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י שנת החמה"עפ –קדושת שביעית וביעור בפירות האילן 
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 זמן הביעור קדושת שביעית עד -קדושת שביעית מ הפרי

תחילת דצמבר  אבוקדו
 שביעית

 (ה"אמצע כסליו תשע)

 סוף יוני שמינית
 (ו"אמצע סיוון תשע)

 סוף יולי שמינית
 (ו"אמצע תמוז תשע)

אין קדושה אגוז המלך
2
 אין ביעור  

 אין ביעור  אין קדושה אגוז לוז

אגוז פקאן
3
 אמצע נובמבר שמינית 

 (ו"סוף חשוון תשע)
 אמצע נובמבר תשיעית

 (ו"תחילת חשוון תשע)
 אמצע מאי שמינית

 (ו"תחילת אייר תשע)

 סוף יוני שביעית אגס
 (ה"תחילת תמוז תשע)

 סוף יוני שמינית
 (ו"אמצע סיוון תשע)

 סוף אוקטובר שמינית
 (ו"חשווןתשעתחילת )

 אין ביעור  אין קדושה אוכמניות

 אין ביעור  אין קדושה אילסר

אמצע אוקטובר  אנונה
 שמינית

 (ו"סוף תשרי תשע)

אמצע אוקטובר 
 תשיעית

 (ז"תחילת תשרי תשע)

 אמצע אפריל שמינית
 (ו"תחילת ניסן תשע)

אמצע ספטמבר בסוף  אפרסמון
 שביעית

 (ה"סוף אלול תשע)

בסוף אמצע ספטמבר 
 שמינית

 (ו"תחילת אלול תשע)

 סוף דצמבר שמינית
 
 (ו"תחילת טבת תשע)

תחילת פברואר  אפרסק
 שביעית

 (ה"אמצע שבט תשע

תחילת פברואר 
 שמינית

 (ו"סוף שבט תשע)

 סוף נובמבר שמינית
 (ו"תחילת כסלו תשע)

תחילת ספטמבר בסוף  אשכולית
 שביעית 

 (ה"אמצע אלול תשע

 אמצע נובמבר תשיעית
 
 (ו"תחילת חשוון תשע)

 אמצע דצמבר  שמינית
 
 (ו"סוף כסלו תשע)

                                                           
 קדושת לענין הקובע שהזמן אלו בלוחות נקטנו, ספיחין גזירת אין העץ בפרי -כללית הערה .1

 זאת, החמה חודשי פי על נכתבו להלן המובאים הלוחות כל, כןו ,החנטה הוא שביעית

ראש השנה ) תוספות ראה, החמה שנות לפי הם והירקות הפירות צמיחת ישתהליכ משום

 ונכונים, העברי התאריך לפי הם, בסוגריים המובאים התאריכים (ה דחדשים"א ד"טו ע

 .בלבד זו לשמיטה

 בשירות חקלאי מדריך, ל"ז פרנקל מאיר מר בעזרת הוכנו בפירות העוסקים לוחותה 

 .שומרון מרדכי' ואג, החקלאות משרד של והמקצוע ההדרכה
 .השביעית דיני עליה חלים לא -יבוא תוצרת .2
 .יבוא -בארץ המשווק רוב מלך באגוזי, ביעור בהם שאין סוברים יש .3



 זמן הביעור קדושת שביעית עד -קדושת שביעית מ הפרי

 תשרי שביעית' ג אתרוג
 

 אמצע אפריל שמינית
 (ו"תחילת ניסן תשע)

 אמצע אפריל שמינית
 (ו"תחילת ניסן תשע)

 אין ביעור  אין קדושה בוטנה

 אמצע אפריל שביעית גודגדן
 (ה"סוף ניסן תשע)

 אמצע מאי שמינית
 ( ו"תחילת אייר תשע)

תחילת אוגוסט 
 שביעית

 (ה"אמצע אב תשע

תחילת ספטמבר בסוף  גויאבה
 שביעית

 (ה"אמצע אלול תשע

תחילת ספטמבר בסוף 
 שמינית

 (ו"סוף  אב תשע)

 אמצע דצמבר שמינית
 
 (ו"סוף כסלו תשע)

 אמצע אפריל שביעית דובדבן
 (ה"סוף ניסן תשע)

 תחילת יוני שמינית
 (ו"תשעסוף אייר )

