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 נדון: העתקת ונטיעת עצים בשמיטה ה

הנחיות פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לאחר התייעצות עם אגרונום מוטי שומרון והרב יהודה עמיחי 

 ממכון התורה והארץ

 רקע:

 

העתקת עץ כמוהה על פי ההלכה בשנת השמיטה תשע"ה אסור לשתול צמחים ועצים מאחר ו

 אסור להעתיק עצים בשנת השמיטה. . כמו כן ע"פ ההלכה כשתילה

א)ב( כי על פקיד היערות לקחת בחשבון את שנת השמיטה ככל 15בפקודת היערות מצוין בסעיף 

 :כאשר ביקש זאת בעל הרישיוןשמדובר בהנחיות לנטיעה חליפית 

 את ,הרישיון מבקש זאת ביקש אם ,יערותה פקיד יביא בחשבון הנטיעה מועד קביעת לעניין "...

 ".שמיטה שנת של מועדה

  

 העתקות: .א

 : הנפקת רישיוןפקיד היערות להנחיות ל

המבקשים להעתיק עצים תוך  ככלל , החוק מאפשר הנפקת רישיון העתקה גם בשנת שמיטה.

ט שמירה על כללי שנת השמיטה יקבלו רישיון העתקה רגיל מפקיד היערות ויטמיעו את המפר

 .להלן המוצע

  

 תרשים מצורף בנספחמפרט ו

 

 ב. נטיעה חליפית:

א )ב( לפקודת היערות יקבע פקיד היערות את מועד הנטיעה החליפית תוך 15בהתאם לסעיף 

 זאת מבקש הרישיון. אם ידרושהתחשבות בשנת השמיטה 

 

  -הנחיות לפקיד היערות

 לעניין שנת השמיטה. התחשב בדרישתוובמועד הנטיעה החליפית ייקבע בתיאום עם בעל הרישיון 

 .אין כל שינוי בשאר התנאים לרבות שיטת החישוב וגביית ערבות בנקאית למימוש

 

 

 

 

 

 

 

 הנחיות להעתקה בשמיטה
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קט מוצע רום לפגיעה משמעותית ולנזק לפרוייקטים בהם עיכוב בהעתקה של עצים עלול לגבפרו

פרט טכני שמאפשר ביצוע העתקה בשנת השמיטה לתוך בור שיהיה מחופה ביריעה אטומה להלן 

שתיצור מעין מיכל סגור. דבר שיאפשר לבצע את העתקה. לאחר השמיטה יש צורך לחורר את 

 היריעה כדי לאפשר לשורשים לפרוץ את גבולות היריעה ולהתבסס בקרקע המקומית. 

 

 יק*.שלבי העבודה: מחייב מפרט מדו

 הכנת העץ להעתקה .1

 פלריג / יוטה וקשירה ע"מ שלא יתפורר.רשת / עטיפת גוש השורשים ב .2

ס"מ יותר  30-הכנת בור השתילה במיקום הסופי. מידות הבור תהינה בקוטר של כ .3

 מקוטר גוש השורשים.

ס"מ  30-חיפוי בור הנטיעה בשתי יריעות פלסטיק אטומות למים באופן שיש חפיפה של כ .4

 ראה ציור מצ"ב(בין היריעות )

טרפלן ]חומר /אשר הוספג בטריאוקסוןמאוורר ומעביר מים  הנחת "בלוק" מחומר סופג  .5

בין שתי היריעות למניעת יציאת שורשים מחוץ ליריעות, אך  המונע צמיחת שורשים 

 לאפשר ניקוז עודפי המים החוצה.

 ]???[הדבקת שתי היריעות יחד בסרט דביק למניעת יציאת שורשים לקרקע. .6

 ס"מ מעל לפני הקרקע. 20-יריעות הפלסטיק יבלטו כ .7

 לחורר את היריעות בדקר לעידוד השתרשות בקרקע. ישלאחר השמיטה  .8

 לכתית של ועדת השמיטה.לבדיקה ה הצעות לפרט טכני אחר יתקבלו בברכה ויובאו .9
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