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לכבוד
כבוד רבני ישראל
די בכל אתר ואתר
שלום רב,
הנדון :לקראת שמיטה תשס"ח
ברצוננו להביא לידיעתכם כי מועצת הרה"ר מינתה בישיבתה מיום ו' כסלו תשס"ז את הרב זאב וייטמן שליט"א
לעמוד בראש ועדת השמיטה מטעם הרבנות הראשית לישראל לקראת שמיטת תשס"ח.
המועצה גם החליטה בישיבתה זו שבשנת השמיטה הקרובה ייעשה מאמץ גדול לצמצם את ההסתמכות על "היתר
המכירה" למינימום האפשרי ולהפעילו רק במקרים בהם יתברר שיש חשש לפגיעה במערכת הכשרות הארצית או
בשעת דחק גדולה מבחינת פרנסת החקלאים ומבחינת החשש לנטישת החקלאות ע"י החקלאים היהודים.
כמו"כ ,החליטה המועצה שכל חקלאי יקבל הסבר מפורט מנציגי הרה"ר לישראל על האופציות העומדות לפניו
בשמיטה ,והמכירה תתבצע רק עבור מי שיוכח שיש לו את הזכויות החוקיות בקרקע ולמי שיוכל להתחייב לבצע
את המלאכות האסורות מהתורה ע"י גוי בלבד.
הרב זאב וייטמן שליט"א נתבקש לפעול בהתאם להחלטה זו של המועצה ולהשתדל ליישמה כרוחה וכלשונה.
אנו פונים בזאת לרבנים האזוריים ולרבני הישובים והערים לסייע לרבנות הראשית לישראל ולועדת השמיטה
לפעול ברוח זו בקרב החקלאים עמם הם נמצאים בקשר שוטף.
רצ"ב חוזר ראשון המיועד לחקלאים לקראת שנת השמיטה.
נודה לכם על הפצת החוזר הרצ"ב בין החקלאים עמם אתם נמצאים בקשר ,ואם תוכלו גם להסביר להם את
משמעות הדברים האמורים בו ולסייע להם במילוי נכון של הפרטים בטפסים המצורפים.
כמו כן נודה לכם באם תיצרו עמנו קשר כדי שאנשינו יגיעו לכל מקום על מנת להיפגש עמכם לצורך קבלת
אינפורמציה על הנעשה באזורכם ועל מנת לסייע בטיפול הנדרש מול החקלאים  -בהסברה ובהדרכה ,במילוי
הטפסים הנדרשים ובביצוע המכירה ובשנת השמיטה עצמה גם בפיקוח על עבודות הנעשות בשדות ובמטעים.
כוונת הרבנות הראשית לישראל היא להשקיע מאמצים לא רק בביצוע מכירת הקרקעות אלא גם במציאת חלופות
להיתר המכירה ,ולהשקיע מאמצים כדי שבמקומות בהם נדרשת המכירה היא תעשה עם גמירות דעת רבה יותר
למכר ולמשמעותו ולדברים שיש לשומרם ולהקפיד עליהם גם לאחר המכירה ,ונודה לכל מי שיוכל לסייע לנו לבצע
את הדברים בשטח.
בשאלות והערות ניתן לפנות בהתאם לאמור בסוף החוזר המצורף.
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