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אמירה לעכו"ם בשביעית*
הגאון רבי שריאל רוזנברג - רב שכונת רמת דוד ואב"ד בית דין צדק ב"ב

ירקות  לזרוע  לנכרי  לומר  מותר  אם  הלכתי,  פולמוס  התעורר  האחרונות  בשנים 
בשביעית בשדה שלו, ובבוא העת יקנו ממנו את כל היבול. יש מתירין, ויש אוסרין, 
וננסה במאמר זה לגעת בעיקרי  וי"א דאפי' בדיעבד הפירות יהיו אסורים באכילה. 

הדברים בהם נחלקו החכמים.

ובנידון אם מותרת האמירה או לא נראה לחלק נידון זה לג' פרקים. פרק א' – מה 
דין אמירה כיו"ב באיסורי שבת, פרק ב' - מה דין האמירה בשאר איסורין שבתורה, 
פרק ג' - מה שנזכר במפורש לענין שביעית. ואח"ז יתבאר בס"ד אם יש צד לאסור את 

הפירות בדיעבד.

פרק א

אמירה לנכרי בשבת

א.   הלכה פסוקה היא, שכל מה שאסור ליהודי לעשות בשבת, אסור לו לומר לנכרי 
לעשות עבורו. בכמה מקומות בש"ס נזכר שאיסור זה הינו שבות, דהיינו איסור דרבנן, 
ואף נקרא איסור קל שהוא שבות שאין בה מעשה. אמירה לעכו"ם לעשות דבר האסור 

מדרבנן, נקרא בפוסקים שבות דשבות, ויש אופנים שהתירו אמירה כזו.

מהכתוב  שדורשים  מכילתא  בדבריו  שמביא  סמ"ג,  הביא  רמ"ד(  בס"ס  )או"ח  הב"י 
המכילתא  לדעת  אם  הסמ"ג  ומסתפק  אחרים,  ע"י  בשבת  מלאכה  לעשות  שאסור 
איסור האמירה הוא איסור דאורייתא או שאין זה כי אם אסמכתא. ובשעה"צ )רמ"ג 

ז'( כתב, אבל מכל הפוסקים משמע דהוא רק מדרבנן.

בפמ"ג )משב"ז רמ"ג ג'( ר"ל, דאף שהוא איסור דרבנן, מ"מ כיון דיש לו אסמכתא מן 
הכתוב הרי הוא איסור חמור כעין דאורייתא. וצ"ע ליישב הדברים עם מה דאמרי' 

)עירובין סח( דשבות שאין בו מעשה קיל טפי.

אסור  התורה  מן  ישראל  של  בדברים  עכו"ם  דמלאכת  לחלק,  הפמ"ג  כתב שם  עוד 
]חוץ מהוצאה[ ובשל הנכרי עצמו לצורך ישראל אסור רק מדרבנן, וכגון מה שאמרו 
)ערובין שם( נחים ליה נכרי אגב אימיה, דהנכרי מבשל מים שלו עבור הישראל, וזהו 

רק איסור דרבנן.

* מתוך שיעור שנאמר ביום העיון של בית המדרש ניסן תשע"ד.
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ב.   עכ"פ מבואר, דאמירה לנכרי אסורה גם כשאומרים לנכרי לעשות בשלו, אם הוא 
עושה כן לצורך ישראל.

וכן מוכח מהא דסי' שכ"ה ס"ו, שאם נכרי ליקט עשבים או צד דגים עבור ישראל, צריך 
הישראל להמתין בערב עד בכדי שיעשו. ולתוס' הטעם הוא משום גזירה שמא יאמרו 
לו ללקט ולצוד, הרי דודאי אסור לומר לנכרי ללקט ולצוד בשבת על דעת שיקח ממנו 

את העשבים והדגים.

וי"ל, דכל האיסור בזה הוא מכיון שהמלאכה נעשית בשביל הישראל, ולולי הישראל 
לא היה הנכרי עושה את המלאכה, וא"כ הישראל הוא הגורם שיעשה הנכרי מלאכה. 
והרי יתירה מזו מצאנו בסי' ש"ז סכ"א, דאסור לומר לא"י בשבת הילך בשר זה ובשל 
אותו לצרכך ]ואפי' אומר לו כן לפני השבת )מ"ב סע"ק ע"ד([, ואע"פ שאין הישראל 
נהנה כלל במלאכה זו, דכיון שלא הי' הנכרי יכול לעשות מלאכה זו בלא שהישראל 
יתן לו את הבשר ה"ז אסור. ]עי' מנחת כהן ספר משמרת השבת )ש"א פ"ט(, דטעם 

האיסור בזה דנראה כשלוחו, וכתב די"ח בזה, ע"ש[.

וא"כ, יהא שייך איסור זה רק אם אכן העכו"ם לא הי' עושה מלאכה זו בלא"ה, אם 
הישראל לא הי' קונה ממנו, אך אם הנכרי הי' עושה המלאכה בין כה וכה, לא יהא 
איסור זה. וכגון נכרי שמלקט עשבים כל שבת, וביקשו ממנו שמה שילקט השבת לא 
ימכור לאחרים אלא לישראל, דלא יהא בזה איסור אמירה לנכרי. וזהו חידוש, וצ"ע 

להלכה.

קנ"ה(, שמותר  סי'  פראג  )דפוס  ש"ז( שהביא תשו' מהר"ם  )ס"ס  בב"י  ומצאנו  ג.   
כשהגוי  בשבת  אף  ולראות  חדשים  או  חדש  שם  ולהיות  הגוי  בעדר  לילך  לישראל 
חולב דכיון שאין הגוי מוכר לו את החלב כי אם אחר עשותו את הגבינות גוי כי עביד 
מלאכה בשבת מלאכה דידיה עביד. הרי שהתיר מלאכה, אף שהיא לצורך הישראל 

שמשגיח על עשיית הגבינות כדי לקנות אותם.

ודין זה הובא גם באגודה )שבת פ' שואל סי' קצ"א(, העושים גבינות בשבת והישראל 
רואה ויקנה אותם ממנו דמ"מ הא"י אדעתא דנפשי' קעביד ואע"פ שהישראל עומד 
בעדר חדש או חדשים ואדעתא למכרם לישראל קא עביד שרי. ]ובשו"ע הרב שם כתב, 
דה"ה דמותר לומר לנכרי להדיא לעשות הגבינות, דאין חילוק בין עומד ורואה לאומר 

לו להדיא. ועי' בתהל"ד שם מה שהק' מסי' רנ"ד ס"ד[.

ואולי י"ל דיש חילוק בין מלאכה הנעשית ליהנות ממנה לאלתר, לבין מלאכה הנעשית 
ליהנות ממנה בזמן מרובה. דבנעשה כדי ליהנות לאלתר, כמו לקיטת עשבים וצידת 
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יודע שאם אין מי שיהנה ממנה לאלתר הוא לא יעשה אותה, ולכן  דגים, דהעושה 
כשדעתו שישראל יהנו ממנה נקבע דהמלאכה היא לצורך ישראל. אך מלאכה שאין 
נהנים ממנה לאלתר, ועושים אותה אפי' אם אינו יודע מי יקנה אותה ממנו, וכמו 
גבינות דבודאי יעשה הגבינות ויחפש אח"כ מי שיקנה אותם, ובזה אפי' עשה לצורך 

ישראל אין נקבע דהמלאכה היא עבור ישראל, וביסודה המלאכה היא עבור עצמו.

ולפי חילוק זה י"ל דזריעה ג"כ אינה נחשבת מלאכה לצורך ישראל, דגם אם אין ידוע 
לו מי יקנה, הוא זורע את השדה, על סמך שימצא אח"כ קונה.

אך זהו דוקא אם הוא הי' זורע בלא"ה, אבל לבקש מגוי שלא יוביר את שדהו אלא 
יזרע, זה בודאי אסור ]אם שביעית כשבת[. ואם הי' דעתו של הנכרי לזרוע מין א', 
עושה המלאכה  כמו שהי'  זה חשוב  לדון אם  יש מקום  מין אחר,  לזרוע  וביקשוהו 
בלא"ה, או שכל מין הוא מלאכה בפני עצמו, ודו"ק. ]ואם ישראל קונה את הזרעים 
ונותן לו, או שקונים את הירקות מראש שבשעת גידולם הם כבר של ישראל, בודאי 

אין בזה היתר[.

דידן  נידון  לענין  לכאו'  מזה  ללמוד  ויש  הוא,  דבר מכוער  אך  והאגודה שם מסיים, 
בשביעית דאפי' אם הוא מותר הוא דבר מכוער. אך הרמ"א לא העתיק סיום זה, ודו"ק.

ד.   ובמ"ב )ש"ז פ'( הביא דברי שלה"ג )ע"ז ז.(, ואפילו אם הא"י אינו עושה הגבינות 
כ"א בשבת אם הישראל מקבלו בחובו ואם לא יקבלם יפסיד חובו שרי דבעת העשי' 
עדיין הם שלו, ע"כ. ולשון זה משמע, דאין היתר כ"א לקבלו בחובו שלא יפסיד, אבל 
כדי לקנות הגבינות ממנו אסור, דשאני עושה גבינות רק בשבת מעושה כל יום וגם 

בשבת, וצריך ביאור.

ואפשר דהחילוק הוא, דאם עושה בכל יום לצורך עצמו וממשיך גם בשבת נראה טפי 
שהיא מלאכת עצמו, אבל כשעושה רק בשבת נראה שהיא מלאכת ישראל שביקש 
לעי',  ויש  וצ"ע.  בעצמו המלאכה,  לעשות  יכול  הישראל  לעשות בשבת שאין  ממנו 
בזורע בשביעית, אם חשיב כעושה מלאכה כל יום כיון דבשנים הקודמות ג"כ זרע, או 

דכל שנה היא בפ"ע, והוי כעושה מלאכה בשבת לבד, וצ"ע.

