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הרב יוסף צבי רימון
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ת־ת ב ו ָּא ָת ּה  :וְ ַה ּׁ ְש בִ ִיע ת ִּת ׁ ְש ְמ ֶט ָ ּנ ה
'וְ ׁ ֵש ׁש ׁ ָש נִ ים ִּת ְז ַר ע ֶא ת ַא ְר צֶ ָך וְ ָא ַס פְ ָּת ֶא ְּ
לש
וּנְ ַט ׁ ְש ָּת ּה ֵ ׁ ...ש ׁ ֶש ת ָי ִמ ים ַּת ֲע ֶׂש ה ַמ ֲע ֶׂש ָיך וּבַ יוֹ ם ַה ּׁ ְש בִ ִיע י ִּת ׁ ְש בּ ֹת ָ ׁ ...ש ׁ
ְר גָ לִ ים ָּת חֹג לִ י ַ ּב ּׁ ָש נָ ה[ '...שמות כג] – 'נאמר שלש רגלים בשביעית,
שלא יסתרסו [=יעקרו ,יתבטלו] שלשה רגלים ממקומן' [מכילתא
שם] .כמו שבת בראשית המשביתה את מעשי ששת ימי החול,
כך השמיטה היתה יכולה להשבית את מועדי שש שנות הזריעה
האיסוף והעליה לרגל.

גדול כוח
קדושתה
של שנת
השבע,
עד שהיתה יכולה
להיות מחשבה
שתבטל שבת הארץ
את הרגלים:

הרב חיים אירם
בית הדין לענייני השמיטה
 -גוש עציון

עוצמתה של שנת השבע ,באה גם מתוך היותה מרכיב מרכזי
במעמד מתן תורה .לדעת האבן עזרא ועוד מפרשים ,פרשת
השמיטה בתחילת פרשת 'בהר' היא הברית שנכרתה במתן
תורה כמתואר בפרשת משפטים ,ועליה אמרו ישראל 'נעשה
ונשמע'.
קשר ישראל בארצו המתבטא במצות שנת השמיטה ,נותן את
התוקף לשמירת התורה והוא כתנאי לברית בין הקב"ה לישראל.
שנת השמיטה כרוכה בתולדות עם ישראל .בהתיישב ישראל
בארצו ,תנהג שנת השמיטה במלואה ,ובגלותו ממנה בעוונותיו,
לא תתקיים .כל גלות וגאולה הקימה מחדש את מצוות
השמיטה .זכינו בדורותינו לשוב ולעסוק ולקיים עד כמה שניתן
במצוות ברית שביעית זו ,לזכות לטוב הארץ ,ולחדש את תוקף
תנאי ברית מתן תורה בארץ ישראל.
אחרי מאות שנות דממה ביחס למצווה יקרה זו ,מזה כמאה
וחמישים שנה ,באתחלתא דגאולה של דורותינו האחרונים,
מתעוררת לחיים מצווה זו.
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'קדושה ראשונה' של ירושלים ומקדש ,מתפשטת בשנה
השביעית לכל הארץ ב'קדושה שלישית' של חזרת בנים לגבולם.
בחוברת שלפניכם מוגשות הלכות בסיסיות ,כמיטב כשרונו
וכגודל תורתו של הרב י"צ רימון שליט"א ,על ידן נוכל להתקדש
בקדושת השנה השביעית כהלכה וכראוי ,בהמשך פריחת ארצנו,
ובטוב פירותיה.
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ובזכות שמירת קדושת הארץ ,עם חיזוק עובדי האדמה בגוש
עציון בפרט ובארץ ישראל בכלל ,נזכה לברכת השלום והעין
הטובה בין ישראל לחברו ובין העם בכללו לאבינו שבשמים,
כדברי מרן הרב קוק זצ"ל...' :שנת שקט ושלוה ,באין נוגש ורודה,
"לא יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה לה'" ,שנת שויון
ומרגע ,התפשטות הנשמה ...אל הישר האלהי  ...אין רכוש פרטי
מסוים ולא זכות קפדנית ...וחמדת העושר ,המתגרה על ידי
המסחר ...משתכחת ...עין טובה והוקרה נאמנה באה לכל ברכת
ד' אשר בפרי-הארץ ...והאדם חוזר אל טבעו הרענן ,עד אשר
לא יצטרך לרפואות למחלות ,שהן באות ברובן על-ידי הריסת
המשקל של החיים ...שנת שבתון יהיה לארץ - ,שבת לה'.

מצוות השמיטה והיובל טומנות בחובן רעיון תורני גאוני.
אחת לשבע שנים לוקחים פסק זמן מהחיים ,ואחת לחמישים
שנה עושים איפוס על הרכוש הנצבר .אחד האתגרים של
מדינת ישראל היום הוא הפער בין העשירון העליון לעשירון
התחתון .אחת לחמישים שנה  -לרוב האנשים רק פעם אחת
בחיים  -התורה מצווה להחזיר את הגלגל לאחור .מחזירים את
הקרקעות למי שנאלץ למכור אותן ושומטים את כל החובות.
נותנים לאנשים הזדמנות נוספת לצבור רכוש .היובל גם מוזיל
את ערך הקרקעות ,כיוון שהמכירה נעשית בהתאם למרחק
השנים עד היובל .במלים אחרות ,גם מי שאינו מיליונר יכול
להיות בעל קרקע.

