
  

  מקורות האספקה   :הארץאוצר 

  א. גידולי מצע מנותק בחממות 
    (ערלה פ"א סוף ה"ב):. ירושלמי 1

ובשביעית  הבית...  בתוך  שנטעו  אילן  ינאי,  רבי  בשם  יוחנן  רבי 
דכתיב תזרע    צריכא,  לא  שדך  וכתיב  לה',  שבת  הארץ  ושבתה 

  וכרמך לא תזמור.

    (הל' שביעית סי' כ סעי' כד; שם ס"ק נב):. פאת השלחן 2
אילן שנטעו בתוך הבית הרי זה ספק אם נוהג בו כל דיני שביעית 

הזה   - בזמן  דשביעית  הכריעו  והאחרונים  דרבינו  ביררתי  לקמן 
  דרבנן, ולפי"ז האיבעיא לקולא.

  (פ"א ה"ג):  הארץ . שבת3
איסור  בהם  יש  אם  הוא  ספק  הבית,  שבתוך  וצמחים  אילנות 
המפורשים.  והתולדות  האבות  באלו  אפילו  שביעית,  משום 

  ובשביעית בזמן הזה דרבנן יש להקל במקום הפסד. 

  (שביעית סי' כב ס"ק א): . חזון איש 4
אינו  לדידן  בספיקא,  להקל  ז"ל  השלחן  פאת  של  היסוד  ועיקר 
לחומרא  ואזלינן  בדאורייתא  הספק  דעיקר  כיוון  די"ל  מוכרע 

  ממילא לדידן אזלינן לחומרא. 

  (שביעית סי' כב ס"ק א):  . חזון איש5
להקל  יש  הבית  תקרת  תחת  ועומד  נקוב  שאינו  דעציץ  ונראה 

דבע י"ל  דרבנן,  בבית  דזורע  את"ל  גזרו  טפי...  לא  נקוב  אינו  ציץ 
כיוון דגם בזורע אינו אלא דרבנן. ואחרי שכבר הורה זקן הפאת 
נקוב בבית   בעציץ שאינו  המקל  בבית,  בזורע  אף  השלחן להקל 

  יש לו במה לסמוך.

  (עמ' מח):. בצאת השנה 6
עציץ שאינו נקוב אפילו כלי עץ או חרס הנמצא בתוך בית דהיינו 

או אפילו אם אין אלא מקורה   מקום מקורה עם מחיצות מסביב
ולהרכיב  י' טפחים) מותר לזרוע, לשתול  בגובה של  (והוא  בלבד 
בקדושת  קדושים  אינם  בו  הגדלים  הפירות  בשביעית.  בו 

  שביעית, והם חייבים בתרומות ומעשרות בלי ברכה.  

  (חוות בנימין, ח"ג סי' צח): . הרב שאול ישראלי 7
קל בעציץ שאינו נקוב בתוך  חממות... ונעיר עוד, שגם החזו"א מי

כל  פני  ניילון על  יריעות  ומאחר שבעלי החממות מציעים  הבית 
לכל הדעות הגידולים  בזה  כל ההידורים,  מרחב החממות לצורך 
מותרים והמחמיר בזה אינו אלא מהמקל במצוות וחי אחיך עמך 

  מחזק ידי עם הנכר להרחיב ולחזק חנייתם בארץ. 

  

  

  והרב יוסף שלום אלישיב: . הרב שלמה זלמן אוירבך 8
במצעים  הגדלים  העלים  שירקות  דעתנו  בזאת  לפרסם  הננו 
תלמידי  פיקוח  תחת  והעומדים  קטיף  גוש  בחממות  מנותקים 
חשש   ללא  לכתחילה  לאכילה  כשרים  הינם  ויר"ש  חכמים 

  שביעית. אין בירקות אלו קדושת שביעית. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ב. יבול היתר מכירה מגבולות עולי מצריים  
  (הל' תרומות פ"א ה"ה):. רמב"ם 9

שגלו   כיון  ראשונה  קדושה  ונתקדש  מצרים  עולי  שהחזיקו  כל 
הכיבוש  מפני  שהייתה  לפי  ראשונה  שקדושה  קדושתן,  בטלו 
בני   שעלו  כיון  לבוא,  לעתיד  קדשה  ולא  לשעתה  קדשה  בלבד 
העומדת  שנייה  קדושה  קדשוה  הארץ  במקצת  והחזיקו  הגולה 

לבו  ולעתיד  שהחזיקו  לעולם לשעתה  והניחו אותם המקומות  א, 
בהם עולי מצרים ולא החזיקו בהם עולי בבל כשהיו ולא פטרום 
בשביעית,  עניים  עליהם  שיסמכו  כדי  והמעשרות  התרומה  מן 
החזיקו   שלא  המקומות  מאותם  שאן  בית  התיר  הקדוש  ורבינו 

  בהם עולי בבל והוא נמנה על אשקלון ופטרה מן המעשרות. 