י"ל באופן אחר, דבעושה מלאכה כל יום, א"כ מקרה הוא שעושה בשבת, אך כשעושה 
רק בשבת א"כ אין זה מקרה אלא שע"כ צריך הוא למלאכת השבת, וזה אסור ]אם לא 

במקום פסידא[.
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גבינות, דגם שם  ולא הוי כעשיית  וצידת דגים אסור,  ומהאי טעמא ליקוט עשבים 
ע"כ הוא צריך למלאכת שבת, ליהנות לכה"פ מיד במוצ"ש. דאם בשביל ימים אחרים 
אין הוא צריך כלל למלאכת הגוי, ויכול ללקוט עשבים בעצמו, ולכן זה אסור. כללא 
דמילתא, מלאכה הנעשית בשבת ליהנות ממנה מיד אסורה, והנעשית ליהנות ממנה 

לזמן מרובה מותרת. 

ולפי חילוק זה, פשוט  דעבודה בשביעית דמיא לליקוט עשבים האסורה, ולא לעשיית 
גבינות.

ה.   ועדין יש לעי' בזה, ממש"כ השו"ע בס' ש"ז ס"ג, אבל יכול לומר לו קנה לעצמך 
ואם אצטרך אקנה ממך לאחר השבת. ]ובמ"ב )י"ג( הביא, דאפילו אם מבטיחו שיקנה 
ממנו אח"כ ג"כ מותר[. ומאי שנא מלוקט עשבים או עושה מלאכה אחרת בשלו, דאם 

עושה כן כדי למוכרה לישראל הרי זה אסור וצ"ע.

ובשו"ת חת"ס )ח"ו סי' כה( כתב, ולא עוד אלא דשרי לומר עשה מלאכתך אפי' בשבת 
ולאחר שבת אקנה ממך וכו' ומיהו לענין שבת מצינו כמה פעמים דאסור אפי' בכה"ג 
דהוי הנאת שניהם בכבש נכרי וספינה ואגרת ומרחץ המרחצת בשבת וכו' ]ומפרש 
דהיינו  נידון הגמ' בב"מ, אם אמירה לעכו"ם אסורה בשאר איסורים,  הי'  שם שזה 
דוקא בכה"ג דהוי הנאת שניהם[. ובודאי צ"ע, מה בין עשה מלאכתך ואני אקנה ממך, 
ובין קנה לך ואני אקנה ממך. אם לא נחלק שמלאכה היא אסורה דאורייתא, וקנין הוא 

איסור דרבנן, ובדרבנן הקילו , וצ"ע.

ו.   ויש שרצו להתיר, ע"פ דברי המ"א )תקט"ו ג'( דדוקא בנכרי שהביא דורון לישראל 
ביו"ט אסור ליהנות ממנו, אך בקצץ עמו להביא והביא ביו"ט ולא בערב יו"ט בזה 

לצורך מותר דאין זה לצורך ישראל רק לצורך עצמו כיון שקצץ.

אך כבר האריך בביאה"ל שם )ד"ה דורון(, דאפי' המ"א לא התיר אלא בקצץ, אך במביא 
למכור גם לדעתו הוא אסור. 

ואם יעשה בדרך קציצה, אולי יהא מקום להיתר זה. שיקצצו עם הנכרי שיביא ירקות 
שאין בהן איסור, הן מחו"ל, והן שיקנה אצל חבירו ]בלי שיתנה עמו מתחילה[, ואז 
אפי' יחליט הנכרי לגדל את הירקות בעצמו לית לן בה, דלצרכו הוא עושה ולא לצורך 

ישראל. ועי' חוט שני )סוף סע"ק יג( שמצדד להקל בזה.

ומיהו, במ"ב שם )סע"ק א'( פסק לאסור אף בקצץ ודלא כמ"א. וגם יש לדון, היכא 
דברור דהוא עצמו יגדל, ולא יקנה מאחרים, אם עדין יש בזה להיתר דקצץ, וצ"ע.
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וח"א שליט"א טען להתיר, ממה דאי' בסי' ש"ז ס"ה, דבר שאינו מלאכה ואינו אסור 
לעשות בשבת אלא משום שבות מותר לישראל לומר לא"י לעשותו בשבת והוא וכו' 
או יהי' צריך לדבר צורך הרבה וכו'. וכיון דקי"ל דשביעית בזה"ז דרבנן, והוא צורך גדול 

שיהיו ירקות בשביעית, א"כ מותרת האמירה לנכרי.

ז.   וזו טענה שאין עליה תשובה, שככל שא"א להשיג ירקות מחו"ל, מותר להזמין 
ולקנות אותם מנכרים בא"י.

סיכום הדברים ]לענין אמירה לנכרי בשבת[:

לו שיקנה אותה ממנו אחרי  והישראל מבטיח  לעשות מלאכה בשבת,  לנכרי  לומר 
השבת, לכאורה הדבר אסור וכמש"כ החת"ס, וכמו שמוכח מדין ליקוט עשבים ומרחץ.

אם הנכרי הי' עושה אותה מלאכה גם אם הישראל לא הי' מבטיח לו שיקנה אותה 
ממנו, לכאורה מותר אא"כ היא מלאכה שהגוי הי' נמנע מלעשות אותה אם הי' יודע 

שאין לו כרגע קונים.

במקום צורך גדול, מותר לומר לנכרי לעשות מלאכה דרבנן לצורך ישראל.

פרק ב

אמירה לנכרי בשאר איסורים

ח.   בגמ' ב"מ דף צ ע"א, איבעיא להו מהו שיאמר אדם לנכרי חסום פרתי ודוש בה 
מי אמרינן כי אמרינן אמירה לנכרי שבות הני מילי לענין שבת דאיסור סקילה אבל 

חסימה דאיסור לאו לא או דלמא לא שנא וכו'.

ואיתא בגמ', ת"ש דשלחו לי' ]בני מערבא[ לאבוה דשמואל הלין תורי דגנבין ארמאי 
עלייהו  אערימו  בהו  אתעביד  הערמה  להו  שלח  מהו  יתהון  מסרסים(   =( ומגנחין 
ויזדבנון אמר ר"פ בני מערבא סברי לה כר' חידקא דאמר בני נח מצווין על הסירוס 

וקא עברי משום ולפני עור לא תתן מכשול וכו'.

ו'( כתב בשם הראב"ד דהאבעיא  )סי'  דעות בראשונים. הרא"ש  ג'  בזה  יש  ולהלכה 
והרא"ש עצמו חולק, דאיפשטא בעיין לאיסור, דהרי  ואזלינן לקולא.  לא איפשטא, 
לא קי"ל כר' חידקא וממילא יש ראי' מאבוה דשמואל דבכל האיסורים אמירה לנכרי 
אסורה. והראב"ד בהשגות )פ"א כלאים ה"ג( סובר, דבעיין לא איפשיטא אך אזלינן 

לחומרא ולא לקולא.
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בדעת הרמב"ם הק' האחרונים סתירה, שבהל' כלאים )פ"א ה"ג( פסק דמותר לומר 
לגוי לזרוע לו כלאי זרעים, ומשמע שם דאפי' בא"י הוא מתיר אף דס"ל )בה"א( שהוא 
איסור דאורייתא. ואילו בפט"ז אי"ב )הי"ג( הוא פוסק כאבוה דשמואל, שאסור לומר 

לגוי לסרס לו את בהמתו. והאריכו בזה האחרונים.

ט.   בשו"ת חת"ס )ח"ו סי' כ"ד כ"ה( הביא את דברי האחרונים, דיש לאסור אמירה 
יש  דלחומרא  ע"א(  )ב"מ  רש"י  דשי'  לחומרא.  שליחות  מדין  איסורים  בשאר  לנכרי 
שליחות לעכו"ם, והיא חומרא דרבנן, וא"כ משו"ז אסור לישראל לומר לגוי לעשות 

בשבילו דבר האסור. ובזה לא נסתפק כלל הש"ס.

דבשבת  שליחות,  משום  אסורה  אינה  בשבת  לעכו"ם  דאמירה  החת"ס,  שם  וביאר 
אין איסור בשליחות, דאפי' אם יש שליחות מ"מ המשלח לא עבר דהא נח, והתורה 
על  תורה  התורה, שהקפידה  בכל  ורק  המעשה.  עצם  על  ולא  המנוחה  על  הקפידה 
המעשה, בזה יש לאסור מטעם שליחות. אלא דשליחות היא בכה"ג דהעכו"ם עושה 
בשביל הישראל, אך כשעושה להנאת עצמו אין בזה משום שליחות. ואיסור אמירה 
וכגון להחם  לעכו"ם הוא אף בכה"ג, דהנכרי מכוין להנאת עצמו ובשביל הישראל, 
ממון  להרויח  עצמו  הנאת  שהיא  שבת,  למוצאי  ישראל  בה  שירחצו  בשבת  מרחץ 
ובשביל ישראל, ובזה נסתפק הש"ס אם בכל התורה גם יש איסור אמירה לנכרי או 
לחומרא,  דיש שליחות  כרש"י  וס"ו, שפסק המחבר  ס"ה  קס"ח  סי'  ביו"ד  ]ועי'  לא. 

והרמ"א כתב דכן עיקר אבל במקום שנהגו להקל אין למחות בידם[.

]והוסיף החת"ס, דאם הנכרי קטן ג"כ אין לאסור משום שליחות דאין שליחות לקטן, 
וא"כ אפי' בכה"ג דהיא הנאת ישראל לחוד תלי נמי בספק הגמ' אם יש איסור אמירה 

לנכרי בכה"ת עי"ש. ואין זה נוגע לענינינו[. 

והנה רש"י בב"מ שם פי', דהאיבעיא היא כשאמר לנכרי חסום פרתי ודוש בה דישה 
שלך. ופי' החת"ס, דאם אמר לו דוש בה דישה שלי, פשיטא דאסור משום שליחות 
לחומרא, ורק בדישה שלך דאית לי' לנכרי הנאה, בהא אין בזה משום שליחות, והוא 
בכלל ספק הגמ' אם גזרו על אמירה לעכו"ם בכל האיסורים. ותוס' שם פי', דמיירי 
בדישה של ישראל דוקא, ואפשר דאמרו כן בשי' ר"ת דל"ל שליחות לחומרא בעכו"ם, 

וא"כ גם בכה"ג אין לאסור אלא משום דין אמירה לעכו"ם.

