות שליט"הגר לקט עמאר  16 41 א"ש

פסח לענין בכמון דגנים ז תערובת שניאור  יא 47 רווח.הרב
הנ ז ל"בעניין שניאור  ז 53 רווח.הרב

בדגי חמץ תערובת של קפואיםחששות ז ם שניאור  יג 53 רווח.הרב
הנ ז ל"בעניין שניאור  ז 65 רווח.הרב

מעובדים תשס–דגים לפסח ז ה"כשרות שניאור  ז 59 רווח.הרב
לפסח הדגים שלום כשרות בר אליהו  כז 59 הרב
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לפסח הדגים ז טבלה+כשרות שניאור  ח 88 רווח.הרב

לגוי חמץ מכירת חמץ,בדין בלאוהמוכר יהודי של
שליט"הגר ידיעתו עמאר  ט 65 א"ש

בדגים ובתוספים בדגים חמץ ז חששות שניאור  ח 95 רווח.הרב
קפה בנס חמץ ז חששות שניאור  ח 95 רווח.הרב

לפסח המאכלים כשרות שליט"הגר הלכות עמאר  י 95 א"ש
ספירת
העומר

 ושבועות

העומר ספירת שליט"הגר דיני עמאר  ח 83 א"ש
השבועות ההר-חג בתחתית שליט"הגר ויתייצבו עמאר  יא 84 א"ש

השבועות חג ומנהגי שליט"הגר הלכות עמאר  יא 24 א"ש
השבועות לחג ומנהגים שליט"הגר דינים עמאר  יב 84 א"ש

בין
 המיצרים

אב לחודש ומנהגים שליט"הגר דינים עמאר  יא 91 א"ש
לימי ומנהגים דינים המצר"לקט שליט"הגר "יםבין עמאר  11 96 א"ש

באב"ט באב"ט ו חדשות–ו לנטיעות היום ז חשיבות שניאור  7 97 רווח.הרב
ראש
השנה

   כ"ויו

השנה ראש בסימני חרקים ז חששות שניאור  ז 55-56 רווח.הרב
השנה ראש בסימני חרקים ז חששות שניאור  ז 61 רווח.הרב
בלילו הסימנים אכילת מנהג השנהבענין ראש סדר.ת

אלו,האכילה בסימנים מחרקים ז והזהירות שניאור  11 98 רווח.הרב
הכיפורים ליום ומנהגים שליט"הגר דינים עמאר  ז 86 א"ש

סוכה
וארבעת
 המינים

עראי של לדירה והכנס קבע של מדירה שליט"הגר צא עמאר  יב 91 א"ש
נקוב שאינו בעציץ שגדל שליט"הגר אתרוג עמאר  7 1 א"ש

בעציצים למצוה ערבות ושיווק דורון"הגר גידול בקשי  8 1 א
נקוב שאינו בעציץ הגדל אתרוג ז כשרות שניאור  27 1 רווח.הרב

טבל של אתרוג ראש בדין אליהו  32 8 הרב
ללוי נתן ולא מקום שקבע או טבל ז אתרוג שניאור  14 44 רווח.הרב

המ ארבעת למצות בהדסים ערלה יעקב יניםדין יעקב  36 8 הרב
המינים לארבעת ומנהגים דינים שליט"הגר לקט עמאר  7 20 א"ש

ללוי נתן ולא מרקום שקבע או טבל ז אתרוג שניאור  14 44 רווח.הרב
שביעית לעניין המינים ארבעת דיני ז תקציר שניאור  ז 78-79 רווח.הרב

עץ סככת גבי על שליט"הגר סיכוך עמאר  9 44 א"ש
וקדושתה-הסוכה בנייתה שליט"הגר מצות עמאר  8 98 א"ש

הזה"–חנוכה חנוכה ובזמן ההם שליט"הגר "בימים עמאר  י 93 א"ש
ערלה של זית בשמן חנוכה נר וקחי הדלקת דוד  28 15 הרב
טמאה תרומה בשמן חנוכה נר יעקב הדלקת יעקב  33 15 הרב

ה האוכל בחדר חנוכה נרות הדלקת בבסיסהאם ,מרכזי
חובתם ידי לצאת לחיילים שליט"הגר מועילה עמאר  9 81 א"ש

לחנוכה ומנהגים שליט"הגר דינים עמאר  ט 87 א"ש
החנוכה וחג כסלו חודש שליט"הגר מעניני עמאר  11 99 א"ש

שביעית של זית משמן חנוכה נר שליט"הגר הדלקת עמאר  10 3 א"ש
הנ שליט"הגר ל"בעניין עמאר  14 15 א"ש

ו"ט
 בשבט

לט ומנהגים בשבט"דינים שליט"הגר ו עמאר  11 10 א"ש
לט ומנהגים דינים בשבט"לקט שליט"הגר ו עמאר  ז 82 א"ש

בט פירות מיני אכילת בשבט"מנהגי ז ו שניאור  י 94 רווח.הרב
ט בפירות הבדיקה ואופן בחרקים נגיעות בשבט"מדריך ו

תמונות- ז בליווי שניאור  לד 82 רווח.הרב
ר"ט בשבט לאילנות"ו עני-ה מעשר ז לענין שניאור  ז 94 רווח.הרב

שביעית פורים מפירות מנות ז משלוח שניאור  19 34 רווח.הרב
חדש חדש איסור אלחרר )א"ח(בדין אליהו  27 6 הרב

חדש איסור אלחרר )ב"פ(בדין אליהו  42 7 הרב
מתירין לו שיש דבר חשיב חדש אלחרר אי אליהו  23 8 הרב

חדש באיסור ופריש קבוע אלחרר בדין אליהו  40 10 הרב
במשקין אלחרר )א"ח(חדש אליהו  27 11 הרב



 'עמ גיליון הכותב הנושא קטגוריה
במשקין אלחרר )ב"ח(חדש אליהו  28 12 הרב

במשקין אלחרר )ג"ח(חדש אליהו  29 13 הרב
התשובות רצג-אוצר סימן אביטן חדש דוד  31 17 הרב

התש רצג-ובותאוצר סימן אביטן חדש דוד  34 18 הרב
התשובות רצג-אוצר סימן אביטן חדש דוד  46 19 הרב
התשובות רצג-אוצר סימן אביטן חדש דוד  43 4 הרב
התשובות רצג-אוצר סימן אביטן חדש דוד  39 22 הרב
התשובות רצג-אוצר סימן אביטן חדש דוד  38 24 הרב

חד איסור יש גויהאם של בשדה ראש ש אליהו  לט 88 הרב
מיבוא בקמח חדש איסור ז חשש שניאור  ח 95 רווח.הרב
ובשעורה בחיטה חדש ז איסור שניאור  7 96 רווח.הרב

ביכורים ביכורים להביא יכול האם זצ"הגר אילם מזרחי  7 45 ל"ש
ממשקים ביכורים שליט"הגר הבאת עמאר  כא 48 א"ש

ערלה
ונטע
 רבעי

נקוב שאינו בעציץ ערלה דורון"הגר איסור בקשי  8 1 א
הנ ז ל"בעניין שניאור  27 1 רווח.הרב

חרס ושל עץ של בעציץ ראש ניקוב אליהו  71 המאה הרב
ערלה לענין הקאת מחפוד"הרה עלי שלמה  17 2 ג

הנ פרידמן תגובה-ל"בדין יואל  37 3 הרב

הנ רצאביג"הרה ל"בעניין  15 4 יצחק
זכרית כנה גבי על בהרכבה שליט"הגר ערלה עמאר  7 4 א"ש

בהרכבה רצהבי"הג ערלה יצחק  פא היובל ר
ערלה לענין חריף משאש"הגר פלפל  7 5 ל"זצש

הנ זצ"הרה ל"בעניין לוי משה  18 5 ל"ג
הנ ז ל"בעניין שניאור  29 5 רווח.הרב
הנ זצ"הרה תגובה-ל"בעניין לוי משה  61 7 ל"ג

הנ להנ-ל"בעניין ז ל"תשובה שניאור  63 7 רווח.הרב
ותרו ערלה לענין חנטה היא שליט"הגר מ"מה עמאר  8 5 א"ש

לריח בהדסים ערלה יעקב דין יעקב  36 8 הרב
ערלה המבואר- דיני ערוך אדרי שולחן יהודה  34 13 הרב

ערלה לענין סמדר ומהו חנטה שליט"הגר מהי עמאר  11 14 א"ש
ובורדים בהדסים ז ערלה שניאור  19 14 רווח.הרב

ערלה של זית בשמן חנוכה נר וקחי הדלקת דוד  28 15 הרב
בעציצים ערלה שנות שליט"הגר מנין עמאר  8 16 א"ש

הנ הלכתי-ל"בעניין ז רקע שניאור  48 22 רווח.הרב
רבעי ונטע ערלה הארץ(איסור יהודה )זמרת אדרי  34 16 הרב
בא בערלה קפריסין לוינסון י"חיוב רפאל  28 17 הרב

וסמדר קפריסין לוינסון בענין רפאל  25 18 הרב
ערלה לענין ז אננס שניאור  38 17 רווח.הרב