  ומות פ"א ה"ז): תר '(הל. רמב"ם 10
במזרח  שהוא  מרקם  מצרים,  עולי  בה  שהחזיקו  ארץ  היא  זו  אי 
ארץ ישראל עד הים הגדול, מאשקלון שהיא לדרום ארץ ישראל  

  עד עכו שהיא בצפון.

  שמיטה פ"ד הכ"ו): '(הל. רמב"ם 11
הספיחין   וכל  כזיב אסור בעבודה,  עד  עולי בבל  כל שהחזיקו בו 
עולי   אלא  בו  החזיקו  שלא  וכל  באכילה.  אסורין  בו  שצומחין 
שהוא  אע"פ  אמנה,  ועד  הנהר  ועד  מכזיב  שהוא  בלבד,  מצרים 
אסור בעבודה בשביעית, הספיחין שצומחין בו מותרים באכילה,  

    ומהנהר ומאמנה והלאה מותר בעבודה בשביעית.

  



  (שביעית פ"ו ה"א ד"ה נאכל ולא נעבד): . רש"ס 12
קדשה  ולא  לשעתה  קדשה  יהושע  דקדושת  תנא  האי  דקסבר 
לעתיד לבוא, כדאמרינן בפ"ק דחולין דהנהו דלא כבשו עולי בבל  
שיצא   דמה  לגור,  בשביעית  עניים  עליהם  שיסמכו  כדי  הניחום 

יעור  בקרקע ישראל אין קדושת שביעית, ובשמינית נמי אין בה ב
ושרי באכילה. אבל עבודת קרקע דכתיב בהדיא באורייתא לחוד 

  לא הקלו בה ושאר קדושות שביעית לא אחמירו.

  (מצווה צד אות ד): . מנחת חינוך 13

שהוא  מה  ודווקא  לגרשם,  מצווים  ישראל  מאישי  האישים  וכל 
ארץ ישראל המקודשת או בכיבוש שני במה שכבש עזרא, כי מה 

  לה אינו קדוש. שלא החזיקו עולי גו

  (ח"ג סי' קנח אות ד): . שו"ת מנחת שלמה 14
היבולים של המקומות שהחזיקו בהם רק עולי מצריים ולא עולי 
פ"ו משביעית, דכמו   ריש  בדעת הר"ש  סוברים  בבל, אע"פ שיש 
קדושת  שום  כלל  נוהג  לא  כך  מביעור  דפטירי  סובר  שהוא 

גם לשי ואף  כן,  אין הלכה  מ"מ  בפירותיהם,  נוהג  שביעית  זו  טה 
וכ"ש דאסורים בעבודת  ונטשתה של הפירות,  דין תשמטנה  שם 
רק  לא  המכירה,  להיתר  זקוקים  שם  שגם  מובן  וממילא  הארץ, 
קדושת  משום  גם  אלא  וכו'  שם  דאסור  קרקע  עבודת  משום 
הפירות ושמיטת הפירות. ומה ששאל אם במקומות הנ"ל מועיל 

גדים שייכים גם  ההיתר גם לדעת המתנגדים, הנימוקים של המתנ
דגם   שסוברים  מפני  ההיתר  על  לסמוך  רצו  שלא  אלה  אך  שם. 
הערמה  על  לסמוך  רצו  לא  ולכן  דאורייתא  שביעית  הזה  בזמן 
באותם  ההיתר  על  לסמוך  שפיר  יכולים  הם  בדאורייתא, 
המסופקים).   במקומות  (גם  מדרבנן  רק  לכו"ע  אשר  המקומות 

נוהג איסור ספיחין באותם המקומ אין  כן  סוברים כמו  ורבים  ות 
שגם   חושבני  ולכן  כספיחין  רק  חשיב  בעבירה  שנזרע  מה  דגם 
ולנהוג קדושת שביעית  המתנגדים למכירה צריכים רק להחמיר 
שפיר  מותרין  והירקות  התבואה  אבל  משם.  הנלקחים  בפירות 

  באכילה ואין טעם לחשוב ולאסור גם שם משום ספיחין. 

  ): 103(אמונת עתיך, גיליון . הרב יהודה הלוי עמיחי 15
א. אזור הנגב המערבי שוכן באזור שקדוש בקדושת עולי מצריים 

  לעניין מצוות התלויות בארץ.  