י.   והנה הכס"מ )בהל' כלאים( בשם מהר"י קורקוס תי' את הסתירה ברמב"ם, שמה 
וכיון  ישראל.  של  בשדה  ולא  נכרי,  בשדה  הוא  כלאים  לזרוע  לנכרי  לומר  שהתיר 
ולצרכו.  ישראל  בשליחות  הוא  אם  ואף  אסרו  לא  נכרי  של  והקרקע  נכרי  שהזורע 
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ולכאו' הכוונה, דהישראל רוצה לקנות ממנו, דאל"כ היכי משכ"ל שהוא צורך ישראל. 
בכה"ג.  לאסור  הו"ל  לחומרא  בעיין  ואם  הגמ',  ספק  הי'  בזה  הרי  החת"ס,  ולדברי 
]והרדב"ז ג"כ תי' כמהר"י קורקוס, ופי' בזה דבשדה של נכרי אין איסור כלאים, דשדך 
אמר רחמנא ולא שדהו של נכרי. ולכאו' לדבריו מותר ישראל לזרוע כלאים בשדהו 

של נכרי, והוא תימה. ומהר"י קורקוס בודאי לא נתכוין לזה, ודו"ק[.

והחת"ס לשיטתו כתב דאה"נ דהרמב"ם פוסק בעיין לקולא. ומה שפסק בהל' אי"ב 
משום  ואסור  לחוד,  ישראל  הנאת  דהיא  בכה"ג  היינו  לסרס,  לנכרי  אמירה  לאסור 
שליחות. וא"כ לדעת הרא"ש והסוברים דבעיין לחומרא, יהא אסור לומר לגוי לזרוע 

כלאים בשדהו על דעת שישראל יקנה ממנו.

ובביאור הגר"א )יו"ד רצ"ז ז'( כתב, דדעת הרמב"ם דרק בשדה ישראל איכא איסור 
אמירה ולא בשדה של נכרי. וכמו בחסימה, דדוקא באומר לו חסום פרתי אסור, אך 
לא באומר לו חסום פרתך, אפי' אם הדישה היא של ישראל. וסתם ולא פירש לנו, 
מ"ש שדה ובהמה של ישראל משדה ובהמה של נכרי. ובליקוט ציין לסי' רצ"ז )השני( 
ס"ד, ושם כתב הגר"א )בסע"ק ט'( דגם חסום פרתך ודוש תבואה שלי אסור, ואין זה 
מלאכת עכו"ם כיון שעושה בשל ישראל, וכמו דאסר השו"ע )או"ח סי ש"ז סכ"א( ליתן 
בשר לעכו"ם ולומר לו לבשל אותו בשבת לצורך העכו"ם, דכיון דהישראל שייך בגווה 

שנתן לו בשר שלו ה"ז אסור, עי"ש.

ויש קצת מקום לדייק מדברי הגר"א, דחסום פרתך ודוש בה דישה שלך מותר, אפי' 
שהיא לצורך ישראל. וכגון שרוצה הישראל לקנות חטים אלו לפסח, ולא רוצה שתאכל 
מהם הפרה. והוא בכלל מה שאמרו במכילתא, דמלאכת עכו"ם מותרת, ורק מלאכת 
ישראל אסורה, ודו"ק. ולפי"ז אף באומר לו הישראל זרע בשביעית בשדך ואני אקנה 

ממך ה"ז מותר, דהיא מלאכת עכו"ם ולא מלאכת ישראל.

יא.   ובתשובה )סי' כ"ד(  כתב החת"ס, דאמירה לנכרי באיסור דרבנן י"א דאף בשבת 
לאו.  באיסור  לא  אך  דאיסור סקילה  דדוקא בשבת  ולאוסרים בשבת אפשר  מותר, 
]וכתב שם, דלסמ"ג בודאי מותר. דהא ס"ל דלא איפשטא בעיין, ומה דאזיל בספיקא 
לחומרא, הוא משום דס"ל דאמירה לעכו"ם אסורה מה"ת והו"ל ספיקא דאורייתא, אך 
באיסור דרבנן הוא בודאי רק ספיקא דרבנן ולקולא. והוא דוחק גדול לפרש כן דעת 
הסמ"ג, ובפרט אם מיירי בדישת עכו"ם דאפשר דאף להסמ"ג בשבת הוא איסור דרבנן. 
ובנחפה בכסף )יו"ד סי' ד'(  כתב טעם אחר בדעת הסמ"ג, דמחמירים באמירה לעכו"ם 

אף דהיא דרבנן, דלכתחילה אף ספיקא דרבנן לחומרא. והוא ענין רחב, ואכ"מ[.
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בערב  מלאכה  מותרת  אם  ראשונים,  מחלוקת  הובאה  ס"א  תס"ח  סי'  באו"ח  והנה 
אין  דרבנן  דבאיסור  סוברים  דהמתירין  והגר"א,  הפר"ח  שם  ופי'  עכו"ם.  ע"י  פסח 
איסור אמירה, רק בשבת דעיקרו דאורייתא. ]והפמ"ג )משב"ז ה'( כתב, דאפי' בעשה 
דאורייתא אין איסור אמירה[. וגם האוסרים מודים בזה, אלא שהם סוברים דמלאכה 

בערב פסח דמיא למלאכת שבת שאסור בה אמירה אף באיסור דרבנן, עיי"ש.

ג' ח'(, א"כ יש מקום להתיר  ואם שביעית בזה"ז דרבנן, כהכרעת החזו"א )שביעית 
אמירה לנכרי. וכן אשכחן בנחפה בכסף )שם( שהתיר מטעם זה.

אלא שיש לדון בזה, דאולי שביעית מיקרי' עיקרו דאורייתא, שהיא מצוה מהת', ורק 
זו. ודימו לזה מש"כ הפוסקים לענין אמירה  בזה"ז היא דרבנן, וא"כ אין בזה קולא 
לנכרי ביו"ט שני, דאף דיו"ט שני בזה"ז דרבנן מ"מ דין האמירה בו כמו ביו"ט ראשון, 

ואינו חשוב שבות דשבות. )עי' נוב"ת או"ח סי' מ"ד(.

לנכרי  לומר  דאסור  דמה  מהרא"ש,  הוכיח  בכ"ז(  ד"ה  קמ"ח  סי'  )יו"ד  סופר  והכתב 
איסור  דבזה"ז  דס"ל  אף  לאיסורא,  בעיין  דנפשטה  מטעם  הוא  בבכור  מום  להטיל 
הטלת מום הוא דרבנן, דמ"מ עיקר האיסור הוא דאורייתא, וכשיבנה ביהמ"ק בב"א 
יהא בזה איסור דאורייתא, ולכן אף בזה"ז ה"ז אסור. ואף שביעית בזה"ז כיו"ב, ואין 

להתיר האמירה מטעם זה.

יב.   ובתוס' בב"מ שם )ד"ה אבל( כתבו, על הצד דאין איסור אמירה לנכרי בשאר 
איסורין, אע"ג דבמס' מו"ק אמרינן דבשביעית וחולו של מועד אסור אמירה לנכרי 
התם משום דשבת ויו"ט חדא מילתא היא וגזרו אטו שבת, ע"כ. ומבואר בפשטות, 
דאפי' לצד דאין איסור אמירה בשאר איסורין, מ"מ בשביעית יש איסור אמירה. ]וקצת 
משמע כן גם בדבריהם בדיבור הקודם, שדנו לענין חרוש בה טבאות, ולא הזכירו דכל 

קושייתם היא רק לצד דאמירה אסורה בכה"ת, ודו"ק[. 

והמהרש"ל מחק תיבת בשביעית, ובמקום זה גרס שבת. וגם בשאר הראשונים שהק' 
קו' זו הזכירו רק חוה"מ, ולא הזכירו שביעית. ]וגם הק', דבמס' מוע"ק לא נמצא דבר 

זה דאמירה לנכרי בשביעית אסורה[. והמהר"ם מקיים הגירסא, עי"ש.

ובאמת המהרש"ל כתב טעם אחר בדבר דל"ג שביעית, דבשביעית האמירה אסורה 
בודאי, ואפי' אם בשבת לא הי' כלל איסור אמירה. דבשביעית אנו מצווים שתשבות 
הקרקע דא"י, ואסור לנו לגרום שעכו"ם יעבוד עבודת קרקע בא"י. וכבר האריכו בזה, 
אם יש דין שביתת קרקע בשביעית או רק איסור על הגברא לעבוד, והיא מחלוקת 
ראשונים בע"ז ט"ו ע"ב. וגם לראשונים הסוברים דיש דין שביתת קרקע, אם הוא רק 
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בשדה דידי' או בכל קרקע א"י, שמוטל על כאו"א מישראל לדאוג שלא תיעשה עבודת 
קרקע בשביעית. ]ועי' חוט שני פ"א ה"א ופ"ח ה"ט[.

ומיהו, אם באנו לאסור מצד שביתת קרקע, בודאי דהאיסור הוא רק אם בלא"ה לא 
הי' העכו"ם עובד בקרקע. אך אם העכו"ם הי' עובד בקרקע בלא"ה, בודאי אין הישראל 
גורם לביטול שביתת הארץ. ]וכשהישראל מבקש מהעכו"ם שיחליף ויזרע דבר אחר, 

אם בדבר האחר יש יותר עבודת קרקע לכאו' הוא ג"כ אסור[.

]ומצאנו במהריט"צ )סי' מ"ז(, שמותר בשביעית לתת לנכרי פרות וזרעים, שיהא לו 
לחרוש ולזרוע בשדהו והוא יקנה ממנו הפירות. ולא חש לאיסור שביתת קרקע, ולא 
חש לאיסור אמירה לנכרי. וי"ל דס"ל דיש קנין לעכו"ם בא"י בזה"ז, וא"כ שדה העכו"ם 
הוא חו"ל, ומן הדין אפי' ישראל הי' יכול לחרוש ולזרוע שם. ומהריט"צ דן שם אם 
אסור מפני הרואין. וי"א דישראל אסור לחרוש בשדה עכו"ם אפי' אם יש קנין לעכו"ם, 

ולא נאריך בכ"ז[.