ירק-פסיפלורה או ז עץ שניאור  17 20 רווח.הרב
ורבעי ערלה לדיני הקובעת חנטה שליט"הגר בענין עמאר  8 21 א"ש

בע הנהמשך שליט"הגר ל"ניין עמאר  10 22 א"ש

ירושלים" בחצילים-"שלום  ערלה
אברהם"מכ רבי הגאון י

זצ הערות.ל"אלאזרקי  7 39 עם

ירושלים" בא-"שלום ובחו"ערלה בסוריה  ל"י
אברהם"מכ רבי הגאון י

זצ הערות.ל"אלאזרקי  ג היובל עם
פלסטיק בשקיות שהונחו בשתילים ערלה שנות אביטן מנין דוד  35 39 הרב

א השדה'פרק עץ ספר ז מתוך שניאור  18 42 רווח.הרב
הקיץ בפירות ערלה ז חששות שניאור  ז 54 רווח.הרב

השגחה ללא בשוק פירות ז רכישת שניאור  ז 60 רווח.הרב
באויר הגדל הפאטייה בפרי שליט"הגר ערלה עמאר  ז 62-63 א"ש
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ושגדל מאליהם שעלו דינםנטיעות מה טרשים במקום ו

ערלה שליט"הגר לעניין עמאר  טז 62-63 א"ש
בשמיטה רבעי נטע אביטן פדיון דוד  מ 78-79 הרב

ערלה לעניין לנוי הנטועים צברי עצים יוסף  כד 82 הרב
הנ הענין צברי ל"המשך יוסף  לו 83 הרב

ערלה לעניין הפסיפלורה ראש צמח אליהו  מג 83 הרב
לנהו יצטרךכיצד שלא כדי ניילון בשקיות בשתילים ג

מחדש ערלה שנות ראש למנות אליהו  מד 83 הרב
רבעי נטע צברי בדין יוסף  לג 84 הרב
הנ הענין צברי ל"המשך יוסף  מא 85 הרב

במקום ערלה חשש לעניין למקום ממקום אילן העברת
ראש החדש אליהו  מ 87 הרב

ערלה לעניין הנאכלים צבר זהר עלי שניאור  ל 89 רווח.ב
גוי של בשדה ערלה איסור יש ראש האם אליהו  לח 88 הרב

רבעי ונטע ערלה לענייני הקובע הגידול ראש שלב אליהו  מא 88 הרב
ערלה ספק צברי בעניין יוסף  ל 92 הרב
הנ בעניין צברי ל"המשך יוסף  ל 93 הרב

ערלה איסור בו נוהג האם לולב בעניין גרינצייגהרב שאלה  14 99 אבישי
הנ על ז ל"תשובה שניאור  15 99 רווח.הרב

ערלה פירות לשרוף החיוב גרינצייג בעניין אבישי  105 המאה הרב
המורכבים כלאים אילנות שליט"הגר קיום עמאר  6 6 א"ש

אילן כלאי באיסור נח בן וקחי דין דוד  18 6 הרב
סרק באילנות יעקב הרכבה יעקב  22 6 הרב

כלאים איסור ומהות וקחי טעם דוד  52 7 הרב
בכלאים ברוב ביטול יעקב דין יעקב  57 7 הרב

אילן הרכבת המבואר"שו-דיני אדרי ע יהודה  7 10 הרב
הנ המבואר"שו-ל"בעניין אדרי ע יהודה  25 11 הרב

הכרם בכלאי הפוסקים שיטות יעקב סיכום יעקב  34 11 הרב
המור עץ הדרקיום זני כמה ענפיו על שליט"הגר כב עמאר  8 12 א"ש

כלאים לענין בגוש שליט"הגר נטיעה עמאר  11 12 א"ש

בין בעיגול  הרחקה הזרועים תבואה וקחי מיני דוד  39 12 הרב
כלאים המורכבים אילנות  9 17 ל"זצרוזנטלנ"יהגר בדין

כלאים לענין שוים מינים ז הגדרת שניאור  8 19 רווח.הרב
נ שליט"הגר ל"בעניין עמאר  20 19 א"ש

הנ שליט"הגר ל"בעניין עמאר  14 24 א"ש
שקד אפרסק על אפרסק דוד הרכבת שמואל  25 20 הרב

בכרם כלאים תחת לשבת מותר ז האם שניאור  15 22 רווח.הרב
ההלכה לאור טרנסגניים שליט"הגר צמחים עמאר  15 23 א"ש

אם בכרם שעלה במקוירק לשותלו ז א"מותר שניאור  34 24 רווח.הרב
בירק ירק יעקב הרכבת יעקב  40 25 הרב

יוסף המורכב–ברכי אילן קיום החיד באיסור זללה"מרן  יג 48 ה"א
ישראל בארץ זרעים מוצפי כלאי יחזקאל  לט 57-58 הרב

הנ בעניין מוצפי ל"המשך יחזקאל  נג 59 הרב

שזר וכרם בגפן מעיקרוכלאים רחוק תחתיו אביטן עו דוד  מא 62-63 הרב
פירות הוציא שטרם מאוד צעיר בכרם ז כלאיים שניאור  כד 64 רווח.הרב

לנוי העשוי בדשא נוהג הכרם כלאי איסור שליט"הגר האם עמאר  ז 68 א"ש
צעיר בכרם אביטן כלאים דוד  לה 69-70 הרב

ל צריך כמה תבואה ושורת ירק שורת הרחיקהזורע
אביטן ביניהם דוד  לט 69-70 הרב

סוגי המסכמת טבלה כולל אילנות כלאי דיני תמצית
למיניהם ז העצים שניאור  כד 71 רווח.הרב
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עצי ועל כלאים מורכבים עצים על האילנות ברכת

ז ערלה שניאור  כד 83 רווח.הרב
כלאים לעניין ראש פסיפלורה אליהו  מז 85 הרב

לע וריחן כלאיםנענע ראש ניין אליהו  מח 85 הרב
יין בכרם חיפוי גידולי שליט"הגר זריעת עמאר  כ 86 א"ש

הנ בעניין אלמשעלי ל"שאלה יוסף  כא 86 הרב
הנ בעניין ומפורטת ערוכה ז ל"תשובה שניאור  כב 86 רווח.הרב

הנ בעניין ז ל"עוד שניאור  ל 87 רווח.הרב
השקד עץ הרכבת אל בעניין ראשהרב  לט 87 יהו

הכרם כלאי בעניין בוארון שאלות שלמה  כה 88 הרב
הנ לשאלות ז ל"תשובות שניאור  כו 88 רווח.הרב
בהלכה גנטית בוארון הנדסה אהרון  83 המאה הרב

כלאים"שו בענייני למעשה שו ת מקוון"מדור  110 המאה ת
הפרשת

 חלה
חלה הפרשת שליט"הגר שיעור עמאר  14 1 א"ש

הסופגניות מעיסת חלה להפריש יש לוי האם יצחק  34 3 הרב
הבלינצ הפרשת מעיסת והלחוח'חלה לוי ס יצחק  34 3 הרב

הנ צברי ל"בעניין יוסף  93 המאה הרב
ליחלק העשויה בצק  עיסה וקחי בעודה דוד  30 4 הרב

ללא שנילושה מעיסה חלה ז מים  הפרשת שניאור  23 15 רווח.הרב
שכ-התשובותאוצר סימן מוצפי ב"חלה יחזקאל  32 16 הרב

שם לה קרא ולא חלה ז הפריש שניאור  14 18 רווח.הרב
התשובות שכ-אוצר סימן מוצפי ב"חלה יחזקאל  37 18 הרב

היפה מן להפריש אם ממצות חלה ז הפרשת שניאור  28 23 רווח.הרב

בחג ונזכרו מהמצות חלה להפריש יח שכחו מוצפיהרב  30 23 זקאל
טמאים וחלה תרומה שריפת ז חובת שניאור  18 39 רווח.הרב

גלגול אחר שנקנתה מעיסה חלה שקורי הפרשת גד  29 39 הרב
ב וחו'תקנת בארץ ובזה"חלות אביטן ז"ל שמואל  31 42 הרב

בחלה החייב הקמח שקורי שיעור גד  31 44 הרב
בזה בלילה חלה הגר ז"הפרשת יוסף"מרן  טז היובל א"שליטע

פירות במי שנלוש מבצק יוסףג"הרה הפרשה  מז היובל אברהם
לארץ חוצה המוקף–חלת מן שקורי הפרשתה גד  מג 57-58 הרב

בא התורה מן ותרומה חלה לחיוב אביטן י"התנאים דוד  כג 60 הרב
הנ העניין אביטן ל"המשך דוד  כז 61 הרב

חלה סימ-הלכות שכסיכום א"ן סעיף ראש 'ד אליהו  לא 60 הרב
הנ העניין ראש ל"המשך אליהו  ל 61 הרב
הנ העניין וסיכום"המשך ראש ל אליהו  מד 62-63 הרב

חלה ב-הלכות סעיף שכד ראש סימן אליהו  מז 64 הרב
הנ העניין ראש ל"המשך אליהו  מא 65 הרב
הנ העניין ראש ל"המשך אליהו  מט 66-67 הרב

