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. לשאלות הלכתיות בנוגע לשמיטה תשובות דף זה מיועד לגננות הרוצות לשמור שמיטה כהלכה ולקבל

 .רב הגן את ההלכות הרלוונטיות לגןממולץ לקרוא ולברר עם 
 .מידעאת ה שאלה שאלות ורכזה, אל מכון תורה וארץ פנתהאשר , מימון תודה לחגית זוהרה

 

 זמני שתילה לפני שמיטה

 ?פרחים חשופי שורש ושאינם חשופי שורש לפני השמיטה / שיחים / מותר לשתול עציםעד מתי  .1

עד  -עצי פרי בגוש אדמה מהמשתלה , ד"תשע'אב ה-ו באב מנחם"פרי חשופי שורש עד ט עצי :תשובה
 .ד"תשע'אב ה-ט מנחם"כ

השנה כלומר עד -ובגוש אדמה עד ערב ראש, ד"תשע'ו אלול ה"עצי סרק חשופי שורש לכתחילה עד ט
 . ד"תשע'ט אלול ה"כ

  .ד"תשע'ז אלול ה"כ, כלומר, שנתיים לכתחילה שלושה ימים לפני ראש השנה-שיחים חד

ואם אני ? באדמה לפני שמיטה' וגרניום וכ / תאנה / רימון / ר של גפןעד מתי מותר לשתול ייחו .2
מותר לגדלם בחוץ כמו את כל העציצים הקיימים ד האם "שותלת אותם במיכל בחודש שבט תשע

 ?בחצר כבר עכשיו

פרי המותרת  נחשבת כנטיעת עץ, תאנה או רימוןגפן : כגון, פרי השרשתם של ייחורים של עצי :תשובה
השרשת ייחור של גרניום דינו כנטיעת עץ סרק שלכתחילה , לעומת זאת. ד"תשע'אב ה-ו מנחם"עד ט

 .ד"תשע'הו אלול "עדיף לשתול עד ט

 

 מצע מנותק

 ?פרחים בשנת שמיטה במצע מנותק/תבלינים/האם מותר לגדל ירקות .3

פרחים מותרת רק אם הניתוק כולל גם את העלווה  / תבלינים / גידול במצע מנותק של ירקות :תשובה
  .ולא כל מנהרת גידול ,ובתנאי שהם יגדלו בתוך מבנה המוגדר כבית. של הגידולים מעל הקרקע

, ובמשטח בטון 05%האם מספיק רשת צל בצפיפות של למעלה מ ? בדיוק מצע מנותקמהו  .4
 ?האם צריך גם קירות סביב? אריחים או אדמה מכוסה בברזנט אטום

אם לכתחילה גם משטח בטון רצוי שיהיה מכוסה  -מצע מנותק הוא כפי שאמרת מנותק  :תשובה
אך לשאלתך אכן צריך קירות . ביריעה שניתן לטלטלה וכמו כן צריך שגם העלווה תהיה מנותקת

  .והם אינם חייבים להגיע עד לגובה התקרה -מסביב בגובה כמטר אחד 

יסים אליו דלי מכנ, לוקחים דלי גדול שתחתיתו סגורה ואטומה. יש שיטת גידול בדליים כפולים .5
דומה לרעיון של מקוה )אחר מלא באדמה שתחתיתו מנוקבת על מנת שיקבל מים מן הדלי התחתון

 ?האם זה נחשב למצע מנותק(. ד"נוסח חב
 .ובתנאי שיהיה כאמור בתוך בית -זה אכן נחשב למצע מנותק  :תשובה
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והאם ? שישמשו למאכל( למשל על השיש במטבח) בתוך הבית האם מותר לגדל נבטים ונבטוטים .6
 ?קיר / תלויים על התקרה? מותר לגדל צמחים בתוך הבית

הדבר מותר יש מחמירין לשים צלחת מתחת לנקב של העציץ אם הוא מונח על הרצפה באופן  :תשובה
כמו כן . למרות שבדרך כלל הוא קיים ,ל שולחן אין צורך במצע מנתק נוסףאך אם זה מונח ע, ישיר

 .מותר גם לגדל באוויר שבתוך הבית
ן אגב התייחסות לשימוש קבוע בנבטים קיימת בעיה להוציא אותם מצלחת ההנבטה בכל שבת כדי

 .וצריך להוציא אותם מהצלחת לפני שבת ,איסור קוצר בשבת
 

 ספיחין 

ר להשקותם או להתיחס אליהם כעל האם מות? האם מותר לזרוע פרחי בר ונוי לפני השמיטה .7
 ?גידולי בעל

 .ומאידך מותר להשקותם לצורך קיומם' אין איסור ספיחין בפרחים וכדו :תשובה
  

 פח אוצר 

האם ניתן להציב בגני הילדים ובכיתות בית הספר פחים לפסולת אורגנית אותה ניתן יהיה  .8
 ?להעבירה לאחר יום לקומפוסטר

, לא מספיק לשם הנחה בקומפוסט" פח שמיטה"לפי מיטב הבנתי הנחה של יום אחד בתוך  :תשובה
אלא הפיתרון הפשוט יותר זה להניח ישירות בקומפוסט רק שבין הפסולת של אתמול לפסולת 

כך שהן לא ( שכפי שהבנתי אין בכך בעיה שהוא יהיה בקומפוסט)החדשה תהיה חציצה עבה של נייר 
 .שון שהפסולת עדיין קדושה בקדושת שביעיתתתערבנה בשלב הרא

  

 לעשות אותו הדבר בדרך שונה

 ?איך אני קונה פירות וירקות בשנת שמיטה .9
 .הם מוכרים הכל לפי מחיר אחיד" אוצר בית דין"על האריזה מצויין  :תשובה
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 (רצוי להתייעץ בנוסף עם רב הגן)תרשים שתילה ונטיעה 

 

 פרחים                               עצי סרק                               עצי פרי                        

 

 

 עם אדמה       זרעים   עם אדמה             שורש   גלוי      עם אדמה          גלוי שורש    

 

   

 ה"עד ר   ה  "שינבטו לפני ר    ה      "ו אלול    עד ר"עד ט       ט אב   "עד כו באב    "עד ט

 

 כפי שמגיעים ממשתלות -עם אדמה 

 ראש השנה -ה "ר

 


