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 תשפ"אחשון  מר ב"ה

 
 לכבוד 

 שליט"א /ישוביםרבני הערים / מועצות / אזוריים

 הי"וראשי מועצות דתיות 

 

 שלום וברכה !

 

בהמשך למכתבנו הקודם בנדון , לבקשת רבים אנו מצרפים תקציר מעשי קצר להכנות גינות הנוי לקראת השמיטה 

 הבעל"ט

 

 

 הקדמה
 

התייחסות לעצי פרי[, כמו כן ההוראות לגינות נוי  תואמות בקובץ בקובץ זה נמסרו הוראות לגינות נוי רגילות בלבד. ]אין 

  לחקלאים. במקום שישנם מחלוקות ציינו את הדעות העיקריות.  תשניתנולהוראות 

 

  :תשפ"א. ו אלוללנטוע עד ט" לכתחילה ישעצי סרק חשופי שורש 

  באלוללנטוע אותם עד כ"ט  אפשרעצי סרק מושרשים בגוש. 

  באדמה לפני  'יתפס'כדי שהדשא כמה ימים, לכתחילה יש להניח עד טו באלול, ולהשקות מדשאות: מרבדי דשא

 ראש השנה.

 גאופיטים( קעות פוכמו כן יש לשתול בצלים . במקום פרחים עונתיים יש לשתול לפני השמיטה פרחים רב עונתיים(

יש למצוא מיני צמחי נוי שמתאים מבחינה חקלאית לשתול  ככלל לפני ראש השנה כדי שיפרחו בשנת השמיטה.

 [ ואותם יש לשתול, בתנאי שמתאימים לאזור בו שותלים.2021 לספטמבר 6אותם עד ערב ראש השנה ] 

. לדעת הרמב"ם זו מלאכה שאסורה מן התורה, ולדעת ראשונים אחרים היא אסורה בשביעית האסורהיא מלאכה הגיזום 

, כדי להימנע מגיזום בשביעית גיזום עצים לגזום בשנה השישית באופן מלא את כל הצמחים הזקוקים לגיזום ישמדרבנן 

גיזום לשיפור  במטרה למנוע  קריעת חוטי חשמל, הפרעה למעבר עוברים ושבים ברשות הרבים וכד' מותר בשביעית.

 אסור.  –המראה של העץ או הגינה, או לצורך עידוד הלבלוב 

 מותר.  –כאשר יש לצמחים צורך קיומי בדישון  רקשיש בה צמחי נוי שון גינה דיב
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 מותרת כרגיל לפי הצורך.  - 

ניכוש עשבים כדי להשתמש בשטח עצמו למטרה לא חקלאית  . הגינה מעשבים לפני שנת השמיטה כוש יש להקפיד על ני

נחשים, אין היתר לעקור כלל במקום שלא מצויים  .השטח לזריעהאבל יש לדאוג שלא יהיה מראית עין כאילו מכין  ,מותר

  .מחשש לזוחלים עשביה מן הגינה
 

.  או יצהיב יש לדאוג שהדשא יקבל טיפול מיטבי לפני שנת שמיטה. מותר להשקות את הדשא ולדשנו כדי שלא יפגע

 הקרקע. יש חשש שהדשא יתחיל להצהיב בקרבת כאשר כיסוח הדשא הותר רק 

 דינם כמו כל הצמחים בגינה וכך יש לטפל בהם בשמיטה.   –בגינה עציצים 
 

  7777777srr@gmail.com ה:לשאלות ולהדרכה נוספת יש לפנות לכתובת אי מייל הבא

 שליט"א הרה"ג יצחק יוסף על פי בקשת מרן הראשון לציון 

 הראשית לישראל ונשיא מועצת הרבנותלישראל  הרב הראשי

לפעול כל אחד  הי"ו שליט"א ולראשי המועצות הדתיותוהישובים לרבני הערים בקריאת קודש אנו פונים 

בשנה זו שנת תשפ"א  לקראת שנת השמיטה הבעל"ט שיעורי תורה והדרכות ולהרבות בעירו לקיים ואחד 

תלמידי חכמים מהמכונים שמתמחים בהדרכה באמצעות ודיני השמיטה  מעשיות  לציבור הרחב בהלכות

שליט"א ובכך  הקהילות ומגידי השיעוריםהערים רבני  רבניכות שביעית ]ראה למטה מספרי הטלפון[ בהל

 ם.שמיטה כהלכתמור את הלכות שנת נזכה בעזה"י לש
 

 .נות למכונים הנ"ל המתמחים בענייןניתן לפנוספים לשאלות הדרכה ופרטים  

   מכון התורה והארץ
 08-6847325 

 בארץמכון המצוות התלויות 
03-9030580 

   בית המדרש להלכה בהתיישבות
02-6488888 

   

 בכבוד רב                                                                                                        

 
 הרב ישראל יאיר ביטון                                                                                                  

                                                                                                            חבר ומרכז ועדת השמיטה                                                                                                  
 העתקים :

 הרב הראשי לישראל  –אש"ל הרה"ג יצחק יוסף שליט"א מרן הר

 מ"מ יו"ר ועדת השמיטה-הרה"ג אליעזר  שמחה וייס שליט"א 

 שליט"אהרה"ג חברי ועדת השמיטה 
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