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חוזר בעניין גינון ונוי בשנת שמיטה
השנה הבאה – שנת תשס"ח  -תהיה שנת שמיטה )שנת תשס"ח מתחילה ב 13/9/07ומסתיימת בסוף
ספטמבר .(2008
 .1מהי שנת השמיטה?
על פי התורה שנת השמיטה הינה שנת שבתון לארץ ,שנה בה נאסר עלינו לעבד את האדמה.
 .2טעמה של מצוות השמיטה:
מצווה זו נועדה לחבר אותנו בחיבור עמוק ושורשי לארץ ישראל .שנה זו מלמדת אותנו שאנו חיים בארץ
מיוחדת ,שאיננה כמו שאר הארצות בהם אנו יכולים לעשות כרצוננו ,ואין בארצות אלו וביבולם כל
קדושה וכל ייחוד.
שנת השמיטה נועדה לטעת בנו את הידיעה כי ארץ זו שייכת לבורא עולם ,שזיכה אותנו בזכות המיוחדת
והמחייבת לשבת על אדמתו ,וישיבה זו ,במחיצתו של בורא עולם אמורה להקרין על התנהגותנו בכל עת
ובכל שעה בה אנו זוכים לשבת ולחיות בארץ ישראל.
 .3אחזקת הקיים מותרת בשנת שמיטה אך לא שתילות ונטיעות חדשות
למרות איסור עבודת האדמה בשנת השמיטה ,ניתן לשמור על חזותן ונוין של הערים ,המועצות והישובים
במדינה ,מכיוון שגם בשנת השמיטה מותר לעשות את כל הנחוץ לצורך שמירה על הנוי הקיים .מצד שני,
יש להימנע בשנת השמיטה מנטיעות ושתילות חדשות ,ולהסתפק בטיפול בנטיעות הקיימות .בהמשך השנה
יישלחו הנחיות מפורטות לגבי הדרכים המותרות לשמור על הנוי בשנת השמיטה.
 .4הערכות בשנה השישית לקראת שנת השמיטה
אשר על כן ,יש להערך מבחינת תכנון שנת  2007מבחינה תקציבית וארגונית ,ולבצע את כל השתילות
הנחוצות לפני תחילת שנת השמיטה ,ובשנת השמיטה להסתפק רק בטיפול שוטף בקיים באופן המותר על
פי ההלכה .מומלץ לשתול בשנה הנוכחית  -השנה השישית  -צמחי נוי דו שנתיים או רב שנתיים על מנת
למעט ככל הניתן בפגיעה בחזות הישובים בשנת השמיטה.
 .6גננים שומרי מצוות
מכיוון שבין המופקדים על הנוי ישנם שומרי מצוות רבים ,יש לדעת כי הללו לא יוכלו לבצע בשנת
השמיטה עבודות שתילה ונטיעה חדשות ,ולכן התארגנות מראש תמנע את העמדתם בקונפליקטים קשים
בין מחויבותם למשרתם ובין מחויבותם להלכה ולמצוות התורה .התארגנות נכונה תסייע ותאפשר לאנשי
הנוי לקיים את מצוות התורה ,ויחד עם זאת ,להמשיך לבצע את משימותיהם לשמירה ולטיפוח הנוי גם
בשנת השמיטה תוך שמירה על מקור פרנסתם ומחייתם.
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