טובה הארץ
מאוד מאוד

אנחנו עוד לא שם ,אנחנו עדיין נזקקים לתקנות שקבעו חז"ל
כדי שנוכל לקיים את הציבור בארץ בשנת השמיטה  -אוצר בית
דין ,היתר מכירה ופרוזבול.
אך יש לאן לשאוף .עוד לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה,
למצב שבו ה' מצווה את ברכתו בשנה השישית כדי שכולנו
נוכל להתקיים מברכתה גם בשנה השביעית ובשנה השמינית,
אך אנחנו בהחלט בדרך .בשמיטה זו מעניקה המדינה לראשונה
תמיכה כספית לכל חקלאי המבכר לשמוט את קרקעותיו כדין.
איזו מדינה נפלאה!
בחוברת זו יש הנחיות לציבור כיצד לרכוש מוצרים בשנת
השמיטה באמצעות בית הדין לענייני שמיטה שליד המועצה
הדתית גוש עציון ,הנחיות כיצד לטפל בגינות הנוי בשנה זו,
ודינים בסיסיים נוספים לבית היהודי בשנת שמיטה.
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אני מודה ומוקיר טובה לחברי בית הדין לענייני שמיטה שליד
המועצה הדתית :הרב חיים אירם ,הרב חיים מרקוביץ ,הרב זאב
וייטמן ,הרב יוסף צבי רימון ,הרב אורי סמט ,הרב משה שפטר,
הרב מרדכי ורדי ואלון טננבאום.
תודה מיוחדת לרב יוסף צבי רימון ,רב קהילת אלון שבות דרום
וראש עמותת סולמות ,על כתיבת החוברת.

הרב רפי אוסטרוף
יו"ר המועצה הדתית
גוש עציון
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הטיפול בגינות הנוי בשמיטה  -בקצרה
העיסוק בענייני השמיטה נראה מסובך ומורכב ,ולעתים אף מאיים ,אולם האמת הפוכה .לימוד
הלכות שמיטה מעניין ומרתק .הוא משלב בין לימוד תנ"ך ללימוד הגמרא והפוסקים ,בין
המקורות להלכה ,בין המקורות למציאות ובין ההלכה לעולם המחשבה והאמונה.
בחוברת זו ננסה לעמוד על הכללים המרכזיים לטיפול בגינה בשמיטה ,ובסופה נזכיר בקצרה את
עיקרי הדינים במטבח ובקניית פירות וירקות .ביאור מסודר של כל דבר המובא בחוברת זו ניתן
לראות בספרי 'הלכה ממקורה  -שמיטה' בהוצאת סולמות.

הציוויים בתורה
מהתורה נאסרו זריעה ,זמירה (הורדת ענפים

קטנות המספיקות למשפחה לימים אחדים,
ורצוי לעשות זאת בשינוי ,ביד או בסכין ולא
בכלי שמיועד לכך.

וזמירה אסורות תמיד .קצירה ובצירה נאסרו

יש גם מצוות עשה הנוהגות בשמיטה :מצווה
להפקיר את הפירות הגדלים בשדה ,מצווה
לשמור על קדושת הפירות ולהשתמש

מהעץ כדי שיגדל טוב יותר) ,קצירה (של יבול
חד שנתי) ובצירה (של יבול רב שנתי) .זריעה
רק כאשר הן נעשות "כדרך הקוצרים וכדרך
הבוצרים" ,ולכן מותר לקצור ולבצור בכמויות
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בהם לשימושי אכילה ,ומצווה לבער פירות
שביעית  -כאשר אין יותר פירות בשדה,
מבערים אותם גם מן הבית.

גינה ועציצים
בנוסף למלאכות שנאסרו מן התורה מלאכות
הקרקע האחרות  -ובהן השקיה ,זיבול,
ניכוש ,כיסוח וריסוס  -אסורות מדרבנן.
עם זאת ,חכמים התירו לעשות מלאכות
אלה במקום הפסד ,ולכן מותר להשקות את

8

הגינה כשהיא צמאה למים ,אך לא באופן
תדיר .מותר לכסח דשא כרגיל ,כיוון שאין
זו מלאכה חקלאית אלא רק 'תספורת'.
יש לזבל את הגינה לפני השמיטה עם זבל
שמתפרק לאט.
שאר המלאכות לא נדרשות בדרך כלל בגינה
ביתית ,ולכן הן אסורות.
לגבי הטיפול בעציצים בבית ,אם ישנה
תחתית מתחת לעציץ או שהעציץ מונח
בקומה שנייה ויש מעליו גג  -מותר לטפל בו
כמו בשאר השנים.

המלאכות האסורות בשמיטה
״ש ׁש ׁ ָש ִנים
בספר ויקרא (כ"ה ,ג-ה) נאמרֵ ׁ :
ִּת ְז ַרע ָ ׂש ֶד ָך ְו ׁ ֵש ׁש ׁ ָש ִנים ִּת ְזמֹר ַּכ ְר ֶמ ָך ְו ָא ַס ְפ ָּת
ֶאת ְּתבו ָּא ָת ּה :ו ַּב ּׁ ָש ָנה ַה ּׁ ְש ִב ִיעת ׁ ַש ַ ּבת ׁ ַש ָ ּבתוֹ ן
ִי ְה ֶיה ָל ָא ֶרץ ׁ ַש ָ ּבת ַלה' ָ ׂש ְד ָך לֹא ִת ְז ָרע ְו ַכ ְר ְמ ָך
לֹא ִת ְזמֹרֵ :את ְס ִפ ַיח ְק ִצ ְיר ָך לֹא ִת ְקצוֹ ר ְו ֶאת
ִע ְ ּנ ֵבי ְנ ִז ֶיר ָך לֹא ִת ְבצֹר ׁ ְש ַנת ׁ ַש ָ ּבתוֹ ן ִי ְה ֶיה
ָל ָא ֶרץ:״ .בפסוקים אלה מופיעות ארבע
מלאכות האסורות בשנת השמיטה :זריעה,
זמירה ,קצירה ובצירה.
זריעה היא הטמנה של זרעים באדמה
כדי שיצמחו מהם גידולים .איסור הזריעה
קיים גם בצמחים שאינם מניבים פירות.
גם נטיעה של שתיל או של אילן אסורה,

