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 לכבוד

 נותני ההכשרהרבנים 
 בכל אתר ואתרדי 

 
 , למפעלי המזון ותוצריוחוזר שיצא להלן 

 

 
 הכנות והנחיות לשנת השמיטה: הנדון

 :כללי. 1
ט  אנו  מציעים  לכם  את "במסגרת  הכנות  הרבנות  הראשית  לישראל  לשנת  השמיטה  הבעל

  מקומי  לה  תזדקקו  בשנת עזרתנו  בהסדרת  כשרות  תוצרת  הירקות  והפירות  מייצור
כולל  אופן  סימון  המוצרים  וסיוע  בפתרון ,  ובמתן  הנחיות  עבודה  לשנת  השמיטה,  השמיטה

 .בעיות שמתעוררות כתוצאה משנת השמיטה
-5377872 / 6993431-03בפקס , 0526016261לצורך מתן סיוע כזה ניתן לפנות לאלון בטלפון  

 . il.co.anelDshmita@eאו במייל , 02
 
 :הצורך באישורי כשרות. 2

ירקות  שנלקטו  בשנת  השמיטה  ופירות  שחנטו (תוצרת  הירקות  והפירות  של  שנת  השמיטה  
תאושר  רק  בליווי  אישור  כשרות  המאשר  שאין  בתוצרת  זו  חשש  איסורי )  בשנת  השמיטה

 .שמיטה
 . עית ועובדה זו תצוין באישורי הכשרותבחלק מתוצרת השנה השביעית יש קדושת שבי

 
 :תוצרת שאין בה קדושת שביעית. 3

תוצרת  מקומית  שאין  בה  קדושת  שביעית  הינה  תוצרת  שגדלה  על  קרקעות  השייכים  ללא 
בכלל  זה  גם  קרקעות  שנמכרו  ללא  יהודי  למשך  שנת  השמיטה  במסגרת  היתר (יהודים  
קרקע  והנמצא  מתחת  לגג  או  תוצרת או  תוצרת  שגדלה  במצע  גידול  המנותק  מה)  המכירה

 ).מדרום לנחל צין(שגדלה באזור הערבה והנגב הדרומי 
 
 :תוצרת עם קדושת שביעית. 4

תוצרת ,  תוצרת  שיש  בה  קדושת  שביעית  יכולה  להיות  תוצרת  המגיעה  מאוצר  בית  דין
או  תוצרת  הגדלה  בחממה ,  מחקלאים  לא  יהודים  המגדלים  על  שטחים  השייכים  ליהודים

 . צע מנותקללא מ
והנחיות  לגבי  אופן  שיווק ,  שימוש  בתוצרת  כזו  מחייב  סימון  מתאים  על  גבי  האריזה

 .התוצרת
 

וכדי  שלספקים  שלכם  לא  תיווצר  בעיה ,  כדי  שלא  תיווצר  בעיה  בקליטת  סחורה  בשמיטה
אנא  וודאו  עם  החקלאים  המספקים  לכם  את  תוצרתם    שהם ,  בשיווק  תוצרתם  בשביעית

ניתן  לברר  בכתובות  הרשומות  לעיל ,  לחלופין.  ר  לישראל"ציגי  הרהי  נ"אכן  מטופלים  ע
 .שאכן החקלאים נמצאים בטיפולנו

     
 

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

 


