
 

 

 
 

 

 כיצד נכין את גינתנו לקראת שנת השמיטה )ב(

מו שנת השמיטה. במאמר הקודם עסקנו במועדי השתילות בערב שנת ראש השנה קרב והולך, ועי

 השמיטה. הפעם נעסוק בהיערכות נוספת שנדרשת בשבוע הקרוב.

לפני השמיטה, במיוחד של גדר חיה צעירה, שכן בגדר שכזו  של עצים ושיחים יש לבצע גיזוםא. 

 הגיזום גורם למילוי החללים והגברת הצמיחה, דבר שאסור בשמיטה.

דילול ענפים ומדשאות, וכן יישור וכיסוי האדמה, יש לבצע לפני  דילול, ניכוש, ועקירת עצים.ב. 

 ראש השנה. 

 ש השנה.של עצים צעירים יש לבצע לפני רא תמיכה וקשירהג. 

. ישנן פעולות מסוימות שאף שהן מותרות בשנת השמיטה, ביצוען כרוך בהגבלות טיפולים שוניםד. 

מסוימות, ולכן רצוי לבצען, במידת האפשר לפני שנת השמיטה, כגון: צלחות השקאה, חריצי ניקוז, 

 ותעלות השקאה.

 

 )ב( אוצר הארץ

במנשר הקודם פרסמנו את החלטת רבני הגולן ולפיה הצרכניות והמוסדות ברמת הגולן יקבלו את 

אספקת הירקות והפירות בשנת השמיטה מאוצר בית הדין  של "אוצר הארץ", וזאת בשל שלושה 

 טעמים: 

 א. הצורך והחובה לחזק את ההתיישבות החקלאית היהודית. 

היתר מיוחד )"היתר מכירה"( הם אלו שנאמר עליהם  ב. החקלאים המעבדים את שדותיהם ללא

"גבורי כח עושי דברו". חקלאים אלו שויתרו על מתח הרווחים של השוק, ומגדלים את תוצרתם על 

פי הנחיות בית הדין ועל פי השכר שיקבע להם, הם אלו שיש להעדיפם, לכל הדעות, על פני מגדלים 

 אחרים.

ג. הידור ומצווה מיוחדת יש באכילת פירות שגדלו בקרקע של ישראל שלא נמכרה לנכרי, מפני שיש 

בהם קדושת שביעית. אלו הפירות והירקות של אוצר בית דין "אוצר הארץ", שיש בהם קדושה 

 מיוחדת ומצוה לאוכלם.

 

דושת שביעית ועל דינם של הפירות והירקות לעניין ק ",אוצר הארץ"מקורות השיווק של על 

נרחיב במנשר הבא. עתה באים אנו בבקשה להצטרף כמנויים לאוצר בית הדין. יש לכך מספר 

 סיבות:

א. בית הדין פועל כשלוחו של עם ישראל. יש לתת ביטוי לכך על ידי ההצטרפות, שכן בזאת אנו 

לא הם מינו  כשלוחינו. בכך הענקנו תוקף רב יותר למעשיהם. ,ממנים את הרבנים, חברי בית הדין

 את עצמם, אלא הציבור מינה אותם לעסוק בשיווק הפירות.

המנויים נותנים גב כלכלי לחקלאים שהתחייבו לספק את כל תוצרתם רק לבית הדין. באופן זה ב. 

 אנו מבטיחים שנקנה את תוצרתם.

 קרבה שנת השבע
 מתכוננים לשמיטה 

 



נוי המ להשתמש בכל חנות של  "אוצר הארץ".המנויים מקבלים פנקס שוברי קנייה שבו אפשר ג. 

שוברים. אפשר להשתמש בשוברים גם על  21( ומקבל פנקס של ₪ 05קובע סכום חודשי קבוע )כגון 

 שיים הראשונים של תשע"ו.דחודשים שעברו, וגם יהיה אפשר להשתמש בהם כתשלום בחו

 המעלה בהתחייבות זו היא בכך שהמנוי לא נחשב לסוחר בפירות שביעית.

ישי, שכן בתמיכה באוצר בית הדין מזדהה כל מנוי עם הערכים . יש צד חינוכי בעשיית המנוי האד

 שהוזכרו לעיל.

 

 05הרשמה למנוי הם בסך  דמי  .www.otzarharetz.co.ilמנוי ניתן לעשות באתר אוצר הארץ, 

שקלים. הנרשם מקבל כרטיס חברות במועדון "אוצר הארץ" והוא יהיה זכאי בשל כך להנחות 

 והטבות מידי חודש בחודשו.

 

 בברכת התורה והארץ

 הרב אהרן איזנטל

 

 

http://www.otzarharetz.co.il/

