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לכבוד
הרב המקומי
ראש מועצה דתית
מנהל מחלקת הכשרות
מפקח ומשגיח הכשרות
די בכל אתר ואתר
שלום רב,
הנדון :נוהל קליטת תוצרת חקלאית בשנת שמיטה מ"היתר מכירה" – תשע"ה
עם כניסת שנת השמיטה הבעל"ט ,נשלמות ההכנות לקראת שיווק וקליטת התוצרת החקלאית בדרכים המותרות
על פי ההלכה וכפי הנחית ועדת השמיטה שע"י מועצת הרה"ר לישראל .במסגרת זו נדרשים המשגיחים הפועלים
במפעלים ,בחנויות ובבתי האוכל המושגחים להקפיד על כך שכל תוצרת המתקבלת במקומם החל מד' תשרי
תשע"ה מאושרת כדבעי בהתאם להנחיות הבאות:
 .1תוצרת חקלאית המשווקת ממחסני השיווק הגדולים המפוקחים על ידי רבנות מוסמכת לחנויות,
מלונות  ,מסעדות ,יצרנים וכד' תחת השגחת הרבנות המקומית ,תהיה מלווה כתמיד בתעודת
משלוח החתומה על יד משגיח המחסן המנפק בחותמת "ללא חשש טבל עורלה ושביעית בהשגחת
הרבנות המקומית" ובחתימת ידו .במידה והמחסן המנפק פועל על פי היתר המכירה יש להוסיף
לציון הכשרות גם את הסימון " על פי היתר המכירה של הרה"ר לישראל".
 .2על משגיחי מחסני השיווק המפוקחים  ,הקולטים תוצרת חקלאית ישירות מהמגדלים לוודא החל
מד' תשרי תשע"ה כי המגדל השולח את התוצרת פועל בשנת השמיטה באופן המותר על פי ההלכה.
באתר הבא) /http://shmitaisrael.co.il :תחת הכותרת "רשימת אישורי שמיטה"( ניתן לוודא זמנית
האם החקלאי מופיע ברשימת המגדלים אשר הסדירו את מכירת הקרקע באמצעות מינהלת
השמיטה הארצית וזאת בשל עיכוב במשלוח האישורים לחקלאים כתוצאה משיבושים הנובעים
מעיצומים בדואר .החל מר"ח חשוון תשע"ה  ,אין להסתפק יותר ברשימה זו בלבד ,אלא יש לדרוש
מהחקלאים להציג בעת משלוח התוצרת גם טופס "אישור להיתר שיווק עפ"י היתר המכירה"
מטעם מינהלת השמיטה הארצית עבור כל סוג גידול בנפרד.
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אגף כשרות ארצית
 .3יש להפריש תרומות ומעשרות מתוצרת היתר המכירה בלי ברכה כדמאי ,מעשר עני בהתניה של
מעשר שני.
 .4תוצרת חקלאית הגדלה בבתי גידול על מצע מנותק תקבל הכשר מהרבנות המקומית המוסמכת
בלבד .לגבי עלי ירק מפוקחים מחרקים הגדלים על גבי הקרקע על פי היתר המכירה ,תקפיד הרבנות
המקומית לסמן זאת במפורש על גבי האריזה ואין לסמנם כמהדרין.
 .5יש להנחות את הציבור להעדיף פרחים רב שנתיים .חנויות למכירת פרחים רשאיות לפנות בבקשה
לקבלת פיקוח מטעם הרבנות המקומית על מנת לוודא כי הפרחים המשווקים בהן גודלו בדרך
המותרת וזאת לפי החלטתו ושיקול דעתו של הרב המקומי.
 .6להוי ידוע שהצגת צילום של טופס "אישור להיתר שיווק עפ"י היתר מכירה" שניתן במקור
לחקלאים על ידי חנויות או משווקים בלתי מושגחים  ,תיחשב כעבירה על חוק איסור הונאה
בכשרות התשמ"ג –  1983והעושה זאת צפוי לנקיטת צעדים הקבועים בחוק.
 .7התבקשנו בשם מחלקת הונאה בכשרות להביא לידיעתכם כי חנויות בלתי מושגחות אשר תפרסמנה
את עצמן ככשרות לענין השמיטה ,בין אם על ידי גופים פרטיים ובין אם על ידי מצג כשרותי עצמי
כזה או אחר ,ללא השגחת רבנות מקומית מוסמכת צפויות אף הן לנקיטת אמצעים בהתאם לחוק.
 .8לברורים לגבי הסדרת אישורים לחקלאים וכד' יש לפנות למר אפרים אנטמן – ממונה שמיטה ארצי
טל' 02-5311198/68 :פקס' 02-5311332 :או במייל  . shmita@dat.gov.ilלגבי נהלי כשרות
במקומות המושגחים ,ניתן לפנות למדור למצוות התלויות בארץ ברה"ר לישראל 02-5313174/5 :או
במייל .matav@rabbinate.gov.il :

בברכת שנה טובה ומבורכת,

הרב יעקב סבג
ראש אגף הכשרות הארצי

הרב מרדכי בידרמן
מנהל המדור למצוות התלויות בארץ

העתק:
הרה"ג יצחק יוסף שליט"א – הראש"ל והרב הראשי לישראל
הרה"ג דוד לאו שליט"א – הרב הראשי לישראל
הרב אלי בן דהן שליט"א – סגן השר לשרותי דת
הרה"ג יעקב אריאל שליט"א – רב העיר רמת גן וחבר ועדת השמיטה
הרה"ג אברהם יוסף שליט"א – רב העיר חולון חבר מועצת הרה"ר וועדת השמיטה
מר אלחנן גלט – מנכ"ל המשרד לשרותי דת והרה"ר לישראל
מר הראל גולדברג ,עו"ד – היועמ"ש לרה"ר לישראל
ר' ז'ילבר כהן הי"ו – חבר ועדת השמיטה ברה"ר לישראל
מר אפרים אנטמן הי"ו – ממונה שמיטה ארצית – המשרד לשרותי דת
רבני ומנהלי המחלקות באגף הכשרות הארצי  -הרבנות הראשית לישראל
מר רפי יוחאי הי"ו – מנהל היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
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