תחילת אוגוסט 
 שביעית

 (ה"אמצע אב תשע

אמצע ספטמבר בסוף  זית למאכל
 שביעית

 (ה"סוף אלול תשע)

אמצע ספטמבר בסוף 
 שמינית

 (ו"תחילת אלול תשע)

 שבועות שמינית
 
 

 אמצע נובמבר שמינית זית לשמן
 (ו"סוף חשוון תשע)

 אמצע נובמבר תשיעית
 (ו"תחילת חשוון תשע)

 שבועות שמינית
 

תחילת ספטמבר בסוף  חבוש
 שביעית

 (ה"אמצע אלול תשע

תחילת ספטמבר בסוף 
 שמינית

 (ו"סוף  אב תשע)

 אמצע ינואר שמינית
 
 (ו"סוף טבת תשע)

אמצע ספטמבר בסוף  חרוב
 שביעית

 (ה"סוף אלול תשע)

 סוף אוקטובר תשיעית
 
 (ז"תחילת תשרי תשע)

 אמצע ינואר שמינית
 
 (ו"תחילת טבת תשע)

 ליטשי
 

 אמצע יוני שביעית
 (ה"סוף סיון תשע)

 אמצע יוני שמינית
 (ו"תחילת סיון תשע)

 אמצע אוגוסט שביעית
 (ה"סוף אב תשע)

 אמצע יולי שביעית לימה
 
 (ה"סוף תמוז תשע)

 אמצע יולי שמינית
 
 (ו"תחילת תמוז תשע)

אמצע אוקטובר 
 בתחילת שמינית

 (ו"סוף תשרי תשע)

 תחילת מאי שביעית לימון
 (ה"אייר תשעאמצע 

 תחילת מאי שמינית
 (ו"סוף ניסן תשע)

 סוף יוני שמינית
 (ו"תחילת סיון תשע)

 אמצע יוני שביעית מנגו
 (ה"סוף סיון תשע)

 אמצע יוני שמינית
 (ו"תחילת סיון תשע)

 אמצע ינואר שמינית
 (ו"סוף טבת תשע)

תחילת ספטמבר בסוף  מנדרינה
 שביעית

 (ה"אמצע אלול תשע

בסוף אמצע ספטמבר 
 שמינית

 (ו"תחילת אלול תשע)

 סוף אפריל שמינית
 
 (ו"תחילת ניסן תשע)

 תחילת אפריל שביעית משמש
 (ה"תחילת ניסן תשע)

 תחילת מאי שמינית
 (ו"סוף ניסן תשע)

 סוף אוגוסט שביעית
 (ה"תחילת אלול תשע)
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תחילת פברואר  נקטרינה
 שביעית

 (ה"אמצע שבט תשע

תחילת פברואר 
 שמינית 

 (ו"שבט תשעסוף )

 סוף נובמבר שמינית
 (ו"סוף חשוון תשע)

 תחילת יולי שביעית ענבי יין
 (ה"תחילת תמוז תשע)

 תחילת יוני שמינית
 (ו"סוף אייר תשע)

 פסח שמינית

 סוף מרץ שביעית ענבי מאכל
 (ה"סוף אדר תשע)

 תחילת אפריל שמינית
 (ו"תשע' סוף אדר ב)

 פסח שמינית
 

 שמיניתאמצע נובמבר  ויה'פג
 (ו"סוף חשוון תשע)

 אמצע נובמבר תשיעית
 (ו"תחילת חשוון תשע)

 סוף פברואר שמינית
 (ו"תשע' אמצע אדר א

תחילת ספטמבר בסוף  פומלה
 שביעית

 (ה"אמצע אלול תשע

 אמצע נובמבר תשיעית
 
 (ו"תחילת חשוון תשע)

 אמצע יוני שמינית
 
 (ה"סוף סיון תשע)

 אין ביעור  אין קדושה פיסטוק

 אמצע מאי שביעית צבר
 (ה"סוף אייר תשע)

 סוף יוני שמינית
 (ו"תחילת סיון תשע)

תחילת נובמבר 
 שמינית

 (ו"סוף חשוון תשע)

אמצע אוקטובר  קומקווט
 בתחילת שמינית

 (ו"סוף תשריתשע)

אמצע אוקטובר 
 בתחילת תשיעית

 (ז"תחילת תשרי תשע)