עכ"פ עלה בידינו, דלדעת הכס"מ והגר"א יש מקום להתיר אמירה לנכרי בשדה עכו"ם, 
וכנ"ל באות י', אלא שלא נתבאר לנו מ"ש משבת דאסור בכה"ג.

פרק ג

אמירה לנכרי בשביעית

יג.   האריכו לדון בדברי המשנה בשביעית פ"ד מ"ד, חוכרין נירין מן הנכרים בשביעית 
אבל לא מישראל, אם  יש להוכיח מכאן היתר אמירה לעכו"ם.

במוצאי  לזרוע  כדי  מישראל  נירין  שוכרין  דאין  למתני',  מפרש  בפיה"מ  והרמב"ם 
שביעית, להיות קנס עליהם מפני שעבדוה והפכוה בשביעית, אבל לעכו"ם לא קנסינן. 
לזורעה  בשביעית  חרושה  שדה  לשנה  כורין  וכך  כך  עליו  מקבל  מפרש,  הר"ש  אבל 
למוצאי שביעית אף על פי שגורם לנכרי לחרוש בשביעית. וכן פי' הרא"ש, ומתנה עמו 
בשביעית שימצאנה חרושה למוצאי שביעית שבשביל עצמו חרשה הגוי כדי שיוסיפו 
לו בדמי חכירותה. הרי להדיא, דיכול להתנות עם הגוי לחרוש שדהו בשביעית והוא 

יקחנה ממנו.

לו השדה חרושה מיד במוצאי  )פ"ח ה"ח( תי', דאין הגוי צריך להעמיד  ובחוט שני 
שהוא  ומה  למוצ"ש,  לחרוש  להספיק  הוא  יכול  ובדוחק  הזרע,  לעת  אלא  שביעית, 
מקדים וחורש בשביעית אין לישראל הנאה מזה, ולכן שרי. וכמו שפירש הרא"ש, להא 
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דאין חוכרין מישראל, דמיירי בישראל החשוד על השביעית אע"פ שיש שהות במוצאי 
יחרשנה  שמא  חיישינן  הוא  חשוד  דישראל  כיון  הזרע  זמן  קודם  לחורשה  שביעית 

בשביעית. הרי דבכה"ג מיירי.

ויש לעי', לדעת מהרש"ל שישראל מצווה גם על שביתת שדהו של הגוי, מ"ש ישראל 
מגוי, וכמו דאין חוכרין מישראל חשוד שמא יחרוש בשביעית, כן אין לחכור מגוי שמא 

יחרוש בשביעית. ואולי יש מכאן ראי' דלא ס"ל כמהרש"ל בהא, וצ"ע.

בזה  ונחלקו  ישראל.  ידי  לא  נכרים בשביעית אבל  ידי  ומחזיקין  ובסיפא תנן,  יד.   
בירושלמי, חד אמר חרוש בה טבאות ואנא נסיב לה מינך בתר שמיטתא וחרנא אמר 
איישר. )אחד אמר: חרוש בה טוב ואני אקח לה ממך אחר שמיטה. ואחר אמר: אישר 
חילך ]יישר כוחך[( ורצו להוכיח, דמ"ד חרוש בה טבאות ואנא נסיב לה מינך, דהוא 
מתיר אמירה לעכו"ם. ]והאריכו, אם הלכה כמ"ד זה, או כמ"ד דרק איישר שרי למימר[.

אך התוס' בב"מ כבר כתבו, דמיירי שמצאו חורש, וא"כ אין הוא עושה את המלאכה 
בשביל אמירת הישראל אלא שמעצמו עשה מלאכה זו, ואין כלל ראי'. ]והיכא שיודעים 

שרוצה לחרוש ואומרים לו אנא נסיבנא, ה"ז תלוי בנידון דלעיל אות ב'[.

ולא  מילי  פיטומי  רק  הוא  נסיבנא  דאנא  מפרש,  ה"ו(  שכירות  )פי"ג  המלך  ובשער 
התחייבות ממש לקנות ממנו, ואין העכו"ם עושה כלל לדעת ישראל אלא על הספק, 

עי"ש.

* * *

לישראל  יהא אסור  לנכרי  ואמר  עבר  לכאו' אם  דהאמירה אסורה,  הצד  ועל  טו.   
ליהנות מאותה מלאכה. וכמו לענין שבת, דקי"ל )סי' שכ"ה ס"ו( דאם ליקט בשביל 
ישראל צריך להמתין במוצאי שבת בכדי שיעשו. ובאיסור דרבנן נחלקו )שם ס"ח( אם 
אסור בערב בכדי שיעשו, אך בשבת עצמה בודאי אסור, ]ועי' מ"ב סע"ק מ"ב[. וא"כ 

עכ"פ בשנה השביעית בודאי יהא אסור. 

והנה דנו בדבר, דאולי קנס זה הוא רק בשבת, אך לא בשאר איסורים. ובסוגיא בב"מ 
שם מבואר דאם סירס בהמה של ישראל לדעת הישראל ה"ז אסור, ולהרא"ש האיסור 
הוא משום אמירה לעכו"ם ]ולא משום לפני עיוור[. ומיהו, לשון הגמ' הוא דהערמה 
דוכתי  בכמה  וכדאשכחן  אסור,  הוא  הערמה  בשביל  דרק  ואפשר  בהו,  איתעביד 
דהחמירו בהערמה טפי מבמזיד, וכ"מ קצת בריטב"א שם. ועי' רא"ש שבת פט"ז סי' 
י"ב, דהביא משם ראי' דהערמה אסורה, עי"ש. אך בתלמיד הרשב"א ותוס' רי"ד שם 
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כתבו להדיא, דאסור בדיעבד כמו גבי שבת, הרי דלאו משום הערמה אתינן עלה. ]ועי' 
אדמת קדש )ח"ב יו"ד סי' ז'(, לענין אמירה לעכו"ם לנטוע אילנות בשביעית, דהאמירה 

אסורה, ולדעת הטור אסור ליהנות מהן בדיעבד אפי' בדליכא הערמה, עי"ש[.

וכן מביאים מכו"כ אחרונים דפשיטא להו לאסור בדיעבד אף בשאר איסורים שבתורה. 
בתש' או"ש )סי' מ"ו( ובחקרי לב )יו"ד סי' קפט(, ובאמרי בינה הל' בשר בחלב )סי' 
י"ד(, לענין עכו"ם שביטל איסור ברוב כדי שיוכל הישראל לאכול אותו, ועוד הרבה 

פוסקים.

טז.   וראיתי מביאים מהחוט שני )פ"ח שם(, דכתב בפשיטות דאין הפירות נאסרים 
באכילה. ואם כוונתו שעכו"ם עשה לצורך ישראל, לא הי' לו לסתום דהדבר מותר, 
דהא הרבה אוסרים וכנ"ל, והיה לו לציין איזה טעם או מקור להתיר. ובודאי הכוונה 
כמו שפירש במכתב, דמיירי במי שעבר על איסור חיזוק ידיו ולא על איסור אמירה, 
שאמר לו באמצע החרישה חרוש בה טבאות, אבל במי שעבר על איסור אמירה, לא 

דיבר כלל.

עוד ציינו למ"ב סי' שי"ח סע"ק ב', דכל ספק במעשה שבת אזלנן בי' לקולא, דהוא 
ספק דרבנן. וא"כ כיון שיש צדדים להתיר האמירה, ממילא אין לאסור בדיעבד. אך 
כבר הביאו במ"ב דרשו, מה שחילק בקובץ תשובות )ח"ב סי' כ"ד(, דהאיסור במעשה 
עכו"ם הוא מן הדין, ולכן גם בספק אסור שהוא דבר שיש לו מתירין, וכמש"כ המ"ב 
בסי' שכ"ה סע"ק ל"ב. אך יש שחילקו בין ספק בדין לספק במציאות וכל ספק בדין 
מותר, עי"ש. ולכאו' נידון זה יהא תלוי באותה מחלוקת, אך בירקות שאינם מתקיימים 

עד אחר שביעית הרי אין זה דבר שיש לו מתירין, ובודאי ספיקו מותר.
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מה לעשות בשיירי פירות שביעית לשיטת 
מרן החזו"א זצ"ל

הרה"ג שאול רייכנברג

ישנן שתי הוראות של מרן החזו"א זצ"ל, אחת שאת התרומה והתרומת מעשר אפשר 
לעטוף בנייר ולהניח בפח האשפה )הוראה בע"פ של מרן החזו"א זצ"ל מובאת בספר 
מצוות הארץ(. והשניה ששיירי פירות שביעית אף שברור שלא יאכלו אין להניח בפח 
האשפה ]אפילו עטופים בנייר[ אלא בפח שמיטה ורק אחרי שהתקלקלו ובטלה מהם 
קדושת שביעית, אפשר להניחם בפח האשפה )חזו"א סי' יד ס"ק י ד"ה מסקנא וד"ה 
ובמ"ב, סדר השביעית מועתק בסוף דרך אמונה חלק ד'(. ויש להבין מה ההבדל בין 

תרומה לפירות שביעית הרי את שניהם אסור לקלקל.

הנה החזו"א כתב בשביעית סי' ה ס"ק י שמותר לקבור תרומה ותרומת מעשר. ואילו 
בסי' ט ס"ק ו ד"ה וכשתולשין כתב שאסור לקבור פירות שביעית. ואף בירקות האסורים 
באיסור ספיחין הוא מסתפק אם מותר לקוברם מחשש תקלה, כיון שמדאורייתא הם 
קדושים בקדושת שביעית ואיסור ספיחין רק מדרבנן, יתכן שאסור לקוברם. וכן בסי'  
ט ס"ק יח ד"ה ולמעשה כתב שאסור לקבור פירות שביעית, ומסתפק אם פירות נכרי 
מותר  האם  מספק,  תרו"מ  להפריש  נוהגים  שאנו  ישראל  ביד  היה  מלאכתם  שגמר 
לקבור את התרומה והתרומת מעשר מחשש לתקלה )שהתרומות  יאכלו(, או לא כיון 
שיש בהם קדושת שביעית והתרומה רק מספק. וצריך להבין למה תרומה ותרומת 

מעשר מותר לקבור ופירות שביעית אסור לקבור.