חצ לחלה וסובין מורסן צברי א"ירוף יוסף  נג 62-63 הרב
הנ העניין צברי ל"המשך יוסף  מט 64 הרב
הנ העניין צברי ל"המשך יוסף  מה 65 הרב
הנ העניין צברי ל"המשך יוסף  כג 68 הרב

כסף בנייר חלה ראש שריפת אליהו  מז 86 הרב
קפוא מלחם חלה ראש הפרשת אליהו  מח 86 הרב

מחייבהאם שונים לזמנים מהעיסות האפיה פיצול
חדשה ראש הפרשה אליהו  מד 90 הרב

הנ בעניין שאלה כהניאן ל"מכתב משה  לח 91 הרב
הנ בעניין תשובה ראש ל"מכתב אליהו  לט 91 הרב

חלה הפרשת מצות לקיים רשאי בעל ראש האם אליהו  לט 92 הרב
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תרומות
 ומעשרות

נק שאינו בעציץ הגדל תרודבר לענין ז מ"וב שניאור  27 1 רווח.הרב
תרו לענין הקאת מחפוד"הרה מ"עלי שלמה  17 2 ג

הנ רצאביג"הרה ל"בעניין  15 4 יצחק
תרו לענין תבלין לנענע"ונפ(מ"גדרי ז )מ שניאור  20 2 רווח.הרב

הנ אריביג"הרה תגובה-ל"בדין  35 9 ל"זצסעדיה
הנ ש תשובה-ל"בדין זהרב  37 9 רווח.ניאור

תרו הפרשת עפ"נוסח מרן"מ שיטת ז י שניאור  22 3 רווח.הרב
הנ אריביג"הרה תגובה-ל"בדין  36 9 ל"זצסעדיה
הנ ז תשובה-ל"בדין שניאור  37 9 רווח.הרב

ע"תרו ונאכל בחצר הגדל מפרי אורח"מ ז י שניאור  22 4 רווח.הרב
תרו על"הפרשת מהדלורית יעקב הדלעתמ יעקב  34 4 הרב

טבל של תעשה ולא עשה שליט"הגרמרן מצות יוסף  8 7 א"ע
בכרם"ע  מירוח נכרי פועל שליט"הגר ישראל י עמאר  10 7 א"ש

ע שנכבשו מצרים"מקומות עולי ז מ"תרו-י שניאור  22 12 רווח.הרב
בזה"תרו וסוריא"מ ומואב עמון בשטחי מוצפי ז יחזקאל  48 13 הרב

בתרו חייב הסוכר מוצפי מ"האם יחזקאל  37 14 הרב
טמאה תרומה בשמן חנוכה נר יעקב הדלקת יעקב  33 15 הרב

שעישר מעשרות על שאלה ז בדין שניאור  21 16 רווח.הרב
ומעשרות תרומות הפרשת שלמה"הרה חשיבות  7 17 מחפודג

תרו לענין שליש שליט"הגר מ"הבאת עמאר  15 17 א"ש
מעשרות ווידוי ביעור ז דיני שניאור  21 17 רווח.הרב

מלאכה שליט"הגר הגדרתו-גמר עמאר  7 18 א"ש
ודוחן מלאכתן-אורז אריביג"הרה גמר  40 19 ל"זצסעדיה
תרו מקוניאק"הפרשת זאיד"הרה מ יחיאל  25 24 ל"זצג

הנ בעניין זאיד"הרה ל"המשך יחיאל  26 25 ל"זצג
המקוצרהפרש בנסח בוארון ה אהרון  34 25 הרב

הנ בעניין בוארון ל"המשך אהרון  24 26 הרב
הנ בעניין בוארון ל"המשך אהרון  2 27 הרב
הנ בעניין בוארון ל"המשך אהרון  31 28 הרב

תרו עסק"הפרשת בבתי בוארון מ אהרון  55 29 הרב
הנ על בוארון ל"תגובה אהרון  38 34 הרב

ת כשרות"רוהפרשת משגיח ידי על בוארון מ אהרן  42 39 הרב
הנ על בוארון ל"תגובה אהרון  36 42 הרב

טמאים וחלה תרומה שריפת ז חובת שניאור  18 39 רווח.הרב
יו כשבת"האם למעשר קובע זצ"הגר ט מזרחי  7 40 ל"ש

צריך האם משמרים יין תרולשובעשה מזרחי מ"ולהפריש דוד  36 40 הרב
שני ויין מתמד ומעשרות תרומות אביטן הפרשת דוד  לו 66-67 הרב

ערק ודין טבל שמרים עם מים או יין הלוי תערובת גודיס דניאל  64 המאה הרב
ברנדי על ומעשרות תרומות בעניין סעדה שאלה אילן  20 96 הרב

הנ בענין ז ל"תשובה שניאור  20 96 רווח.הרב
בתרו,מאורסת אוכלת זצ"הגר מההאם מזרחי  11 41 ל"ש

בשבת נאמן האם המעשרות על זצ"הגר החשוד מזרחי  13 41 ל"ש
וברכה חומש לענין ושעורים חיטים אביטן הכוסס דוד  36 41 הרב

ברמב'חי הל"וביאורים הגר תרומות'ם יוסף"מרן  7 42 א"שליטע
הנ הגר ל"בעניין יוסף"מרן  7 43 א"שליטע

מלאכ גמר הבננותזמן שליט"הגר ת עמאר  14 42 א"ש
הנ שליט"הגר ל"בעניין עמאר  9 43 א"ש
הנ קטאשווילי ל"בעניין מנחם  108 המאה הרב

חבירו של על משלו זצ"הגר התורם מזרחי  7 44 ל"ש
ללוי נתן ולא מקום שקבע או טבל ז אתרוג שניאור  14 44 רווח.הרב
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תרו שונים"חיוב בעציצים לויאג"הרה מ  24 44 ליהו

תרו הפירות"הפרשת ממיץ שליט"הגר מ עמאר  9 45 א"ש
הנ בעניין שליט"הגר ל"המשך עמאר  7 46 א"ש

הנ על והעורך"הנ ל"תגובה  לז 46 ל
וטמא לזר תרומה אכילת איסור אביטן שיעור דוד  לז 48 הרב

הנ בעניין אביטן ל"המשך דוד  מ 49 הרב
תרו הגדל"חיוב בדבר ציבורייםמ מוצפי בגנים יחזקאל  36 45 הרב

בתרו גבוה משלחן ובמת"זכיה בוארון כ"מ אהרן  כט 49 הרב
הנ בוארון ל"בעניין אהרון  נד 51-52 הרב

ומעשרות תרומות יוסףג"הרה מהלכות  נז היובל יצחק
בתרו חייבים האם יין מהם עשה שהזוכה הפקר שליט"הגר מ"כרמי עמאר  ז 51 א"ש

הנה בעניין שליט"הגר ל"משך עמאר  ז 52 א"ש
ומעשרות בתרומות ושליחות  כא 51-52 מצגריונהר"הג זכיה
החייב על מהפטור הפרשה אביטן בגדרי דוד  מה 51-52 הרב

תרו ופטור מלש"בחיוב וגורן"מ כרי שעשאן והפקר אביטן פ דוד  כז 54 הרב
בתרו תו"שליחות שומר שאינו באדם לנדאוהרב מ"מ  לט 54 דוב

בתרומה האמור אומד אביטן בגדר דוד  לד 57-58 הרב
השדה קצירת ספר מעשרות-מתוך ווידוי ביעור ז מצות שניאור  ט 59 רווח.הרב

מעשרות ובוידוי בביעור אביטן החייבים דוד  מה 59 הרב
ח התורה מן וחלה תרומה לחיוב אביטן א"תנאים דוד  כג 60 הרב

אביטן ל"הנבעניין דוד  כז 61 הרב
מפירותיו אכילה היתר כולל הכניסה דמי שתשלום ,גן

תרו הפרשת ללא עראי מהם לאכול מותר שליט"הגר מ"האם עמאר  ט 61 א"ש
תרו הפרשת על לברך יש הגדלים"האם מירקות מ

נקוב שאינו בית.בעציץ בתוך הגדל ז ודין שניאור  יז 61 רווח.הרב
שקיבל ומרחוםישראל במתנה מחוברים פירות מגוי

יחדיו והישראל אביטן הגוי דוד  כא 69-70 הרב
אספקה מקורות לפי בשביעית ומעשרות ז תרומות שניאור  ז 74 רווח.הרב

מעשרות ווידוי ביעור דיני ז תקציר שניאור  ז 76-77 רווח.הרב
השביעית בשנת ומעשרות תרומות דיני שליט"הגר סיכום עמאר  יא 78-79 א"ש

תרו הפרשת סדר כיום"בענין הנהוג בוארון מ אהרון  מב 86 הרב
תרו לעניין מגוי ענבים ראש מ"קנה אליהו  לט 87 הרב

מעשרות חיוב לעניין רוזמרין ראש תיבול אליהו  מה 88 הרב
ומקורו טבל האוכל ראש עונש אליהו  מו 88 הרב

תרו ידיעתו"הפרשת ללא חברו מתבואת למנועמ כדי
ראש מכשול אליהו  מו 88 הרב

למחובר מהתלוש תרומה בעניין ראש שאלה אליהו  מ 88 הרב
לאכילה ראוי ואינו קשה בעודו אבוקדו לעשר ניתן ראש האם אליהו  מד 90 הרב