 אמצע מרץ שמינית
 
 (ו"תשע' סוף אדר א)

ספטמבר בסוף אמצע  קיוי
 שביעית

 (ה"סוף אלול תשע)

אמצע ספטמבר בסוף 
 שמינית

 (ו"תחילת אלול תשע)

 אמצע מרץ שמינית
 
 (ו"תשע' סוף אדר ב)

תחילת ספטמבר בסוף  קליפים
 שביעית

 (ה"אמצע אלול תשע

תחילת ספטמבר בסוף 
 שמינית

 (ו"סוף  אב תשע)

 סוף אפריל שמינית
 

 (ו"אמצע ניסן תשע

ספטמבר בסוף  תחילת קלמנטינה
 שביעית

 (ה"אמצע אלול תשע

תחילת ספטמבר בסוף 
 שמינית

 (ו"סוף אב תשע)

 סוף אפריל שמינית
 
 (ו"תחילת ניסן תשע)

תחילת ספטמבר בסוף  קרמבולה
 שביעית

 (ה"אמצע אלול תשע

תחילת ספטמבר בסוף 
 שמינית

 (ו"סוף  אב תשע)

 אמצע פברואר שמינית
' תחילת אדר א)

 (ו"תשע

 יולי שביעית סוף רימון
 (ה"תחילת אב תשע)

 אמצע אוגוסט שמינית
 (ו"תחילת אב תשע)

 אמצע פברואר שמינית
' תחילת אדר א)

 (ו"תשע

שזיף 
אירופאי 

 (מאורך)

תחילת אוגוסט 
 שביעית

 (ה"אמצע אב תשע

סוף ספטמבר בסוף 
 שמינית

 (ז"תחילת תשרי תשע)

 סוף נובמבר שמינית
 
 (ו"תחילת כסלו תשע)
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שזיף יפני 
 (עגול)

 תחילת מאי שביעית
 (ה"אמצע אייר תשע

 אמצע מאי שמינית
 (ו"תחילת אייר תשע)

 אמצע דצמבר שמינית
 (ו"תחילת כסלו תשע)

תחילת פברואר  שסק
 שביעית

 (ה"אמצע שבט תשע

 תחילת מרץ שמינית
' תחילת אדר א)

 (ו"תשע

 תחילת יולי שביעית
 (ה"תחילת אב תשע)

תחילת ספטמבר בסוף  שקד יבש
 שביעית

 (ה"אמצע אלול תשע

אמצע ספטמבר בסוף 
 שמינית

 (ו"סוף אב תשע)

 סוף ינואר שמינית
 (ו"אמצע שבטתשע

 תחילת מאי שביעית שקד ירוק
 (ה"אמצע אייר תשע

 סוף מאי שמינית
 (ו"תחילת אייר תשע)

 סוף ינואר שמינית
 (ו"אמצע שבט תשע

 סוף אפריל שביעית תאנה
 (ה"תחילת אייר תשע)

 שמיניתסוף מאי 
 (ו"תחילת אייר תשע)

 חנוכה שמינית

 תחילת מאי שביעית תות עץ
 

 (ה"אמצע אייר תשע

 תחילת מאי שמינית
 
 (ו"סוף ניסן תשע)

סוף ספטמבר בתחילת 
 שמינית

 (ו"תחילת תשרי תשע)

תחילת אוגוסט  תמר
 שביעית

 (ה"אמצע אב תשע

סוף ספטמבר בסוף 
 שמינית

 (ז"תחילת תשרי תשע)

 פורים שמינית

תחילת אוקטובר  תפוז
 שמינית

 (ו"סוף אלול תשע)

 סוף נובמבר תשיעית
 (ז"סוף חשון תשע)

 סוף מאי שמינית
 (ו"תחילת אייר תשע)

אמצע ספטמבר  תפוז סיני
 בתחילת שמינית

 (ו"אב תשע

סוף ספטמבר בתחילת 
 שמינית

 (ו"תחילת תשרי תשע)

 אמצע מרץ שמינית
 
 (ו"תשע' סוף אדר א)

 שביעיתאמצע מאי  תפוח
 (ה"סוף אייר תשע)

 סוף יוני שמינית
 (ו"תחילת סיון תשע)

 אמצע ינואר שמינית
 (ו"סוף טבת תשע)