אך נחלקו הפוסקים האם איסור זה הוא
מהתורה או מדרבנן.
זמירה היא קציצת ענפים מהעץ כדי
שיגדל טוב יותר .יש הסוברים שרק זמירת
גפן אסורה מהתורה ואילו זמירה בשאר
העצים אסורה מדרבנן בלבד ,כיוון שלדעתם
רק זמירה שגורמת להצמחת פירות נאסרה
מהתורה ,כפי שמתרחש בגפן.
חרישה אסורה אף היא בשמיטה ,אך יש
מחלוקת האם כל חרישה אסורה מהתורה או
רק חרישות המלוות את תהליך הזריעה.
קצירה היא קטיף של יבול חד שנתי.
בצירה היא קטיף של פירות ושל גידולים
רב שנתיים.
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איסורי קצירה ובצירה נובעים מהאיסור
להראות כבעלים על הקרקע ,ולכן מותר
ֵ
לאדם לקצור או לבצור כמות קטנה שאינה
מסחרית ,המספיקה למשפחתו לימים
אחדים .לכתחילה ,גם במקרה כזה יש לשנות
את צורת הקצירה או הבצירה ולעשות זאת
ביד או בסכין ולא בכלי שמיועד לכך.
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איסור קטיפת היבול נוהג רק בדברים
הקדושים בקדושת שביעית ,ולכן בחודשים
הראשונים של השמיטה מותר לקטוף פירות
כרגיל ,כיוון שהם עברו את שלב החנטה לפני
ראש השנה ולכן אין בהם קדושת שביעית.
באופן דומה ,בחודשים הראשונים של השנה
השמינית יש בפירות עדיין קדושת שביעית
ולכן יש לקטוף אותם כמו את פירות השנה
השביעית .בירקות שלב הקטיף הוא הקובע
את קדושתם ,ולכן כבר מראש השנה אסור
לקוטפם כרגיל אלא רק בכמות קטנה
(כמבואר לעיל) ,עד לראש השנה הבא.

המלאכות האסורות מדרבנן
מלבד המלאכות שנאסרו בשמיטה מהתורה
אסרו חכמים לבצע את כל הפעולות
הגורמות להצמחת הגידולים .לכן אסור
להשקות ,לנכש עשבים (עם השורש),
לכסח (בלי השורש) ,לזבל (דישון הקרקע
באמצעות זבל) ,לסקל (פינוי אבנים לצורך
הכנת הקרקע לזריעה) ועוד.
מלאכות האסורות מדרבנן הותרו בשמיטה
רק כאשר ההימנעות מעשייתן תגרום
למותם של הצמחים .כלומר ,מותר לבצע
מלאכות האסורות מדרבנן אם הן נועדו
לקיים את הגידולים ('לאוקמי') ,אך אסור
לבצע מלאכות אלה כדי לפתח את הגידולים
ולשכללם ('לאברויי').
האחרונים נחלקו לגבי עשיית מלאכות
שמניעתן אמנם לא תגרום לעץ נזק לטווח
ארוך ,אך תגרום נזק לפירות השמיטה עצמם
(הרב קוק מחמיר והחזון איש מקל) .בדרך
כלל יש מקום להקל בכך ,משום שזהו ספק
בדין דרבנן ,ובפרט כאשר מדובר בהפסד
כספי משמעותי ,אולם בגינה פרטית ראוי
להחמיר .למרות האמור ניתן להקל בהשקיה
מפאת חשש זה ,כפי שיפורט להלן.

כיצד נטפל בגינה לפני השמיטה?
בעבר הייתה נוהגת 'תוספת שביעית'
שבה היה אסור לעשות מלאכות מסוימות
גם לפני השמיטה .כיום איסור זה אינו
קיים ,אך בכל זאת ישנם דברים מסוימים
שאסור לעשות סמוך לשמיטה:

לטעת עד כ”ט באב .טעם הדבר הוא שאילן
כזה נחשב כקלוט ,וכדי להתחיל למנות את
שנות הערלה שלו אין צורך בקליטה מחודשת
באדמה ,וניתן להתחיל למנות מיד לאחר
הנטיעה.

נטיעת אילן מאכל :אילן גלוי שורש (ללא
אדמה) מותר לטעת רק עד ט”ו באב של השנה
השישית (שבועיים לקליטה ,ועוד חודש הנחשב
כשנה הראשונה לגידולו של האילן) .טעם הדבר
הוא שאם ייטע את האילן לאחר ט”ו באב יתחיל
מניין שנות הערלה בשנת השמיטה ,ואז ייראה
הדבר כאילו האילן ניטע בשנת השמיטה.

במשתלות רבות מוכרים אילנות בוגרים
בתוך גוש אדמה שבתחתית השק שלהם יש
חור .אם החור בקוטר  2ס”מ ומעלה ,ובנוסף
לכך הוא היה מונח במשתלה ישירות על גבי
האדמה  -ניתן לטעת אותו עד ראש השנה ,כי
אין צורך לספור לו שנות ערלה מחדש.

אילן שנמכר בתוך גוש אדמה המאפשר לו
לחיות לפחות שבועיים לפני הנטיעה ניתן

נטיעת אילנות סרק :אילנות סרק
גלויי שורש ראוי לטעת עד ט”ו באלול ,כדי
שהקליטה תהיה קודם השמיטה .במקום
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צורך אפשר לטעת עד ראש השנה .אילנות
סרק שנוטעים עם גוש אדמה שיכולים לחיות
בו שבועיים ניתן לטעת עד ראש השנה ,כיוון
שבצורה כזו אין צורך בקליטה מחודשת.

לזרוע באופן שהנביטה תהיה לפני השמיטה,
כיוון שיש הסבורים שיש בהם דין ספיחים,
אם כי יש מקילים בכך .שתילי פרחים מוכנים
ניתן לשתול עד ראש השנה.

ירקות :יש לזרוע מספיק זמן לפני
השמיטה כך שהנביטה תהיה בשנה השישית
ולא יחול על הירקות איסור ספיחים .זמן זה
משתנה בין המינים השונים ותלוי גם בהשקיה
וכדומה .בכל מקרה יש לזרוע לא יאוחר מכ”ז
באלול ,בהתאם לדעות שהקליטה צריכה
להיות לפני השמיטה .שתיל מוכן שנקנה
במשתלה מותר לשתול עד ראש השנה.

