
צרכנות  
בשמיטה



שבת  והיתה
הארץ לכם  
לאוכלה

איסור זריעה✓

איסור קצירה✓

איסור סחורה✓

ספיחיןאיסור ✓



יבולי  
השמיטה  
קדושים  

:כאשר הם

גדלו בשמיטה

בארץ ישראל

בקרקע של יהודי



יבול שישית

אוצר בית דין

מצע מנותק

יבול ערבה

היתר מכירה

ל"יבול חו

נכרייבול 

היבול



יבול שישית/ גדלו בשמיטה 

–ירקות 

אחר לקיטה

פירות

ראש  –אחר חנטה 
השנה

קטניות ותבואה

אחר שליש



לא גדלו בקרקע ארץ ישראל
רבי יוחנן  (: ב"הא "ערלה פ)ירושלמי 

.  אילן שנטעו בתוך הבית, בשם רבי ינאי . .
ושבתה הארץ  דכתיב, צריכאובשביעית 

, שבת לה וכתיב שדך לא תזרע וכרמך לא  '
.תזמור

ביררתי  (: נב, שביעית כ)פאת השלחן 
בזמן  דשביעיתוהאחרונים הכריעו דרבינו

.לקולאהאיבעיאז"ולפי, הזה דרבנן

(:  אק"סכב' שביעית סי)איש חזון
ל להקל  "ועיקר היסוד של פאת השלחן ז

כיוון  ל"די, לדידן אינו מוכרע, בספיקא
ואזלינןבדאורייתאהספק דעיקר

.לחומראאזלינןממילא לדידן לחומרא
שאינו נקוב ועומד תחת  דעציץונראה 

ל"את... תקרת הבית יש להקל טפי
אינו  דבעציץל"י, בבית דרבנןדזורע

נקוב לא גזרו כיוון דגם בזורע אינו אלא  
הפאתואחרי שכבר הורה זקן . דרבנן

המקל  , השלחן להקל אף בזורע בבית
בעציץ שאינו נקוב בבית יש לו במה  

.לסמוך



מנותקמצעעלמחממותיבולים

 

ל"זצאוירבךהרב שלמה זלמן 
ל"הרב יוסף שלום אלישיב זצ



בתוך תחום
עולי בבל

בתוך תחום
עולי מצרים

ספק אםיש קדושה
יש קדושה

לא גדלו בגבולות ארץ ישראל





ל"חויבול





לא גדלו בקרקע של יהודים
נכריםיבול

לגויםמותרותהמלאכות1.

קארויוסףלרבישביעיתקדושתאין2.

ספיחיןאיסוריןא3.



שטזהרב קוק אגרת 

עטי תרעד בידי למעשה הנבלה אשר נעשתה כעת  “
,  נמצאו חותרי מחתרת...לאחינו יושבי המושבות

ולהרים  , מהגוייםדוקאאשר  יעצו בסתר לקנות 
איך שאנחנו  , השוחקים על משבתנו, צרינוקרן 

....  אי שמים, בעצמנו רודפים את אחינו בני בריתנו
אין לשער גודל החרפה וחלול השם ועוצם הרשעה  

וכאבי עד לשמים  , דמי לבבי כסיר ירתחו. שיש בזה
מהנפילה של תורה  , מהמצב האיום הזה, מגיע