ביו טבל מפירות עראי ראש ט"אכילת אליהו  מד 90 הרב
תרו סגורותבמ"הפרשת שימורים אליה קופסאות ראשהרב  לט 92 ו

בתרו חיוב לעניין הפקר מזיתי שמן בענין אוחנה מ"שאלה ראובן  טו 95 הרב
הנ בעניין ז ל"תשובה שניאור  יז 95 רווח.הרב

דרך מעשרות המעשר"נתינת שליט"הגר לסיטונאים"בית עמאר  32 המאה א"ש
תרו בלקוח"הפרשת מרדכי"הרה מ משה  49 המאה קארפג

ענ"שו בכמה תרות בהלכות למעשה הלכה ז מ"יינים שניאור  54 המאה רווח.הרב

תרו וחולין"הפרשת טבל בהן שמעורב אביטן מ דוד  77 המאה הרב
מעשר
 ראשון

הזה בזמן ללוי ראשון מעשר נתינת שליט"הגרמרן חיוב יוסף  8 11 א"ע
הנ ז ל"בעניין שניאור  9 11 רווח.הרב

הנ אוחנ ל"בעניין ראובן  36 13 ההרב
הנ ז ל"בעניין שניאור  טז 78-79 רווח.הרב
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בזה לכהן ראשון מעשר ליתן ניתן ראש ז"האם אליהו  מד 89 הרב

מדוייקת בצורה ודאי מטבל ראשון מעשר ראש נתינת אליהו  מה 89 הרב
מעשר
 שני

מבוררת שאינה פרוטה על אביטן חילול דוד  39 40 הרב
ברמב וביאורים ה"חידושים שני'לם הגר  מעשר שליט"מרן יוסף  7 43 א"ע

מעש על"חילול ותנאי המעשר בית של פרוטה על ש
לעולם בא שלא אביטן דבר דוד  מח 51-52 הרב

הנ העניין אביטן ל"המשך דוד  לו 53 הרב
בב פרוטה על שני מעשר אביטן מטבעות'חילול דוד  ל 53 הרב

לל מאכל דבר בהם שקנו שני מעשר רשותמעות א
אביטן הבעלים דוד  מד 55-56 הרב

עני למעשר שני ממעשר המעבר ז שנת שניאור  ז 66-67 רווח.הרב
עני מעשר שנת לקראת הלכתי ז מידע שניאור  ט 92 רווח.הרב
עני מעשר שנת לקראת הלכתי ז מידע שניאור  6 98 רווח.הרב

חמורה פרוטה לדין ראש מקורות אליהו  מז 85 הרב
מעש נטש"חילול פרוטהר"או ששווה סוכר כפית ראש על אליהו  מד 89 הרב

פרוטה ורבעי–שיעור שני מעשר ז לחילול שניאור  ט 95 רווח.הרב
מעשר
 עני

עני'הל ז )א"פ(מעשר שניאור  34 6 רווח.הרב
עני'הל ז )ב"פ(מעשר שניאור  29 7 רווח.הרב
עני'הל שניאור )ג"פ(מעשר  17 8 רווח.זהרב
עני'הל ז )ד"פ(מעשר שניאור  15 9 רווח.הרב
עני'הל ז )ה"פ(מעשר שניאור  22 10 רווח.הרב

מעשי באופן עני במעשר הקנאה שליט"הגר דרכי עמאר  6 8 א"ש
ל שהופנה שאלה שליט"הגרמכתב עמאר בענייןא"ש

המדינה שברשות מהיבוש עני מעשר  נתינת
ארי עזריאל /"שליטאלהרב
ז שניאור  7   9 רווח.הרב

הנ על שליט"הגר ל"תשובה עמאר  9 9 א"ש
את להקנות המועיל לעני הקנין שליט"הגר הפירות עמאר  13 9 א"ש

ע לעני המעשר קטן"הקנאת ז י שניאור  14 11 רווח.הרב
הנ אריאל"הגר ל"בעניין  15 11 א"שליטי
הנ מכתבים-  ל"בדין הנהרבנ חליפת  16-19 11 ל"ים
הנ שליט"הגר ל"בדין עמאר  22 11 א"ש
הנ שלוש"הגר תגובה-ל"בדין  54 13 א"שליטש
הנ שליט"הגר תשובה-ל"בדין עמאר  55 13 א"ש

ממעש המעבר בזמן וירקות פירות עני"הקונה למעשר ז ש שניאור  17 26 רווח.הרב
מעש והפריש עני"טעה מעשר במקום שני ש זהרב  22 26 רווח.אור

עני"שו מעשר בדיני ז ת שניאור  פה היובל רווח.הרב
עני למעשר שני ממעשר המעבר ז שנת שניאור  ז 66-67 רווח.הרב
עני מעשר שנת לקראת הלכתי ז מידע שניאור  ט 92 רווח.הרב
עני מעשר שנת לקראת הלכתי ז מידע שניאור  6 98 רווח.הרב

למ ההלוואה ראשוןמחיר מעשר לעומת עני ראש עשר אליהו  מו 88 הרב
מאוסמים בירקות עני ז :מעשר שניאור  ח 93 רווח.הרב

ר"ט בשבט לאילנות"ו עני-ה מעשר ז לענין שניאור  ז 94 רווח.הרב
המפריש נכסי הפקרת באמצעות עני הגר מעשר שליט"מרן יוסף  28 המאה א"ע

גבולות
 הארץ

הס והמושבים עו-מוכיםרמלה ז ב"בכיבוש שניאור  19 12 רווח.הרב
ע רק שנכבשו מקומות מצרים"גדר עולי ז י שניאור  15 25 רווח.הרב

הדרומי ז הגבול שניאור  18 13 רווח.הרב
הצפוני ז הגבול שניאור  20 21 רווח.הרב

הירדן עבר שליט"הגר גבולות עמאר  11 34 א"ש
הנ בעניין שליטש"הגר ל"המשך  12 45 א"עמאר

חשמונאי ומלכי עזרא קדושת אביטן גדרי דוד  31 45 הרב
הנ בעניין אביטן ל"המשך דוד  כז 46 הרב

ירחו ירדן ומהו הירדן מעברות אביטן מקום דוד  צח היובל הרב
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אופקים האם,הישובים להם והסמוכים ונתיבות שדרות
עו מכיבוש ועו"הם מוצפי ב"מ יחזקאל  נד 69-70 הרב

גבולות
 ירושלים

ירושלים בקדושת ציון נתקדשה אביטן האם דוד  32 20 הרב
המקודשת ירושלים של גרוסברג גבולתיה  30 21 אשר

של פאגי"מקומו אביטן "בית דוד  30 26 הרב
הנ על גרוסברג ל"תגובה  38 27 אשר
הנ על אביטן ל"תגובה דוד  38 28 הרב

המשחה שבהר אביטןהר הביצעין דוד  27 31 ב
יהודה ערי על אביטן קריעה דוד  38 31 הרב

הנ על מ ל"תגובה מנחם  62 32-33 ברונפמן.הרב
הדרומי הבית הר אביטן גבול דוד  32 37 הרב

שביעית
-

שמיטת
 קרקעות

שביעית לענין נקוב שאינו בעציץ הגדל ז דבר שניאור  27 1 רווח.הרב
שאינ גדולים מיכלים נקוביםדין שליט"הגר ם עמאר  8 25 א"ש

הנ על י ל"תגובה  33 26 פרידמן.הרב
הנ על גיגי ל"תגובה בן משה  40 27 הרב
הנ על שליט"הגר ל"תגובה עמאר  7 27 א"ש

ובחממות מנותקים במצעים הגדל דבר שליט"הגר דין עמאר  8 26 א"ש

הנ ז ל"בעניין שניאור  יא 72-73 רווח.הרב
חרס ושל עץ של בעציץ ראש ניקוב אליהו  71 המאה הרב

שביעית של זית משמן חנוכה נר שליט"הגר הדלקת עמאר  10 3 א"ש
הנ שליט"הגר ל"בעניין עמאר  14 15 א"ש

וגדרי"מו מהות בענין דין"מ בית  "אוצר
זליכה"הגרי שניאור.ע והרב

 16 27 רווח.ז
התשובות"מתוך ב–"אוצר אביטן ז"זהשביעית דוד  31 27 הרב

הנ אביטן ל"בעניין דוד  24 28 הרב
הנ אביטן ל"בעניין דוד  41 29 הרב

התשובות"מתוך קדו–"אוצר חל מה אביטן ש"על דוד  39 32-33 הרב
הנ בעניין אביטן ל"עוד דוד  32 35 הרב

אילנא ולאברויי לאוקומי שליט"הגר גדר עמאר  8 28 א"ש
בעני הנהמשך שליט"הגר ל"ין עמאר  7 29 א"ש

לגינה כשנשפכים מים מוצפי שפיכת יחזקאל  32 29 הרב
וחי הל"ברמב'ביאורים פ'ם ה"שמיטה שליט"הגר א"א עמאר  14 30 א"ש