  ב. אין להתיר בו עבודת קרקע בשביעית.  

  ג. קדושה הפירות מסופקת ויש להחמיר בה. 

כל   אין  מכירה,  בהיתר  הקרקע  את  שם  ימכרו  אם  בעיה  ד. 
ואפילו  היטב,  מבוסס  זה  באזור  המכירה  היתר  בפירות. 

  המערערים על היתר המכירה הרגיל יכולים להקל בו.  

הדין  מעיקר  שם.  לעבוד  יכול  החקלאי  מכירה  היתר  לאחר  ה. 
המלאכות  ארבעת  את  גם  שם  לעשות  מותר  כזה  במקרה 

שאסורות מדאורייתא (חרישה, זריעה, קצירה ובצירה) ע"י יהודי, 
ל יש מקום להדר שמלאכות החרישה והזריעה ייעשו על ידי אב

  נכרים. 

  

   

  

   

   

  

  

  



  
  מקורות האספקה אוצר בית דין: 

  דף הנחיה למעביר השיעור 
  

  אספקת היבול במסגרת 'אוצר הארץ' מתבססת על מקורות אספקה שונים המעוגנים הלכתית. 
בתוך חממות בין היתר מדובר על שיווק פירות וירקות במסגרת 'אוצר בית דין', יבול שישית מאיסום, גידולים במצעים מנותקים 

  1וגידולים בגבולות עולי מצריים בצירוף היתר מכירה וחממות. 
בשיעור זה נדון ונבסס הלכתית את מקור אספקת היבול מגבולות עולי מצריים (הנגב המערבי) בגידולי חממות ובצירוף 'היתר  

  מכירה'
  א. גידולי מצע מנותק בחממות

  . זריעה בעציץ שאינו נקוב 1
דינו   יהיה באיסור תורה. ברם, אין התייחסות בתלמוד ובראשונים   2כקרקע, לגבי מלאכת תולש בשבת, עציץ נקוב  לכן הזורע בו 

ומעשרות  חיוב תרומות  לגבי  אך  לזריעה בעציץ שאינו נקוב בשמיטה,  לפיכך, הפוסקים    4וכלאיים  3ביחס  בו איסור מדרבנן.  יש 
  5החמירו בזריעה בעציץ שאינו נקוב בשמיטה.

  
  . זריעה בבית2

האם עיקר   -מעמד גידולים שנזרעו בתוך הבית בשנת השמיטה. צדדי הספק נעוצים בפסוקי התורה    ) מסתפק מה1(  הירושלמי
האיסור הוא זריעה בשדה, 'שדך לא תזרע', ובכך אין איסור זריעה בתוך בית. או שמא עיקר האיסור הוא 'ושבתה הארץ' ובכלל זה  

  נאסרה גם זריעה בבית.
אך   הספק  את  הכריע  לא  הירושלמי  השלחןפ אמנם,  ב 2(  את  ואף  להקל,  הכריע  הארץ)  במקום  3(  שבת  להקל  שיש  כתב   (

משום 4(  החזון איש ברם,    6הפסד.  אך  הוא מדרבנן  הזה  בזמן  שביעית  לדבריו, אמנם תוקף  בדברי פאת השלחן להקל.  מיאן   (
    7שעיקר הספק בירושלמי הוא בדין תורה יש להחמיר. 

   
  . זריעה בעציץ שאינו נקוב בתוך בית3
כתב  א בית,  בתוך  המצוי  נקוב  שאינו  עציץ  על  מדובר  שביעית.  5(   החזון אישולם, כאשר  דיני  בו  נוהגים  שאין  להכריע  ) שיש 

) הוסיף  7(   הרב שאול ישראלי) הורו כן.  6(בצאת השנה  בהנחיות הרבנות הראשית לישראל לשנת השמיטה, שהתפרסמו בספר  
  פני יבול נכרי. -מות המוגדרת 'בית'. לדבריו, יש העדפה ליבול זה עלעל הוראה זו ויישם אותה באספקת יבול הגדל בחמ

במצ בחממות  השמיטה  בשנת  ירקות  לגדל  יוזמתם  על  והארץ  התורה  מכון  רבני  עבור  שנכתב  כותבים    עבמכתב  הרב מנותק, 
  ) לתמוך בדבר.8(  שלמה זלמן אוירבך והרב יוסף שלום אלישיב

