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 לוח קדושת שביעית וביעור בפירות האילןשנת שמיטה תשעה  בית המדרש  עמוד הבית  

English שמיטה  שירותי המכון  שאל את הרב  בית המדרש  אקטואליה   דף הבית  

בחר מדיה חיפוש    חפש ב-  צור קשר היה שותף  מאגר הידע  מדיה  ארון הספרים 

לוח קדושת שביעית וביעור בפירות האילן

זמן הביעורקדושת שביעית עדקדושת שביעית מהפרי
בחר...

תחילת דצמבר שביעיתאבוקדו

(אמצע כסליו תשע"ה)

סוף יוני שמינית

(אמצע סיוון תשע"ו)

סוף יולי שמינית

(אמצע תמוז תשע"ו)

אין ביעוראין קדושה [1]אגוז המלך

אין ביעוראין קדושהאגוז לוז

אמצע נובמבר שמיניתאגוז פקאן [2]

(סוף חשוון תשע"ו)

אמצע נובמבר תשיעית

(תחילת חשוון תשע"ו)

אמצע מאי שמינית

(תחילת אייר תשע"ו)

סוף יוני שביעיתאגס

(תחילת תמוז תשע"ה)

סוף יוני שמינית

(אמצע סיוון תשע"ו)

סוף אוקטובר שמינית

(תחילת חשווןתשע"ו)

אין ביעוראין קדושהאוכמניות

אין ביעוראין קדושהאילסר

אמצע אוקטובר שמיניתאנונה

(סוף תשרי תשע"ו)

אמצע אוקטובר תשיעית

(תחילת תשרי תשע"ז)

אמצע אפריל שמינית

(תחילת ניסן תשע"ו)

אמצע ספטמבר בסוף שביעיתאפרסמון

(סוף אלול תשע"ה)

אמצע ספטמבר בסוף שמינית

(תחילת אלול תשע"ו)

סוף דצמבר שמינית

(תחילת טבת תשע"ו)

תחילת פברואר שביעיתאפרסק

אמצע שבט תשע"ה)

תחילת פברואר שמינית

(סוף שבט תשע"ו)

סוף נובמבר שמינית

(תחילת כסלו תשע"ו)

תחילת ספטמבר בסוף שביעיתאשכולית

אמצע אלול תשע"ה)

אמצע נובמבר תשיעית

(תחילת חשוון תשע"ו)

אמצע דצמבר שמינית

(סוף כסלו תשע"ו)

אמצע אפריל שמיניתג' תשרי שביעיתאתרוג

(תחילת ניסן תשע"ו)

אמצע אפריל שמינית

(תחילת ניסן תשע"ו)

אין ביעוראין קדושהבוטנה

אמצע אפריל שביעיתגודגדן

(סוף ניסן תשע"ה)

אמצע מאי שמינית

(תחילת אייר תשע"ו)

תחילת אוגוסט שביעית

אמצע אב תשע"ה)

תחילת ספטמבר בסוף שביעיתגויאבה

אמצע אלול תשע"ה)

תחילת ספטמבר בסוף שמינית

(סוף אב תשע"ו)

אמצע דצמבר שמינית

(סוף כסלו תשע"ו)

אמצע אפריל שביעיתדובדבן

(סוף ניסן תשע"ה)

תחילת יוני שמינית

(סוף אייר תשע"ו)

תחילת אוגוסט שביעית

אמצע אב תשע"ה)

אמצע ספטמבר בסוף שביעיתזית למאכל

(סוף אלול תשע"ה)

אמצע ספטמבר בסוף שמינית

(תחילת אלול תשע"ו)

שבועות שמינית

אמצע נובמבר שמיניתזית לשמן

(סוף חשוון תשע"ו)

אמצע נובמבר תשיעית

(תחילת חשוון תשע"ו)

שבועות שמינית

תחילת ספטמבר בסוף שביעיתחבוש

אמצע אלול תשע"ה)

תחילת ספטמבר בסוף שמינית

(סוף אב תשע"ו)

אמצע ינואר שמינית

(סוף טבת תשע"ו)

אמצע ינואר שמיניתסוף אוקטובר תשיעיתאמצע ספטמבר בסוף שביעיתחרוב

אפשרויות נוספות

לוח קדושת שביעית
וביעור בפירות האילן

לוח קדושת שביעית
וספיחין בירקות

לוח קדושת שביעית
ספיחין וביעור בגידולי

גרגרים

לוח קדושת שביעית
וביעור בתבלינים

‹

‹

‹

‹

ספרי המכון לשמיטה

לקראת השמיטה הוציא המכון
חוברות הדרכה מקצועיות וספרי עיון
לציבור הרחב, לחקלאים ולמוסדות.

