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במועצות הדתיות
שלום רב,
אמנם שנת השמיטה הסתיימה ,ומותר לזרוע ולשתול ,אך כידוע לכם דיני שנת השמיטה ביחס
לתוצרת שגדלה בשביעית הכוללים בתוכם את "קדושת השביעית" ו"איסור ספיחין" וכמו גם הצורך
בהיתר מכירה בכשרות הרגילה אינם מסתיימים באופן אוטומטי עם סיום שנת תשע"ה ,אלא
ממשיכים להתקיים גם לתוך השנה השמינית  -שנת תשע"ו .יש לבדוק עפ"י לוחות התאריכים
שהתפרסמו בתחילת השמיטה את סיום זמני "קדושת שביעית" ו"איסור ספיחין" לגבי כל גידול
וגידול.
ברצוננו לשוב ולהזכיר כי על פי הנחיות ועדת השמיטה שליד הרבנות הראשית לישראל לא תתאפשר
קליטת תוצרת חקלאית בשווקים מאת חקלאים שאין ברשותם "היתר שיווק".
הנכם מתבקשים להמשיך ולהקפיד ביתר שאת על הסחורה שנכנסת לשווקים הסיטונאיים ,בתי
אריזה ,מרלוגי"ם ומרכולים ,הנמצאים בתחום שיפוט המועצה המושגחת ,להלן מקבץ של הנחיות
וועדת השמיטה שליד הרבנות הראשית בנושא.
א .יש לוודא כי ברשות המספקים תוצרת חקלאית בשווקים יש גם "היתר שיווק" לשנה
השמינית ,בנוסף להיתר המכירה שקיבלו בתחילת שנת השמיטה.
ב .על המשגיחים להנחות את בעלי המרכולים המוכרים תוצרתם על פי "היתר מכירה" על
הצורך בהצגת תעודות "היתר שיווק" .ולא לאפשר הכנסת סחורה ללא היתר זה .התהליך
שנדרש מהחקלאים אינו מסובך ואינו כרוך בתשלום כלשהוא.
ג .במקרים שבהם חקלאים משווקים תוצרת ע"י תעודות משלוח של משווקים שונים ,יש
לבדוק עפ"י שם החקלאי המופיע ע"ג תעודת המשלוח.
במקרה וע"ג תעודת המשלוח לא מופיע שם החקלאי ,גם אם מופיע קוד כלשהוא שלדברי
המשווק הינו קוד של חקלאי שמופיע ברשימת החקלאים המאושרים ,יש לדרוש תעודת
כשרות לאותו המשווק או חותמת כשרות ע"ג תעודת המשלוח .כמובן שגם בשנה זו יש
לבדוק בפירות כרגיל לעניין ערלה ,בהתאם להנחיות בכל השנים.
להלן פרטי ההת קשרות עם מנהלת השמיטה לצורך קבלת מידע נוסף ככל שנדרש כולל מידע על
החקלאים שבצעו את התהליך וקיבלו "היתר לשיווק" .מוקד טלפוני, 02-5311111 :
פקס ,02-5311332 :מנהלת השמיטה( 02-5311126 :שרה) מיילShmita@dat.gov.il :
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