  
  8עולי מצריים ב. יבול היתר מכירה מגבולות 

  יש שפקפקו ב'היתר המכירה' אך כאשר ההיתר מיושם בשטחי ארץ ישראל בגבולות עולי מצריים יש לכך ביסוס הלכתי רב.
זה  1(  הרמב"םקדושת המקומות שכבשו עולי מצריים לעניין מצוות התלויות בארץ היא מדרבנן, כפי המתבאר בדברי   ), ותחום 

  ).2( רמב"ם מתוחם ב 

 
 ). 319-312להרחבה, ראה: 'גידול במצעים מנותקים בחממות', התורה והארץ (ח"ו עמ'  1
  שבת (צה ע"א).  2
 רמב"ם (הל' תרומות פ"ה הט"ז).  3
 רמב"ם (הל' כלאיים פ"א ה"ב).  4
 ראה: חזון איש (שביעית סי' כ ס"ק ה; סי' כב ס"ק א); שו"ת מנחת שלמה (ח"א סי' מא אות ד).  5
 משה (ערלה פ"א ה"ב ד"ה ובשביעית): 'ומסתברא דמספיקא לחומרא'.   אולם, ראה: פני 6
 רמב"ם (הל' כלאיים פ"א ה"ב).  6
 השווה כן לדבריו, חזון איש (שביעית סי' כ ס"ק ו; סי' כו ס"ק ד).   7
  ).455-452להרחבה, ראה: 'ירקות מגוש קטיף בשמיטה', התורה והארץ (ח"ו עמ'   8



סק שבמקומות אלו אין גזירת ספיחין החלה על ירקות וזרעים, וכן קדושת שביעית במקומות אלו מסופקת, ולדברי  ) פ3(   הרמב"ם
) אף אין במקומות אלו איסור  13( מנחת חינוךזאת ועוד, לדברי  ) אין ביבולים הגדלים במקומות אלו קדושת שביעית.12(  הרש"ס

  'לא תחנם'.
כתב   אלו  הלכתיות  הגדרות  שלאור  אוירבך הרב  זלמן  המתנגדים  14(  למה  וגם  למעשה  להלכה  אלו  שיטות  על  לסמוך  שיש   (

  ל'היתר המכירה' יכולים לסמוך עליו בגבולות עולי מצריים.
  ) סיכם את ההכרעה ההלכתית בנוגע לאספקת ירקות מגבולות עולי מצריים.15(  הרב יהודה הלוי עמיחי

  
'אוצר   את  הצרכנים  לציבור  להציע  להתמודד איתן התמודדות בבואנו  מעיננו כל הבעיות שיש  נעלמו  לא  נציין שכמובן,  הארץ', 

הראשיים.  הרבנים  כך מופקדים  היתר המכירה, ועל  הוא  היחיד עבורם  בחקלאות שהפתרון  רבים  ודאי שיש ענפים  ממלכתית. 
ת השמיטה  בקיום  התקדמותנו  זאת,  עם  אך  מבחינה הלכתית.  לחלוטין  הוא כשר  המכירה  בהכרה  היתר  ובראשונה  בראש  לויה 

  ובתודעה שאנו מבקשים לקיים את המצווה כשיש לנו אפשרות לקיימה. זאת אף שיש לנו 'דרכים עוקפות' כגון היתר המכירה.
'אוצר הארץ' מבקש 'להרים כמה דגלים' ולהעלות על נס כמה ערכים, וכל סדר העדיפויות ההלכתי למקורות התוצרת של הפירות 

  מן הערכים הללו:והירקות נגזר 
היהודית  1 חיזוק החקלאות  היהודית    - .  ובפרט את החקלאות  ישראל,  היהודית בארץ  לחזק את החקלאות  'אוצר הארץ' מבקש 

  ביישובי עוטף עזה (הנגב המערבי).
טל אנו מבקשים לעזור לחקלאים שרוצים להתאמץ בקיום מצוות השמיטה, נושאים על כתפיהם את עיקר הנ  - . ערבות הדדית  2

של השמיטה, ועומדים בניסיון הכרוך בקיומה. לא לחינם דווקא הם נקראו על ידי חז"ל 'גיבורי כח עשוי דברו'. ברור לחלוטין שיש  
יחסי גומלין וקשר הדוק בין היצע לביקוש, ואם לא יהיה ביקוש של הצרכנים בעיר לתוצרת של החקלאים 'גיבורי הכוח', אזי לא  

  ה רצון ויכולת להתאמץ בקיום המצווה. יהיה לחקלאים ולאנשי השד
כשאנו צורכים פירות של 'אוצר בית דין', אנו זוכים לאכול פירות שיש בהם קדושת שביעית, ולקיים    - . חיבור למצוות השמיטה  3

  בכך מצווה.
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