פ"בהנ הל"ל שליט"הגר ג-ב'א עמאר  19 31 א"ש
פ"בהנ הל"ל שליט"הגר ה-ד'א עמאר  15 32-33 א"ש

שב קדושת חלה מה לדעל אביטן ם"הרמב'יעית דוד  36 30 הרב
שביעית עוזיאל"לגרב הלכות  8 31 צ

ח שביעית קדושת יש גידולים ז א"באיזה שניאור  כה 30 רווח.הרב
הנ ז ל"בעניין שניאור  19 31 רווח.הרב
ללו לפירותז"ביאור צמחים,בשביעית ושאר ז ירקות שניאור  32 32-33 רווח.הרב

מנו שביעיתמשלוח מפירות ז ת שניאור  19 34 רווח.הרב
ריח"קדו בהם שיש בפרחים לויג"הרה ש  25 34 אליהו

בשביעית השקיה במחשבי אחנה שימוש ראובן  34 34 הרב
בבננה שקורי ספיחין גד  37 34 הרב

בפיטאיה הביעור אביטן זמן דוד  40 34 הרב
השלגים בזמן מזלומי שביעית ישי  43 34 ןאהרב

זריעה תולדת מאזוז"הגר בדין  46 34 א"שליטמ
לגוי שנמכרו בעציצים לויג"הרה עבודה  24 35 אליהו

הנ לוי"הגר ל"בעניין  22 37 א
שביעית בפירות הפסד שקורי גרם גד  44 35 הרב

החוחובה"קדו בשמן ז ש שניאור  9 36 רווח.הרב
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הנ שליט"הגר ל"בעניין עמאר  17 36 א"ש

הקאת"קדו בעלי מוצפי ש יחזקאל  44 36 הרב
ובחוחובה"קדו בקאת שליט"הגר ש עמאר  7 37 א"ש

הנ בעניין שליט"הגר ל"המשך עמאר  9 38 א"ש
הנ שליט"הגר ל"בעניין עמאר  ח 88 א"ש

הנ העניין שליט"הגר ל"המשך עמאר  יד 89 א"ש
קדו בו נוהג האם לגוי שנמכר לוי"הגר ש"עציץ  22 37 א

השמינית בשנה הבננה ז דין שניאור  21 38 רווח.הרב
בו הביעור ודין במים שביעית של יין לערב מותר אביטן האם דוד  28 38 הרב

לחו אתרוגים שליט"הגר ל"הוצאת עמאר  9 39-40 א"ש
הנ בעניין שליט"הגר ל"המשך עמאר  14 40 א"ש

שמיטה קודם להשקותו ופסקו שנגמר תבלין ונלקטצמח
השמיטה שביעית,בכניסת קדושת בו לנהוג יש ז האם שניאור  יב 69-70 רווח.הרב

שביעית מפירות ראש צביעה אליהו  מא 69-70 הרב
שביעית בדמי הנקנה בשמן ראש הדלקה אליהו  מט 69-70 הרב

הרמב סדר על דינים וחידושי הלכה ז"בירורי ל"ם
ויובל שמיטה שלי"הגר בהלכות עמאר  ז 71 א"טש

הנ העניין שליט"הגר ל"המשך עמאר  כד 72-73 א"ש
הנ העניין שליט"הגר ל"המשך עמאר  כה 74 א"ש
הנ העניין שליט"הגר ל"המשך עמאר  ז 75 א"ש
הנ העניין שליט"הגר ל"המשך עמאר  י 76-77 א"ש

בשביעית אפלים בזנים גפן הלפרין זמירת יצחק לוי  יג 71 הרב
ד עשה הארץ'בגדר מערב'ושבתה שונות במלאכות

שביעית לתועלת אביטן שביעית דוד  לג 71 הרב

בשינוי בשביעית,מלאכה גוי ידי ועל מתכוון אביטן אינו דוד  לז 71 הרב
ובעצים כביסה במיני שביעית ראש קדושת אליהו  מו 71 הרב

הנ העניין ראש ל"המשך אליהו  נח 72-73 הרב

הדין בית זהרב אוצר  ח 72-73 רווח.שניאור
גדר על הלכתי כבית"גג"וסוג"בית"דיון ז שיחשב שניאור  יג 72-73 רווח.הרב

ל השמיטהנכריאמירה שנת עבור שלו בקרקע ז לזרוע שניאור  יט 72-73 רווח.הרב
בשדהבהעבוד אילנאנכרישביעית אוקומי אביטן במלאכת דוד  נד 72-73 הרב

שביעית מלוגמאקדושת ראש במיני אליהו  נט 72-73 הרב
שביעית בפירות ראש סיכה אליהו  ס 72-73 הרב

מקורות לפי השביעית בשנה ומעשרות תרומות
השונים ז האספקה שניאור  ז 74 רווח.הרב
שביעית ביעור,קדושת ומצות ספיחין ותמצית,איסור

לצרכן שביעית דיני ז עיקרי שניאור  יא 74 רווח.הרב
פירות אביטן שביעית)חנטים(דילול דוד  לו 74 הרב

בשמיטה נשירים פרי עצי המכון דילול  מז 75 רבני
השמיטה בשנת פירות דילול בעניין איכלר מכתב מרדכי  מט 76-77 הרב

הנ בעניין תגובה ז ל"מכתב שניאור  נא 76-77 רווח.הרב
הנ לתגובה תגובה איכלר ל"מכתב מרדכי  נב 76-77 הרב

הנ התגובה למכתב  ל"תגובה
ז שניאור הרב/רווח.הרב

אביטן  נג 76-77 דוד

בי שברשות שביעית פירות השיווקד"החלוקת אוחנה ברשתות ראובן  יט 75 הרב
הנ לעניין ז ל"תגובה שניאור  כד 75 רווח.הרב

בשביעית לגוי ורמיזה אביטן אמירה דוד  לב 75 הרב

שבי פירות ושכירהאכלת לגוי ראש עית אליהו  מ 75 הרב
להאגד שדרכן שביעית פירות ומכירת ראש אסיפת אליהו  מד 75 הרב

בשמיטה קיוי המכון זמירת  מה 75 רבני
בתשובה וחזר בשביעית עץ דוד נטע שמואל  נד 76-77 הרב
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בשביעית בשינוי דוד זמירה שמואל  נט 76-77 הרב

ובהמה אדם אוכלי ראשהרב החלפת  ע 76-77 אליהו
בקדו הקדוש בהמה מאכל אכילת בעניין אהרונוב ש"מכתב חיים  עה 76-77 הרב

הנ למכתב תשובה לויאשבתג"הרה ל"מכתב  עז 76-77 י
הנ התשובה למכתב תגובה אהרונוב ל"מכתב חיים  פ 76-77 הרב
הנ התגובה למכתב תגובה לויאשבתג"הרה ל"מכתב  פב 76-77 י

הנתגובה מאזוז"הגר ל"לעניין  סד 78-79 א"שליטמ
תשובה,בשמיטה'אלזודף'שמן ומכתב שמעוןש"הגר מכתב  פד 76-77 א"שליט בן

בשביעית העצים ריסוס בדין אייכלר מכתב מרדכי  פה 76-77 הרב
שביעית לעניין המינים ארבעת דיני ז תקציר שניאור  ז 78-79 רווח.הרב

תרומ דיני השביעיתסיכום בשנת ומעשרות שליט"הגר ות עמאר  יא 78-79 א"ש
שמיטה בדיני שונים ז ענינים שניאור  יג 78-79 רווח.הרב
בשמיטה רבעי נטע אביטן פדיון דוד  מ 78-79 הרב

בשביעית מזיקים נגד אביטן ריסוס דוד  מד 78-79 הרב
שביעית מוצאי לצורך בשביעית חממה אביטן בניית דוד  מט 78-79 הרב
להאגד שדרכן שביעית פירות ומכירת ראש אסיפת אליהו  נב 78-79 הרב
בד בשביעית האילן את קוצצים אין ראש ם"הרמב'מאימתי אליהו  נג 78-79 הרב

לחו מהארץ שביעית פירות ראש ל"הוצאת אליהו  נה 78-79 הרב
הרמב בדברי מהל"ביאור פ'ם ויובל ה"שמיטה גבריאל ד"ה פורהרב  נח 78-79 דוד

לשמינית משביעית ז המעבר שניאור  6 80 רווח.הרב
שביעית פירות ביעור לגבי הראשונים שיטות ראש ביאור אליהו  27 80 הרב

בשביעית אתרוג מעצי קוצים עזריאל הסרת אליהו  31 80 הרב
שביעית פירות ביעור דיני ז תמצית שניאור  6 81 רווח.הרב

תערוב הבדבענין בבית שביעית בקדושת הקדוש שמן ז ת שניאור  15 81 רווח.הרב
הרמב שיטת שמן"ביאור דמחליף בסוגיא ראש ם אליהו  36 81 הרב

פסח בערב ביין פקאן.ביעור ז ובאגוזי שניאור  ז 83 רווח.הרב
וקש בתבן  42 המאה א"שליטבוארוןצ"הגר ספיחין

שמיטת
 כספים

כס שמיטת דיני ופרוזבולתקציר ז פים שניאור  כו 78-79 רווח.הרב
כספים שמיטת לענין מחנות שליט"הגר זיכוי עמאר  8 80 א"ש

