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 ז"אלול תשס' כ ,ד"בס
 

 דף מידע לרבני ערים ויישובים ומנהלי מחלקות כשרות בנושא 
 ח"חלוקת עבודה ותחומי אחריות וגורמים למתן מענה במהלך שנת השמיטה תשס

 

 הקדמה
בור  רחב  ככל ומתוך  רצון  לדאוג  שצי,  מתוך  מגמה  להגיע  לקיום  מירבי  של  מצוות  השמיטה  כהלכתה  מחד

קבעה  מועצת  הרבנות ,  ובמקביל  תוך  דאגה  לפרנסתם  של  החקלאים,  האפשר  לא  ייכשל  באיסורים  מאידך
, א"ג  שלמה  משה  עמאר  שליט"והרה,  ר  לישראל"הרה,  א"ג  יונה  יחיאל  מצגר  שליט"הראשית  בראשות  הרה

הרב ,  א"  אליהו  שליטהרב  שמואל,  א"ובשיתוף  ועדת  השמיטה  בראשות  הרב  ראוכברגר  שליט,  הראשון  לציון
ח  תבוצע  על  ידי  שני  רבנים  מומחים "שהפעלת  השמיטה  תשס,  א"א  והרב  רצון  ערוסי  שליט"גליקסברג  שליט

 . א"א והרב זאב וייטמן שליט"הרבנים שמונו הם הרב אברהם יוסף שליט. ובעלי ניסיון רב בתחומי השמיטה

מובאת  בפניכם  להלן  חלוקת ,  ת  השמיטהעל  מנת  שכל  רב  במקומו  יוכל  לפעול  בצורה  הטובה  ביותר  בשנ
 .א"א והרב זאב וייטמן שליט"תחומי האחריות בין הרב אברהם יוסף שליט

 מכירה .1
באמצעות )  שנתיים-גידולי  מאכל  חד(הרב  וייטמן  יטפל  במכירת  הקרקעות  למגדלי  הירקות  והקטניות   .א

 .מינהל מקרקעי ישראל והחתמת החקלאים
 .מספוא ופרחים, חיטה, כירות האחרות הכוללות מטעים ליצואהרב אברהם יוסף יטפל במ .ב
 .יהיה באחריות הרב אברהם יוסף, כולל ירקות, הטיפול בכל הערבה .ג

 אוצר בית דין .2
 .ד במטעים וביקבים"הסכמי אוצר בי, בכל מקום שניתן, הרב וייטמן ימשיך לקדם .א
ם  הסיטונאיים  בהתאם  להנחיות  הלכתיות  שינתנו פירות  אוצר  בית  דין  יתקבלו  ברשתות  השיווק  ובשווקי .ב

 .על ידי אוצר בית הדין ויסומנו כפירות אוצר בית דין
יבצעו  הרבנים  אברהם  יוסף ,  כדי  למנוע  חשש  מסחר  איסור  והפסד  פירות  הקדושים  בקדושת  שביעית 

 . א את כל הנדרש מבחינה הלכתית בלא להידרש להחתמה נוספת של החקלאים"וזאב וייטמן שליט

 כללי .3
אך בהיבט  המעשי  ולאור  האמור  מתבקשות  הרבנויות  המקומיות  לקבל  בכל  מקום  העומד  תחת  כשרותן   .א

תוצרת  פירות  או  ירקות  המאושרים  על  ידי  הרב  אברהם  יוסף  או  הרב  זאב  וייטמן  בהתאם  לחלוקה ורק  
 . דלעיל

חרת  הקדושה  בקדושת  שביעית על  הרבנויות  לדאוג  לסימון  של  תוצרת  אוצר  בית  דין  או  כל  תוצרת  א .ב
בחנויות  ולהנחות  את  המשגיחים  לעשות  את  כל  הנדרש  למנוע  הפסד  פירות  או  ירקות  הראויים  לאכילה 

 .ולמנוע מסחר אסור בהתאם להנחיות שיינתנו על ידי אוצר בית הדין
ושיתוף א  עובד  כגוף  אחד  תוך  תיאום  "צוות  השמיטה  בראשות  הרבנים  אברהם  יוסף  וזאב  וייטמן  שליט .ג

על  מנת  להבטיח  יעילות  מרבית  מומלץ  לרבני  מחלקות  הכשרות  לפנות  בכל  תחום  לרב  הממונה .  פעולה
 . לפי חלוקת התפקידים דלעיל

 
 :מספרי הטלפון והפקס של הרבנים הם
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