
 בס"ד

פת בפנינו מקצת מהלחצים העצומים שהיו על המתיישבים לעבוד שההצגה הקצרה שראינו עכשיו חו

חשש לחייהם . והם על אף כל אלו אף בשביעית. האיומים על הישוב, על פרנסתם, ואף על בריאותם ו

 במסירות נפש עצומה היו מוכנים לחיות חיי רעב ואף לאבד את התמיכה של הברון בהתיישבות

ובלבד שלא יבגדו בצו התורה לשיטתם, שאסור היה להם לעבוד בשמיטה על אף היתר המכירה 

 שנעשה באדמות הברון בארץ.

נסה להכנס לתוך הכינוס של המתיישבים שדנו בשאלה האם להענות לבקשת הברון  .א

 לעבוד בשמיטה על סמך היתר המכירה, ונסה לתמצת לנו את הטיעונים שעלו שם.

 בעד

בים כמו ר' יהושע מקוטנא, ר' שמואל מהוליבר )שהקים את המושבה ושכנע את רבנים חשו .1

הברון לתמוך בה, ופוסק הדור ר' יצחק אלחנן ספקטור מקובנא הוציאו היתר שמתיר לעבוד 

 , ומי אנו שנצא כנגדם בשדות על סמך מכירתם לגוי

יטה עלול להביא טובת הישוב לנגד עיננו פיתוחה וסיגסוגה של הארץ . הפסק העבודה בשמ .2

 לחורבן המושבה כפי שקרה לפתח תקווה בשמיטה הקודמת
 מצוות השמיטה ביימינו היא רק מדרבנן ולכן אם יש ויכוח בין הרבנים יש מקום להקל בנושא .3
ישנה סכנה שבסרובנו נגרום לברון להפסיק את כל התמיכה של הברון במושבות בארץ וזה  .4

 יהיה סכנה לכל מפעל ההתיישבות
ות בשמיטה במצב הנוכחי היא מטה לחמם של משפחות רבות ואם לא נעבוד החקלא .5

 בשמיטה יש חשש שהרבה משפחות יאבדו את פרנסתם ומטה לחמם

 נגד

רבני ירושלים ר' יהושע ליב דסקין ור' שמואל סלנט יצאו בכרוז נגד היתר המכירה הם  .1

 הרבנים בארץ ולאורם אנו הולכים ולכן אין מקום להקל בדבר

תורה היא לשמור על השמיטה ואין לנו לעשות כל מיני פטנטים כדי לעקוף את רצון רוח ה .2

 השם
הקב"ה הבטיח בתורתו הקדושה שמי שישמור את השמיטה כהלכתה לא ינזק. זהו ניסיון  .3

 אלוקי ואנו נעמוד בו בגבורה ואז יתקיים בנו דברי התורה וציוויתי את ברכתי
הדת במושבה ולכן אין הוא רשאי ללחוץ עלינו הברון עצמו הבטיח שלא יתערב בעניני  .4

 ולהפעיל לחצים פסולים על אף תמיכתו הכלכלית כשמדובר בוויכוח הלכתי

 

, רוב התעסוקה אינה שנות עצמאות  74אנו היום נמצאים במדינה מפותחת לאחר  .ב

מבוססת על חקלאות, ניתן תמיד גם לייבא פירות וירקות מחו"ל הצורך בהיתר המכירה 

 ערי כי היום אין חיי הישוב תלויים בעבודה בשביעית. נסה להתמודד עם טענה זו!הוא מז

 

גם היום יש חשש כבד לאיבוד שווקים לחקלאים אחרים בחו"ל ואז גם לאחר השמיטה לא  .1

 ניתן יהיה עוד ליצא להם ויש לכך השלכות כבדות לכלכלת המדינה 
לדעת הרבנים היום רוב מוחלט  בניגוד לשנת תרמ"ט שהחקלאים היו יראי שמים ונשמעים .2