והנה בספר התרומה הלכות ארץ ישראל והובא בטור יור"ד סי'  שלא, כתב שתרומה 
טהורה בזמן הזה כיון שאסור לכהנים לאוכלה מחשש שהם טמאים, ויש חשש לתקלה 
אם ישאירו אותה, לכן התירו לקוברה. ומה שהתירו לקבור הוא משום שכיון שבלא"ה 
אינה נאכלת, תרומה שאי אפשר לאוכלה אסור לטמאה ולקלקלה הוא רק מדרבנן 
והם התירו לקוברה משום חשש תקלה. ומ"מ לא התירו לשורפה או להשמידה בידים 
ב שתרומות  קיב,  בסנהדרין  כמבואר  זילזול.  משום שיש בהשמדת התרומה משום 
הנמצאות העיר הנידחת לא ישרפו כשלל עיר הנידחת, משום שכילוי התרומה בידים 
הרי הוא זלזול )עי"ש ברש"י(, ולכן הפקיעו רבנן בשב ואל תעשה מצוות עשה שריפת 
שלל עיר הנידחת ואמרו להצניע את התרומה. א"כ ההיתר לקבור תרומה טהורה אף 
בזמן הזה הוא רק משום חשש תקלה )ראה בחזו"א שביעית סי'  ה ס"ק י(, ובלי זה לא 
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מתירים משום שקבורה נחשבת לאיבוד אלא שאינו איבוד בידים כמו שריפה. סיבה 
זו לא שייכת בשיירי פירות שביעית שאין בהם שום חשש תקלה לכן אסור לקוברם.

בדין קבורה יש לדון האם זה נחשב איבוד בידים או רק גרם איבוד. בחזו"א סי' ה 
ס"ק י כתב : "ונראה דכיון דחיישינן לתקלה )בתרומה( מותר לאבדה, שאילו היה חייב 
בשמירתה לא היה רשאי לקוברה, שזה מזרז הרקבון וההפסד, ואמרו בפסחים בתרומה 
המוזהר על שמירתה, אם היתה במקום התורפה יניחנה במקום המוצנע". ויש לדון 
האם ס"ל שקבורה נחשבת רק לגרם הפסד אך אז צריך לומר שס"ל שבשביעית אסור 
גם גרם הפסד, שהרי אסר לקבור שביעית. או שס"ל שזה נחשב הפסד בידים ורק כתב 
את דבריו אפילו אם יגידו שזה רק גרם הפסד. ולכאורה היה מקום לחלק שאם קובר 
במקום שיודע היכן קבר, אזי יש לדון אם נחשב הפסד בידים או גרם הפסד. אך אם 

לא יודע היכן קבר ודאי שנחשב הפסד בידים. כיןן שאבד מן העולם.

והנה מה שהתיר החזו"א לעטוף תרומה ולשים בפח אשפה משום דס"ל שזה נחשב 
לקבורה. ומ"מ בשביעית אסר כיון שס"ל שאסור לקבור פירות שביעית.

ויש להוסיף עוד. שיש לדון אם להפסיד פירות שביעית אסור מצד שפירות שביעית 
יש להם קדושה ואין לפגוע בקדושתם, או מצד הגברא שלא יתנהג בהם כדרך בעלים 
ורק בעלים מפסיד פירות. וכמו שאסרה התורה קצירה כדרך בעלים וכמו שאסרה 
סחורה משום שמשתמש בפירות כדרך בעלים, כך גם הפסד של פירות שביעית אסור 
שביעית  בפירות  להשתמש  זכות  נתנה  שהתורה  בעלים,  של  התנהגות  שזו  משום 
רק לאכילה וכדו' ואין זכות לשימושים אחרים. ונראה להוכיח שהאיסור הוא מצד 
יין של שביעית בשמן של חולין שאז  פ"ז מ"ב שאם החליף  הגברא. שאיתא בר"ש 
מקבל השמן קדושת שביעית, אסור לסוך ולהדליק בשמן כיון שהוא קיבל את קדושת 
השביעית מהיין שהיה אסור לסוך ולהדליק בו כיון שאין דרכו בכך. והנה הר"ש כתב 
בפ"ח מ"ב שאיסור שימוש שלא כדרך אסור מטעם הפסד. וכתב החזו"א סי'  יג ס"ק 
כד שהאיסור לסוך ולהדליק בשמן שהוחלף ביין הוא מעיקר הדין ולא גזירה דרבנן. 
ואם איסור הפסד הוא רק מצד החפצא למה אסור לסוך ולהדליק בשמן זה הרי שמן 
דרכו בסיכה והדלקה ואיזה הפסד יש בזה לקדושת השביעית. אבל אם האיסור הוא 
מצד הגברא שהותר לו להשתמש רק כדרך ולא שימושים שלא כדרך, ששימושים שלא 
כדרך עושה רק הבעלים. י"ל שכיון שהיה לו יין של שביעית והיה לו בו זכות שימוש 
זכות  יותר  לו  אין  בחליפיו  ה"ה  בסיכה.  יין  דרכו של  לסיכה שאין  ולא  רק לשתיה 
שימוש שהרי זה כסחורה אם משתמש לשימושים נוספים ע"י היין של שביעית שהיה 
אפילו  לאשפה  להשליך  ודאי שאסור  הגברא  מטעם   הוא  הפסד  שאיסור  וכיון  לו. 

כשפירות שביעית עטופים, משום שרק בעלים משליך לאשפה ולא אחר.
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איסוף  שמכונת  ע"י  להפסד  שגורם  משום  לאשפה  להשליך  עוד שאסור  לומר  וי"ל 
האשפה דוחסת ומקלקלת את פירות השביעית.

זאת  והוכיח  שביעית  לפירות  הפסד  לגרום  שמותר  כתב  פג  סי'  המהרי"ט  דהנה 
מהירושלמי פ"ז ה"א: הדא קניבתא דירקא מסקין ליה לאיגרא והיא יבשה מן גרמה. 
)- קניבת ירק מעלה אותו לגג והוא מתייבש מעצמו(. רואים שמותר לגרום ליבוש 
)- אע"פ  הירק. והוכיח עוד מהירושלמי פ"ט ה"א: אין מחייבין אותו לשרש הקנרס 
שכל ספיחין צריך לעקור לא הצריכו לעקור הקונרס כיון שיוצא למוצאי שביעית ואז 
פוקע ממנו איסור ספיחין(, אבל משקף בעלין, אם צמחו מוצאי שביעית מותר. ולא 
נמצא מאבד אוכלי בהמה )- ע"י שמכה וכורת העלים(, מאליהן הן אבודים )- אין זה 

נחשב קלקול כיון שהם מתייבשים מעצמם(.

של  בשמן  שביעית  של  ירק  מבשלין  שאין  מ"ז  פ"ח  מהמשנה  המהרי"ט  על  והקשו 
תרומה שלא יביאנו לידי פסול. ופירש הרמב"ם בפירוש המשנה: "שלא יביאנו לידי 
שלא  שביעית  לפירות  שגורם  מפני  הכל,  ישרף  התרומה  בשביל  נפסל  שאם  פסול, 
יאכלו". שכאשר התבשיל נטמא אסור לאוכלו בגלל התרומה וצריך לשורפו כדין תרומה 
טמאה. ולכאורה הרי לאחר שהתבשיל נטמא הדין הוא שצריך לשורפו והבעלים נוהג 
כדין, אלא שהוא גרם לזה כאשר בישלם יחד. ואם אין איסור לגרום לפירות שביעית 
שנעשה  להפסד  גרם  הוא  המהרי"ט  שהתיר  שמה  וי"ל  לבשל.  אסור  למה  שיאבדו 
אח"כ כדרך הטבע. אבל גרם לקלקול בידים גם המהרי"ט סובר שאסור. וזה מובן כפי 
יותר הוראת בעלות בגרם  ויש  שאמרנו שאיסור הפסד הוא משום שמראה בעלות 
להפסד בידים מאשר בגרם להפסד שנעשה מעצמו. ואם כך הרי אסור לשים פירות 

שביעית בפח האשפה משום שגורם לקלקול הפירות ע"י מכונת איסוף האשפה.  

ולכן עלינו לשמור את כל השיריים של פירות שביעית בפח שמיטה. יש היום מספיק 
שקיות נילון וכלי פלסטיק חד פעמיים שבהם אפשר לשים את שיירי פירות השביעית 
לכמה ימים עד שיתקלקלו. ובהשתדלות בזה נוכיח בפועל שאנו לא בעלים ואנו רק 

אורחים על שולחנו של הקב"ה.

 .
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האם גם אתה חושש להשתמש בפירות עם קדושת שביעית? )

האם תימנע מעיסוק במצווה החשובה בגלל החששות?  )

"מעשר  ) אכל  העם  וכלל  "תרומה"  הכהנים  אכלו  המקדש  בתקופת 
שני", האם עלה בדעתם לחמוק מכך עקב קדושתם?

שהדבר  ותיווכח  לאחת  אחת  שלהלן  שביעית  בפירות  לשימוש  ההנחיות  על  עבור 
פשוט ביותר.

כיצד להשתמש בפירות שביעית ?

בפירות שביעית משתמשים כפי שרגילים בכל שנה:

מה שרגילים לבשל אוכלים רק מבושל - לא אוכלים קישואים חיים ולא תפוח      א. 
אדמה חי וכל הדומה לזה.

מה שרגילים לאכול חי אוכלים רק חי - לא מבשלים תפוזים לא ענבים ולא צנון וכל 
הדומה להם.

מה שרגילים לאכול בין חי ובין מבושל אוכלים גם כך וגם כך, לכן - תפוחים, אגסים, 
עגבניות וכל הדומה לזה אוכלים כפי שרוצים.

ב. סוחטים ענבים, זיתים, תפוזים אשכוליות ולימון.

ג. מרסקים מה שהרגילות לרסק בכל השנים - תפוחים, אבוקדו, תפוחי אדמה, גזר, 
עגבניות וכל הדומה להם.

מה שרגילים לרסק עבור תינוקות מרסקים עבורם גם פירות שביעית.