לעניין'הקפה'דין שהתעכבה משכורת ודין במכולת
כספים שליט"הגר שמיטת עמאר  11 81 א"ש

בפרוזבול הדיינים שמות דוד כתיבת שמואל  39 81 הרב
מתנות
   עניים

ב ועוללות ומתנופרט בזה"כרם ז ז"ע שניאור  46 1 רווח.הרב
עניים אדרי המבואר  ע"שו-מתנות יהודה  33 12 הרב
עניים למעשה-מתנות שמעון"הגר הלכה בן  37 17 מ

מתנות
 כהונה

ה בבוצר הכרם לביתו'מצוות אביטן גפנים דוד  22 42 הרב
גורן,לקט שעשאן והפקר ופאה אביטן שכחה דוד  כז 54 הרב

כהן לאלמנת כהונה טהרני מתנות דוד  35 22 הרב
כהן של לשלוחו כהונה מתנות אביטן נתינת דוד  מב 64 הרב

הנ העניין אביטן ל"המשך דוד  לב 65 הרב
טהורה בהמה בבכור ונקבות זכרים ולוי כהן ז שותפות שניאור  58 המאה רווח.הרב

פט בפדיון ונקבות זכרים ולוי כהן חמורשותפות ז ר שניאור  58 המאה רווח.הרב
פדיון
פטר
 חמור

    

לגוי שנמכרה הבעלים חמורה ידיעת ש ללא  12 13 מכתב-רווח.ז.הרב
הנ קוק"הגר ל"בעניין הכהן  13 13 ש
הנ שליט"הגר ל"בעניין עמאר  14 13 א"ש
הנ נקי ל"בעניין יהודה  44 14 הרב
הנ שליט"הגר ל"בעניין עמאר  13 16 א"ש

ביכרה שלא חמורה על גוי טהרני עדות דוד  37 22 הרב
חרקים
   במזון

בדיקתו וצורת בחרקים נגיעותו ז ארטישוק שניאור  53 19 רווח.הרב
גפן בעלי חרקים ז הימצאות שניאור  52 22 רווח.הרב
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חרקים-פטריות ובבעיית ז כשרותם שניאור  24 40 רווח.הרב

תולעת ספר הארץ–שנימתוך שרץ ז דין שניאור  16 43 רווח.הרב
הטמא–ל"הנ מן והיוצא בתערובת ז חרקים שניאור  20  45-46 רווח.הרב

הנ ז ל"המשך שניאור  יח 46 רווח.הרב
ז ל"בהנ שניאור  לב 48 רווח.הרב

מגוי נגועים פירות וקנית סרוחה בריה אביטן דין דוד  לז 47 הרב
ב ברוב בתולעיםביטול הנגוע פרץ מאכל משה  91 המאה הרב

בטל האם ניכר עדיין אבל שלם שאינו ז חרק שניאור  יז 49 רווח.הרב
בחרקים המוחזק ירק נקי טחינת ברק  99 המאה הרב

בחומוס חתולעים יוסףג"ההר חשש  עא היובל דוד
שני תולעת ספר המזון-מתוך בדיקת הנאמנים,חובת

הבדיקה בדיקה   ,על ללא המזון את ועיבד עבר ז אם שניאור  לד 51-52 רווח.הרב

הנ בעניין ז ל"המשך שניאור  יט 54 רווח.הרב
בחרקים הנגועים תה בשקיות-עלי ליתנם מותר אם

הנפוצות ז התה שניאור  כה 53 רווח.הרב

בזיתים הזית זבוב ז רימות שניאור  ז 54 רווח.הרב
וש,קטניות מחסןדגניים מוצרי בחרקים,אר ,נגיעותם

הדברתם שיטות על ז וסקירה שניאור  לב 54 רווח.הרב

הנ בעניין ז ל"המשך שניאור  נ 57-58 רווח.הרב
השנה ראש בסימני חרקים ז חששות שניאור  ז 55-56 רווח.הרב
השנה ראש בסימני חרקים ז חששות שניאור  ז 61 רווח.הרב

שני תולעת ספר חרקים-מתוך באיסור כלליות הלכות
ויו בשבת מזון בדיקת ז ט"ודין שניאור  לב 55-56 רווח.הרב

גפן עלי למילוי במפעל חרקים ז בעיות שניאור  נג 55-56 רווח.הרב
ומעובד טרי בדובדבנים ז נגיעות שניאור  ח 60 רווח.הרב
יורק בניו שתיה במי ז תולעים שניאור  כג 76-77 רווח.הרב

ט בפירות הבדיקה ואופן בחרקים נגיעות בשבט"מדריך ו
תמונות- ז בליווי שניאור  לד 82 רווח.הרב

החרקים בדיקת בשבט"טבפירותאופן ז ו שניאור  יא 94 רווח.הרב
לעין נראים שאינם מאד קטנים וחרקים בתותים שליט"הגר חרקים עמאר  ט 85 א"ש

הנ ל-ל"בעניין עמ"הגרמכתב שליטש ז א"אר שניאור  כב 85 רווח.הרב
במזון"שו חרקים בדיני ז ת שניאור  יט 87 רווח.הרב

בירקות חרקים ז אודות שניאור  כז 87 רווח.הרב
בחרקים ומתעסק מתכוין שאינו דבר ז בעניין שניאור  14 97 רווח.הרב

צ גרעיני של הנגיעות בדיקתם'רמת ואופן ז יאה שניאור  40 98 וחרו.הרב
מלא קמח לנפות ניתן ז האם שניאור  40 99 רווח.הרב

הכשרה  ודרכי נגיעות לעניין וברוקולי מקוון"שוכרובית 110המאהת
תולעים
 בדגים

ים בחרקים-אצות ז נגיעותם שניאור  מט 55-56 רווח.הרב
ים באצות סרטנים הסושי/אודות לתעשיית ז נורי שניאור  כ 78-79 רווח.הרב

הדגים בבשר הנמצאים ז טפילים שניאור  יט 59 רווח.הרב
להנ ויא ל"תגובה משה  לט 60 הרב

הנ לתגובה ז ל"תגובה שניאור  מ 60 רווח.הרב
תולעת שאסורה"אניסאקיס"בדין הדגים בשר בתוך

המים שרץ ז כדין שניאור  כא 64 רווח.הרב
הדגים בשר בתוך הנמצאים תולעים שליט"הגר בדין עמאר  ט 66-67 א"ש

טבלה כולל הדגים שבבשר ותולעים המים שרץ דיני
בדיקתם ואופן נגיעותם דגים סוגי ז המסכמת שניאור  לב 72-73 רווח.הרב

בדגים ז תולעים שניאור  י 74 רווח.הרב
הדגים בבשר אניסאקיס תולעי בענין זילבר מכתב מרדכי יוסף  כז 76-77 הרב

תשו הנמכתב בעניין ז ל"בה שניאור  לה 76-77 רווח.הרב
הנ התשובה למכתב תגובה זילבר ל"מכתב מרדכי יוסף  מ 76-77 הרב
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הנ התגובה למכתב תשובה ז ל"מכתב שניאור  מה 76-77 רווח.הרב

הגרי דעת שליט"פרסום אליישיב לתולעי"ש בנוגע א
בדגים קארפג"הרה אניסאקיס מרדכי  מז 76-77 משה

סלמון בדגי תולעים ז אודות שניאור  יח 78-79 רווח.הרב
הדגים בשר שבתוך תולעים ז בדין שניאור  כב 78-79 רווח.הרב

בדגים אניסאקיס תולעי ז על שניאור  18 80 רווח.הרב
בדגים הנמצאים אניסאקיס תולעי בלום בעניין אליעזר משה  24 81 הרב

אניסאקיס תולעי בעניין ז בדגיםמכתבים שניאור  יח 84 רווח.הרב

בדגים הטפילים ז אודות שניאור  כד 87 רווח.הרב
בדגים המצויים אניסאקיס תולעי קארפג"הרה בענין מרדכי  יד 88 משה

בדגים אניסאקיס המערכה-תולעי ז סוף שניאור  יא 90 רווח.הרב
בדגים אניסאקיס בעניין מקיף ז מאמר שניאור  כג 90 רווח.הרב

וקריאת שמיעת לאחר הדגים שבבשר תולעים בדין
המתירים ז דברי שניאור  כד 91 רווח.הרב

אניסאקיס תולעי בעניין בעניין לוין מכתב יוסף שמואל  יד 92 הרב
הנ למכתב תשובה ז ל"מכתב שניאור  יח 92 רווח.הרב
בדגים אניסאקיס גדו,תולעי של החדש מכתבם שניא י"לאור זהרב  9 96 רווח.ור

הרינג דג בפרוסות אניסאקיס לתולעי החשש קארפג"הרה בענין מרדכי  כח 94 משה
ההרינג בדג ז טפילים שניאור  ז 89 רווח.הרב

בהרינג תולעים של ז נגיעות שניאור  ח 93 רווח.הרב
להתיר שהגדיל ברק בני מחכמי ומיוחד לאחד תשובה