 



 2 לוח

 קדושת שביעית ספיחין וביעור בגידולי גרגרים

 גרגרים
קדושת שביעית 

 -ואיסור ספיחין מ
4
 

 זמן הביעור איסור ספיחין עד

אורז
5
 אין ביעור אין ספיחין אין קדושה 

 אין ביעור אין ספיחין אין קדושה אפונה

אמצע ספטמבר סוף  בוטנים
 שביעית

 (ה"סוף אלול תשע)

אמצע ספטמבר סוף 
 שמינית

 (ו"תחילת אלול תשע)

 סוף נובמבר שמינית
 (ו"אמצע כסליו תשע)

גרעיני 
 אבטיח

 תחילת יולי שביעית
 (ה"אמצע תמוז תשע)

 תחילת יולי שמינית
 (ו"סוף סיוון תשע)

 שמיניתסוף נובמבר 
 (ו"אמצע כסליו תשע)

גרעיני 
 דלעת

 אין ביעור אין ספיחין אין קדושה

גרעיני 
 חמניות

 אמצע אוגוסט שביעית
 (ה"סוף אב תשע)

 אמצע אוגוסט שמינית
 (ו"תחילת אב תשע)

 תחילת דצמבר שמינית
 (ו"אמצע כסלו תשע)

תחילת אוגוסט  דוחן
 שביעית
 (ה"אב תשעאמצע 

 אמצע אוגוסט שמינית
 
 ( ו"תחילת אב תשע)

אמצע ספטמבר סוף 
 שביעית

 (ה"סוף אלול תשע)

 אין ביעור אין ספיחין אין קדושה זנגביל

חיטה
6
 אין ביעור אין ספיחין אין קדושה 

 תחילת יוני שביעית חומוס
 (ה"אמצע סיון תשע)

 תחילת יוני שמינית
 (ו"סוף אייר תשע)

 תחילת דצמבר שמינית
 (ו"אמצע כסלו תשע)

 תחילת יוני שביעית כוסבר
 (ה"אמצע סיוון תשע)

 תחילת יוני שמינית
 (ו"סוף אייר תשע)

 תחילת דצמבר שמינית
 (ו"אמצע כסלו תשע)

לוביא 
 (רוביא)

 אין ביעור אין ספיחין אין קדושה

 אין ביעור אין ספיחין אין קדושה סויה

 אין ביעור אין ספיחין אין קדושה עדשים

 תחילת אפריל שביעית פול
 (ה"אמצע ניסן תשע)

 תחילת אפריל שמינית
 (ו"תשע' אמצע אדר ב)

 סוף נובמבר שמינית
 (ו"אמצע כסליו תשע)

                                                           
 .גידול שליש הוא הקובע הגידול שלב אלו בגידולים .4
 יבוא .5
 מופנית המקומית החיטה, מיבוא להיות אמורה בארץ למאכל החיטה כל, זו בשמיטה .6

 .בהמה למאכל



 גרגרים
קדושת שביעית 

 -ואיסור ספיחין מ
4
 

 זמן הביעור איסור ספיחין עד

תחילת אוגוסט  פופקורן
 שביעית

 (ה"אמצע אב תשע)

 תחילת אוגוסט שמינית
 (ו"סוף תמוז תשע)

 סוף נובמבר שמינית
 (ו"אמצע כסליו תשע)

 אין ביעור אין ספיחין אין קדושה פרג

 אין ביעור אין ספיחין אין קדושה קימל

 אין ביעור אין ספיחין אין קדושה קוואקר

שבולת 
 שועל

 אין ביעור אין ספיחין אין קדושה

שעועית 
 יבשה

 אין ביעור אין ספיחין אין קדושה

 תחילת מאי שביעית שעורה
 (ה"אמצע אייר תשע)

תחילת מאי שמינית 
 (ו"אמצע ניסן תשע)

 סוף נובמבר שמינית
 (ו"אמצע כסליו תשע)

תירס 
 קלחים

 סוף דצמבר שמינית גי בתשרי שביעית
 (ו"תחילת טבת תשע)

אין ביעור
7
 

 

 3 לוח

 י שנת החמה"עפ –קדושת שביעית וספיחין בירקות 

קדושת שביעית  הירק
 -מ

8
 

 -ספיחין מ
9
 זמן הביעור ספיחין עד 

אמצע ינואר  ג תשרי אבטיח
 שביעית

סוף טבת )
 (ה"תשע

אין ביעור שמיניתחנוכה 
10

 