ד. מקלפים מה שרגילים לקלף - מלפפון, תפוח, גזר וכל הדומה לזה, אע"פ שאפשר 
לאוכלם עם קליפה. מה שרגילים לקלף עבור ילדים קטנים מותר לקלף עבורם.

ה. מסירים מהפירות והירקות את החלקים הפגומים כפי שרגילים בכל השנים.

כיצד נזכה לאכול פירות שביעית
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שמיטה / הרב רייכנברגשמיטה / הרב רייכנברג

ו. גרעיני פירות שלא מקובל היום לאוכלם ולא דבוק עליהם מבשר הפרי )או שדבוק 
רק מעט(, אפשר להשליכם לאשפה.

כמה פשוט !!! למה שנרצה להשתמש אחרת מהרגילות בכל השנים.

לא נבראו שקיות הניילון אלא כדי לאפשר לנו לשמור שמיטה כהלכה 

בקלות!!!

יש כיום שקיות בגדלים שונים ובעוביים שונים ונוכל להשתמש בהם לשיירי פירות 
וירקות של שביעית. גם קופסאות חד פעמיות יכולות לשמש למטרה זו.

כך נטפל בשיירי הפירות, הירקות והתבשילים.

או  או בתחתיתו   לדפנות הסיר  דבוק  פירות שביעית  נשאר מעט מתבשיל של  א. 
יותר  גדולה  כמות  נשארה  לאיבוד.  שהולכים  אע"פ  לכיור  לשוטפם  מותר  בצלחת, 

נשים אותה בשקית ניילון נקשור ונניח ב"פח שמיטה" )כפי שיוסבר בהמשך(.

ב. נשארו פירות, ירקות שלא רוצים כבר לאוכלם, או נשארו תבשילים מהם שלא 
רוצים לאוכלם, יכניסם בשקית ניילון יקשור וישים ב"פח שמיטה".

ג. הקליפות הראויות למאכל אדם כגון קליפות תפוחי עץ, מלפפון, קישואים וכד' או 
קליפות שנשאר בהם הרבה פרי כגון קליפות תפוחי אדמה, בטטה וכד'. יש להכניסם 
לשקית ניילון, לקשור ולהניח ב"פח שמיטה". כמו כן קליפות תפוזים ואשכוליות יש 
להכניס לשקית ניילון לקשור ולשים בפח שמיטה  )כיון שמשתמשים בהם ברפתות 

למאכל בהמה(. שאר הקליפות נשליך לאשפה הרגילה.

ד. מים שבישלו בהם פירות או ירקות של שביעית. אם טעמם טפל, כגון מים שבישלו 
בהם תפוחי אדמה, אפשר לשופכם. אם טעמם טוב כגון מרק ירקות או לפתן פירות, 

ישים בשקית ניילון, יקשור וישים ב"פח שמיטה".  

פח שמיטה

נשתמש בפח אשפה עם מכסה או כל קופסת פלסטיק עם מכסה, נניח אותם במרפסת 
שרות וכד'. ראוי להכין 5 קופסאות או פחים לחורף, ולקיץ מספיק 3. אפשר להחשיב 

את המקום שמונח פח שמיטה כ"מקום לקדושת שביעית" ואף לקשטו.
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שמיטה / הרב רייכנברג

קליפות ושיירי פירות וירקות טריים נכניס כל יום את הכל בשקית אחת. את השקית 
נניח ב"פח שמיטה".

ב"פח  נניח  השקיות  את  נפרדת  בשקית  תבשיל  כל  שיירי  נכניס  תבשילים,  שיירי 
שמיטה".

את השקיות נשים כל יום ב"פח שמיטה" אחר )גודל הקופסא יהיה כפי כמות השיריים 
של אותה משפחה ליום(.  

לאחר שלושה ימים בקיץ או חמישה ימים בחורף אפשר להשליך את השקיות לפח 
האשפה. שיירי תבשילים אפשר להשליך אחרי יומיים כיון שהם נפסלים ממאכל יותר 
מהר. כך שאם הכנו מספיק "פחי שמיטה" כל יום נרוקן את הפח שעבר זמנו לפח 

האשפה ונמלאהו בשיריים חדשים.

]קליפות תפוזים או אשכוליות נשים באותה שקית עם שיירי תבשילים כדי שיגרמו 
לזירוז רקבונם[.

כמה קל וכמה פשוט

גם מוסדות יכולים בקלות להיערך לשמור קדושת שביעית בשיריים )כמו שנערכים 
גדולים. שקיות  יותר  בכלים  להשתמש  רק  עליהם  חרום(,  למצב  נערכים  או  לפסח 
גדולות, פחי שמיטה גדולים ישמשו לשיריים, ולעשות באותו סדר שכל יום מוריקים 
את הפח שכבר עבר זמנו. יש להנחות את העובדים על צורת העבודה בשנה זו. ]את 
המקום שמונחים פחי השמיטה אפשר לקשט מערב שמיטה בעציצים וכד' כדי לתת 

חשיבות לענין[. 

בעריכת הרה"ג שאול רייכנברג שליט"א



תלמוד ירושלמי מסכת שביעית
כרך א' פרקים א-ה,  כרך ב' פרקים ו - י

מהדורת קרן רא"ם

מחיר כל כרך 70 ₪ )ב"כ(

משניות שביעית  
עם פירוש "דברי שיר"

מבוא לשביעית

שערי עיון - שביעית

ושבתה הארץ

שביעית - חקר ועיון

נחשוני שביעית

והשביעית תשמטנה - חוברת

שמיטה ברורה - חוברת
בעברית ובאנגילת

שביעית להלכה ולמעשה 
חוברת

הליכות שביעית 
 לתלמידות התיכון והסמינרים

 חוברת

הלכה לשמיטה - לתלמידים 
  חוברת

ערכי שמיטה

הרב שאול רייכנברג שליט"א

הרב אליקים שלנגר שליט"א

בעריכת הרה"ג קלמן כהנא זצ"ל

כריכה רכה 15 ₪

מחיר הספר 35 ₪

מחיר הספר 35 ₪

מחיר הספר 25 ₪

הרב שמחה אדלשטיין שליט"א

ד"ר משה זקס

מחיר הספר 30 ש"ח

הרב מרדכי עמנואל שליט"א

מחיר הספר 30 ₪

מחיר  החוברת 8 ₪

מחיר  החוברת 8 ₪

מחיר  החוברת 15 ₪

מחיר  החוברת 10 ₪

מחיר  החוברת 8 ₪

בעריכת הרה"ג קלמן כהנא זצ"ל

מחיר הספר 30 ₪

בית המדרש להלכה בהתישבות - אמונת אי"ש
רח' המלמד 1 ת.ד. 34057 ירושלים 
טל: 026488888 פקס 026522010
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גינת בית משותף בשמיטה / הרב הכרמיגינת בית משותף בשמיטה / הרב הכרמי

חיוב הפקרת גינת בית משותף וגינה מושכרת 
שעובדים בה עבודות אסורות בשביעית

הרה"ג זלמן שמואל הכרמי   קרית שמואל

אלחנן  ר'  ותוס'  רי"ד  התוס'  דעת  הראשונים:  נחלקו  ע"ב  ט"ו  זרה  עבודה  במסכת 
בשדהו  אחר  אדם  עבד  ואם  בשביעית,  שדהו  שביתת  על  מצווה  שאדם  והריטב"א 
עברו הבעלים על המ"ע ד"ושבתה הארץ שבת לד'", ואילו התוס' והרמב"ם סוברים 
דהעשה ושבתה הארץ הוא רק שהעובד בשדה עובר על העשה נוסף למה שעובר על 
הלאו, אבל אין הבעלים עוברים במה שאדם אחר עובד בשדה שלהם. ועי' בחזו"א 
שביעית סי' י"ז ס"ק כ"ה שהביא את שיטות הראשונים בזה, ובסי' כ"א סוס"ק י"ז 

סתם "והעבירה על העובד וגם הבעה"ב עובר בשביתת שדהו".

יש פוסקים שסוברים דלפי מה שנפסק בשו"ע בהלכות שבת סי' רמ"ו ס"ג שהמשכיר 
בהמתו לנכרי והתנה עמו להחזירה לו קודם השבת ועיכבה בשבת שחייב להפקיר 
את בהמתו כדי שלא יעבור על איסור שביתת בהמתו א"כ ה"ה מי שהשכיר בית עם 
גינה )בין לנכרי בין ליהודי( ורואה שהשוכר עושה בה עבודות אסורות בשביעית חייב 

להפקיר את הגינה. 

והגרש"ז אויערבאך זצ"ל במעדני ארץ סי' י"ג דן בזה בארוכה להקל, אי משום השיטות 
את  יתקן  לא  שההפקר  משום  ואי  בשביעית  שדהו  שביתת  על  מצווה  אדם  שאין 
האיסור "דבשלמא גבי שביתת בהמה שעיקר קפידת הכתוב הוא רק על בהמת ישראל 
שתנוח בשבת לכן כשמפקירה נמצא שמתקן תיקון גמור באופן שלא נעשה כלל שום 
עבירה בגוף הבהמה, משא"כ גבי שביעית מאי מהני הפקר השדה והא תיפו"ל שגם 
הזורע בשדה הפקר עובר בעשה של שבתון יהיה לארץ, ונמצא שע"י ההפקר לא נעשה 

כלל שום תיקון בעיקר דין שביתת הארץ". 

ונראה באור כוונתו שכל ענין שביתת בהמה שייך אך ורק בבהמת ישראל, שרק עליה 
בזה  ליכא  בשבת  מלאכה  העושה  הפקר  בהמת  אבל  ינוח",  "למען  התורה  הקפידה 
איסור כלל והרי זה כמו שעושה ביום חול, וא"כ כשמפקיר הרי הוא מתקן האיסור, 
משא"כ בשביעית קפידת התורה היא על אדמת הקודש שלא תתחלל בעבודה, והארץ 
בקדושתה עומדת בין כשהיא של ישראל בין כשהיא הפקר, אלא שכשהיא הפקר אין 
כאן בעלים שמוזהרים על כך, אבל מ"מ הארץ מתחללת כדחזינן שאף הזורע בשדה 
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הפקר עובר על העשה דושבתה הארץ, ולכן אין תועלת במה שיפקירנה, שהרי לא 
יציל את הארץ מחילול, ואי משום שינצל מלהיות מוזהר על זה, הא אנוס הוא ועל 
זה לא מצינו שחייבה התורה להפקיר. )וכסברא זו מצינו במהרש"ל ב"מ צ' ע"א "כי 
בודאי איסור אמירה לעכו"ם בשביעית אפילו תאמר שמותר בשבת לפי שהשביעית 

תלה השי"ת קדושה בארץ דכתיב שנת שבתון יהיה לארץ"(.  