כדאי לשתול פרחים רב שנתיים לפני השמיטה.
זרעים  -עד ט”ו באלול כדין עצי סרק ,ובמקום
צורך עד ראש השנה ,ושתילים בגוש אדמה
עד ראש השנה .באופן זה תהיה פריחה
בגינה בשנת השמיטה ,וגם אפשרות הטיפול
בפרחים אלה קלה יותר במהלך השמיטה.

דגנים וקטניות :יש לזרוע חודשים
אחדים לפני השמיטה ,כך שיגיעו לתחילת
ההבשלה לפני השמיטה (וכך לא יהיה בהם
איסור ספיחים).
פרחים :לדעת הרב קוק מותר לזרוע
פרחים ללא ריח רק אם הם ייקלטו בקרקע
לפני השמיטה ,אולם החזון איש מקל בכך.
למעשה מותר לזרוע זרעי פרחים ללא ריח עד
ראש השנה ,אך טוב להדר לכתחילה לזרוע
אותם עד כ”ז באלול ,כך שהקליטה תהיה
בשישית .זרעי פרחים עם ריח יש להשתדל

שתילת דשא :בשבועות הראשונים
לשתילתו דורש הדשא כיסוח כדי שיצמח כראוי,
ובמרבדי דשא הכיסוח נדרש כדי שהרצועות
תתחברנה זו לזו .לכן יש לשתול אותו במועד
שבו הדשא יכסה את כל השטח לפני השמיטה,
ואז הכיסוח בשמיטה יהיה רק למטרות נוי.
זרעי דשא יש לשתול כשלושה חודשים לפני
השמיטה ,ומרבדי דשא כחודש לפני השמיטה.
במקרה הצורך יש מקום להקל ולשתול זרעי
דשא שבועות אחדים לפני השמיטה ומרבדי
דשא עד כשבועיים לפני השמיטה ,אולם יש
להקפיד על התנאים הבאים :צפיפות זרעים
פי שלושה מהמקובל ,דישון מרובה והשקיה
מרובה ,ולפחות כיסוח אחד לפני השמיטה.

הכנת הגינה לשמיטה
עצי פרי

שתילה
ונטיעה

גלויי שורש

עם אדמה

גלויי שורש

עם אדמה

זרעים

עם אדמה

עד
ט"ו באב

עד
כ"ט באב

עד
ט"ו אלול

עד ר"ה

עד כמה
ימים לפני ר"ה
(נביטה)

עד ר"ה

*
טיפולים

עצי סרק

פרחים וירקות

יש להקדים שתילת דשא בכמה חודשים,
כך שייקלט טוב ויתמלא לפני השמיטה.

בדרך כלל רוב העצים/הפרחים באים כיום בגוש אדמה ,ולכן ניתן לשותלם עד ראש השנה,
פרט לעצי פרי (בגוש) שניתן לנטעם עד כ"ט באב.

דישון איטי
מוקדם

גיזום

ריסוס נגד
עשבייה

כל הטיפולים מותרים
עד ראש השנה

הטיפול השוטף בגינה בשמיטה
כאמור ,ישנן מלאכות האסורות מהתורה
וישנן מלאכות האסורות מדרבנן .מלאכות
האסורות מהתורה  -זריעה ,זמירה ,קצירה
ובצירה  -אין עושים כלל בשנת השמיטה,
למעט קצירה ובצירה בכמות קטנה ,כפי
שהזכרנו לעיל .מלאכות האסורות מדרבנן
 השקיה ,זיבול ,ניכוש עשבים ,כיסוחוריסוס  -הותרו בשמיטה כדי לשמור על
הצמחים שלא ימותו ,בתנאים הבאים:
השקיה :ניתן להשקות את הגינה
בשמיטה באופן הנדרש לקיומה ,אך לא מעבר
לכך .עם זאת ,לדעת פוסקים רבים ,כאשר
מפעילים את מערכת ההשקיה לצורך קיום
הגינה ניתן להשאיר אותה פתוחה לזמן ארוך.

לכן בשנת השמיטה יש לדאוג שהמרווח בין
ההשקיות יהיה גדול יותר מהמרווח הרגיל,
באופן המינימלי ההכרחי לקיום הצמח ,אך
ניתן להאריך את זמן ההשקיה בהתאם לרצוי.
ברוב אזורי הארץ כדאי בדרך כלל להפעיל את
הממטרות המשקות את הדשא אחת לשבוע
למשך כשעה וחצי .עבור צמחים רגישים
יותר ,כמו ורדים ,ניתן להפעיל את מערכת
ההשקיה פעם בארבעה או חמישה ימים.
במידת האפשר ,טוב לכוון את מחשב
ההשקיה לפני שנת השמיטה כדי שלא
לעסוק כלל בהשקיה בחודשים הראשונים,
עד תחילת הגשמים .במקרה כזה יש מקום
להקל ולהשקות בכמויות הרגילות .לאחר
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עונת הגשמים יש מקום להקל ולפתוח את
הברז מחדש גם אם המחשב מכוון להשקיה
רגילה ,כיוון שמדובר בגרמא בהשקיה שהיא
מלאכה דרבנן ,אך עדיף לעשות זאת על ידי
גוי .המהדרים יכוונו במקרה כזה את המחשב
להשקיה מצומצמת יותר ,לפי ההנחיות
שלעיל .מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע
כדי שצמצום ההשקיה לא יגרום לפגיעה
מיותרת בגינה.
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זיבול הגינה (דישון) :כיום ניתן לדשן
בזבל המתפרק לאט ומספיק לשנה שלמה,
לכן יש לעשות פעולה זו לפני השמיטה .רק
במקרים מיוחדים ,כאשר יש צורך בכך כדי
לשמור על הקיים ,מותר לפזר זבל גם בשנת
השמיטה עצמה .במקרה זה עדיף לדשן דרך
מערכת ההשקיה .חשוב לברר לפני עשיית
פעולה זו אם אכן הבעיה שממנה הצמח סובל
היא מחסור בדשן .ברוב המקרים הבעיה
אינה מחסור בדישון אלא מחסור במים או
עודף מים ומיקום לא נכון בגינה.
גיזום :אין לגזום בשמיטה אלא אם כן
ישנו ענף חולה שרוצים להסירו ,או כאשר
ברור שהגיזום אינו לצורך הצמח אלא לצורך
אחר ,כמו יצירת מעבר למשל.

