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עציציםפרק ה'
בשנה השביעית

עציצים בשנה השביעית

 מהלך השעור

נאמר במצוות שמיטה: "שדך לא תזרע"...
האם הכוונה במילה "שדה" רק לשדה ממש?

רבים מהפוסקים סבורים שהכוונה גם כל  הדומה לשדה.
למשל:

עציץ העומד במקום פתוח ללא גג מעליו.
עציץ העומד על גבי גג גדול ופתוח.

עציץ שהצמח שבו יונק מן האדמה על ידי נקב גדול, או שחלק מהעלים שבו מתפשטים החוצה ויונקים מריח האדמה.
 

מיקום העציץ
 

עציצים המונחים בשדה/בגינה:
 כל סוגי העציצים הגדלים בחצר, בשדה או בגינה, בין אם הם 

נקובים, ואפילו אם אינם נקובים או שיש מעליהם גגון – אסורים 
בכל עבודות האדמה.

מותר להשקות אותם רק אם יגרם להם נזק ממשי במקרה שלא 
ישקו אותם.

 
עציצים הנמצאים בבית:

בקומת קרקע: ⋅כל העציצים הנקובים המונחים על הרצפה 
אסורים במלאכה בדיוק כמו בגינה.

⋅עציצים שאינם נקובים – מותרים במלאכה.  
⋅עציצים נקובים המונחים על רצפת שיש, רצפת אבן ירושלמית 

או רצפה מכוסה בכסוי )למשל כסוי p.v.c( - מותרים במלאכה.

נושא השעור: מעלת ארץ ישראל, יחודה וקדושתה

בבתים רבים מגדלים צמחי נוי או צמחי תבלין בעציצים או באדניות.
כל העציצים מתחלקים לשני סוגים: עציץ נקוב ועציץ שאינו נקוב.

ש. איזו מילה מסתתרת במילה נקוב?
ת. נקב, חור.

המורה מציג תמונה של עציץ נקוב ותמונה של עציץ שאינו נקוב.
 

עציץ נקוב – עציץ שיש בתחתיתו או בדופנו נקב שדרכו יכול לצאת שורש קטן.
או עציץ שענפי הצמח יוצאים מחוץ לגבולות העציץ .

עציץ שאינו נקוב- עציץ ללא נקב או שיש בו נקב זעיר, והוא מונח על צלחת או משטח חוצץ המפריד 
בין העלים לבין הקרקע.

 
הנקב גורם לחיבור העציץ לקרקע.

     פתיחה

עציץ שאינו נקוב הנמצא בבית:
מותר להשקותו כרגיל.

יש להחמיר שלא לזרוע בו. 
אבל אין למחות ביד המקל בכך.

*הרחבה
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גידולי מים – צמחים שמגדלים אותם בתוך כלי 
עם מים, כמו: גרעין אבוקדו, שעועית וכו'.

מותר לגדל אותם רק בתוך הבית.

שינוי מצב העציץ – יש להזהר לא להוציא 
עציצים מתוך הבית למרפסת שאינה מקורה.

לכן יזהר לא להעביר עציץ – אפילו אם אינו נקוב – 
מחדר פנימי למרפסת פתוחה.

אם אין כוונתו להועיל לצמח, אלא לנקות את 
החדר וכדו' – יש מתירים.

אסור להפוך עציץ שאינו נקוב לנקוב. )על ידי 
שמנקב בו חור או מסיר את החציצה שתחתיו(.
מותר להעביר עציץ נקוב הנמצא בבית מרוצף 

ממקום למקום בתוך הבית.

טפול בעציץ נקוב
עציץ נקוב נחשב כקרקע, לכן אסור לזרוע 

ולשתול בו.
מותר לבצע מלאכות רק כדי למנוע הפסד 

וקלקול ניכר.
השקייה – כפי הצורך החיוני של העציץ. )יצמצם 

את התדירות הרגילה(
זיבול – אין לזבל במהלך השמיטה )עדיף לזבל 
קודם שנת השמיטה( אך אם יש חשש שהצמח 

יבול, יזבל רק במידה הכרחית.

אדניות במרפסת
אדנית המונחת על מעקה )אפילו אם יש תחתיה 

משטח( – דינה כעציץ נקוב, לפי שהנוף של 
הצמח מתפשט גם מעבר לגבולות האדנית.

איך נוכל להפוך עציץ נקוב לעציץ שאינו נקוב?
נניח משטח העשוי מתכת, זכוכית או פלסטיק 

עבה ורחב מתחת לעציץ ולענפים המתפשטים 
ממנו.

אם לא עשינו זאת לפני שמיטה, רצוי לעשות 
זאת במהלך שנת השמיטה.

העשרה

שאלות לחזרה

מותר או אסור? מדוע?

⋅לזרוע באדניות הנמצאות במרפסת.

⋅לפתוח גג במרפסת מלאה עציצים, לצורך הכנת סוכה.

⋅לסתום את הנקב בעציץ נקוב.

⋅להוריד עציץ נקוב מן המדף לרצפה.

⋅להשקות פרחים בעציץ הנמצא בחצר.

⋅להשקות פרחים בעציץ שאינו נקוב הנמצא בתוך הבית.

טיפים

עציציםפרק ה'
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בקומות גבוהות:  ⋅כל העציצים הנקובים )שיש בהם נקב או שענפיהם מתפשטים( – אם הקומה גבוהה ומרוצפת הם 
מותרים במלאכה כאילו אינם נקובים. אבל יש האוסרים, במיוחד בעצים ואילנות שכח היניקה שלהם חזק מאד, אפילו 

שהם נמצאים בקומה גבוהה.
⋅עציצים שאינם נקובים בקומה גבוהה מותרים בכל המלאכות.

נספחים

עציץ נקוב
עציץ שאינו נקוב
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עציץ שאינו נקוב
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עציץ נקוב


