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החצר והגינהפרק ד'
בשמיטה

החצר והגינה בשמיטה

 מהלך השעור

כל המלאכות שנאסרו מדאורייתא אסורות בכל מקרה, גם אם מטרתן להציל את העץ או הצמחים.
המלאכות מדרבנן נאסרו גם הן, אך במקרה שיגרם נזק ניכר לצמחים – מותר, אך לא ירבה בהן.

למשל:
השקייה- יש למעט בהשקייה, להגדיל את הפרשי הזמן בין השקייה להשקייה ולצמצם את תדירות ההשקייה.

בעונת הגשמים אין להשקות כלל.
יש להשקות רק כמות מים שתחיה את הצמח אך לא תשביח אותו.

רסוס – מותר לרסס אם המזיקים עלולים לגרום נזק לצמחים.

אסור לעדור, אסור לזבל ולדשן, אסור לנכש. אך במקרה שצמחו עשבי בר שחונקים את הצמחים וגורמים להם נזק – 
מותר לנכש.

כמו כן אסור לכסח דשא, אבל דשא שיגרם לו נזק אם לא יכסחו אותו – מותר. 

נושא השעור: מעלת ארץ ישראל, יחודה וקדושתה
המורה מציג בפני התלמידים פעולה, התלמידים פוסקים האם מותר או אסור לבצע את הפעולה, 

ומנמקים: מותר או אסור ומדוע. )עפ"י הנלמד ביחידת החומר הקודמת – מלאכות האסורות מדרבנן(

הפעולות:
יוסף משקה את הגינה.

שמואל מכסח את הדשא.
מר גדעון מנכש עשבים בגינה.

ישראל מרסס את הצמחים בחומר מיוחד המשמש להדברת מזיקים.
ירוחם מסקל את האבנים מן השביל כדי שעוברים ושבים לא יכשלו ויפלו.

המסקנה: גם בגינה, איסורי תורה )זריעה, חרישה וכו'( אסורים בכל מצב.
איסורי דרבנן מותרים:

1. לאוקמי – לשימור וקיום הצמח )שלא ינזק(.
2. לכל מטרה אחרת שאין לה קשר לתועלת העץ: לנקיון, שלא יכשלו אנשים, למניעת נחשים או 

מזיקים וכו'.

     פתיחה

פרחים-
מותר לקטוף פרחים לצורך שמוש בהם. אבל גם כאשר 

קוטף לשימוש, ישנה מדרך הקטיפה הרגילה.
סכך לסוכה-

אדם שאינו יודע את כללי הגיזום המקצועיים ואינו מתכוון לתועלת האילן – מותר לו לקצוץ ענפי אילן סרק לסוכה. 
 כמו כן מותר לקצוץ ענפים המפריעים לבנית סוכה. 

העשרה
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המורה מציג בפני התלמידים זוגות משפטים.
התלמידים מחליטים איזה משפט – הפעולה בו 

מותרת, ובאיזה משפט – אסורה:

⋅ גיזום גדר חיה דלילה לשם השבחה ועיבוי.
  גיזום גדר חיה לשם פינוי הדרך לעוברים ושבים.

⋅ ניכוש עשבים בגינה.
  ניכוש עשבים המשמשים מסתור למזיקים.

⋅ קציצת ענפים כדי להשביח את האילן.
  קציצת ענפים כדי להשתמש בהם להסקה. 

בית משותף

דיני טיפול בגינה המשותפת לכמה דיירים, זהים לטיפול 
בגינה השייכת ליחיד. בגינה המשותפת נחשבים כל 

הדיירים כבעלי הגינה. 

אם יש דיירים המסרבים לנהוג כהלכה, יש לשכנע אותם 
בדרכי נועם ולהסביר להם שבמעט מאמץ ותשומת 

לב ניתן לקיים את גינת הנוי בדרך מותרת וללא עשיית 
מלאכות האסורות בשביעית.

אם השכנועים לא הועילו, יפקיר את חלקו בגינה בפני 
שלושה אנשים ולא ישלם תשלומים לצורך הטפול 

בגינה. אם מוכרח לשלם דמי וועד באופן חודשי, יודיע 
לנציג הוועד שהכסף מיועד למטרות נקיון ולא לעבודות 

אסורות.

המשכיר בית עם גינה לחברו, יתנה עם השוכר שלא 
יעשה בגינה עבודות אסורות.
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