.”זהבעניןויראת שמים אמיתית שיש 



המרכזיתהבעיה

נוכריםביבול

רישבשמיטה צו י גברי שלמו 30% 

ישראלבמדינתהערביתבחקלאות

ציםמקבליםערביםחקלאים תמרי

כךלשםהחקלאותממשרד ן 7 ו י ₪ מל

ך נימתו החקלאותמשרדנתו

תשסחשמיטה  שמיטה תשעה



מכירההיתר



אין איסורי מלאכות  
בשביעית

אין קדושת שביעית  
בפירות 

ספיחיןאין איסור 



מארצנוגלינושמיטהבעוון•

המצוותקיום-ישראלארץחשיבות•

להפקיעם”לעכוקנייןאין•

תחנםלאאיסור•

טאבוללאמכירה•

ופיקציההערמה•



דרבנןהזהבזמןשביעית•

שביעיתקדושתאיןי”באהגדליםנכריבפירות•

לזמןמכירה•

הישובלתועלתמכירה•

הציבורלכללדאגה•

טאבוללאגםתקפהמכירה•

דרבנןבמצוותהערמה•

המתירים



:חובה–היתר מכירה במדינת ישראל בזמן הזה 

.אין אפשרות לקיים חקלאות ללא היתר מכירה: ערך החקלאות. 1

פרנסת החקלאים. 2

דאגה לחקלאים שאינם שומרי מצוות. 3



קשיים ביישום  
בשטח

מציאת הבעלים  •
האמיתי

אי הבנה של המוכר•

מכירה מאוחרת  •
במהלך השמיטה



אוצר בית דין

מסכת שביעית פרק חתוספתא
על פתחי עיירות כל מי  יושביןבראשונה היו שלוחי בית דין 

לו מהן  ונותניןאותן ממנו נוטליןשמביא פירות בתוך ידו 
.אותו לאוצר שבעירמכניסיןמזון שלוש סעודות והשאר  . .

ומוסקיןפועליןשוכריןהגיע זמן זיתים שלוחי בית דין 
ומכניסיןאותן בחביות וכונסיןאותן בית הבד ועוטניןאותן 

מהן ערבי שבתות כל אחד  ומחלקיןאותן לאוצר שבעיר 
ואחד לפי ביתו



החקלאי מודיע לנציגי הציבור

נציגי הציבור שוכרים פועליםעל הפקרת השדה  

הפועלים קוטפים כרגיל

כשליחי הציבור

נציגי הציבור מחלקים את הפירות  

לכל דורש וגובים כסף רק כדי לשלם 

את שכר הפועלים



בית הדין של  
אוצר הארץ

יעקב אריאל הרב 

הרב שמואל אליהו

יהודה עמיחי הרב 

בוטבולהרב אהרן 

ליאור הרב דב 

הרב אליעזר איגרא



תפקוד בית  
הדין בפועל  
תלוי בכוחו של  
הציבור

האפשרות לסגור עם חקלאים מראש  •
.מחיר קבוע של שכיר

האפשרות למכור במחיר אחיד לאורך  •
.תוך התעלמות ממחיר השוק, העונה

.הסמכות של בית הדין לגבות•

.הצורך בטיפול באיכות הפירות•

היכולת למכור באריזות קבועות ללא  •
.משקל ומידה



קשיים נוספים ביישום אוצר בית דין

גביית התשלום

שימוש בבעלי השדה כפועלים

סמכות בית הדין

לצבא, מכירה לגוים–שמירה על הפירות בקצה 





שימוש נאות בפירות שביעית

לא להפסד ל"אסור להוציא לחו לא לסחורה



לא להפסד

אסור להפסיד פירות שביעית

אסור להשליכם לאשפה

אסור לעשות בהם שימוש  
שאינו רגיל



ולא לסחורה

לא למכור כמות גדולה

לא למכור בשוק ובחנות קבועה

משקל ומנין, לא למכור במידה

קניה בהבלעה



חיזוקחשיבות
החלקאות
היהודית







וחי אחיך עמך
עצמאות כלכלית ומדינית



מפת 
החקלאות  

בישראל
משטחי  27%•

המדינה  
מיועדים  

לחקלאות
הפיזור של  •

שטחי  
החקלאות יוצר 

פריסה רחבה  
ומשמעותית



יבול שישית

אוצר בית דין

מצע מנותק

יבול ערבה

היתר מכירה

ל"יבול חו

נכרייבול 

היבול



פירותשיווקמערכת
מהדריןוירקות

לשמיטה



השמיטההפיכת

תלהזדמנומבעיה

היהודיתהחקלאותחיזוק

כוחלגיבוריהדדיתערבות

השמיטהלמצותוקשרחיבור

זכות לקדושת הפירות והארץ

עמךאביוניואכלו


