
 

 

 
 

 

 הטיפול בגינות הנוי במהלך שנת השמיטה

 ,בין המצוות היקרות שזכינו בהן עם שובנו לארצנו מתבלטת מצוות ישוב ארץ ישראל. הרמב"ן

שבטיפוח הנוי של ארצנו  ,"שלא נעזבנה לשממה". נמצא -כתב בין היתר  ,שהגדיר את המצווה

 .על יושביו ,מטופח. זאת בנוסף לערך חיבובו של מקום משום הידור בקיום המצווהויישובנו יש 

חובת והנה התורה ציותה על שביתה מעבודת האדמה אחת לשבע שנים. בעיקרה מופנית 

, אך היא חלה גם על הגינות והגנים. עם כל זה, אין התורה השמיטה כלפי עבודות השדה והכרם

קוצים וחרולים. ניתן בהחלט לשמור על יופיין של גינותינו גם  מבקשת שהגינות יתייבשו ויעלו

ים תוך הקפדה על המותר והאסור. זאת ועוד, הידיעה שלפני כל פעולה שאנו עוש ,בשנת השמיטה

ברור  , תורמת לתודעת קדושתה של ארצנו.רמה נאסמותר ובגינתנו, עלינו לתת את הדעת מה 

פש, אינם יכולים לבוא בחשבון כשאנו עוסקים בנוי, שההקלות שהקלו על החקלאים מפני חיי נ

 אלא יש ללכת אחר שורת הדין.

  למעשה:  רוטם של ההלכות העיקריותלפניכם יסודות ההלכות, ופי

 א. הפעולות האסורות לחלוטין בגינות הנוי בשנת השמיטה הן:

 הכנת הקרקע לזריעה ושתילה: סיקול, חפירת גומות וכד'. -. "חרישה"1

 הטמנת זרעים בקרקע, שתילה. –יעה" . "זר2

 קציצת ענפים על מנת ליצור צמיחה טובה. –. "זמירה" 3

 ב. הפעולות האסורות כל עוד לא ייגרם נזק בר קיימא לנוי

ככלל, כל הפעולות הגורמות להצמחה אסורות, אלא אם כן הן נדרשות לשמירת הקיים או למניעת 

 נזק לטווח ארוך. פירוט הדברים כדלהלן:

 על ידי ריבוי  לעודד צמיחה איןאך  מה שנדרש לקיום הנוי בעקרון, מותר – השקיה

 ואז לתת כמות גדולה יותר יההראוי להגדיל מעט את מרווחי ההשקלמעשה, מן  .השקיה

יעשו במהלך השנה ע"י י ,במחשב שבגינותרצוי ששנויים באינטרוולי ההשקיה . של מים

 לא יהודי.

  אסור.  –דישון 

 ים מפני שהם מעודדים צמיחה.אסור –וורור דשאים דילול וא 

  מותר כשמטרת הכיסוח לשמור על גובה רצוי בלבד. רצוי לכסח את הדשא  –כיסוח דשא

 בתדירות הרגילה, בהתאם לגובה הכיסוח המומלץ לכל זן לשמירת המראה הנאה.

  .מותר לטפל בקצוות )קנטים( לשמירת צורתו של הדשא, על ידי כיסוח עד קצה הדשא 

 שנת השבע
 שנת השמיטה 

 



  ן קתאפשר ל –מידי אדם )מכוניות, כלים כבדים וכו'...( או לקרקע נזק לדשא כשנגרם

 רקע.אך אין ליישר את הק ,טוףפיזור ע"י 

 פרחים לא קיטום אך  ענפים חולים או מתים, הורדת סניטציה בלבד: מותרת  - ורדים

אך במידה והחוטרים "משתלטים" על השיח  ,אין לגזום חוטרים .ו/או גיזום חורפי

הסרת הפרחים  .מתמוקד "םימחיקת עיני" פהוגורמים לניוונו, אזי מותר לגזום. עדי

 היבשים לאחר הפריחה אסורה כיון שהדבר גורם להצמחה.

  רי של ענפים שהשארתם מותרים רק הגיזומים הללו: גיזום סניט –גיזום עצים ושיחים

גיזום להסרת מכשול, גיזום לעיצוב צורה לה לסכן בעתיד את קיומו של העץ, עלו

)כשברור שזו הכוונה היחידה כגון בצמחיה בוגרת או בשיחים בעלי צורה מיוחדת. אין 

 לגזום גדר חיה צעירה שכן הדבר גורם לזירוז הצמיחה ולמילוי חללים(.

  קשור בקשר חדש לפני שהישן יתבלה. אם לא הספיקו ויש יש ל –קשירת עצים לסמוכות

 מותר לקשור, רצוי על ידי אינו יהודי. –חשש שיגרם נזק לעץ בעתיד ללא התמיכה 

  ( אסורה, אלא אם כן עם השורשככלל, ניכוש עשביה )עקירת העשבים  –טיפול בעשביה

 מדובר במקרה קיצון ואין אפשרות אחרת, כדלקמן.

 הוות מסתור לנחשים, או שסמוכה לצמחי הגן ועלולה לגרום בעשבייה העלולה ל

 לדיכויים, יש לטפל על פי סדר העדיפות הבא:

 ריסוס במונעי נביטת עשבים. .א

 ריסוס בקוטלי מגע. .ב

 חירמוש )כיסוח מעל פני הקרקע(. –בלית ברירה  .ג

 עקירת העשבים בעזרת מעשב סכין. .ד

אם אפשר, יש לעשות זאת  כשרק עקירה עם השורש תציל את הצמחים, מותר לנכש. .ה

 בידיים.

                                                                                                                                                בעשבייה שאינה מהווה תחרות לצמחי הגן, אלא רק פגם אסתטי מותר לטפל רק              

 ג הנ"ל.–אפשרויות אב

לא יבצע דוקא בשמיטה מלאכות  ,ג. מי שאינו מקפיד בכל השנים על אחזקת גינתו ברמה גבוהה

 שבדרך כלל אינו מבצע, אף אם הן מותרות.

 ד. בכל ספק יש לפנות למורה הוראה על מנת לדעת האסור והמותר.

 

 בברכת התורה והארץ

 רב אהרן איזנטלה


