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ט"ז תמוז תשס"ז
חוזר מס' 3

בס"ד
לכבוד
רבני ערים וישובים
רבני מחלקות הכשרות
די בכל אתר,
השלום והברכה,
הנדון :היערכות לקראת שנת השמיטה

השאיפה המוסכמת על הכל היא להגיע למצב שלא נזדקק עוד לשימוש ב"היתר המכירה",
כדי להדר במצוות השמיטה .כשאיפת מרן הגרא"י קוק זצ"ל אשר קבע כי היתר המכירה
הוא עד המועד בו נוכל לקיים את מצות השמיטה במלואה .לפיכך ,החליטה מועצת הרבנות
הראשית לישראל לצמצם את "היתר המכירה" עד כמה שאפשר .בהתאם לכך ,אנו פונים
מזה חודשים באופן אישי לכל חקלאי ,כדי שיהדר במצוות השמיטה.
כמו כן" ,היתר המכירה" יופעל רק לגבי גידולים וחקלאים שאין להם אפשרות לשמור
שמיטה כהלכתה במסגרות אחרות כגון :מצעים מנותקים ,אוצר בית דין וזריעה מוקדמת
וכדומה.
אחת הדוגמאות בהן יש אופציה של שמירת שמיטה ללא היתר מכירה היא מטעי הפרי
והבננות ,שלגביהם החליטה מועצת הרה"ר לישראל להפעיל אוצר בית דין ארצי ,שיכלול
הקפדה על אי עשיית מלאכות אסורות במטעים בשנת השמיטה .שיווק היבול במסגרות
השיווק הקיימות באמצעות שליחות מטעם ביה"ד.
ע"פ אותה החלטה ייעשה היתר מכירה למטעים המייעדים את תוצרתם ליצוא או לנכרים.
פירות המטעים שקרקעותיהם לא יימכרו ויהיו במסגרת אוצר בית הדין הארצי של הרבנות
הראשית לישראל יהיו בקדושת שביעית והפירות הללו יהיו פטורים מהפרשת תרומות
ומעשרות.
הרבנויות המקומיות נקראות לסייע לנציגי ביה"ד והמפקחים להסביר לבעלי חנויות
הפירות העומדות תחת השגחתם ולמשגיחי הכשרות העובדים מטעמם ,שמכיוון שהפירות
בקדושת שביעית ,ובעלי החנויות משמשים כשליחי אוצר ביה"ד לחלוקת הפירות לציבור,
עליהם להקפיד על ההסכמים עם ביה"ד שלא להעלות את מחירי תוצרת השביעית מעבר
למחירי השוק הרגילים ,ולהקפיד שפער המחירים הנקבע על ידם לא יהיה מעבר לכיסוי כל
הוצאותיהם באחזקת החנות ותשלום שכרם בעין יפה עפ"י קביעת ביה"ד .כמו"כ ,על בעלי
החנויות והמשגיחים לוודא שהפירות מסומנים בחנות באופן ברור כפירות הקדושים
בקדושת שביעית.

בית יהב ,ירמיהו  ,80ירושלים ,ת.ד 36016 ,מיקוד  ,91360פקס 5377872-02
Beit Yahav, 80 Yirmiyahu St., Jerusalem P.O.B. 36016 Fax 02-5377872

1


THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL

כמו"כ ,ראוי לעודד את בעלי החנויות ליעד את הפחת הנשאר מהפירות שבקדושת שביעית
לאביוני עמך ,ולהדריכם שכאשר הפירות נמצאים על סף קלקול והם עלולים לגרום נזק
לבריאות הציבור או לפגוע בפירות אחרים מותר לפנותם.
על אופני השימוש והפינוי תגענה אי"ה הוראות מפורטות בעתיד.
הרבנות הראשית לישראל מתכוונת להכין קובץ מעודכן שיופץ לרבנויות לקראת ערב ר"ה
תשס"ח ובו יפורטו כל החקלאים שמכרו את אדמותיהם במסגרת היתר המכירה,
החקלאים שמגדלים את תוצרתם על מצע מנותק בחממה או שתוצרתם כשרה גם ללא
היתר המכירה מסיבות אחרות ,וכן החקלאים ,בתי האריזה והמפעלים הנמצאים במסגרת
אוצר בי"ד.
בהתאם להחלטת מועצת הרה"ר לא יופעל השימוש בהיתר המכירה לצורכי גינון ונוי הן
ברשויות המקומיות ובודאי בכל הגינות הפרטיות ובתחום זה יש להקפיד על שמירת
שמיטה כהלכתה ,ולהימנע מנטיעה ושתילה במהלך כל שנת השמיטה ולהסתפק באחזקת
הקיים .כל רבנות צריכה ליידע בהחלטה זו את הרשות המקומית שבאיזורה.
הרבנים המקומיים מתבקשים לפנות בכתב ובע"פ אל ועדי הבתים המשותפים שיש בהם
גינות נוי ,לשמור שמיטה כהלכתה ולהסביר להם את ההלכות המותרות בטיפול בגינות נוי
בשנת השמיטה.
הרבנות הראשית תפרסם אי"ה חוברת מיוחדת בנושא זה שתופץ ברבים.
בימים אלו החל שלב החתמת החקלאים על הטפסים והשטרות הנדרשים ,בין על שטרי
המכר ובין על הסכמי אוצר בי"ד.
הרבנים המקומיים והאזוריים מתבקשים להגיש את הסיוע הנחוץ לצוותי הרבנות
הראשית הפועלים בשטח ומטפלים בחקלאים ובמפעלים ובכל הנדרש לצורך ההכנות
הנחוצות לקראת שנת השמיטה.
יה"ר שנזכה להיות בין גבורי הכח – שומרי שביעית בשלמותה .והקב"ה ישלח לנו במהרה
גואל צדק לזכות ולקיים שמיטות ויובלות ,אכי"ר.
בדבר שאלות ובירורים ניתן לפנות לאלון בטלפון ,052-6016261 :בפקס/ 03-6993431 :
 ,02-5377872באימייל.shmita@eDanel.co.il :

בברכת שמים מעל
ועדת השמיטה שע"י מועצת הרה"ר לישראל
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