להלן מספר פרטים הנוגעים לקביעת תחום שבת של העיר 'תל אביב'
האם כל תל אביב נחשבת לעיר אחת לענין דיני 'תחום שבת'
השובת בעיר בשבת נחשבת היא לו כד' אמות ויכול ללכת בכולה ,ומתחיל למדוד את האלפיים אמה של
תחומו מקצה העיר כמבואר בשו"ע סי' ת"ח.
עיר לענין זה אינו נקבע לפי חלוקה מוניציפלית ,אלא לפי המקום שבו מסתיימים בתי המגורים של העיר,
ומבואר במשנה ]עירובין נ"ז א'[ שאם יש מרחק של יותר מקמ"א אמה ושליש ]שהם כ 80-מטר לשעור
האמה הגדול וכ 65-מטר לשעור האמה הקטן[ בין שתי קבוצות של בתים ,הרי זה חולק אותם ,ונחשבים
כשתי ערים נפרדות לענין תחום שבת ,והשובת בקבוצה אחת של בתים הרי הוא מתחיל למדוד את
האלפיים אמה של תחומו מהקצה של קבוצת הבתים שלו ,וכשמגיע לסוף האלפיים אמה אסור לו להמשיך
הלאה כמבואר בשו"ע סי' ת"ח.
לפי האמור העיר 'תל אביב' נחשבת לענין דיני תחום שבת כארבע ערים נפרדות ,וזהו מחמת 'נתיבי
איילון' המפרידים בין החלק המזרחי של תל אביב לחלק המערבי ,ומחמת 'נחל הירקון' המפריד בין החלק
הצפוני לחלק הדרומי של העיר.
חלק הא' כולל את מרכז ודרום תל אביב ]וכן את יפו ובת ים[ ומגיע עד שיכון בבלי בצפון ,והוא
מופרד במזרחו הצפוני מרמת גן ,ובמזרחו הדרומי מהשכונות יד אליהו התקוה והשכונות הסמוכות
]חלק הב' דלהלן[ ע"י נתיבי איילון.
חלק הב' של תל אביב כולל את השכונות יד אליהו ,התקוה ,הארגזים ,כפר שלם ,והשכונות
הסמוכות להם ממזרח לנתיבי איילון.
חלק הג' כולל את השכונות רמת אביב ,אפקה ,רמת אביב ג' ,שכולם מופרדים בדרומם ממרכז תל
אביב ]חלק הא' הנ"ל[ ע"י נחל הירקון.
חלק הד' כולל את השכונות הדר יוסף ,רמת החייל ,צהלה ,ונאות אפקה והשכונות הסמוכות להם,
שהם מנותקות משלשת החלקים הנ"ל של תל אביב ע"י נתיבי איילון וע"י נחל הירקון.

והנה ישנו נידון הלכתי לחבר את שני חלקי תל אביב שמשני צידי איילון ]חלקים הא' והב' הנ"ל[ ,1אולם
נידון זה לא יועיל לחבר את חלקים הא' והב' של תל אביב שמב' צידי איילון  -לחלקים הג' והד' שמצפון
לירקון להחשב כעיר אחת ,וכן לא יועיל לחבר את חלקים הג' והד' זה לזה להחשב כעיר אחת.
עוד יצוין שמהעיר בני ברק בצידה המערבי נמשכים בתים דרך רמת גן וגבעתיים עד נתיבי איילון ,ונמצא
הקצה ההלכתי של העיר בני ברק מסתיים במקום זה ,ודיני ההליכה לשובת בערים אלו הם כדיני השובת
בשכונות של תל אביב שבחלק הב' הנ"ל.

הליכה מעיר לעיר בשבת בלא עירוב תחומין ,וע"י עירוב תחומין
השובת בעיר אחת ]היינו שהיה בה בכניסת שבת[ יכול ללכת בשבת בכל העיר ששבת בה ,ואלפיים אמה
מסביבה בכל הד' רוחות ,ומעבר לאלפיים אמה אסור לו להמשיך ,ואפילו אם הם הסתיימו בתוך עיר
כמבואר בשו"ע סי' ת"ח .לפי"ז מי שלא הניח עירוב יכול ללכת בחלק שהוא שבת בו בתל אביב ,ומחוצה
לו אלפיים אמה ,ואסור לו להמשיך מעבר לזה] .קביעת המקום שמסתיימים האלפיים אמה תלויה בפרטים
הלכתיים וטכניים רבים ,כריבוע העיר ,הבלעות ,בדיקת בתי המגורים והמרחקים השונים ממקום למקום,
וניתן לפנות ל'ערבתם' לבירור הדברים[.
ניתן להניח עירוב בעיר שרוצה ללכת אליה ועי"ז יוכל ללכת בכל החלק שהניח בו את העירוב ,אמנם
יתכנו הגבלות לענין ההליכה בעיר שנמצא בה בכניסת שבת וזהו לפי גדרי דין עיר שלן בה ]הדברים
נתבארו בעלון ערבתם מס' .[2
מכיון שהנחת עירוב תחומין כראוי דורשת ידיעה ברורה של כל ההלכות בענין ,ואף לאחר הנחת עירוב
תחומין באופן הראוי ,לפעמים ישנם פרטים הלכתיים לגבי מסלול ההליכה ועוד שאר פרטים ,לפיכך הניח
הועד לענייני תחום שבת 'עֵ ַרבְ ֶתּם' עירובי תחומין בכל אחד מהחלקים הנ"ל של העיר תל אביב ]וכן בערים
סמוכות נוספות[ לתועלת הרבים ,והוא מזוכה מידי שבוע לאנשים המתקשרים ל'ערבתם' ומודיעים על
מקום הליכתם בשבת ורצונם לזכות בעירוב ,כשבמענה הטלפוני ניתנים ע"י הרבנים שליט"א ג"כ הוראות
הלכתיות לגבי אופני ההליכה המותרים ללא חשש.
בכל שאלה הנוגעת לענייני תחום שבת ניתן לפנות ל'עֵ ַרבְ ֶתּם' בטלפון הרשום מטה.
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הנידון הוא משום שיש דין לתת לכל עיר 'ריבוע' לענין מדידת התחום ,והיינו שמותחים קו דמיוני בין הבתים שבקצוות
הערים ,ומקו זה מודדים את התחום ,ונסתפק החזו"א באופן שריבוע של עיר אחת נמצא תוך קמ"א אמה לריבוע של העיר
השניה ,האם נעשו הערים כעיר אחת וכמו באופן שבתי המגורים של ב' הערים סמוכים תוך קמ"א אמה ,או לא .ועל הצד
שמתחברים הערים באופן זה ,יש חיבור בין תל אביב שממזרח לאיילון ]וכן בין ב"ב ורמת גן[ למרכז תל אביב שממערב
לאיילון ,הואיל והמרחק בין ריבועי הערים הוא פחות מקמ"א אמה.

