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בית המדרש להלכה בהתישבות
אמנות אי"ש

שנת תשע”ו הינה השנה הראשונה במחזור השמיטה והיא
שנת מעשר שני.

ירקות
כלל הירקות הטריים (מלבד דלעת) שייכים לגידולי השנה הזו
 יש להפריש מהם תרומות ומעשרות ולחלל את המעשר שני.דלעת  -עד לאמצע חודש סיון היא מגידולי שמיטה ואסורה
באיסור ספיחין .אם היא מגידולי נכרים אין בה איסור ספיחין
(יש הנוהגים קדושה וביעור ב”של נכרים” ויש שאינם נוהגים),
או מהערבה הדרומית  -אינה אסורה משום “ספיחין” ,ואין בה
קדושת שביעית.
ירקות קפואים ,או שימורים עדיין מצויים
משנת שמיטה ואסורים באיסור ספיחין.
אם הם מגידולי נכרים יש הנוהגים בהם
קדושה וביעור ויש שאינם נוהגים.

פירות
פירות הקיץ :שסק ,אפרסקים ,ענבים וכד’ גידולם משנה זו
וחייבים בהפרשת תרומות ומעשרות ובחילול מעשר  -שני.
פירות הדר :אבוקדו וקיווי ,שייכים לשנת שמיטה עד לסוף הקיץ.
לימונים הגדלים בחצרות הבתים חלקם עדיין מגידולי השמיטה
וחלקם משנה זו .כאשר אין יודעים בוודאות לאן לשייכם יש לנהוג
בהם קדושת שביעית ולהפריש תרומות ומעשרות  -לחומרא.
הלימונים בשווקים עד חודש סיון יהיו רובם משנת שמיטה (וגם
אח”כ ישווקו מקירור לימונים משנת
שמיטה).
תפוחים מכל הזנים ,שייכים לשנת
שמיטה עד לחודש אייר (משווקים
מקירור) .בחודש אייר יחל שיווק
תפוחים מזנים ‘בכירים’ השייכים לשנה
זו ,אך באותו פרק זמן ישווקו גם תפוחים

מהזנים הרגילים שמקורם בשנת שמיטה .החל מאמצע סיון יחלו
להגיע לשווקים תפוחים חדשים מהזנים הרגילים ,אך עדיין יהיו
זנים שהקטיף שלהם יחל רק בחודשים אב – אלול.
אגסים  -עד חודש סיון הם מגידולי שנת שמיטה
ומשווקים מקירור .בחודש סיון מתחיל קטיף אגסים
חדשים השייכים לשנה זו וחייבים בהפרשת תרומות
ומעשרות וחילול מעשר שני (בתקופת המעבר יש
להבחין בין חדשים לישנים).
שקדים ואגוזי פקאן  -מקורם מגידולי שמיטה
עד סוף הקיץ.
קטניות – פיצוחים ,בוטנים ,גרעיני חמניות וגרעיני אבטיח ,הם
מגידולי שנת שמיטה עד סוף הקיץ ואסורים באיסור ספיחין
(בחנויות הכשרות בכשרות מהודרת משווקת תוצרת משנה
שישית או מחו”ל [או של נכרים]) .החומוס הוא מגידולי שנת
השמיטה עד לחודש תמוז.

קניית עצי סרק
ראוי לקנות עצים שהם בני שנתיים לפחות שלא נשתלו בשנת
השמיטה.

קניית עצי מאכל
הקונה עצי מאכל צריך לברר שהעצים אינם
מורכבים על מין אחר ,שעץ המורכב על מין
אחר אסור לשותלו ,ואף אחרי שכבר נשתל
צריך לעקרו .כמעט כל העצים היום הינם
מורכבים (החלק התחתון שלהם  -השורשים
והגזע ,הם ממין אחד והמשך הגזע והענפים
הם ממין אחר) ,אמנם יש המורכבים במינם
ואינם כלאים ויש המורכבים במין אחר שהוא
כלאים .ניתן לקבל במשרדי בית המדרש
רשימה המפרטת באלו מינים מצוי כלאים
ובאלו לא.
עץ מורכב כלאים שחלקו
בדרך כלל כאשר אנשים פרטיים קונים
בתחתון מין אחד וחלקו
שתיל או עץ במשתלה ונוטעים אותו בחצר העליו מין אחד (ראה
הבית יש למנות מחדש שנות ערלה לדעת העלים השונים)
כולם ,כיון שהנקב בשקית או בדלי אינו מספיק גדול כדי לפטור
מערלה ,או שהיתה חציצה בינו לבין הקרקע.
יש לקנות השנה עצים בני שנתיים לפחות ,כדי לא לקנות עצים
שנשתלו או הורכבו באיסור בשנת שמיטה.