בזה  נשאר  נ"א  סי'  שלמה  ובמנחת  במחלוקת,  שנוי  שהדבר  שם  הגרש"ז  ומסקנת 
בצ"ע, ונראה שנוטה להחמיר שצריך להפקיר. 

ובשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל הביאו שהמשכיר חייב להפקיר, ולא זו בלבד אלא אף מי 
שיש לו דירה בבית משותף ואין בכחו למנוע עשיית עבודות אסורות בגינה המשותפת 
חייב להפקיר את חלקו. )עי' בדרך אמונה פ"א משמיטה ויובל סק"ט, ובציון ההלכה 
אות ט"ו הביא שכן כתב בספר תודעת השמיטה בשם הגריש"א זצ"ל, וכן הביא בשמו 

במשפטי ארץ פ"ט הערה 2(.

לכאורה צ"ע בדין זה האחרון, ועכ"פ נראה שדעת הגרשז"א זצ"ל ברורה שאף אי נימא 
שהמשכיר חייב להפקיר מ"מ שותף אינו חייב להפקיר את חלקו. 

דהנה הב"י באו"ח סו"ס רמ"ה הביא מחלוקת בענין ישראל ונכרי השותפים בבהמה 
והנכרי עושה בה מלאכה בשבת בעל כרחו של הישראל, הריצב"א סובר שהישראל 
עובר באיסור שביתת בהמתו והריב"ש )סי' קנ"א( סובר דאינו עובר כיון שהנכרי עושה 
בה מלאכה מחמת חלקו על כרחו של הישראל ושלא ברצונו, והמג"א סי' רמ"ו ס"ק 
י"ג הביא שגם דעת הרלב"ח כהריב"ש. ובמ"ב סי' רמ"ו ס"ק כ"ד הביא מהאחרונים 
שאף שבב"י מצדד כהריב"ש שאינו עובר מ"מ מלשונו בשו"ע בסעיף ה' משמע דלא 

רצה לסמוך ע"ז למעשה.

ובסי' ש"ה סעיף כ"ג כתב השו"ע: "מותר למסור סוס או פרד או חמור לרועה אינו 
מדעת  דשלא  כיון  כלום  בכך  אין  בשבת  בהם  יהודי משתמש  ואע"פ שהאינו  יהודי 
ישראל הוא עושה ואינו ממתין לשכירות ממנו, ואם רואהו משתמש בשבת מוחה 
פירשו שמש"כ  הביא שהאחרונים  "ואע"פ"  ד"ה  ובבאה"ל  ע"ח  בס"ק  והמ"ב  בידו". 
השו"ע "ואע"פ שהא"י משתמש בהם בשבת אין בכך כלום" ר"ל רק דא"צ לחוש שמא 
הא"י משתמש בהם בשבת, אבל אם באמת משתמש צריך למחות, אך הגר"א פירש 
שאף אם יודע שהרועה הגוי עושה בהם מלאכה ג"כ א"צ למחות, ומש"כ השו"ע שאם 
רואהו צריך למחות הוא מפני שכשרואהו מיחזי כאילו עושה מרצונו ועל דעתו, וכתב 
המ"ב דלדברי הגר"א צריך לומר דמה שפסק השו"ע בסי' רמ"ו ס"ג דאם השכיר בהמה 
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לעכו"ם והתנה עמו שיחזירנה לו קודם השבת והעכו"ם עיכבה אצלו שיפקירנה הוא 
משום דלא פלוג רבנן בשכירות. )הובא כל זאת במעדני ארץ שם סק"י(.

עובר  הישראל  דהשותף  וסוברים  הריב"ש  על  להחולקים  דאף  שם  הגרשז"א  וכתב 
בעשה דשביתת בהמתו מ"מ ברור דבכה"ג אינו צריך להפקיר "דבר זה פשוט שאם 
גזל העכו"ם פרתו של הישראל ועושה בה מלאכה בשבת ודאי שאין הבעלים חייבים 
להפקירה כיון דלאו בדידיה תליא מילתא ואינו יכול למונעו מלעשות בה מלאכה". 
וא"כ לפי"ז ה"ה שותף שאינו שומר מצוות העושה מלאכה בשמיטה בגינה אין השותף 

השומר מצוות צריך להפקיר חלקו. 

סובר  אם  דאף  חלקו,  להפקיר  צריך  ששותף  זצ"ל  הגריש"א  בדעת  צ"ע  ובאמת 
והמג"א  והרלב"ח  שהריב"ש  אחרי  מ"מ  להפקיר  אף  חייב  הריב"ש  על  דלהחולקים 
והגר"א סוברים שאין בזה משום שביתת בהמתו והב"י ג"כ מצדד כדעתם1, נהי שלא 
דשביתת  דאורייתא  בעשה  מילי  הני  להריצב"א,  וחשש  למעשה  ע"ז  לסמוך  רצה 
בהמתו, אבל עיקר הדין דשביתת שדהו בשביעית במחלוקת שנויה, ועוד דשביעית 

בזה"ז דרבנן, ומנלן להחמיר בזה, וצ"ע. 

עכ"פ דעת הגרשז"א זצ"ל ברורה דלכו"ע אין שותף צריך להפקיר את חלקו.  

יש  לעיל(  כמש"כ  להפקיר  שיש  דעלמא  סוגיין  )שבזה  גינה  עם  בית  במשכיר  ואף 
להבהיר שאין צריך להפקיר את כל הגינה ולמשך כל שנת השמיטה, אלא סגי להפקיר 
ורק למשך הזמן שבו נעשית העבודה, ואחר גמר  את המקום שבו נעשית העבודה 
העבודה תחזור הגינה לבעלותו ללא צורך במעשה קנין )אלא שאם קדם אחר וזכה 
בה בעוד שהיתה הפקר זכה בה לעולם(, וכמו במפקיר בהמתו למשך השבת בסי' רמ"ו 

הנ"ל במ"ב ס"ק י"ח.

גם יש לציין שלפי רוב האחרונים )עי' במשפטי ארץ שם הערה 6( אין דין שביתת שדהו 
אלא מעבודות דאורייתא כזריעה ונטיעה, אבל לא ממלאכות דרבנן שהן רוב העבודות 

1  יש מקום לבע"ד לחלוק שסברת הריב"ש שייכת רק בשותפין בבהמה שלכל אחד יש זכות להשתמש 
בה מכח חלק הבעלות שיש לו, וכשהשותף הנכרי עובד בה בשבת הוא מכח זכות חלקו, משא"כ בטיפול 
בגינה משותפת שאין לאף שותף זכות לבצע בה עבודות באופן חד צדדי בלי הסכמת השותף השני 
וא"כ הרי זה דומה לגוזל בהמה ועובד בה בשבת ואולי בזה מודה הריב"ש שצריך להפקיר, אך חושבני 
שמלשון הפוסקים משמע שעיקר סברת הריב"ש היא מטעם שהגוי עושה בה עבודה בעל כרחו ולא 
היה לאל ידו של הישראל למונעו וא"כ ה"ה בגוזל בהמה ועובד בה. ועכ"פ הגר"א הנ"ל בסי' ש"ה ודאי 

סובר כך.
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)אמנם הגרשז"א זצ"ל במעדנ"א שם ס"ק ט"ו חולק בזה ולדעתו אף במלאכות דרבנן 
עובר על שביתת שדהו(. 

ויש לדון במקרה שיש חשש שהשוכר יזכה בגינה אם המשכיר יפקירנה שמא יש לצרף 
שיטת הלבוש והמג"א בסי' רמ"ו ס"ק י"א דסגי להפקיר את הבהמה בהפקר כזה שאין 
אחר יכול לזכות בה, שלדעתם גם הפקר כזה מציל מהאיסור דשביתת בהמתו, וז"ל 
הלבוש: "ואין לחוש שאם יתפרסם הדבר שהוא הפקר שמא יזכו בה שאר בני אדם 
ויקחוהו דכיון שידוע שאין כונתו אלא להפקיע מעליו איסור שבת אינה הפקר גמור 
הפקר  של  גדר  איזה  להבין  )ואף שצריך  ממנו",  ליקחנה  אדם  שום  ביד  רשות  ואין 
הוא זה ומה מפקיר כאן, מ"מ יאמר שמפקיר באופן שנתכוונו לו הלבוש והמג"א(, 
ואף שהמ"ב בס"ק י"ח פסק דלא כוותיהו, ובשעה"צ אות כ' הביא שרוב האחרונים 
חולקים עליהם, מ"מ בנידון דידן שבלא"ה עיקר הדין דשביתת שדהו שנוי במחלוקת, 
ושביעית בזה"ז דרבנן, וגם הובאה לעיל סברת הגרשז"א דשאני הכא שההפקר לא 
ותיסגי להפקיר באופן  והמג"א לאיצטרופי להקל  חזו הלבוש  יציל מהאיסור, שמא 

שאין אחרים יכולים לזכות, וצ"ע.