מרגישים עצמם מחוייבים לתורה ואם לא ניתן להם אופק  ktשל החקלאים הם אנשים ש

שיאפשר להם לאבד את שדותיהם ולהרוויח ג ם בשנת השמיטה הם יזרעו ויקצרו ויעברו על 

 כל איסורי השמיטה
יעבדו בשביעית אלא הבעיה שתיווצר היא לא רק לאותם חקלאים שיעברו על ציווי התורה ו .3

רוב הפירות שיסתובבו בשוק יהיו ספיחים וקדושים בקדושת שביעית ויעברו בהם איסורי 

מסחר ולא ינהגו בהם כפי שצריך לנהוג בפירות עם קדושת שביעית וזה יגרום לתקלות 

 הלכתיות רבות לציבור הרחב

 

מכים על היתר המכירה, במציאות של ימינו ישנם בשוק פירות וירקות מסוגים שונים חלקם נס .ג

חלקם "אוצר ב"ד, חלקם גידולים מנותקי קרקע )חממות( וחלקם מאזורים בדרום הארץ שלא 



ניתקדשו בקדושה שניה, ויש גם פירות של נוכרים שמיובאים מחו"ל או משטחי הגדה 

. חווה דעתך בייחס לצרכן אלו פירות כדי לו לרכוש ? מה היתרונות והחסרונות המערבית

 ד מהפתרונות המוצאים בשוק?בכל אח

 

  ישנו ויכוח גדול בין הרבנים אם יש עדיפות לפירות היתר מכירה או אוצר ב"ד .6
 

אוצר ב"ד מבוסס על מקורות הסוברים שאם ב"ד ממנה שליחים הם יכולים לקטוף את 

הפירות כרגיל ולחלקם לציבור תמורת כיסו ההוצאות שהיו לב"ד. באופן זה מרוויחים כמה 

 דברים

 זוכים לאכול פירות שקדושים בקדושת שביעית .א
כיוון שהתשלום הוא עבור ההוצאות ולא עבור הפירות אין בו קדושת שביעית ואין כאן  .ב

 בעיה של סחורה בפירות שביעית

 לא נכנסים לשאלות ההלכתיות שקיימות בייחס להיתר המכירה ומכירת קרקע לגוי וכ .ג

 מצד שני          

 בכלל דברי התוספתא שעליה מבוסס אוצר ב"ד התקבלו להלכהישנו ויכוח הלכתי האם  .א
שום אוצר ב"ד כהלכתו הוא משימה מורכבת מאוד כי בפועל אין לב"ד את הכסף לשלם י .ב

לפועלים והוא בונה על הכסף שהציבור ישלם עבור הפירות ולא תמיד זה יחסה את 

 ההוצאות
שכדי שיהיו פירות יפים  במיוחד ישנם בעיות הלכתיות בדרך השיווק והטיפול בעצים .ג

שהציבור ירצה לקנות צריך לבצע במטעים עבודות של דישון גיזום ריסוס ופעולות רבות 

 שמקובלות בחקלאות מודרנית וכאן כבר הדבר יותר מורכב הלכתית
הפתרון הוא חלקי ודאי בירקות שזה רק לחודשים הראשונים של השמיטה פותר את בעיית  .ד

 הקטיף והסחורה

 בשביעיתב"ד פיתרון לזריעה  אין באוצר .ה

  

 מעדיפים את היתר המכירה

 מתבססים על החסרונות בפתרון של אוצר ב"ד  .א
 הוא פתרון כללי יותר ונותן מענה למגוון רחב יותר של פירות ואוכלוסיה .ב

מסתבכים בחששות אם ינהגו בהם  מי שרואה היתרון בכך שהפירות לא קדושים ולחא .ג

מספיק בקדושה במיוחד בציבור רחב ובמוסדות שהרווח באכילת פירות קדושים יכול להיות 

 לרועץ כי רבים יכשלו ולא ינהגו בפירות כפי שצריך לנהוג ובמקום להרוויח נפסיד

 סרוןיהח

הלכה למעשה  )איסור לא תחונם, יטולהבעיות ההלכתיות שישנם בהסתמכות על היתר מכירה  .א

