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 בהנו"א

 

ביוזמת המועצה  ,תשפ"בשנת השמיטה  לקראתבית הדין הוקם 

הדתית של גוש עציון בראשות הרב רפי אוסטרוף, כדי לתת מענה 

לקיבוצים ולחקלאים פרטיים בגוש עציון המעוניינים לקיים את 

, וכן לאפשר אספקת מיטה, מבלי להיזקק להיתר המכירהמצוות הש

 תוצרת חקלאית בכשרות מהודרת לצרכנים תושבי גוש עציון.

 

בית הדין היא מציאת פתרון הלכתי מהודר לחקלאי,  מטרת

המאפשר לו לקיים את מצוות השמיטה כהלכתה, כשהוא מפקיר 

 את פירותיו, ומבקש מבית הדין לחלקם באמצעות האוצר, וזאת

כדי לספק תוצרת רק בשונה מרוב בתי הדין האחרים שהוקמו 

 חקלאית מהודרת לצרכן. 

 

בית הדין מלווה את כל החקלאים שבאו בשעריו, ומנחה אותם 

 אילו פעולות מותר לעשות בשנת השמיטה על פי ההלכה הפסוקה. 

 

של בית הדין עשרות חקלאים  בליווי בעקבות זאת, בית הדין פועל 

תחת חסותו של בית הדין פועלים גם קיבוצים,  ברחבי הארץ.

נפרס על טיפולו של בית הדין  מושבים שיתופיים, יקבים ובתי בד.

קבים, מטעי זיתים לשמן בהם: ענבי יין ויגוון רחב של גידולים, ומ

  , פירות שונים וירקות. ודובדבנים

 

אוצר בית הדין של גוש עציון הוא אוצר ללא גב כלכלי. בית הדין 

ותם על הסכם מפורט עם כל חקלאי, שבו מוגדרות המלאכות ח

תוך התייעצות עם מדריכים  –המותרות והאסורות בשמיטה 

חקלאיים, שכרו של החקלאי כשליח בית הדין ואפיקי השיווק 

 המאושרים על ידי בית הדין. 
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 מלווה:  אוצר בית הדין 

חקלאים שומרי תורה ומצוות ויראי שמיים, שמגמתם היא  א. 

 , יים את מצוות השמיטה באופן מהודרלק

  ב. חקלאים שמספקים תוצרת לחנויות בגוש עציון. 

 

בית הדין מקיים קשר רציף עם החקלאים באמצעות ביקורים, 

מעקב טלפוני ומענה פיקוח בשטח הגידול, בתי אריזה ומרלו"ג, וב

הלכתיות. בית הדין לקח על עצמו לפעול ככל יכולתו על שאלות 

 כדי שהתוצרת של החקלאים תאושר בשווקים ברחבי הארץ.

 

בית הדין אינו גובה תשלום מהחקלאים בעבור עבודתו, ובכך 

מצמצם את העלויות ומאפשר תשלום בעין יפה לחקלאי מחד, 

ומכירת הפירות במחיר שאינו עולה על המחיר הממוצע בשוק 

דך. המועצה הדתית של גוש עציון מממנת את עלויות בית מאי

 הדין, מסייעת בארגון ובצדדים המנהליים ומספקת שירותי משרד.

 

 : הרכב בית הדין

אלון שבות , רבה של רב היישוב  – שליט"א זאב ויטמן  הרב 

'תנובה' ולשעבר יו"ר ועדת השמיטה של הרבנות הראשית לישראל 

 בשמיטות הקודמות. 

 כפר עציון  קיבוץרב  - שליט"א משה שפטר הרב 

 מגדל עוז הקבוץ רב  - שליט"א אורי סמט הרב 

 ראש צוריםרב קיבוץ  - שליט"א מרדכי ורדי הרב 

רב קהילת אלון שבות דרום ומחבר  - הרב יוסף צבי רימון שליט"א

 הלכה ממקורה". –הספר "שמיטה 

רב הישוב אלעזר, הממונה על מתן  , שליט"א חיים אירם הרב 

תעודות הכשרות במועצה האזורית , מטעם הרבנות הראשית 

 לישראל. 

 ליד בית הדין פועלים : 

  מנהל בית הדין ופעילות השמיטה בגוש עציון. -אבי ספקטור

 מייעץ לבית הדין משגיח בכיר בתנובה,  – הרב אלון טננבוים 
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ניסיון רב בכשרות בכלל  חברי בית הדין הם מורי הוראה בעלי

ובשמיטה בפרט, מהם רבני יישובים וקיבוצים, ומהם מחברי 

ספרים הלכתיים חשובים בענייני כשרות ושמיטה. חברי בית הדין 

פועלים על בסיס התנדבותי מתוך תחושת שליחות ומתוך רצון 

 לקדם את פתרון אוצר בית הדין בעם ישראל.

 

ירות שבהן הם מכריעים חברי בית הדין מקיימים ישיבות סד

בנושאים ההלכתיים העולים על שולחן בית הדין, ומתווים את 

 דרכי ההתנהלות של בית הדין ושל שלוחיו.

 

 שיתופי פעולה

מתוך הרצון לקדם את קיום מצוות השמיטה ולקדם את מוסד 

אוצר בית הדין, בית הדין משתף פעולה עם אוצרות בית דין 

 אחרים. 

 

 

מכל גורמי השיווק והכשרות לקלוט את התוצרת בית הדין מצפה 

, בה חשש ספיחין, שמור ונעבד שבאוצרו. תוצרת זו מהודרת ואין

מחולקת על ידי שליחי בית הדין שהם חקלאים יראי שמיים שכל ו

מעשיהם נעשים על פי חכמים. ראויה היא תוצרת קדושה זו 

 שתתקיים בה מצוות "והיתה שבת הארץ לכם לאוכלה".

 

 

 