גדר חיה :אין לגזום בשמיטה גדר חיה
שעדיין אינה מלאה ,כיוון שהגיזום גורם
לגידול ולמילוי שלה .אם מדובר על גדר חיה
מלאה ,עדיף לכתחילה לבצע את הגיזום לפני
שנת השמיטה ולהסתפק בכך ,אולם אם יש
צורך לגזום אותה בשמיטה ,ובמיוחד אם היא
מפריעה למעבר ,ניתן לגזום באופן שיהיה ניכר
שהמטרה היא ‘תספורת’ ולא שיפור הגדר.
ריסוס :מותר לרסס פרי כדי שלא יאכלו
אותו מזיקים ,אבל עדיף להסתפק בפריסת
רשת.
ניכוש עשבים וריסוסם :בגינות פרטיות
הניכוש נעשה בדרך כלל למטרות נוי או
למניעת מזיקים כמו נחשים ,ולא למטרות
קיום הצמחים וגידולם .כיסוח למטרות אלה
מותר בשמיטה אפילו עם השורש ,אך בתנאי
שגם למראית עין ברור שמטרת הכיסוח היא
לנוי ולא לשם גידול הצמחים.
לעתים יש צורך בניכוש כדי שצמחים לא
ימותו ,ואז יש לפעול לפי סדר העדיפויות
הבא :א .ריסוס המונע נביטה; ב .כיסוח
העשבים ללא הוצאת השורש; ג .ריסוס
העשבים עצמם בראונדאפ הגורם למיתתם

לאחר שבועות אחדים; ד .תלישת העשבים
עם השורש.
כיסוח דשא :ניתן לכסח את הדשא
בשמיטה למטרות נוי ולא לשם שיפור
הגידול ,ואף ניתן לעשות זאת באופן הרגיל.
יש אפילו עדיפות לכסח את הדשא במקרה
כזה באופן רגיל ,כיוון שאם מחכים זמן רב
הכיסוח יועיל גם להצמחה טובה יותר של
הדשא בזכות האור שיגיע לעלים התחתונים
ויגרום להתחדשות הדשא ,ואז הכיסוח עשוי
להיות אסור.
קטיף פרחים :מותר לקטוף פרחים
לשימוש ביתי ,אך יש לעשות זאת באופן לא
מקצועי כך שלא תהיה בקטיף מגמה של
צימוח נוסף.
עקירת עץ :מותר לעקור או לכרות עץ
כשהמטרה אינה הכנת הקרקע לזריעה
אלא לצורך נוי או לצורך שימוש בעץ .אם
יש פירות על העץ הדבר מורכב יותר בגלל
איסור השחתה של פירות שביעית .השחתה
של שלושה אילנות ומעלה מורכבת ובעייתית
יותר משום מראית עין.
מלאכות נוספות :בגינון פרטי די בדרך

כלל במלאכות שהוזכרו ואין צורך במלאכות
נוספות .בגינון מקצועי ,כמו במטעים ,יש
לעתים צורך לדשן ,לרסס ולעשות פעולות
נוספות ההכרחיות לצורך המטע וכדי
שהעצים לא ימותו .ניתן להקל בדברים
אלה במלאכות דרבנן בלבד ,ונכון לכל בעל
מטע או שדה להיוועץ עם מורה הלכה כדי
לקבל הנחיות מתאימות .הנחיות מקצועיות
ובהירות מצויות בספר ‘קטיף שביעית’
בהוצאת מכון התורה והארץ.
קומפוסט :ניתן להשתמש בשאריות
של פירות שביעית עבור קומפוסט בתנאים
הבאים :א .אין לזרוק בקומפוסט שאריות
טריות על שאריות שכבר נרקבו ,אלא יש
לשים נייר עיתון ,מעט חול או שכבת עלים
מעל השכבה הקודמת ,ומעליה לשים את
השאריות הטריות; ב .השימוש בקומפוסט
לזיבול יהיה רק לאחר השביעית או בשמיטה
עצמה למטרות של ‘לאוקמי’ בלבד; ג .אין
לעשות קומפוסט ישירות על האדמה בגינה,
כדי שלא ייראה כאילו מזבלים את הגינה
בשמיטה ,אלא רק במתקן מיוחד העומד
בצד ,בתוך בור בעומק שלושה טפחים או
בתוך הבית.
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גינה בבית משותף :יש להשתדל שייעשו
בגינה המשותפת רק פעולות מותרות,
בהתאם להנחיות לעיל.
אם הדיירים האחרים אינם מסכימים ,יש לומר
להם שהתשלום שאנו משלמים לוועד הבית
הוא רק עבור שטיפת המדרגות וכדומה ,ולא
עבור הגינון ,אולם ייתכן שאמירה זו אינה
מספקת משום שיש דעות כי על האדם
לדאוג לשביתת הקרקע שבבעלותו ,ובמקרה
זה הארץ אינה שובתת.
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במקרה זה רצוי שהאדם יפקיר קודם
השמיטה בפני שלושה את השטח השייך לו
בחצר המשותפת ,ושאר הדיירים בבניין אינם
צריכים לדעת זאת.
הפקרת הפירות :אדם שיש בחצרו
פירות או ירקות הקדושים בקדושת שביעית
צריך לאפשר לכל המעוניין לקטוף מהם .טוב
להדר ולומר בפני שלושה אנשים שהפירות
הם הפקר .אם האדם חושש שזרים ייכנסו
לגינתו הוא יכול לנעול את שער הגינה ,אך
עליו לשים שלט המורה מתי ניתן להיכנס
ולקטוף פירות או מספר טלפון שבעזרתו ניתן
להשיג את בעל הגינה .רק פירות הקדושים

בקדושת שביעית מופקרים ,ופירות אלה
מופקרים גם בשנה השמינית.
יש לבקש רשות מבעל הבית להיכנס כדי
לקטוף פירות או ירקות שביעית ,אלא אם כן
ישנו שלט המורה שמותר להיכנס ,כדי שאדם
לא יתרגל להיכנס לחצר חברו שלא ברשות.

