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לכבוד                                                                                                

31/10/2021 

 ראש העיר 

 

נטיעות   – א' לפקודת העיריות 27הנדון: הצעה לסדר לפי סעיף 

 ברחובות העיר בשנת השמיטה. 
 

 

 אנו נמצאים בשנת שמיטה. 

 מכבדים מאד את בעקרונות החברתיים והסביבתיים העומדים בבסיס שנת השמיטה.

איסור על עבודת האדמה והנאה מתוצרתה   –הן לשמיטת הארץ  תשנת השמיטה מתייחס 

 והן שמיטת כספים. 

כל השנים, ניסו למצוא פתרון הלכתי שיאפשר לחקלאות להתקיים ונמצא פתרון של היתר  

מכירה שעל פיו נמכרות הקרקעות לגוי ובכך נפטר הצורך מקיום מצוות שמיטה. גם  

 לנושא שמיטת הכספים נמצא פתרון הלכתי.

מיטת הקרקע, מהסיבות הסביבתיות והחקלאיות למרות שכמובן יש  מבינים היטב נושא ש

 קיום פתרונות של דישון וכו' אבל יש בסיס ערכי למצווה זו. 

לנטיעת עצים ברחובות העיר אין כל קשר להגיון העומד בבסיס שמיטת הקרקע. מדובר  

ב  בגומות קטנות, עם תשתית של חומרי בניה בבסיס המדרכות. אין כאן שאלה של טיו

 קרקע.

חייבים להמשיך לטעת ברחובות העיר. בקשנו להאיץ נטיעות לקראת שנת השמיטה  

ואפילו לא קבלנו מענה לפניה. הבאנו נושאי הנטיעה למועצת העיר ובין השאר ראש העיר 

. זה  המיד. ויש סקר בנושא בעיריי עהודיע שבכל גומה קיימת שיש בה תשתית מים, תינט

 לא נעשה.

מן חירום סביבתי, עם רצון ליצור תנאים להליכה ברחובות העיר אנחנו נמצאים בז 

ולרכיבה על אפנים, מעבר ליתרונות של הורדת טמפרטורות, קליטת פחמן, פליטת חמצן,  

 הורדת מפלס הרעש, קליטת אבק ועוד. 

רוצים להזכיר שבשנת שמיטה אין גם לכרות עצים, אלא אם יש בעיה בטיחותית שלא  

 לכריתה שהוגשו לאחרונה הסיבה לכריתה כתוב בטיחות...  סובלת דיחוי. בקשות

 

יש פתרונות הלכתיים יצירתיים למרכיבי שנת השמיטה ורק לנושא נטיעת העצים 

 ברחובות לא נמצא פתרון או לא דנו בסוגיה זו. 

 יש כמובן רשויות שנוטעות בשנת השמיטה. 
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 הצעת החלטה: 

 

וגרים ברחובות העיר, באותם מקומות שיש בשנת השמיטה העיריה  תמשיך לטעת עצים ב

 תשתית מוכנה לנטיעה. 

 

 בברכה 

 הדר לביא, פינחס כהנא, יעל סער.   –סיעת כפר סבא מתקדמת  

 

 מנכ"ל  -העתק: יובל בודניצקי 

 מיטל קולין עוזרת מנכ"ל  
 

  