המעיי שבבני תולעים אותם ז םגם שניאור  כ 94 רווח.הרב
הנ סופר ל"בעניין משה  כה 94 הרב

נגיעותניתןהאם חשש בהם שיש דגים בפרוסות ז להקל שניאור  ו 91 רווח.הרב
בתולעים נגיעות לעניין דגים של מעודכנת ז טבלה שניאור  ח 91 רווח.הרב

ב הנגועים בדגים בדיקה חובת יש  כ 64 א"שליטלנדאל"מיהגר 'לרניע'האם
להנ ז ל"תגובה שניאור  כב 64 רווח.הרב

הלשון"טפיל הים"אוכל ז בדגי שניאור  ז 87 רווח.הרב
דגים ז איקרה-ביצי שניאור  ט 93 רווח.הרב

כשרות
 המזון

ע חגבים מסורת"אכילת רצאביג"הרה פ  27 22 יצחק
הנ בעניין רצאביג"הרה ל"המשך  33 23 יצחק

במסורתסימני ואכילתם ז חגבים שניאור  כה 57-58 רווח.הרב

באכילה מותר אם גבינה מי ויטמן חלבון זאב  ח 49 .הרב
הנ שליט"הגר ל"בעניין עמאר  י 49 א"ש

האדום האייל שליט"הגר ]אוסטרלי[כשרות עמאר  כב היובל א"ש
הנ שליט"הגר ל"בעניין וואזנר הלוי  יג 55-56 א"ש

הנ שליט"הגר ל"בעניין עמאר  טו 55-56 א"ש
מסוג הבקר שליט"הגר "בו'ז"בכשרות עמאר  טו 53 א"ש

מלכות דבש שליט"הגר כשרות עמאר  ז 57-58 א"ש
הנ בעניין שליט"הגר ל"המשך עמאר  יב 59 א"ש
הנ בעניין שליט"הגר ל"המשך עמאר  י 60 א"ש

לעת מעת שנכבש שליט"הגר כבד בוארון  טז 57-58 א"צ
בטחינה ישראל בבישול צורך יש ופטריות,האם ז בחלבה שניאור  טז 60 רווח.הרב

קליפ קינג הדג ז בכשרות שניאור  ל 62-63 רווח.הרב
בדגים טהרה סימני דגים/בדין מיני של הכשרות פירוט

ז שונים שניאור  יט 66-67 רווח.הרב
בזה דגים ביצי לסמ"לקיחת אפשר ואם כשרות ללא וךז

היכר סימני ז על שניאור  יז 68 רווח.הרב
בהם למלוח מותר האם כשר בשר בהם שנמלח כלים

חלק שליט"הגר בשר עמאר  ז 69-70 א"ש
דג כשרות מייערסג"הרה 'טארבוט'אודות  ל 78-79 פינחס
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בדגים ז תוספים שניאור  ו 88 רווח.הרב

דור שבה לחבית ענבים לשפוך גוי של בסיוע כיםהאם
נסך יין חשש משום יש ראש היין אליהו  לח 93 הרב

שבבהמה האחורי החלק ניקור שליט"הגר בענין עמאר  9 97 א"ש
דגים עם לכבוש חשש יש ממרוקו בסרדינים האם

ז טמאים שניאור  9 99 רווח.הרב
מאכל שונות אילנות עוזיאל"הגרב עקירת  7 15 ל"זצצ

הנ בעניין עוז"הגרב ל"המשך  8 30 ל"זציאלצ

הישוב הרחבת לצורך אילנות ז עקירת שניאור  28 35 רווח.הרב

מתועלתו נזקו ורב שהזקין פרי לעוקרו,עץ מותר ראש האם אליהו  לח 93 הרב
הנ ז ל"בעניין שניאור  כה 57-58 רווח.הרב

מה אחר נגרר מה וממון איסור שנפגשים במקום
ובמתנו ועוד"בשביעית דוד ע  32 36 אביטןהרב

התכלת רוטשטיין זיהוי חזקיהו  24 43 הרב
הנ אביטן ל"בעניין דוד  28 43 הרב

הנ בעניין אביטן ל"המשך דוד  27 44 הרב
הנ על רוזן"ד ל"תגובה אהרן  39 44 ר

ישראל ארץ בעניני  מערכות
רח"מכ הגאון הכהן"י י

זצ  ט היובל ל"חמצי
קנים   עשיית שבעה בת שליט"גרה מנורה עמאר  יג 51-52 א"ש

הנ לנדאו ל"בעניין דוב  לו 54 הרב
המערבי הכותל באבני ושיפוצים שליט"הגר תיקונים עמאר  ח 54 א"ש

ירוק בצל של גילוי ובדין המיטה תחת ששהו אוכלין דין
קאטאשווילי ולוף מנחם  נד 66-67 הרב

זמן ומנהגי התקופה"בדיני בוארו "נפילת אהרון  31 96 ןהרב
הנ בענין בוארון ל"המשך אהרון  27 97 הרב
הנ בעניין בוארון ל"המשך אהרון  28 98 הרב

הנ בעניין בוארון ל"המשך אהרון  28 99 הרב
ההדרת
 ספרים

נח פרק החרדים המכון ספר רבני  43 22 צוות

ערוך יו'הל-שולחן ומעשרות סי"תרומות זצ"הרה א"של'ד גאגין טוב שם  8 23 ל"ג
הר למשנה"פירוש פ-ש אדרי א"ערלה יהודה  42 14 הרב

מס למשנה והגהות פ'חידושים מאזוז"הגר א"פאה  8 22 א"שליטמ
ירושלים ח'הל-שלום זצ"הגר א"שביעית אלאזרקי  9 32-33 ל"א
ירושלים זצ"הגר שביעית -שלום אלאזרקי  8 34 ל"א
ירושלים ח'הל-שלום זצ"הגר ג"שביעית אלאזרקי  9 35 ל"א
ירושלים זצ"הגר שביעית -שלום אלאזרקי  7 36 ל"א

ירושלים" זצ"הגר ערלה-"שלום אלאזרקי  7 39 ל"א
ירושלים" זצ"הגר ערלה-"שלום אלאזרקי  ג היובל ל"א

ירושלים זצ"הגר חדש-שלום אלאזרקי  11 המאה ל"א

יוסף המ–ברכי אילן קיום  ורכבבאיסור
הערותל"זצא"מהחיד

 יג 48 המהדיר

הארץ חובת בארץ-קונטרס התלויות  מצוות
כ עזרא ניסים ורי'צ'הרב

 22 המאה ל"זצ

מאמרים
 מוסריים

  
  
  
  
  
  
  
  

ומעשרות תרומות הפרשת מחפוד"הרה חשיבות שלמה  7 17 ג

המאכלים כשרות ומעלת אלחרר חשיבות אליהו  37 15 הרב
המאכלים כשרות ומעלת זצ"הגר חשיבות הלוי דוד  30 19 ל"ח
המאכלים כשרות ומעלת אל חשיבות אלחררהרב  36 19 יהו

לארץ מפני להיכנס רבינו משה נתאווה ז ישראל מה שניאור  5 1 רווח.הרב
ה מעלת ז 'ראשית'על שניאור  5 2 רווח.הרב

שתתעשר בשביל ז עשר שניאור  5 3 רווח.הרב
השדה עץ האדם ז כי שניאור  5 4 רווח.הרב
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ישראל לעם ישראל ארץ הארץ,נתינת זהר וקדושת שניאור  4 5 רווח.ב
הביכורים ומעלת השבועות ז חג שניאור  4 6 רווח.הרב

בב בבנינו והנחמה המקדש בית ז א"חורבן שניאור  5 7 רווח.הרב
הדין לשבע'יום זו ואי לרעב זו ז 'אי שניאור  4 8 רווח.הרב

חנוכה נר שבאור ז המשמעות שניאור  5 9 רווח.הרב
לה אתם ז וקיכםאל'בנים שניאור  5 10 רווח.הרב

ניסן בחודש האילנות באמונה-ברכת ז חיזוק שניאור  5 11 רווח.הרב
השבועות בחג והאלמנה היתום ז שמחת שניאור  5 12 רווח.הרב

ואמונה האנוש-זריעה בחיי אדרי יסודות יהודה  5 13 הרב
שני מעשר לשנת עני מעשר אדרי משנת יהודה  5 14 הרב

השדה עץ האדם אדרי כי יהודה  5 15 הרב

ה-ערלה בעבודת אדרי 'שלבים יהודה  5 16 הרב
וניסיו אדרי ניסן יהודה  5 17 הרב

האילן-בעצרת פירות אדרי על יהודה  5 18 הרב
והיחיד ועתיד-הציבור הווה אדרי עבר יהודה  5 19 הרב

פעלתו אתה כי פעול כל אד וידע יהודה  5 20 ריהרב
לבנים סימן אבות אדרי מעשר יהודה  5 21 הרב

בשבט"ט לאילנות,ו השנה אדרי ?מדוע-ראש יהודה  5 22 הרב
החירות אדרי חג יהודה  5 23 הרב

כגיגית ההר כפיית אדרי מהות יהודה  5 24 הרב
ביהדות והזמן אדרי הטבע יהודה  5 25 הרב