כיצד נטפל בגינה בשמיטה?

מלאכות דרבנן
השקיה ,זיבול ,ניכוש (עם שורש),
כיסוח (בלי שורש) ,ריסוס וכדומה

מלאכות דאורייתא

מותרות בשביל לשמור על הקיים ('לאוקמי')

הצמחת היבול
זריעה

זמירה

קטיפת היבול
קצירה

אסור

בצירה

זיבול
יש לזבל
לפני
השמיטה,
בזבל
שמתפרק
לאט ('איטי
תמס').
בשמיטה
עצמה:
רק אם
יהיה נזק
ארוך טווח
לצמח.

השקיה
יש להגדיל
את
הרווח בין
ההשקיות,
אך ניתן
להשאיר את
הממטרות
פתוחות
לכמה זמן
שרוצים.

עשבים שוטים
מטרה
חקלאית
אסור,
אלא אם
כן צמחים
אחרים
ייפגעו
(ועדיף
לכסח [לא
עד השורש]
או לרסס).

נוי
מותר אם
ניכר הדבר
שהמטרה
היא נוי.
לכן רצוי
למעט
בכך.

כיסוח דשא
מותר לכסח
כרגיל כי
המטרה היא נוי,
'תספורת' .אם
מחכים והדשא
גדול הדבר פחות
טוב ,כי יש כבר
מטרה חקלאית.
גדר חיה :רצוי
למעט בגיזומה.
ניתן להקל כשיש
צורך מיוחד,
ובתנאי שהגדר
מלאה.

עציצים בבית
מעיקר הדין בעציץ שאינו נקוב הנמצא

בגובה של  80ס"מ לפחות בינו לבין הקרקע
שסביבו.

כרגיל ,לרבות זריעה .עם זאת ,כשאין צורך

טיפול שוטף בעציצים בבית :עציץ
הנמצא בבית מקורה ויש מתחתיו תחתית,
או שהוא לא מונח בקומת הקרקע ,מותר
לטפל בו כרגיל  -השקיה ,דישון ,הורדת
עלים וכדומה .מותר להעביר עציצים בתוך
הבית ממקום למקום ,אפילו ממקום חשוך
למקום מואר שבו יגדל טוב יותר וכדומה.
מעיקר הדין מותר להזיז גם עציצים נקובים,
ויש המחמירים לטלטלם רק עם תחתית.

בתוך בית מותר לבצע את כל הפעולות
מיוחד ראוי להימנע מזריעה של ממש (כשיש
צורך ניתן אפילו לזרוע ,וזהו היסוד לפתרון
החשוב של גידול בחממות ובמצע מנותק).
עציץ שאינו נקוב הוא אחד מהדברים
הבאים :עציץ שאין חור בתחתיתו ,עציץ
שיש בו חור אך הוא מונח על תחתית שאינה
עשויה מחרס ,עציץ שיש בו חור המונח
בקומה שנייה (לא צמוד לאדמה).
בית הוא כל מקום מקורה .לכתחילה
עדיף גם שמקום זה יהיה מוקף מחיצות

העברת עציצים בגינה :מותר להעביר
עציץ שאינו נקוב ממקום למקום גם
כשהעציץ בגינה ,אך אם הזזת העציץ
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נועדה לשיפור תנאי הגידול של הצמח ,כגון

קניית עציצים בחנות :לדעת הרב

שיעמוד בשמש ולא בצל ,הדבר אסור .יש

שלמה זלמן אויערבך מותר לקנות עציצים

לשים לב שגם נוף הצמח ,כלומר העלים,

במשתלה שומרת שביעית ולהעבירם לבית

יהיה מעל תחתית (גם במקומו החדש של

כרגיל ,ואילו לדעת הרב אלישיב יש לעוטפם

העציץ) .אין להזיז עציץ נקוב ממקום למקום

בניילון בשעת ההעברה.

בגינה ,ואפילו אם רק גורר את העציץ מבלי
להרים אותו .אך אם הזזת העציץ לא נעשית
לתועלת הצמח אלא מפני שזקוק למקום
העציץ וכדומה ניתן להקל במקום צורך,
הן לגרור והן להרים ולהניח .מותר להכניס
עציצים שאינם נקובים מהגינה אל הבית ,כי
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עקרונית מותר לעקור צמח בשמיטה כשאינו
מכין את הקרקע לזריעה .לדעת הרב שלמה
זלמן אויערבך מותר גם להוציא עציץ שאינו
נקוב מהבית החוצה ,בפרט כשכוונתו אינה
לתועלת הצמחים אלא לצרכים אחרים ,כמו
בניית סוכה.

אדניות :עציץ נקוב ,או עציץ שאינו נקוב
שלא נמצא בתוך בית ,כמו אדניות הפונות
כלפי חוץ ,יש לנהוג לפי הנחיות הטיפול
בגינה שהובאו לעיל .כך גם באדנית שיש
מעליה גג אך היא נקובה ופונה כלפי האדמה.
רק אדנית שיש מעליה גג ומתחתיה תחתית
נחשבת כבית וניתן לטפל בה באופן חופשי.
אם האדנית בנויה בבניין עצמו היא נחשבת
כמחוברת לקרקע ,והטיפול בה יהיה כמו
הטיפול בגינה.

קיצור דיני המטבח בשמיטה
קניית פירות וירקות

אפשרי בפירות אך לא בירקות (פרט לירקות
שנזרעו בשישית ונקטפים בשמיטה).

