ב"ה

חקלאים שלום
כידוע ,על פי ההלכה היהודית קיימות מגבלות בעיבוד האדמה בשנת השמיטה (שתתחיל בראש
השנה )6.9.21 ,ויש להיערך בהתאם ולפעול באחד המסלולים המוכרים ע"י הרבנות הראשית
(השבתה ,אוצר בית דין ,מצעים מנותקים ,היתר המכירה).
מסמך זה מיועד לחקלאים שבחרו במסלול של "היתר המכירה" .לגבי מסלולים אחרים ,ישנו פירוט
בחלק ב' של מסמך זה.
יובהר כי תהליך ההכנה לשמיטה ניתן בחינם ע"י המדינה ואינו כרוך בתשלום כל שהוא מצד
החקלאי.
להלן השלבים הנדרשים במסגרת המסלול של היתר המכירה ובאופן שיוביל לקבלת היתר שיווק
לתוצרת חקלאית בשנת השמיטה












מילוי טופס דיגיטלי והזנת פרטי החקלאי ,החלקות הרלוונטיות ,בעלי הקרקע וסוגי
הגידולים
שיחה טלפונית עם מפקח לצורך השלמת פרטים ותיאום פגישה
פגישה עם מפקח לצורך הבנת התהליך ,קבלת החלטה סופית ,ביצוע קניין וחתימה
חתימת החקלאי על טופס הרשאה למכירת הקרקע (במהלך הפגישה עם המפקח)
חתימת החקלאי על התחייבות להקפדה על ההנחיות במהלך השמיטה
פנייה של החקלאי אל בעלי הקרקע ,קבלת הסכמה למכירה וחתימת הבעלים באמצעות
דוא"לSMS/
עדכון חב' מילגם וקבלת אישור ראשוני שהושלמו התהליכים המקדימים לביצוע היתר
המכירה
מכירת כלל הקרקעות לגוי ע"י נציג הרבנות הראשית ורמ"י
עיבוד הקרקע באופן שתואם את ההנחיות .בשלב זה תתבצע בקרה באמצעות המפקחים
קבלת היתר שיווק (כשבועיים לפני מועד השיווק המתוכנן)
שיווק הסחורה בערוצים המקובלים

למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות ישירות למפקח האיזורי לפי הטבלה המצורפת:
אזור בארץ
רמת הגולן עמק הירדן
גליל עליון ,מבואות חרמון ,מטולה ,קרית שמונה ,יבניאל ,מגדל
מרום גליל ,יסוד המעלה ,ראש פינה חצור ,מירון ,צפת ,עמק
המעיינות
מטה אשר ,משגב ,מעלה יוסף ,נהריה,
זכרון ,זבולון ,פרדס חנה ,חוף הכרמל ,קריות ,יקנעם ,רמת ישי,
מגדל העמק ,בנימינה(גבעת עדה)
גלבוע ,עמק יזרעאל ,גליל תחתון ,כפר תבור,
בקעת הירדן ,מטה בנימין ,שומרון ,הר חברון ,גוש עציון ,מגילות,
תמר
עמק חפר מנשה ,מגידו
דרום השרון ,חוף השרון ,הוד השרון ,רמת השרון ,רעננה ,כפר
סבא,קדימה ,לב השרון ,אבן יהודה ,כפר יונה ,נתניה ,תל מונד,
גזר ,מודיעין ,חבל מודיעים ,מטה יהודה ,ירושלים ,בית שמש
באר טוביה ,יואב
באר יעקב ,גדרות ,גן יבנה ,חבל יבנה ,גדרה ,עמק לוד ,נחל שורק,
קרית עקרון ,ברנר ,גן רווה ,רמת נגב
חוף אשקלון ,שדות נגב ,בני שמעון ,שער הנגב
שפיר ,לכיש
אשכול ,מרחבים,
הערבה תיכונה ,חבל אילות,

שם מפקח
גולן ליס
מתן כהן

טלפון
053-5302053
055-6662995

goliss7242@gmail.com
rhtn601@gmail.com

מייל

יצחק דנן
אריאל חזקיה

586698718
055-6682336

izak9080@gmail.com
ar6682336@gmail.com

אברהם בן חיים
יוסי כהן

050-6805434
050-7434493

avibenhaim2014@gmail.com
yossich5@walla.com

דוד אברהם
אוהד ויזאן

058-3999136
054-2422328

da497833@gmail.com
ohadvizan@gmail.com

ירון בגדרי
משה מזרחי
רפאל בן עזרי

052-9240655
054-4544520
050-8463949

Yaronbogdar@gmail.com
mm@101.org.il
rafibenizri@gmail.com

דוד חנונה
אבישי בן דוד
יהודה ישראל כהן
חיים אביבי
יאיר בניזמן

054-6988552
052-3680774
053-8501324
050-3133310
054-2488903

david66143@gmail.com
noavishay@gmail.com
0533105595a@gmail.com
haima23@outlook.com
ybenziman@gmail.com
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כמו כן ניתן לפנות לחברת מילגם בדוא"ל בכתובתshmita@milgam.co.il :
או במוקד הטלפוני 073-2088561 -
____________________________________________________________
להלן פירוט המסלולים המותאמים לשנת השמיטה .יש לעיין היטב בכדי לבחור את המסלול
המתאים לכם.
 .1השבתת הקרקע הימנעות מעשיית מלאכה במשך שנת השמיטה ,למעט מלאכת שמירה
על קיום העצים -מסלול זה מחייב גם את הפקרת הסחורה והוא נתמך ע"י משרד
החקלאות בנוהל תמיכות המתפרסם באתר משרד החקלאות.
 .2אוצר בית דין – בית הדין חוכר את השדה בשנת השמיטה ומעבד הקרקע ממונה כשליח
לעשות את הפעולות המותרות בשמיטה  -מסלול המופעל באמצעות מספר גופים שיפעלו
בתיאום ואישור הרבנות הראשית לישראל וייתכן שיקבלו תמיכה ממשלתית במידה
ויאושר תקציב ייעודי לנושא.
 .3פתרונות נוספים – זריעה מוקדמת ,או לחילופין -גידול על מצעים מנותקים מהקרקע
ובתוך חממות ,באופן זה ניתן לגדל גידולים שלא תחול עליהם קדושת שביעית ,חלופה זו
מתאימה בעיקר לגידולי שדה  -מידע מפורט לגבי פתרונות אלה יפורסם בהמשך.
 .4היתר מכירה – .היות ובימים אלה אין אפשרות מעשית שכל החקלאים בארץ ישראל
יקיימו את מצוות השמיטה בשלמותה ,הרבנות הראשית מאפשרת את מכירת הקרקע
לאדם שאינו יהודי וכך הקרקע הנמכרת מופקעת מדין חיוב השמיטה ,בפתרון זה
המלאכות האסורות מהתורה – זריעה ,זמירה ,קצירה ובצירה אינן מותרות באופן הרגיל,
וצריך לעשותן ע"י אדם שאינו יהודי  -במסגרת מסלול זה יפעלו מפקחים של חברת מילגם,
הפועלים כנציגי הרבנות הראשית לישראל והם ייפגשו עם החקלאים ויקיימו את
התהליך שתואר לעיל ועיקרו -קבלת הרשאה וייפוי כח למכירת הקרקע לאדם שאינו
יהודי ובכך ניתן יהיה לבצע פעולות חקלאיות בקרקע ,למעט מלאכות ופעולות מסוימות
שיתבצעו ע"י אנשים שאינם יהודים ובשינוים מסוימים שיוסברו לחקלאי.
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