אין ספיחין ג תשרי אננס
11

 אין ביעור  

 אין ביעור  אין ספיחין ג תשרי אספרגוס

אפונה 
 תרמילים

אמצע מרץ  ג תשרי
 שביעית

 (ה"סוף אדר תשע)

 אמצע יוני שביעית חנוכה שמינית
 (ה"סוף סיון תשע)

                                                           
 .ביעור חובת עליו חלה לא, השנה כל בשדה מצוי .7
 .לשווקים ההגעה ממוצע לפי נעשתה הזמנים של ההערכה .8
 .השמיטה לפני שנבטו בירקות להקל המנהג י"עפ נקבע בירקות ספיחין איסור זמן .9

 .ביעור אין ולכן לחיה כלה לא -המכירה מהיתר בשדה שמצוי כיוון .10
 .ספיחין איסור עליו חל לא ולכן, שנתי רב צמח .11



קדושת שביעית  הירק
 -מ

8
 

 -ספיחין מ
9
 זמן הביעור ספיחין עד 

 אמצע יולי שביעית  אין ספיחין ג תשרי ארטישוק
סוף תמוז )

 (ה"תשע

 אמצע יולי שביעית ג תשרי בטטה
סוף תמוז )

 (ה"תשע

אמצע מרץ  חנוכה שמינית
 שמינית

' סוף אדר א)
 (ו"תשע

אין קדושה במיה
12

 אין ביעור  אין ספיחין 

 אין ביעור  אין ספיחין ג תשרי בננה

סוף פברואר  ג תשרי בצל יבש
 שביעית

תחילת אדר )
 (ה"תשע

 סוף ינואר שמינית
אמצע שבט )

  (ו"תשע

 אין ביעור

אמצע נובמבר  ג תשרי עלי בצל ירוק
 שביעית

אמצע חשוון )
 (ה"תשע

אמצע נובמבר 
 שמינית

 (ו"סוף חשון תשע)

 אין ביעור

 סוף ינואר שביעית ג תשרי בצל ראש
סוף טבת )

 (ה"תשע

 אין ביעור חנוכה שמינית

תחילת ינואר  ג תשרי ברוקולי
 שביעית

אמצע טבת )
 (ה"תשע

 מאי שביעיתסוף  חנוכה שמינית
תחילת סיון )

 (ה"תשע

תחילת ינואר  ג תשרי גזר
 שביעית

אמצע טבת )
 (ה"תשע

 אין ביעור חנוכה שמינית

גמבה
13

אמצע פברואר  ג תשרי 
 שביעית

סוף שבט )
 (ה"תשע

 אין ביעור חנוכה שמינית

תחילת יולי  ג תשרי דלורית
 שביעית

אמצע תמוז )
 (ה"תשע

 סוף יולי שמינית
אמצע תמוז )

 (ו"תשע

תחילת אוקטובר 
 שמינית

 (ו"סוף אלול תשע)

                                                           
 .שביעית דיני עליו חלים לא, נוכרי יבול .12
 .בערבה גדלה בארץ המשווקת הגמבה רוב, ףבחור .13



קדושת שביעית  הירק
 -מ

8
 

 -ספיחין מ
9
 זמן הביעור ספיחין עד 

תחילת יולי  ג תשרי דלעת
 שביעית

אמצע תמוז )
 (ה"תשע

 סוף יולי שמינית
אמצע תמוז )

 (ו"תשע

אמצע נובמבר 
 שמינית

 (ו"סוף חשון תשע)

 סוף יולי שביעית ג תשרי חזרת
תחילת אב )

 (ה"תשע

 אין ביעור חנוכה שמינית

חסה
14

אוקטובר תחילת  ג תשרי 
 שביעית

תחילת תשרי )
 (ה"תשע

תחילת אוקטובר 
 שמינית

אמצע תשרי )
 (ו"תשע

 אין ביעור

חציל
15

אמצע ינואר  ג תשרי 
 שביעית

אמצע טבת )
 (ה"תשע

 אין ביעור חנוכה שמינית

אמצע נובמבר  ג תשרי כוסברה
 שביעית

 (ו"סוף חשון תשע)