ישנן אפשרויות שונות לקניית פירות
וירקות בשמיטה:

אוצר בית דין הוא פתרון מהודר ,ויסודו
בדברי הרב קוק והחזון איש .הוא גם היחיד
שיש בפירותיו קדושת שביעית מלאה.

אוצר בית דין :אוצר בית דין מבוסס על
כך שבית הדין או שלוחיו יכולים לקטוף את
כל התוצרת שבשדה .הפירות יחולקו בחינם
לעם ישראל ,אולם ניתן לגבות תשלום עבור
העבודה של הפועלים .כיוון שניתן לעשות
בקרקע רק מלאכות המותרות בשמיטה,
ממילא התוצרת פחותה מאשר בשנים
רגילות ,ולעתים אף בשביל שכר העבודה יש
צורך לדרוש סכום כסף גבוה יחסית .פתרון
זה מאפשר קטיף אך לא זריעה ,ולכן הוא

חממות ומצע מנותק :שיטה זו מבוססת
על כך שמותר לזרוע בעציץ שאינו נקוב
הנמצא בבית ושיש מעליו גג .בדרך זו זורעים
כיום עגבניות ,פלפלים ,ירקות עלים ,פרחים
ועוד .פתרון זה ראשיתו בחזון איש ,והוסכם
גם על ידי הרב שלמה זלמן אויערבך והרב
אלישיב בתנאים מיוחדים .גם מצע מנותק
הוא פתרון מהודר .בתוצרת זו אין קדושת
שביעית.
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יבול שישית :ישנם ירקות שניתן לשמור
למשך למעלה משנה ,כמו תפוחי אדמה ,גזר
ובצל .כמובן שאין ביבול זה קדושת שביעית.
ערבה דרומית בשילוב היתר מכירה:
באזור הערבה הדרומית בוודאי לא חלה גזרת
חז”ל על ספיחים (גידולים שגדלו מעצמם או
נזרעו בשמיטה) ,אולי אף אין איסורי שביעית,
ולכן ניתן להקל באזור זה יותר בהיתר מכירה.
יבול זה בהחלט טוב וראוי לשימוש ,אם כי
הפתרונות הקודמים מהודרים ממנו.
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היתר מכירה :בהיתר מכירה מוכרים את
הקרקע לגוי למשך שנתיים .היתר מכירה
מבוסס על כך שכאשר הקרקע שייכת לגוי
אין בה קדושת שביעית ומותר לעשות
בה חלק מהמלאכות האסורות בשמיטה.
להיתר זה הסכימו גדולי ישראל ,אך היו
גם כאלה שחלקו עליו .מצד הצרכן ,היתר
מכירה בפירות קל יותר מאשר בירקות ,כיוון
שהפירות שאנו אוכלים בשמיטה לא נזרעו
בשמיטה .בחודשי השנה הראשונים ירקות
זהים לפירות ,כי גם הם לא נזרעו בשמיטה.
בפירות מהיתר המכירה אין קדושת שביעית,
(אם כי יש שהחמירו בכך).

יבול נכרים :נחלקו הבית יוסף והמבי”ט
האם יש קדושת שביעית בפירות או בירקות
שגדלו בארץ ישראל בקרקע ששייכת לגוי.
לדעת הבית יוסף אין בהם קדושה ,ואילו
לדעת המבי”ט יש בהם קדושה .למעשה,
מנהג ירושלים ורוב הארץ שלא לנהוג בהם
קדושה ,אולם החזון איש הנהיג בבני ברק
לנהוג בהם קדושה.
ייבוא :בפירות מיובאים אין קדושת
שביעית.

סדר העדיפויות:
יש להעדיף קנייה של אוצר בית דין או
חממות ומצע מנותק ,וכן פירות וירקות
של שישית  -כל אלה הם תוצרת יהודית
מהודרת .העדיפות הבאה היא פירות
מהערבה הדרומית עם היתר מכירה.
העדיפות הבאה היא פירות היתר מכירה
(שהרי האילן בוודאי ניטע לפני השמיטה,
ואין חשש זריעה בשמיטה).
ירקות :הרב קוק התיר לעשות בשדה
של היתר מכירה מלאכות האסורות מהתורה
רק על ידי גויים ,אך למעשה במקומות רבים

נעשו המלאכות הללו על ידי יהודים .בימינו
כמעט כל הפועלים בשדות הם עובדים
זרים ,ואם כך ,היתר מכירה  -כשיש תעודה
המעידה על היתר המכירה  -עדיף על יבול
נכרי גם בירקות ,כדי שלא לפגוע בחקלאות
בארץ ישראל (פרט לסחורה שבכל השנים
ממילא קונים מנכרי ,שאותה ניתן לקנות גם
בשמיטה).
זמני קדושת שביעית :בתחילת השנה
אין קדושת שביעית בפירות וניתן לקנותם
ולהשתמש בהם כרגיל .ירקות שנקטפו
בשביעית קדושים בקדושת שביעית.

קדושת שביעית במטבח
ראשית ,יש זכות ואולי אף מצווה באכילת
פירות שביעית ,ולכן גם אם הדבר יוצר
קושי מסוים יש לשמוח על הזכות העצומה
שנופלת בחלקנו אחת לשבע שנים.
שנית ,הקושי בניהול מטבח בשמיטה אינו
גדול כל כך.
הכללים המרכזיים:
אכילת הפירות :רצוי להשתדל לאכול