הגאולה ותהליך ישראל יה ארץ אדריהרב  5 26 ודה
ביניהם וההבדל המעשר אדרי שנות יהודה  5 27 הרב

ישראל ארץ אדרי גשמי יהודה  5 28 הרב
ובשמיטה בשביעית ורוח אדרי גשם יהודה  5 29 הרב

ישראל,השמיטה וארץ אדרי התורה יהודה  5 30 הרב
השמיטה בקיום נפש אדרי מסירות יהודה  5 31 הרב

חביבי השביעית אביטן ןכל דוד  5 32-33 הרב
והענוה,השמיטה אביטן הצדקה דוד  5 34 הרב

בלילות אביטן ואמונתך דוד  5 35 הרב
תורה אביטן טעמי דוד  5 36 הרב

עקיבא רבי אביטן נחמת דוד  5 37 הרב
השלום בעיכוב דמשיחא אביטן עקבתא דוד  5 38 הרב

צדיק של אביטן לסילוקו דוד  5 39 הרב
השדהכ עץ האדם אביטן י דוד  5 40 הרב

גדול לאור אביטן מאפילה דוד  5 41 הרב
וישיבה אביטן ירושה דוד  5 42 הרב

אוהביך ישליו ירושלים שלום אביטן שאלו דוד  5 43 הרב
בחיים אביטן ובחרת דוד  5 44 הרב

חנוכה אביטן נס דוד  5 45 הרב
נמשלה למה אביטן התורה דוד  ה 46 הרב
רצון חי לכל אביטן משביע דוד  ה 47 הרב

החיים אביטן ארץ דוד  ה 48 הרב
אמונה אביטן אנשי דוד  ה 49 הרב
היובל אביטן לגליון דוד  א 50 הרב

שרצים אכילת באי ישראל אביטן קדושת דוד  ה 51-52 הרב
בארץ התלויות אביטן מצוות דוד  ה 53 הרב
תורה למקום גולה אביטןהרב הוי  ה 54 דוד

אביטן הסדרים דוד  ה 55-56 הרב
ישראל ארץ בזכות שבאדם הטובות אביטן המדות דוד  ה 57-58 הרב
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עליו שמך מלהזכיר שכחתי אביטן ולא דוד  ה 59 הרב
הביכורים אביטן ברכת דוד  ה 60 הרב
ומשפט אביטן צדקה דוד  ה 61 הרב

אקרא אישים אביטן אליכם דוד  ה 62-63 הרב
ה אביטן ארצך'רצית דוד  ה 64 הרב

החושך מן האור אביטן יתרון דוד  ה 65 הרב
לשובע לחמכם אביטן ואכלתם דוד  ה 66-67 הרב

המעשר אביטן שנת דוד  ה 68 הרב
השמיטה לקראת אביטן הערכות דוד  ה 69-70 הרב

השמיטה אביטן פנימיות דוד  ה 71 הרב
לחם תאכל אפיך אביטן בזיעת דוד  ה 72-73 הרב

נועם דרכי אביטן דרכיה דוד  ה 74 הרב
חרוב וחד עלמא הוי שנין אלפי אביטן שית דוד  ה 75 הרב

שבתותיה את הארץ אביטן תרצה דוד  ה 76-77 הרב
ה כח'קווי אביטן יחליפו דוד  ה 78-79 הרב

שביעית שטורך מוצאי מאיר  5 80 הרב
הזה ובזמן ההם שטורך בימים מאיר  5 81 הרב
השדה עץ האדם שטורך כי מאיר  ה 82 הרב

האביב בחודש יוצאים אתם שטורך היום מאיר  ה 83 הרב
התורה לחכמתו–קבלת קודמת שיראתו שטורך כל מאיר  ה 84 הרב

ההר בתחתית שליט"הגר ויתייצבו עמאר  יא 84 א"ש
אלול שטורך חודש מאיר  ה 85 הרב

השב שטורך יעיובחודש מאיר  ה 86 הרב
תורתך שטורך להשכיחם מאיר  ה 87 הרב

אברכך במה אילן שטורך אילן מאיר  ה 88 הרב
בימינה חיים שטורך אורך מאיר  ה 89 הרב
אלקים דיבר שליט"הגר אחת עמאר  ט 90 א"ש
משיח יבוא שטורך מתי מאיר  ה 91 הרב

ונקה וחטאה הכיפורים שטור יום מאיר  ז 92 ךהרב
קבע מדירת צא הסוכות שליט"הגר חג עמאר  יב 92 א"ש

הזה-חנוכה בזמן ההם שליט"הגר בימים עמאר  י 93 א"ש
משה ישיר שליט"הגר אז עמאר  טז 94 א"ש

להיגאל עתידין שטורך בניסן מאיר  ה 95 הרב
כגיגית הר עליהם שטורך כפה מאיר  5 96 הרב

דקרו שטורך רבן מאיר  5 97 הרב
רועדים שבים דגים שטורך אפילו מאיר  5 98 הרב

בקודש שטורך מעלין מאיר  5 99 הרב
מ ישראל ה)א(ועתה מעמך'ה שואל ז אלוקיך שניאור  7 המאה רווח.הרב

שערים מאה שטורך וימצא מאיר  9 המאה הרב

מאמרים
מדעיים
 ומחקרים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

צמחים לגידול המשמשים המצעים דנינו  סוגי  42 1 יהורם
במבנים ירקות אילוז גידול  44 1 שמעון

סלעים" לגידול "צמר דנינו צמחים כמצע  29 2 יהורם

ה כקרקע"פרלייט"מצע דינו  אם
ז שניאור ויהורם.הרב רווח

 45 25 דנינו
לדלוריתהדמי הדלעת בין אילוז ון  35 3 שמעון

מינים והלכה-זהוי דנינו מדע  36 4 יהורם
הגינה דנינו פלפלת  27 5 יהורם

הסודני בפלפל תצפית על ביניים דנינו תוצאות  53 13 יהורם
ורוכב,האגס כנה יחסי על דנינו סקירה  25 6 יהורם

נוספות אגס בכנות דנינו ניסוי  60 7 יהורם
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מתוק אדמה ותפוח אדמה דנינו תפוח  39 8 יהורם
לזמן מזמן המתחדשים דנינו ירקות  53 10 יהורם

תכליתי"עץ דנינו "רב  39 11 יהורם
פאפיה זריעת דנינו תוצאות  40 15 יהורם

השסק פרי גדילת אחר דנינו מעקב  49 16 יהורם
מדעית סקירה דנינו אננס  40 17 יהורם

מדעיתפסיפלור סקירה ששון ה  16 20 שלמה
טרנסגניים ששון צמחים  10 23 שלמה

בהודו פטריות יצור על ז סקירה שניאור  38 41 רווח.הרב
שמפניון בפטריות זבוב מחקרים זחלי  132 המאה סקירת

בכמון דגנים מעבדה-חשש בדיקת ז תוצאות שניאור  ז 47 רווח.הרב
מחסן מזיקי להדברת ז שיטות שניאור  לב 54 רווח.הרב

ים בחרקים–אצות ז נגועותם שניאור  מח 55-56 רווח.הרב
גפן לעלי במפעל חרקים ז בעיית שניאור  נג 55-56 רווח.הרב

הדברתם ושיטת מחסן ומוצרי בדגנים ז נגיעות שניאור  נ 57-58 רווח.הרב
ואופני שבהם והטפילים הדגים סוגי את המסכמת טבלה

 בדיקהה
ז שניאור  מז 72-73 רווח.הרב

הים ובצמחי בדגים המצויים והטפילים השרצים ז סוגי שניאור  מ 72-73 רווח.הרב
הסלמון דג בשר בתוך ז תולעים שניאור גב 64 רווח.הרב

 חוברת
דגים בביצי הנמצאים ז תולעים שניאור גב 65 רווח.הרב

 חוברת
הנ מחקרים ל"בעניין  158 אההמ סקירת

ברקודה בדגי ז תולעים שניאור גב 66-67 רווח.הרב
 חוברת

לברק בדגי ז תולעים שניאור גב 68 רווח.הרב
 חוברת

ופולוק פורל בדגי ז תולעים שניאור  ט 74 רווח.הרב

על הכתבה האתרוג"בעקבות מיני יוסף'פרופ "ארבעת בר  45 80 משה
והשפעתו בישראל המים משק מצב החקלאיםעל שטורך על מאיר  מה 83 הרב

ואופן בחרקים התותים נגיעות על מחקר תוצאות
המכון הסרתם  כט 85 מעבדת

הנ מחקרים ל"בעניין  162 המאה סקירת
בדגים אניסאקיס על ז מחקר שניאור  י 89 רווח.הרב

הנ מחקרים ל"בעניין  138 המאה סקירת
ההרינג בדג מחקרי אניסאקיס  152 המאה םסקירת

הדגים רשימת של מעודכנת נגיעות,טבלה ז רמת שניאור  ח 91 רווח.הרב
בהלכה גנטית בוארון הנדסה אהרון  83 המאה הרב

פתוחים בשטחים וברוקולי מחקרים כרובית  164 המאה סקירת
והשרייה לריסוס טבעיים מחקרים תחליפים  168 המאה סקירת

אורז לסינון  172 המאה מחקריםסקירת מכונה

 