 אין ביעור חנוכה שמינית

 סוף ינואר שביעית  ג תשרי כרוב אדום
אמצע שבט )

 (ה"שעת

 אין ביעור חנוכה שמינית

אמצע ינואר  ג תשרי כרוב לבן
 שביעית

סוף טבת )
 (ה"תשע

 אין ביעור חנוכה שמינית

אמצע ינואר  ג תשרי כרובית
 שביעית

סוף טבת )
 (ה"תשע

 אין ביעור חנוכה שמינית

אמצע ינואר  ג תשרי כרפס עלים
 שביעית

סוף טבת )
 (ה"תשע

 אין ביעור חנוכה שמינית

                                                           
 .ספיחין ואיסור שביעית קדושת בהם אין, מנותק במצע הגדלים חרקים ללא עלים ירקות .14
 מגיעים וחלקם, מהערבה באים בארץ המשווקים החצילים רוב, אדר ועד חשוון ממר .15

 .מנוכרים



קדושת שביעית  הירק
 -מ

8
 

 -ספיחין מ
9
 זמן הביעור ספיחין עד 

אמצע פברואר  ג תשרי כרפס שורש
 שביעית

אמצע שבט )
 (ה"תשע

 אין ביעור חנוכה שמינית

תחילת פברואר  ג תשרי לוף
 שביעית

אמצע שבט )
 (ה"תשע

 אין ביעור חנוכה שמינית

תחילת אוקטובר  ג תשרי לפת
 שביעית

תחילת תשרי )
 (ה"תשע

 אין ביעור חנוכה שמינית

מלון
16

אמצע ינואר  תשריג  
 שביעית

אמצע טבת )
 (ה"תשע

 אין ביעור חנוכה שמינית

אמצע נובמבר  ג תשרי מלפפון
 שביעית

אמצע חשון )
 (ה"תשע

אמצע נובמבר 
 שמינית

 (ו"סוף חשון תשע)

 אין ביעור

 אין ביעור  אין ספיחין ג תשרי נענע

אמצע ינואר  ג תשרי סלק אדום
 שביעית

סוף טבת )
 (ה"תשע

 סוף דצמבר
 שמינית

תחילת טבת )
 (ו"תשע

 אין ביעור

סוף נובמבר  ג תשרי סלק עלים
 שביעית

סוף חשון )
 (ה"תשע

תחילת ינואר 
 שמינית

אמצע טבת )
 (ו"תשע

 אין ביעור

סוף דצמבר  ג תשרי עגבניה
 שביעית

סוף כסלו )
 (ה"תשע

 אין ביעור חנוכה שמינית

סוף נובמבר  ג תשרי פול תרמילים
 שביעית

סוף חשון )
 (ה"תשע

 אמצע יולי שביעית חנוכה שמינית
סוף תמוז )

 (ה"תשע

                                                           
 .מהערבה המילונים רוב, בחורף .16



קדושת שביעית  הירק
 -מ

8
 

 -ספיחין מ
9
 זמן הביעור ספיחין עד 

אין קדושה פטריות
17

 אין ביעור  אין ספיחין 

פטרוזיליה 
 עלים

תחילת נובמבר  ג תשרי
 שביעית

חשון  חילתת)
 (ה"תשע

סוף נובמבר 
 שמינית

תחילת כסלו )
 (ו"תשע

 אין ביעור

פטרוזיליה 
 שורש

אמצע ינואר  ג תשרי
 שביעית

סוף טבת )
 (ה"תשע

סוף נובמבר 
 שמינית

תחילת כסלו )
 (ו"תשע

 אין ביעור

פלפל
18

 סוף ינואר שביעית ג תשרי 
סוף טבת )

 (ה"תשע

 אין ביעור חנוכה שמינית

פלפל חריף
19

 סוף ינואר שביעית ג תשרי 
סוף טבת )

 (ה"תשע

 אין ביעור חנוכה שמינית

אמצע אוגוסט  ג תשרי פפריקה
 שביעית

 (ה"סוף אב תשע)

ספטמבר סוף 
 שמינית

 (ו"אמצע אב תשע)

סוף נובמבר 
 שמינית

תחילת כסלו )
 (ו"תשע

אמצע נובמבר  ג תשרי צנון
 שביעית

אמצע חשון )
 (ה"תשע

אמצע נובמבר 
 שמינית

 (ו"סוף חשון תשע)

