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 ט"אדר תשס' ט
                                           הודעה חשובה

 
מכיוון  שחלק  נכבד  מהיינות  בארץ  הינם  בקדושת  שביעית  במסגרת  אוצר  בית  הדין  של 

  יש .יש  לדאוג  בערב  פסח  לביעור  היינות,  שמני  הזיתמ  ואף  חלק  הרבנות  הראשית  לישראל

 : שלושה את הנוסח הבאפניב לבקש שבעל החנות המחזיקה תוצרת בקדושת שביעית יאמר




 
 

 )ושת שביעית הוא ערב חג השבועותביעור שמן הזית הקדוש בקדזמן (
 

  הביעור  המופיעים מועדי.  כמובן,    מועד  הביעור  שונהאחריםתמרים  או  פירות  ,    זיתיםלגבי

  להערכת בהתאםנקבעו  )  תמרים  ותאנים,  זיתים,    הביעור  לענביםמועדמלבד  (בלוחות  

 . במטעיםאלו המועד בו כבר לא ניתן למצוא פירות לגבי םאגרונומי
 

יש  תקופה  של  ספק  ולכן  לעתים,    פער  בין  הכתוב  בלוחות  למצב  בשטחלעתיםיש  ,  בפועל

יש  לבער  בנוסח  שלעיל  מיד  כשמגיע  מועד  תחילת ,  במקרה  כזה.  הביעורהאם  הגיע  מועד  

 .הספק שאין כוונה לזכות בפירות עד לאחר תום מועד ומרול, הספק
  

ואם  הם  הגיעו  לידי  אדם  פרטי  לאחר ,    מביעורפטורים  הנמצאים  ברשות  בית  הדין  פירות

 המשווקות  מומלץ  להחתים  את  כל  החנויות  לכן .מביעור  הם  פטורים  –מועד  הביעור  

 במועד  כזה  ובאופן,    בית  הדיןלשלוחי ב  ההופך  אותם"  הטופס  המצעל דיןתוצרת  אוצר  בית  

 .הביעור בית הדין והיא פטורה מחובת שותבר התוצרת תמצא הביעור
  

כאשר  במועד  הביעור  הם ,    לידו  לאחר  מועד  הביעורהגיעואו  שהפירות  ,    ששגג  ולא  ביערמי

 –ואדם  זה  לא  ביער  אותם  ,    פרטי  החייב  בביעוראדםלא  היו  ברשות  בית  הדין  אלא  בידי  

 .לידויבערם מיד כאשר הם יגיעו 
 

  וייטמןזאבהרב          

          
 ר ועדת שמיטה"יו         
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 ,נהלי מחלקות הכשרותמל
 
 

 ,שלום רב
 
 

 מינוי שליחות לחנויות המשווקות תוצרת אוצר בית דין :הנדון
 
 

מבקש   א"טייאור  שלג  דב  ל"ר  לישראל  בנשיאות  הרה"בית  הדין  לענייני  שמיטה  שליד  הרה

קייטרינגים ,    מסעדות,מחסני  ההפצה,  רשתות  השיווק,  החנויותעזרתכם  בהחתמת  את  

 .ב" על המסמך המצמלון שבאחריותכם הכשרותית-ובתי

 
ולמנוע  את ,  סמך  זה  נועד  למנוע  איסור  סחורה  בתוצרת  פירות  שיש  בה  קדושת  שביעיתמ

 .איסור התוצרת לאחר מועד הביעור
 

 .052-6016261    ' לפרטים ניתן לפנות לחתום מטה בטל

 
 ,בברכה

 

 
 אלון טננבאום

 מזכיר בית הדין
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 ט"אדר תשס' ט
 אישור הפצת תוצרת אוצר בית דין

 
להלן (_________________  בעל  חנות  ________________  הרינו  ממנים  בזה  את  

לציבור מטעם בית ) שמן וכדומה, יין(לעבוד בהפצת תוצרת אוצר בית דין ") בית הדיןשליח "

עד הגעת התוצרת ללקוחות הסופיים היא נשארת ברשות בית מוסכם שכש, הדין ובשליחותו

 . הדין

 
שליח  בית  הדין  אחראי  מטעם  בית  הדין  לידע  את  הקונים  בסימון  ברור  שהתוצרת  הינה 

 . תוצרת בקדושת שביעית המגיעה מאוצר בית הדין של הרבנות הראשית לישראל

 
י  שליח  בית  הדין  בעת "התשלום  שייגבה  בעת  חלוקת  התוצרת  מעבר  לתשלום  ששולם  ע

בית  הדין  ועבור  כל  הוצאותיו  האחרות קבלתה  מיועד  לכיסוי  הוצאותיו  בהשכרת  המקום  ל

 . על אחזקת המקום ועבור שכר טרחתו ועבודתו עבור בית הדין

 
מתחייב  שליח  בית  הדין  שלא  לגבות  בעת  חלוקת  תוצרת  בית  הדין  תשלום ,  למרות  האמור

מעבר  למחירי  השוק  הרגילים  לתוצרת  מקבילה  ולא  לגבות  תשלום  יתר  בגלל  יתרונה  של 

 .ת אוצר בית הדיןל כתוצר"התוצרת הנ

 

 
 זאב וייטמןהרב          

          
 ר ועדת שמיטה"יו         

 
 ________________ביום _______________  ובאתי על החתום בשם בית הדין 

 
 _______________________   ):מספר, רחוב, עיר(כתובת החנות 

 _______________________     :טלפון בעל החנות
 _______________________ :ל"ינוי הנמחתימת שליח בית הדין לאישור ה

 


