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השנה 
ההכנות פרק ב'השביעית

לשמיטה

ההכנות לשמיטה

נושא השעור: מעלת ארץ ישראל, יחודה וקדושתה
המורה כותב על הלוח את זמני כניסת השבת ויציאתה בשבוע זה.

אם נתבונן בזמני כניסת השבת ויציאתה, נבחין כי השבת אינה נמשכת 24 שעות, כאורכו של יום 
רגיל, אלא יותר מ-25 שעות. תוספת זו היא "תוספת שבת", שמצווה להוסיף מן החול על הקודש. כמו 

"תוספת שבת" כן "תוספת שביעית". אורך השנה השביעית – מאז שנכנס חג ר"ה ועד אחרי שקיעת 
החמה של יום כ"ט באלול. אך חז"ל קבלו הלכה למשה מסיני – הלכה שתוקפה רק בזמן שבית המקדש 

קיים – שגם במצוות שביעית יש דין של תוספת שביעית.

     פתיחה

 מהלך השעור

תוספת שביעית בזמן בית המקדש:
הלכה למשה מסיני שכל זמן שבית המקדש קיים נאסרה עבודת אדמה 30 יום קודם שמטה.

חכמים אסרו חרישה בשדה תבואה –מחג הפסח של שנה ששית. 
חרישה בשדה אילן )מטע, פרדס, כרם(  - מחג השבועות של שנה ששית. 

שתי תוספות שביעית אלו התבטלו: התוספת של חכמים בוטלה על ידי רבן גמליאל ובית דינו, והתוספת של הלכה 
למשה מסיני בוטלה, מכיוון שהיא נקבעה מראש רק לזמן שבית המקדש קיים.

 בימינו  מותרת עבודת הקרקע מדין תורה עד ראש השנה.
אף על פי שבימינו אין דין תוספת שביעית כנ''ל, עם כל זה אסרו חכמים פעולות שונות, כדי שאנשים לא יבואו לומר 

שעצים אלו נטעו בשמיטה:

אסור לנטוע אילן עושה פרי פחות מארבעים וארבעה ימים קודם שנת השמיטה,  מכיון שהנוטע סמוך לשמיטה יחשבו 
שנטע בשביעית. ועל כן הרוצה לנטוע אילנות מאכל לפני שנת השמיטה, יזהר לנטוע עד ט''ו באב של ערב השמיטה, 

סמוך לשקיעה, שכן מיום ט''ז באב אסור לנטוע אילנות מאכל. 

אילן סרק שאינו מוציא פירות, וכן שיחי נוי, בשמים, וכדומה-  ויש סוברים שמותר לנטוע עד סמוך לראש השנה. 
)עדיף לסיים את הנטיעה עד ט''ו בחודש אלול סמוך לשקיעה, כדי שקליטתם לא תהיה בשנת השמיטה.(

גם תבואה וקטניות נכון וראוי שיקדימו לזרעם כדי שיגיעו לשליש גידולם קודם שנת השמיטה.
ירקות – יזרע רק אם יספיקו לנבוט מעל הקרקע לפני ראש השנה של שמיטה. 

חשוב לזכור!
כיצד נכין את הגינה שלנו לקראת שמיטה?

ישנן מלאכות שאסורות בשביעית לחלוטין, ולכן יש לעשותן לפני שנת השמיטה. אבל ישנן מלאכות שמותר לעשותן 
בשביעית במקום של הפסד הפירות או קלקול העצים. מלאכות אלו יש להשתדל לעשותן לפני שנת השמיטה. למשל: 

גיזום - בעצים ובשיחים יש לבצע גיזום לפני ראש השנה כדי להימנע מגיזום בשנת השמיטה.
דישון - יש לתת מנות דישון סמוך לשנת השמיטה.

ניכוש והדברת עשבים שוטים -  יש לנקות את הגינה מעשבים לפני שנת השמיטה. כך נימנע מעישובים מיותרים 
לאורך שנת השמיטה.

ניקוי הגינה. 
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ההכנות פרק ב'
לשמיטה

פעילות לגיוון:
המורה אומר משפט והתלמידים קובעים:  מותר או אסור.

)למשל: מותר –יושבים, אסור – עומדים(

כגון:
לטעת עץ תפוזים בערב תשעה באב שלפני שמיטה.

לעדור את האדמה שבוע לפני שמיטה.
לטעת עץ ברוש בכ"ה באלול

 ועוד. 

טיפים