 אין ביעור

סוף אוקטובר  ג תשרי צנונית
 שביעית

סוף תשרי )
 (ה"תשע

סוף אוקטובר 
 שמינית

תחילת חשון )
 (ו"תשע

 ביעוראין 

אמצע דצמבר  ג תשרי קולורבי
 שביעית

אמצע כסלו )
 (ה"תשע

 אין ביעור חנוכה שמינית

אמצע אוקטובר  ג תשרי קישוא
 שביעית

אמצע תשרי )
 (ה"תשע

אמצע אוקטובר 
 שמינית

סוף תשרי )
 (ו"תשע

 אין ביעור

                                                           
 .שביעית דיני עליו חלים לא ולכן, צמח אינו .17
 .בבל עולי בכיבוש נכללו אם ספק שיש באיזורים גדל הפלפל, בחורף .18
 .ל"מחו מיובאת, לבן או שחור, חריף פלפל אבקת .19



קדושת שביעית  הירק
 -מ

8
 

 -ספיחין מ
9
 זמן הביעור ספיחין עד 

אמצע פברואר  שום
 שביעית

סוף שבט )
 (ה"תשע

אמצע מרץ 
 שביעית

 (ה"סוף אדר תשע)

מרץ  אמצע
 שמינית

' סוף אדר  א)
 (ו"תשע

אמצע אוגוסט 
 שביעית

 (ה"סוף אב תשע)

 סוף ינואר שביעית ג תשרי שומר
סוף טבת )

 (ה"תשע

 אין ביעור חנוכה שמינית

שעועית 
 תרמילים

סוף נובמבר  ג תשרי
 שביעית

סוף חשון )
 (ה"תשע

סוף נובמבר 
 שמינית

תחילת כסלו )
 (ו"תשע

 אמצע יולי שביעית
 סוף תמוז)

 (ה"תשע

אמצע נובמבר  ג תשרי שמיר
 שביעית

אמצע חשון )
 (ה"תשע

אמצע נובמבר 
 שמינית

 (ו"סוף חשון תשע)

 אין ביעור

אמצע פברואר  ג תשרי תות שדה
 שביעית

סוף שבט )
 (ה"תשע

סוף אוגוסט  חנוכה שמינית
 שביעית

תחילת אלול )
 (ה"תשע

סוף אוקטובר  תפוחי אדמה
 שביעית

תחילת חשוון )
 (ה"תשע

סוף נובמבר 
 שביעית

סוף חשון )
 (ה"תשע

 אין ביעור חנוכה שמינית

סוף נובמבר  ג תשרי תרד
 שביעית

סוף חשון )
 (ה"תשע

סוף נובמבר 
 שמינית

תחילת כסלו )
 (ו"תשע

 אין ביעור

 
 



 4 לוח

לוח קדושת שביעית וביעור בתבלינים
1
 

ספיחין  -ספיחין מ -קדושה עד -קדושה מ התבלין
 -עד

 זמן הביעור

אורגנו 
איזובית )

  (פשוטה

סוף כסלו  תשרי' ג
 שמינית

אין ספיחין
2

אין ביעור  
3

 

איזוב מצוי 
 (זעתר)

סוף כסלו  תשרי' ג
 שמינית

אין ספיחין
2

אין ביעור  
3

 

איזוב תרבותי 
 (מיורן)

סוף כסלו  תשרי' ג
 שמינית

אין ספיחין
2

אין ביעור  
3

 

סוף מאי   (כמנון)אניס 
 שביעית

סוף מאי 
 שמינית

סוף מאי 
 שביעית 

סוף מאי 
 שמינית

תחילת אוגוסט 
 שמינית

ג תשרי  בזיל ריחן
 שביעית

ג תשרי 
 שמינית

אין ספיחין
2

אין ביעור  
3

 

בן איזוב 
 רפואי

אין ספיחין  תשרי' ג
2

אין ביעור  
3

 

אין ספיחין  תשרי' ג גרגר הנחלים
2

אין ביעור  
3

 

ער )דפנה 
 (אציל

אמצע אפריל 
 שביעית

תחילת ניסן )
 (ה"תשע

אין ספיחין 
4

אין ביעור  
4

 

אין קדושה הל
4

אין ספיחין  
4

אין ביעור  
4

 