ועוד יש עצה לפי מה שהוכיח הגרשז"א במעדנ"א ר"ס י"ג שמהגאונים שהתירו מכירת 
השכבה העליונה לנכרי ולא חששו לעשה דשביתת שדהו משמע שסגי להפקיר את 
רגבי העפר העליונים שבהם נעשית המלאכה וא"צ להפקיר את ה"מקום" עד תהום 

הארץ.
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נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ב 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

3500809000.32ספטמבר עד* יולימאלול תשע"ד - אב ע"האבוקדו

2024000.1ספטמברכמו אטינגר בהיר וחלק יותרגליל

קליפה דקה, אגסי, בהיראטינגר
סוף ספטמבר עד 

דצמבר
400160000.14

פוארטה 
וחורשים

10100000.01אוקטובר עד מרץקליפה דקה, אגסי, ירוק

פינקרטון )כולל 
פינו(

אגסי, מחוספס, ירוק )כולל פינו, 
חלק יותר(

1100120000.73אוקטובר עד מרץ

1630250000.52נובמבר עד יוליקליפה עבה, מחוספס, קטן, שחורהאס

18022000.48פברואר עד מאידומה להאס אך ירוקארד 

02000דצמבר עד מאידומים להאס אך גדוליםניר, גיל ואורית

501008דצמבר עד מאידומה להאס אך ירוקנאור

08000ינואר עד מאיקליפה עבה, גדול, ירוק, עגולנבאל

3054000.06ינואר עד מאידומה לפוארטה, אך פחות ארוךארדיט

03000פברואר עד מאידומה לפוארטה, מבריק יותרוורץ

לוח  אחוזי הערלה בפירות חורף והדרים -תשע"ה
ד"ר משה זקס

* בכל מקום שמופיע "עד וכו'" משמעותו שכולל את החודש הראשון והאחרון.
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נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ב 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

ריד
קליפה עבה, ירוק, חלק, גדול 

מעוגל
13066000.15מרץ עד יולי

240140000.17משווק מקירוראגס

יש ייבוא בשימורים. ערלה מסוריםאוכמניות*
אוגוסט עד 

אוקטובר
050!30

207000.9אוגוסט עד פברואראנונה

ס"האפרסמון
ספטמבר עד 

דצמבר
500180000.27

פחוס עם אונות, עובר הבחלהטריומף
אוקטובר עד 

דצמבר
500170000.29

אפרסק
אפיל,ציפה לבנה )ספטמבר 

וסקרלט סנואו(
25060001.7ספטמבר

60075003.6אוגוסט, ספטמברעם ציפה לבנהנקטרינה

0 עם ציפה צהובהנקטרינה 

יתכן גם מסוריםגויאבה
ספטמבר, 
אוקטובר

652200
0.5-
0.6

גויאבה 
תותית

ספטמבר עד 
נובמבר

4183.3

*אחוז גבוה של ערלה! יש מקום לחשוש לאיסור "קבוע".
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לוח ערלה/ד"ר משה זקס

נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ב 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

גדול, בשימורים כל השנהזית מאכל
ספטמבר, 
אוקטובר

200218000.27

לשמן  זית 
ס"ה*

השמן משווק כל השנה
ספטמבר עד 

דצמבר
5900662001.9

100107000.36בעיקר לשמןזית ברנע

5800555002.9סורי ועוד*

חבוש
ספטמבר עד 

דצמבר
105000.4

0אוקטובר עד דצמברחרוב

900190000.1יולי עד נובמברמנגו

ראה אפרסקנקטרינה

ענבים ללא 
חרצנים

שחור, ענב בינוניקרימסון 
אוגוסט עד 

ספטמבר
20020002.1

*יש מקום לחשוש לאיסור "קבוע".
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לוח ערלה/ד"ר משה זקס

נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ב 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

01490ספטמברשחור גדול וארוךבלק פינג'ר

5.6ספטמבראדום בינוני - גדולסקרלוטה

ענבים עם 
חרצנים

20035001ספטמבר, אוקטובר ירוק, אליפטי גדולזני

405501.25ספטמבר, אוקטובראדוםחילוואני 

165500.44ספטמבר, אוקטובר אדום סגול עגולרד גלוב

0250נובמבר, דצמברצורת ביצה, ירוק חמצמץפיג'ואה

284702.4קקטוס, פרי בצורת ביצהפיטאיה ס"ה

0300דצמבר עד מרץעם ציפה צהובהפיטאיה צהובה

203202.7מאי עד דצמבראדום וגם לבן, בליטות צבעוניותפיטאיה פרי עדן 

81200-0.5יוני עד ספטמבר)קובו( פרי חלק, גם סוריםפיטאיה עמודית

ראה "שעונית"פסיפלורה
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הליכות שדה 187 - חשון תשע"ה

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ב 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

80!פפאיה*

צבר
חשש להשתרשות עלים, חלק 

ניכר בפיקוח
26043002.3-4

קיוי
 )אקטנידיה( צורת ביצה, חום 

אדום
ספטמבר עד ינואר

כל השנה משווק מקירור
7518600.38

15!10+1068ספטמבר עד אפרילצהוב ירוק, דמוי פלפל וצלעותקרמבולה**

רימון - כולל 
סורים

אוגוסט עד ינואר

לאחר מכן משווק מקירור
80026000

0.1-
0.2

30033001.1ספטמברשחורשזיף בלק ג'ם

שזיף אירופי
אוגוסט עד 

אוקטובר
0.1

שיזף
אוגוסט עד 

אוקטובר
103000.5

שעונית* 
)פסיפלורה(

2301200יולי עד דצמבר
40-
!55

שקד גם ייבוא
ספטמבר עד 

נובמבר
2300300000.14

* רוב ערלה )שיש לדונו כאילן ולא כירק(.
** אחוז גבוה של ערלה.
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הליכות שדה 187 - חשון תשע"ה

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ב 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

תאנה 
ארגמנית

10015000.9מאי עד דצמבר

3011000.6מאי עד נובמברתאנים אחרות

תמר יבש
ספטמבר עד 

נובמבר
800175000.13

תמר לח
אוקטובר עד 

ינואר
1542000.01

ראה בסוף הטבלהתפוח

תפוז

024000טבורי וושינגטון

58085000.58ספטמבר עד דצמברעם טבור קטן, דומה לשמוטיניוהול

טבורי אפיל )סמי, גילנברג, 
ראוסטנברג, נבלייט )טבורי 

אפיל( 
3000100003.6ינואר עד אפריל

03500ינואר עד מרץהמלין )לתעשיה(

500160000.42נובמבר עד מרץשמוטי

1010000.14נובמבר עד מרץתפוזי דם

לוח אחוזי ערלה להדרים
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המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ב 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

565000.01אפריל עד מאיולנסיה רגילה

ולנסיה בכירה 

דלתא מידנייט
52000.25ינואר עד אפריל

אשכולית 
לבנה

28100000.02ספטמבר עד מאי

75280000.03ספטמבר עד מאיאשכולית אדומה

80063001ספטמבר עד ינוארפומלית

פומלה אדומה 
צ'נדלר

39000.05ספטמבר עד ינואר

31000.3נובמבר עד ינואררדסון )זן חדש(

פומלה לבנה 
גולית

102626003.1ספטמבר עד מאי

קליפים קטנים

אדמוני
ספטמבר עד 

אוקטובר
01100

01100ספטמבר עד דצמברירוק כתוםקלמנטינה

83090001.3אוקטובר עד דצמברמיכל
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הליכות שדה 187 - חשון תשע"ה

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ב 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

35023002.2דצמבר עד ינוארכמו מיכל אך גדולמירב

01400דצמבר עד מרץוינולה

קליפים בינונים

ראשון
ספטמבר עד 

אוקטובר
05000

קרוולהייס 
ומריסול

ספטמבר עד 
אוקטובר

0300

0300דצמבר עד פברואראלנדייל

03200אוקטובר עד דצמברסטסומה רגילה

דל זרעיםסטסומה בכירה
ספטמבר עד 

נובמבר
18019001

223001אוקטובר עד דצמברעידית

נובה כולל סנטינה 
ינוב

55090000.8אוקטובר עד ינואר

אור כולל אורה* 
ושני

14400690004.1דצמבר עד מרץ

0500דצמבר עד ינוארנקטר

28030001.1דצמבר עד מרץמורקוט

* יש לחוש לקבוע כיון שמונים את שנות הערלה מהנטיעה במטע, )אבל אם מצרפים את הזמן שהעץ גדל במשתלה 
תחת פיקוח הלכתי, כמעט ואין פירות ערלה(.
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המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ב 

)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

 %
ערלה

010000.2דצמבר עד מרץמור

31514503.5ינואר עד מרץהדס

150050004ינואר עד מרץאודם, יפעת

קליפים גדולים

13054000.3דצמבר עד מרץמינאולה

1263704.5נובמבר עד דצמברתמי

01000דצמבר עד מרץטמפל

1325000.4פברואר עד אפרילטופז )אורטניק(

לימוניים

3800220002.7נובמבר עד אפריללימון

17012001.5יולי עד נובמברלימה )ליים(

02000יולי עד ינוארלימקואט

74000.14דצמבר עד מאיקומקואט
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הליכות שדה 187 - חשון תשע"ה

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

הערה: בהדרים וכן באבוקדו כמעט כל השתילים הינם דו שנתיים )וכן חלק ניכר מהאפרסק, נקטרינה, 
תפוח וחלק מאפרסמון וענבים(. כן קיים פיקוח על המגדלים דרך בתי האריזה המטפלים כמעט בכל 
היבול הארצי בכמעט כל ההדרים והאבוקדו )גם בתפוח רגיל ועוד(. למרות שמעיקר הדין יש לחשב 
גם את שנת המשתלה לענין ערלה, אנחנו ממשיכים לציין בלוחות את שיעור הערלה האפשרי ללא 
אף  המועיל  מידע  בכך  שיש  כיוון  וזאת  בהשגחה.  התחשבות  וללא  שנתיות  הדו  הנטיעות  חישוב 
להשגחות מהדרין שאינם מסתמכים על גידול דו - שנתי, וכיוון שקיימת גם אפשרות לערלה במעט 
שמחוץ לשיווק המאורגן. כמובן, אם מתחשבים בנטיעות הדו שנתיות ובהשגחה, שיעור הערלה יהא 

קטן בשיעור ניכר מהמופיע בטבלה במינים אלה, ובפרט בהדרים.

פירוט אחוזי הערלה בתפוחי עץ

מחודש טבת ע"ה חודש טבת ע"השם הפרי

--אורליאן

--אין כמוהו

2.50.1 גלה

מחשון 0עד חשון 1גרנד

משבט 0.3עד שבט 2.2גרני סמית

0.20.05דלישס אדום

0.70.1זהוב

1.50.1יונתן

-- מולינג דלישס

50.2פינק ליידי

בשאר הזנים פחות מ 0.5% ערלה