של מצוות השמיטה, אין תוקף אמיתי למכירה כי אין רישום בטאבו, חשש שיעשה בעתיד 

 שימוש בהיתר זה גם לא לצורך ועוד טיעונים רבים מובאים במקורות שצרפנו(

 של "ושבתה הארץ שבת לה' עקיפה של רצון התורה .ב
 לא זוכים לאכול פירות בקדושת שביעית  .ג

 ו שיש בהם תמיכה בחקלאות יהודית בארץ ישראלהיתרון בשני פתרונות אל

 

 גידולי חממות ומנותקי קרקע

וזה פיתרון מצוין אבל  לרוב מוחלט של הפוסקים אינם נחשבים כקרקע ולכן ניתן אף לזרוע באופן זה

מכיוון שניתן לגדל רק בחממה וגם זה לדעת החזו"א לא בסדר זה מצמצם את הפיתרון  לכמות קטנה 

 ת שניתן לגדל באופן זה ולא נותן פיתרון לכל גידולי הקרקעסוגי ירקו לש



 אזור הערבה ומערב הנגב

לפי פוסקים רבים, אזורי הנגב המערבי לא היו כלולים בכיבושי עולי מצרים, ואזורי הנגב הדרומי לא 

היו כלולים בהתיישבות עולי בבל. מיקום הגבולות איננו מוסכם, ויש הסוברים שגם אזורים אלו 

יבים בדיני השמיטה, ובפרט לאחר שנכבשו בימינו על ידי מדינת ישראל. מסיבה זו אין לסמוך על מחו

 .הגידולים באזורים אלו, אלא בצירוף של היתר מכירה

 :בול חו"לי

בפירות המגיעים מחו"ל אין כלל דיני שמיטה. החיסרון הגדול שבדרך זו הוא הפגיעה בחקלאות 

ם זוכה לשפע הברכה שהבטיחה התורה, והחקלאים המקומיים ישראלית, שכאמור לעיל טר-הארץ

 .אינם מצליחים לעמוד בתחרות

 :יבול נוכרים

יבול מסחורה של ערבים הגרים בארץ ישראל. על פניו זהו פתרון מצוין: על הגויים לא חלים איסורי 

ן פגיעה שביעית, מותר להם לגדל תוצרת חקלאית ומותר להם למכור לנו אותה. ובכל זאת, יש כא

קשה בחקלאים היהודיים, כאשר לצורך הדורשים יבול נוכרים מקצה מדינת ישראל קרקעות מיוחדות 

לחקלאות של ערבים, ומממנת להם הקמה של חממות. לכך השלכות קשות נוספות בחיזוק אחיזת 

נוגדת הערבים בארצנו הקדושה, בין ערביי מדינת ישראל ובין ערבי יו"ש ועזה. זאת ועוד, דרך זו מ

 ."להעדפת הקנייה מיהודים דווקא, שנועדה לקיים את הציווי "וחי אחיך עמך

כל  בחלקו השני של הסרטון מתוארת אצילותו של ר' שמואל מוהליבר שעל אף שעשה מצידו

מאמץ כדי לקיים את היתר המכירה ולשכנע את מתיישבי עקרון לקבל היתר זה הרי כשנוכח שלא 

קיבלו את דעתו, העדיף להתעלם ממכתבי הברון ולהפנות את כעסו של הברון אליו כאדם 

יופנה כעס הברון כנגד התושבים ובהמשך ימשיך בתמיכה בישוב של היהודים בתקווה שבכך לא 

 בא"י . 

ושב שיש כאן לימוד גדול לנו מרב ענק זה ששם את טובתו האישית בצד והיה מוכן לשמוע אני ח

 עלבונו ובלבד שהערך הגדול של ישוב א"י שהיה עיקרי בעיניו לא יפגע


