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לכל רבני ישראל

קרבה שנת השבע
הנני מתכבד לסקור בפני כת"ר את הפעילות אשר נעשתה עד כה לקראת שנת השמיטה הבעל"ט ,חלק מהפעילות
לוותה במהמורות מובנות ,וחלקה האחר בקשיים בשל עמידה על העקרונות אשר התוותה הרבנות הראשית לישראל,
והכל כדי להבטיח שיווק תוצרת חקלאית כשרה וראויה בשנת השמיטה תשע"ה.
במסגרת פעילות זו הוצגו בפני כל חקלאי ארבע חלופות אשר בתחומן יוכל לגדל תוצרת חקלאית בשנת השמיטה,
אוצר בית דין ,מצעים מנותקים,שביתת הקרקע והיתר מכירה ,קיום אחת או יותר מהן על ידו ,יאפשר שיווק
תוצרתו החקלאית בשווקים ,דברים אילו הוצגו ע"י בכנסים רבים אשר ועדת השמיטה שע"י הרבנות הראשית
לישראל נטלה בהם חלק.
חקלאי אשר בחר לגדל את תוצרתו בשנת השמיטה בדרך של מכירת הקרקע לנוכרי ,באופן שע"י כך הקרקע הנמכרת
תהא מופקעת מדין חיוב השמיטה ,ולא יבוא ח"ו לידי עבירה בעבודת הקרקע בשביעית ,התחייב כי מלאכות
האסורות מדאורייתא זריעה ,זמירה ,קצירה ובצירה לא יעשו ע"י ישראל.
על כן בשנת השמיטה יונפקו אישורים על גידולים רק לאחר בדיקה כי אכן קיים החקלאי את התחייבותו ,לצורך כך
מונו  18מפקחים אשר כל אחד מהם אחראי על חבל ארץ אחר )רצ"ב רשימת המפקחים ודרך התקשרות איתם( ,אגב
ניתן להפנות למפקחים אילו ,חקלאים אשר התמהמהו מלבצע את המוטל עליהם.
שיתוף פעולה מצד כת"ר ,והקפדה של המשגיחים אשר תחת ידו כי האישור על הגידול שיוצג בפניהם תואם את
התוצרת הנקלטת ,ימנעו חדירת ירקות ופירות אשר אינם מאושרים לשיווק.
נודה לכת"ר על הבאת הדברים בפני סיטונאי הירקות והפירות במקומו ,כך נוכל לחסוך אי נעימויות במהלך שנת
השמיטה.
בשלהי הדברים היות וחז"ל הקדימו ואמרו שאין מזרזים אלא למזורזים ,נבקש את כת"ר לבדוק כי מחלקת הגינון
אשר מופקדת על הגינות הציבוריות במקומו נערכה כיאות לשמיטה ,הרבנות הראשית לישראל בראשותי תשמח
לסייע לכת"ר ככל שידרש.
בתפילה שנזכה לקיים מצוות שבת הארץ כהלכתה,
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