
                                                   בס"ד                      
 הלכות שמיטה בשנה השמינית 

Halachot of Shmittah in the Eighth Year 
 

1. One can do all of the gardening work 
just as one does every year 

. מותר לעשות את כל העבודות בגינה כמו בכל  א

 שנה. 

  

2. One should purchase plants which grew 
during shemittah in a permitted way, and 
therefore: 
 
Annual plants - should be bought with 
supervision until the middle of the month 
of Cheshvan. 
 
Perennial plants - should be bought with 
supervision until Rosh Chodesh Kislev 
 
Grass mats - should be bought with 
supervision until the month of Sivan. 
 
Ornamental trees - a tree whose diameter 
is over 5 cm can be bought immediately. 
Smaller than that size should be 
purchased with supervision until the end of 
the eighth year 
 

. יש לקנות צמחים שגדלו בשמיטה בדרך  ב

ן: מותרת, ולכ   
 

יש לקנות עם פיקוח עד אמצע   -צמחים חד שנתיים 
חשוון חודש   

 
יש לקנות עם פיקוח עד   –צמחים רב שנתיים  

 ראש חודש כסלו. 
 

. יש לקנות עם פיקוח עד חודש סיון -מרבדי דשא   
 

ס"מ אפשר  5מעל  עץ שהקוטר שלו הוא -עצי נוי 
 .לקנות מיד
ש לקנות עם פיקוח עד סוף השנה  פחות מכך י

.השמינית  

3. Fruit trees: 
In any year it is advisable to buy trees in 
nurseries with supervision because of the 
issues of Orlah and hybrids. 
Here is a list of supervised nurseries 
 

פרי:  עציג.   

כל השנים כדאי לקנות עצים במשתלות עם פיקוח  
ם. בגלל איסורי ערלה וכלאי  

  מצורפת רשימת משתלות מפוקחות

  

4. Fruits that started to grow in the seventh 
year (without  מכירה היתר ) must be treated 
with  קדושת שביעית וביעור שביעית even if 
they were picked in the eighth year. 
Here is a link to a luach for Shmittah 

בלי בשנה השביעית )שהתחילו לגדול ת ופיר  .ד

יש לנהוג בהם קדושת שביעית   - היתר מכירה(
וביעור שביעית גם אם קטפו אותם בשנה 

 .השמינית
 מצורף קישור ללוח תאריכים 

Leaves that are picked from spice bushes 
in the eighth year do not have  קדושת
 שביעית 

אין  -בשנה השמינית  עלים שנקטפים משיחי תבלין
 בהם קדושת שביעית. 

https://www.toraland.org.il/31006
https://www.toraland.org.il/31006
https://www.toraland.org.il/31006
https://www.toraland.org.il/shmita/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F/
https://www.toraland.org.il/shmita/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F/


Vegetables that started to grow in a 
shemita (without  היתר מכירה) are 
prohibited  ספיחיםבאיסור , until the dates 
that are attached in this table 
https://www.toraland.org.il/88687 

רקות שהתחילו לגדול בשמיטה )בלי היתר  י
ספיחים, עד התאריכים  מכירה( אסורים באיסור 

 שמצורפים בלוח המצורף. 
https://www.toraland.org.il/88687 

 
 

https://www.toraland.org.il/88687
https://www.toraland.org.il/88687