אין קדושה  (גינגר)זנגויל 
4

אין ספיחין  
4

אין ביעור  
4

 

אין קדושה זעפרן 
4

אין ספיחין  
4

אין ביעור  
4

 

אזוב )זעתר 
 (מצוי

תשרי' ג
4

אין ספיחין  
4

אין ביעור  
4

 

אין קדושה מרק' חוויג
4

אין ספיחין  
4

אין ביעור  
4

 

אין קדושה קפה' חוויג
4

 
 

אין ספיחין
4

אין ביעור  
4

 

חילבה 
 (פנוגריק)

תחילת יוני 
 שביעית

תחילת יוני 
 שמינית

תחילת יוני 
 שביעית

תחילת יוני 
 שמינית

אמצע נובמבר 
 שמינית

                                                           
 .תחילת התחדשות הצימוחהכלל בתבלינים לקדושת שביעית הוא  .1

 .לא חל עליו איסור ספיחין –צמח רב שנתי  .2

 .לא חלה עליו חובת ביעור –מצוי כל השנה  .3
 .תוצרת ייבוא לא חלים עליה דיני שביעית .4



ספיחין  -ספיחין מ -קדושה עד -קדושה מ התבלין
 -עד

 זמן הביעור

תחילת יוני  חרדל
 שביעית

תחילת יוני 
 שמינית

תחילת יוני 
 שביעית

תחילת יוני 
 שמינית

תחילת אוגוסט 
 שביעית

תשרי' ג (לענה)טרגון 
 

ספיחיןאין  
2

אין ביעור  
3

 

אין קדושה כמון
4

אין ספיחין  
4

אין ביעור  
4

 

אין קדושה כרכום 
4

אין ספיחין  
4

אין ביעור  
4

 

ליפיה )לואיזה 
 (לימונית

ג תשרי 
 שביעית

אין ספיחין כסלו שמינית
2

אין ביעור  
3

 

 –לימונית 
 עשב לימון

ג תשרי 
 שביעית

ג תשרי 
 שמינית

אין ספיחין
2

אין ביעור  
3

 

תשרי' ג לענה אבסינט
4

אין ספיחין  
4

אין ביעור  
4

 

לענה שיחנית 
 שיבה –

אין ספיחין  תשרי' ג
2

אין ביעור  
3

 

מליסה 
 רפואית

תשרי ג 
 שביעית

ג תשרי 
 שמינית

אין ספיחין
2

אין ביעור  
3

 

נענע  –מנטה 
 ופפרמינט 

ג תשרי 
 שביעית

ג תשרי 
 שמינית

אין ספיחין
2

אין ביעור  
3

 

אין ספיחין  תשרי' ג מרוה רפואית
2

אין ביעור  
3

 

ג תשרי  עירית 
 שביעית

ג תשרי 
 שמינית

אין ספיחין
2

אין ביעור  
3

 

אין קדושה פלפל שחור
4

אין ספיחין  
4

אין ביעור  
4

 

אין קדושה פרג
4

אין ספיחין  
4

אין ביעור  
4

 

אין קדושה ציפורן
4

אין ספיחין  
4

אין ביעור  
4

 

סוף מאי  צלף
שביעית 

תחילת סיוון )
 (ה"תשע

סוף מאי 
 שמינית

אין ספיחין
2

אמצע נובמבר   
 שמינית

 –קורנית 
 זעתר פרסי

אין ספיחין  תשרי' ג
2

אין ביעור  
3

 

תחילת יוני  קרויה –קימל 
 שביעית

אמצע סיוון )
 (ה"תשע

תחילת יוני 
 שמינית

תחילת יוני 
שביעית 

אמצע סיוון )
 (ה"תשע

תחילת יוני 
 שמינית

אמצע נובמבר 
 שמינית



ספיחין  -ספיחין מ -קדושה עד -קדושה מ התבלין
 -עד

 זמן הביעור

אין קדושה קינמון
4

אין ספיחין  
4

אין ביעור  
4

 

אין קדושה (ניגלה)קצח 
5

אין ספיחין  
5

אין ביעור  
4

 

אין ספיחין  חשוון שביעית רוזמרין
2

אין ביעור  
 

 

אין קדושה שומשום
4

אין ספיחין  
4

אין ביעור  
4
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