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 ח" תשס שמיטהלקראת: הנדון
  

א "שליטאת  הרב  זאב  וייטמן   ז"כסלו  תשס'  מיום  ו  ר  מינתה  בישיבתה"  הרהמועצת  להביא  לידיעתכם  כי  ברצוננו
  .ח"לישראל לקראת שמיטת תשס הראשית הרבנות מטעם השמיטהד בראש ועדת ולעמ

  
היתר "  השמיטה  הקרובה  ייעשה  מאמץ  גדול  לצמצם  את  ההסתמכות  על  שבשנתבישיבתה  זו     החליטהגם המועצה
או  במקרים  בהם  יתברר  שיש  חשש  לפגיעה  במערכת  הכשרות  הארצית   ולהפעילו  רקהאפשרי  למינימום  "המכירה

    .היהודיםי החקלאים "ע החקלאות קלאים ומבחינת החשש לנטישתפרנסת הח  גדולה מבחינתדחקבשעת 
  

ר  לישראל  על  האופציות  העומדות  לפניו "מנציגי  הרה מפורט   הסבריקבלשכל  חקלאי   החליטה  המועצה,  כ"כמו
החוקיות  בקרקע  ולמי  שיוכל  להתחייב  לבצע  שיוכח  שיש  לו  את  הזכויות עבור  מי   רקתתבצעוהמכירה   ,בשמיטה

 .י גוי בלבד"ות האסורות מהתורה ע המלאכאת
  

   . להחלטה זו של המועצה ולהשתדל ליישמה כרוחה וכלשונהבהתאםנתבקש לפעול א "שליט זאב וייטמן הרב
  

  הישובים  והערים  לסייע  לרבנות  הראשית  לישראל  ולועדת  השמיטה ולרבנילרבנים  האזוריים   בזאת   פוניםאנו
 . נמצאים בקשר שוטףעמם הם   החקלאיםבקרב זולפעול ברוח 

  
   . שנת השמיטהלקראתהמיועד לחקלאים  ב חוזר ראשון"רצ

  
להסביר  להם  את  ואם  תוכלו  גם ,אתם  נמצאים  בקשר   החקלאים  עמםביןב  "החוזר  הרצ   לכם  על  הפצתנודה

 .בטפסים המצורפים  בו ולסייע להם במילוי נכון של הפרטיםהאמוריםהדברים  משמעות
  

באם  תיצרו  עמנו  קשר  כדי  שאנשינו  יגיעו  לכל  מקום  על  מנת  להיפגש  עמכם  לצורך  קבלת כמו  כן  נודה  לכם  
במילוי ,  ובהדרכה   בהסברה-  ועל  מנת  לסייע  בטיפול  הנדרש  מול  החקלאים  באזורכםאינפורמציה  על  הנעשה  

 .ובמטעיםבפיקוח על עבודות הנעשות בשדות   ובביצוע המכירה ובשנת השמיטה עצמה גםהנדרשיםהטפסים 
  

  חלופות במציאת  מאמצים  לא  רק  בביצוע  מכירת  הקרקעות  אלא  גם  להשקיע  הרבנות  הראשית  לישראל  היא  כוונת
גמירות  דעת  רבה  יותר  עם   מאמצים  כדי  שבמקומות  בהם  נדרשת  המכירה  היא  תעשהולהשקיע,  להיתר  המכירה

לבצע    לסייע  לנושיוכלה  לכל  מי  ונוד,    ולמשמעותו  ולדברים  שיש  לשומרם  ולהקפיד  עליהם  גם  לאחר  המכירהלמכר
   .את הדברים בשטח

  
 . בסוף החוזר המצורףלאמור והערות ניתן לפנות בהתאם בשאלות

  
 

 ,בברכה                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                    
  עודד וינר                                                                                                                                                     

  
 

 א"בנים הראשיים לישראל שליטהר: העתק
 בנות הראשית לישראלהר מועצתחברי             
 א " שליטוייטמןזאב הרב             