בחוברות הנחיות מעודכנות, הסברים
ופרטי הלכות בשפה ברורה ומובנת.
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(תחילת טבת תשע"ו)(תחילת תשרי תשע"ז)(סוף אלול תשע"ה)

אמצע יוני שביעיתליטשי

(סוף סיון תשע"ה)

אמצע יוני שמינית

(תחילת סיון תשע"ו)

אמצע אוגוסט שביעית

(סוף אב תשע"ה)

אמצע יולי שביעיתלימה

(סוף תמוז תשע"ה)

אמצע יולי שמינית

(תחילת תמוז תשע"ו)

אמצע אוקטובר בתחילת שמינית

(סוף תשרי תשע"ו)

תחילת מאי שביעיתלימון

אמצע אייר תשע"ה)

תחילת מאי שמינית

(סוף ניסן תשע"ו)

סוף יוני שמינית

(תחילת סיון תשע"ו)

אמצע יוני שביעיתמנגו

(סוף סיון תשע"ה)

אמצע יוני שמינית

(תחילת סיון תשע"ו)

אמצע ינואר שמינית

(סוף טבת תשע"ו)

תחילת ספטמבר בסוף שביעיתמנדרינה

אמצע אלול תשע"ה)

אמצע ספטמבר בסוף שמינית

(תחילת אלול תשע"ו)

סוף אפריל שמינית

(תחילת ניסן תשע"ו)

תחילת אפריל שביעיתמשמש

(תחילת ניסן תשע"ה)

תחילת מאי שמינית

(סוף ניסן תשע"ו)

סוף אוגוסט שביעית

(תחילת אלול תשע"ה)

תחילת פברואר שביעיתנקטרינה

אמצע שבט תשע"ה)

תחילת פברואר שמינית

(סוף שבט תשע"ו)

סוף נובמבר שמינית

(סוף חשוון תשע"ו)

תחילת יולי שביעיתענבי יין

(תחילת תמוז תשע"ה)

תחילת יוני שמינית

(סוף אייר תשע"ו)

פסח שמינית

סוף מרץ שביעיתענבי מאכל

(סוף אדר תשע"ה)

תחילת אפריל שמינית

(סוף אדר ב' תשע"ו)

פסח שמינית

אמצע נובמבר שמיניתפג'ויה

(סוף חשוון תשע"ו)

אמצע נובמבר תשיעית

(תחילת חשוון תשע"ו)

סוף פברואר שמינית

אמצע אדר א' תשע"ו)

תחילת ספטמבר בסוף שביעיתפומלה

אמצע אלול תשע"ה)

אמצע נובמבר תשיעית

(תחילת חשוון תשע"ו)

אמצע יוני שמינית

(סוף סיון תשע"ה)

אין ביעוראין קדושהפיסטוק

אמצע מאי שביעיתצבר

(סוף אייר תשע"ה)

סוף יוני שמינית

(תחילת סיון תשע"ו)

תחילת נובמבר שמינית

(סוף חשוון תשע"ו)

אמצע אוקטובר בתחילת שמיניתקומקווט

(סוף תשריתשע"ו)

אמצע אוקטובר בתחילת תשיעית

(תחילת תשרי תשע"ז)

אמצע מרץ שמינית

(סוף אדר א' תשע"ו)

אמצע ספטמבר בסוף שביעיתקיוי

(סוף אלול תשע"ה)

אמצע ספטמבר בסוף שמינית

(תחילת אלול תשע"ו)

אמצע מרץ שמינית

(סוף אדר ב' תשע"ו)

תחילת ספטמבר בסוף שביעיתקליפים

אמצע אלול תשע"ה)

תחילת ספטמבר בסוף שמינית

(סוף אב תשע"ו)

סוף אפריל שמינית

אמצע ניסן תשע"ו)

תחילת ספטמבר בסוף שביעיתקלמנטינה

אמצע אלול תשע"ה)

תחילת ספטמבר בסוף שמינית

(סוף אב תשע"ו)

סוף אפריל שמינית

(תחילת ניסן תשע"ו)

תחילת ספטמבר בסוף שביעיתקרמבולה

אמצע אלול תשע"ה)

תחילת ספטמבר בסוף שמינית

(סוף אב תשע"ו)

אמצע פברואר שמינית

(תחילת אדר א' תשע"ו)

סוף יולי שביעיתרימון

(תחילת אב תשע"ה)

אמצע אוגוסט שמינית

(תחילת אב תשע"ו)

