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 לוח קדושת שביעית ספיחין וביעור בגידולי גרגריםשנת 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 ספיחין וביעור בגידולי גרגרים

[1]קדושת שביעית ואיסורגרגרים
זמן הביעוראיסור ספיחין עדספיחין מ

בחר...

אין ביעוראין ספיחיןאין קדושהאורז [2]

אין ביעוראין ספיחיןאין קדושהאפונה

אמצע ספטמבר סוף שביעיתבוטנים

(סוף אלול תשע"ה)

אמצע ספטמבר סוף שמינית

(תחילת אלול תשע"ו)

סוף נובמבר שמינית

(אמצע כסליו תשע"ו)

תחילת יולי שביעיתגרעיני אבטיח

(אמצע תמוז תשע"ה)

תחילת יולי שמינית

(סוף סיוון תשע"ו)

סוף נובמבר שמינית

(אמצע כסליו תשע"ו)

אין ביעוראין ספיחיןאין קדושהגרעיני דלעת

אמצע אוגוסט שביעיתגרעיני חמניות

(סוף אב תשע"ה)

אמצע אוגוסט שמינית

(תחילת אב תשע"ו)

תחילת דצמבר שמינית

(אמצע כסלו תשע"ו)

תחילת אוגוסט שביעיתדוחן

טז' באב תשע"ה)

אמצע אוגוסט שמינית

(תחילת אב תשע"ו)

אמצע ספטמבר סוף שביעית

(סוף אלול תשע"ה)

אין ביעוראין ספיחיןאין קדושהזנגביל

אין ביעוראין ספיחיןאין קדושהחיטה [3]

תחילת יוני שביעיתחומוס

(אמצע סיון תשע"ה)

תחילת יוני שמינית

(סוף אייר תשע"ו)

תחילת דצמבר שמינית

(אמצע כסלו תשע"ו)

תחילת יוני שביעיתכוסבר

(אמצע סיוון תשע"ה)

תחילת יוני שמינית

(סוף אייר תשע"ו)

תחילת דצמבר שמינית

(אמצע כסלו תשע"ו)

אין ביעוראין ספיחיןאין קדושהלוביא (רוביא)

אין ביעוראין ספיחיןאין קדושהסויה

אין ביעוראין ספיחיןאין קדושהעדשים

תחילת אפריל שביעיתפול

(אמצע ניסן תשע"ה)

תחילת אפריל שמינית

(אמצע אדר ב' תשע"ו)

סוף נובמבר שמינית

(אמצע כסליו תשע"ו)

תחילת אוגוסט שביעיתפופקורן

(אמצע אב תשע"ה)

תחילת אוגוסט שמינית

(סוף תמוז תשע"ו)

סוף נובמבר שמינית

(אמצע כסליו תשע"ו)

אין ביעוראין ספיחיןאין קדושהפרג

אין ביעוראין ספיחיןאין קדושהקימל

אין ביעוראין ספיחיןאין קדושהקוואקר

אין ביעוראין ספיחיןאין קדושהשבולת שועל

אין ביעוראין ספיחיןאין קדושהשעועית יבשה

תחילת מאי שביעיתשעורה

(אמצע אייר תשע"ה)

תחילת מאי שמינית (אמצע ניסן
תשע"ו)

סוף נובמבר שמינית

(אמצע כסליו תשע"ו)

סוף דצמבר שמיניתגי בתשרי שביעיתתירס קלחים

(תחילת טבת תשע"ו)

אין ביעור [4]

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.

קרא עוד
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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

[1] בגידולים אלו שלב הגידול הקובע הוא שליש גידול.

[2] יבוא

[3] בשמיטה זו, כל החיטה למאכל בארץ אמורה להיות מיבוא, החיטה המקומית מופנית למאכל בהמה.

[4] מצוי בשדה כל השנה, לא חלה עליו חובת ביעור.
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http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
http://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
http://www.toraland.org.il/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94
http://www.toraland.org.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
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