
נקיון החצר
חצר שסביב הבית שאין בה צמחי גינה או עצי נוי וכל שנה מנקים אותה, ואינה 	 

משמשת לשתילה )כגון חצר המיועדת למשחק(, ולא מתכוננים לשתול בה אחרי 
שמיטה, מותר לנקות אותה מפסולת ולכלוך.  

נקיון הגינה

ניקוי גינה שיש בה צמחי נוי או עצים, עשוי להחשב למלאכה האסורה בשביעית, אך 	 
אם כוונתו היא רק לשם נקיון הגינה, ואינו מתכוון כלל לתועלת הצמחים או להכשרת 

הקרקע, מותר לפנות פסולת של ניירות ושאר פסולת, כדרך שעושה בשאר השנים. 
אולם אין לסלק אבנים, ואם מסלק את האבנים כדי למנוע נזקים מותר.

ניכוש עשבים 
בחצר שאינה 

זרועה

בעיקרון הדבר אסור בשביעית משום שהוא מכשיר את הקרקע לזריעה. אך אם הניכוש 	 
הוא לנוי, וכן למניעת שריפות או להרחקת זוחלים, כשרגיל לנכש עשבים אלו בכל שנה 

למטרות אלו, מותר לו לנכשם גם בשמיטה, כשאין בכוונתו לעשות גינה במקום זה. 
אך בכל אופן אסור לעקור את העשבים עם שורשיהם אלא יקצץ את גבעולי העשבים 	 

בלבד.

ניכוש עשבים 
בגינה או חצר 
שגדלים בה 

צמחים

ניכוש העשבים בקרבת הצמחים שבגינה מסייע לצמיחתם, והדבר בעייתי בשנת 	 
השמיטה, ולכן לא ינכש את עשבי הבר בסמיכות לצמחיה, גם אם אינו מתכוון כלל 
לתועלת הצמחים, אלא רק לנקיון או למניעת שריפות וכדומה. ומכל מקום במקרה 

הצורך רשאי לחנוק את עשבי הבר ביריעת פלסטיק. ויש המתירים אף לקוצצם באופן 
שיהיה גבוה מהרגיל, כך שמשאיר מהם גובה ניכר מעל פני הקרקע. 

גיזום גדר חיה 

מותר לגזום גדר חיה לנוי כדי לשמור על צורת הגדר )וכן מותר ליצור בתוך הגדר חיה פתח 	 
למעבר(, וראוי לעשות זאת על ידי גוי או בשינוי )כגון שימוש במגזמה ידנית ולא במגזמה 

חשמלית(. 
לעומת זאת, בגדר חיה חדשה שענפיה דלילים עדיין, הגיזום מועיל למלא את החורים – 	 

ולכן אסור לגום גדר זו בשנת השמיטה. אך מותר לגוזמה באם מפריעה למעבר, אלא שיש 
לגזום אך ורק את החלק המפריע למעבר, וכדאי לגזום בשינוי או על ידי נכרי.

העברת עציץ 
ממקום למקום

עציץ הנמצא בבית אין להוציאו אל מחוץ לבית ואפילו אינו נקוב, וכן אין להוציאו 	 
למרפסת שאינה מקורה או להסיר את הגג מעליו. אם נצרך להוציא עציץ אל המרפסת, 

יעטוף אותו תחילה היטב מכל צדדיו בניילון או בנייר כסף. והעברת עציץ ממקום למקום 
בתוך הבית )על גבי אותו סוג ריצוף(, מותרת.

קניית פרחים 
לחג

פרחים הנמכרים בדוכנים וחנויות רגילות, יש בהם בעיות רבות בשנת השמיטה, ועל כן 	 
בשנת השמיטה יש לרכוש רק בחנות שומרת שמיטה עם כשרות מסודרת.

מי שקיבל זר פרחי נוי שאינם ריחניים, שנקנה מחנות שאינה שומרת שמיטה, אפשר 	 
ליהנות מפרחים אלו אם כבר נקנו, )כיוון שאין בהם קדושת שביעית, אמנם אנו לא רוצים 

לסייע למגדלים ומשווקים פרחים אלו באיסור. אבל אם כבר נקנו, אין איסור ליהנות 
מהם(.
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בשנת השמיטה
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