אמצע פברואר שמינית

(תחילת אדר א' תשע"ו)

תחילת אוגוסט שביעיתשזיף אירופאי (מאורך)

אמצע אב תשע"ה)

סוף ספטמבר בסוף שמינית

(תחילת תשרי תשע"ז)

סוף נובמבר שמינית

(תחילת כסלו תשע"ו)

תחילת מאי שביעיתשזיף יפני (עגול)

אמצע אייר תשע"ה)

אמצע מאי שמינית

(תחילת אייר תשע"ו)

אמצע דצמבר שמינית

(תחילת כסלו תשע"ו)

תחילת פברואר שביעיתשסק

אמצע שבט תשע"ה)

תחילת מרץ שמינית

(תחילת אדר א' תשע"ו)

תחילת יולי שביעית

(תחילת אב תשע"ה)

תחילת ספטמבר בסוף שביעיתשקד יבש

אמצע אלול תשע"ה)

אמצע ספטמבר בסוף שמינית

(סוף אב תשע"ו)

סוף ינואר שמינית

אמצע שבטתשע"ו)

סוף ינואר שמיניתסוף מאי שמיניתתחילת מאי שביעיתשקד ירוק
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שפות
עברית

English
 

קישורים מומלצים
שמיטת הארץ

מדרשת התורה והארץ
פורום חותם

במעגל השנה 
ראש השנה

יום כיפור
סוכות
חנוכה

ט"ו בשבט
פורים
פסח

שבועות

בית מדרש 
כשרות

הארץ ומצוותיה
חינוך ומשפחה

טכנולוגיה ורפואה
חברה ומשפט
אמונה והלכה

אקטואליה 
כתבות אחרונות
חדשות ועדכונים

 
שאל את הרב

מאגר שו"ת
מידע למתנדב

כלים 
ניוזלטר

ניוזלטר לחקלאים
לוח שנה עברי

ערך פרוטה
עדכוני כשרות

מחשבון הלכתי

אודות 
אודותינו

רבני המכון
גלריות

צור קשר
היה שותף

 

 
שבי דרום, ת.ד 18, ד.נ הנגב, 8536500
טל 08-6847325     פקס 08-6847055
Machon@toraland.org.il         דוא"ל

 
www.TWB.co.il האתר עוצב ונבנה ע"י

אמצע שבט תשע"ו)(תחילת אייר תשע"ו)אמצע אייר תשע"ה)

סוף אפריל שביעיתתאנה

(תחילת אייר תשע"ה)

סוף מאי שמינית

(תחילת אייר תשע"ו)

חנוכה שמינית

תחילת מאי שביעיתתות עץ

אמצע אייר תשע"ה)

תחילת מאי שמינית

(סוף ניסן תשע"ו)

סוף ספטמבר בתחילת שמינית

(תחילת תשרי תשע"ו)

תחילת אוגוסט שביעיתתמר

אמצע אב תשע"ה)

סוף ספטמבר בסוף שמינית

(תחילת תשרי תשע"ז)

פורים שמינית

תחילת אוקטובר שמיניתתפוז

(סוף אלול תשע"ו)

סוף נובמבר תשיעית

(סוף חשון תשע"ז)

סוף מאי שמינית

(תחילת אייר תשע"ו)

אמצע ספטמבר בתחילת שמיניתתפוז סיני

אב תשע"ו)

סוף ספטמבר בתחילת שמינית

(תחילת תשרי תשע"ו)

אמצע מרץ שמינית

(סוף אדר א' תשע"ו)

אמצע מאי שביעיתתפוח

(סוף אייר תשע"ה)

סוף יוני שמינית

(תחילת סיון תשע"ו)

אמצע ינואר שמינית

(סוף טבת תשע"ו)

הערה כללית- בפרי העץ אין גזירת ספיחין, נקטנו בלוחות אלו שהזמן הקובע לענין קדושת שביעית הוא החנטה. וכן, כל הלוחות המובאים
להלן נכתבו על פי חודשי החמה, זאת משום שתהליכח צמיחת הפירות והירקות הם לפי שנות החמה, התאריכים המובאים בסוגריים, הם

לפי התאריך העברי, ונכונים לשמיטה זו בלבד.

הלוחות העוסקים בפירות הוכנו בעזרת מר מאיר פרנקל ז"ל, מדריך חקלאי בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות, ואג' מרדכי
שומרון.

[1] תוצרת יבוא- לא חלים עליה דיני השביעית.

[2] יש סוברים שאין בהם ביעור, באגוזי מלך רוב המשווק בארץ- יבוא.
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