את הפירות עד תום ,מפאת קדושתם.
שאריות :ניתן לשים בשקית ולזרוק לפח,
או להניח את כל השאריות בשקית ,ובסוף
היום לקשור ולזרוק לפח .המהדרים מניחים
את השאריות בתוך שקית בכלי מיוחד
המיועד לשאריות של קדושת שביעית ,ורק
לאחר ימים אחדים ,כשהשאריות נרקבות,
משליכים את השקית לפח .זהו רק הידור,
ולכן הרוצה להקל יכול לנהוג על פי הפתרון
הראשון ,וגם המחמיר יכול להקל בשעת
הצורך .מוסדות יקלו לכתחילה לזרוק את
השקית מיידית לפח.
לא חייבים להפריד בין שאריות של שביעית
לשאריות אוכל אחרות המעורבות יחד,
וניתן לשים את כל השאריות בכלי המיועד
לשאריות שביעית ,כי השאריות השונות אינן
מקלקלות מיידית זו את זו.
מאכל שהתבשל עם פירות שביעית וקיבל
את טעמם מקבל דין של פירות שביעית ויש
לשים אותו בשקית נפרדת בפח (במקרה
זה גם המהדרים יכולים לנהוג כך ,כיוון שדי
מהר אוכל זה הופך לפגום למאכל בני אדם).
בהתאם לכך ,מרק ירקות או חמין שיש
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בהם גם ירקות שביעית קדושים בקדושת
שביעית.
בישול וריסוק :מותר לבשל דבר
שרגילים לבשל .נחלקו הפוסקים באשר
לסחיטת פירות שביעית ,והחזון איש הקל
שמותר לסחוט כל פרי שרגילים לסחוט .לכן
מותר לרסק פירות ,גם למבוגרים וגם לילדים.
מותר להשתמש בפירות שביעית באופן
שבו נוהגים להשתמש בפירות מסוג זה כל
השנים ,ואם כך אין קושי מיוחד בשימוש
בפירות שביעית במטבח.
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לסיכום:
שנת השמיטה באה לידי ביטוי במטבח בעיקר
בזכות לאכול פירות שביעית ,בניסיון לסיים
את האוכל עד תום ,ובהנחת השאריות בשקית
ורק אחר כך בפח .ניתן לבשל ולסחוט כל פרי
שרגילים לבשל או לסחוט בשאר השנים.

בסופו של דבר ,השימוש ביבול שביעית אינו
קשה ,ובוודאי שווה את הזכות העצומה שיש
באכילת פירות שביעית.

טעמי השמיטה
ניתנו לשמיטה טעמים רבים :הארץ שייכת
לה' ,עזרה לעניים ,שוויון ,פינוי הזמן ללימוד
תורה ועוד.
צריך להשקיע מאמץ ביישום הדברים בדורנו
באמצעות קניית קדושת שביעית ,פעילויות
חסד ואולי אף 'הפקרה' של חלק מזמננו
למען אחרים ,תוספת זמן ללימוד תורה
וכדומה.
בעזרת ה' נצליח להגיע בשנה זו לקדושה
מיוחדת ,להתרוממות מיוחדת ,שתחבר אותנו
יותר לאבינו שבשמים ושתמלא אותנו במטען
של רוממות ,יראת שמים ,חסד ואהבה.

ביאור מסודר של כל ההלכות המובאות בחוברת זו ניתן לראות בספרי 'הלכה ממקורה  -שמיטה'
בהוצאת סולמות

מורה נבוכים לשמיטה
זריעה זמירה  -אסור לעשותן אף פעם.

הציוויים
בתורה

קצירה ובצירה  -מותר לעשותן בשינוי (יקטוף רק למשפחתו לכמה ימים,
ועדיף בכלי שלא רגילים לקטוף בעזרתו).

שאר המלאכות אסורות מדרבנן (השקיה ,ניכוש ,כיסוח ,זיבול) ומותרות רק כדי
שהאילן לא ימות.
לכן מותר להשקות את הגינה ,אך יגדיל את המרווח בין ההשקיות .מותר להאריך
את זמן ההשקיה כמה שרוצים (אם מכוונים מחשב השקיה לפני השמיטה  -ניתן
לכוון כרגיל) .כיסוח דשא מותר כרגיל ,כי זו רק “תספורת” .יש לדשן את הגינה לפני
השמיטה עם דשן שמתמוסס לאט.
לפני השמיטה :מותר לעשות הכול עד השמיטה ,פרט לנטיעת עצי פרי .עצי פרי גלויי
שורש  -עד ט”ו באב; בגוש  -עד כ”ט באב .עצי סרק גלויי שורש  -עד ט”ו באלול; בגוש
 עד ראש השנה .פרחים וירקות :זרעים  -מספיק מוקדם כדי שתהיה נביטה לפני ראשהשנה; שתיל  -עד ראש השנה.

קניית פירות
וירקות

מלאכות דרבנן
וטיפול בגינה

יש להעדיף תוצרת יהודית בשביעית .האפשרויות השונות:
 .1אוצר בית דין (הידור ,ויש בהם קדושת שביעית).
 .2חממות ומצע מנותק (לכתחילה).
 .3יבול שישית (לכתחילה).
 .4ערבה דרומית  +היתר מכירה (פתרון טוב ,אך קודמיו עדיפים).
 .5פירות היתר מכירה (מותר גם למי שאינו סומך על ההיתר ,כי אין בעיית זריעה).
 .6ירקות היתר מכירה (בתנאי שהזריעה על ידי גוי) (פתרון זה פחות טוב מקודמיו ,אך
טוב יותר מיבול נכרי או מייבוא ,אלא אם זו סחורה שבכל השנים קונים מנכרי).
* בפירות מתחילה קדושת שביעית רק בחודשים האחרונים של השנה (בחודשים הראשונים
קונים כרגיל) וממשיכה גם לתוך השנה השמינית .בירקות מתחילה הקדושה מתחילת השמיטה,
אולם חשש זריעה וספיחים מתחיל רק חודשים אחדים אחר כך.

יש זכות באכילת פירות שביעית.
שאריות :בשקית בפח [רבים מהדרים להשאיר את השקית ימים אחדים עד שהשאריות
ירקיבו ואחר כך זורקים] .טוב לייחד כלי (עדיף יפה) לקדושת שביעית.
טעם של שביעית :תבשיל שיש בו ירק של שביעית  -כולו קדוש (מרק ,חמין) .שמים
בשקית בפח.
השימוש :מותר לבשל ,לסחוט ולרסק  -כל דבר שרגילים לעשותו כך במשך השנים.

המטבח
בשמיטה

