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 תים במוצאי שמיטה מסיק זי

העצים שעל  שביעית   הזיתים  בקדושת  קדושים  השמיטה  כ במוצאי  בשל  אין  ,  ך 
 כל שנה משתי סיבות: כבמסוק ולהכין מהם שמן ת ל אפשרו

 1. שביעיתמזיתי אסור לבצור כמות זיתים גדולה  .1
 2כבוש בבית בד מסחרי. ת הזיתים שנבצרו אסור ל א .2

 
ל  הללוכדי  הבעיות  את  ה ו  פתור  שבו  מצב  ה למנוע  על  יישארו  אנו  זיתים  עץ, 

 :ממליצים לנקוט בדרך של אוצר בית דין איזורי 
 לרווחת התושבים המקומיים. הרב המקומי יקים בית דין  .1
  כמצורף למטה.  ינוי שליחותקבל שטר מפנה לבית הדין, ויכל המעוניין י .2
ת כרגיל, ולהביאם לבית השליחות ניתן למסוק מעצי הזי  רלת שטלאחר קב  .3

 הבד. 
לא יתערבו עם ו   לבדם  בבית הבד  ייכבשו  הזיתיםד שיש להקפי  בבית הבד .4

 .3זיתים אחרים
ן תמורת מחיר העלות שנקבע על מהשמ  לקחתיש לפרסם לציבור כי ניתן   .5

 די בית הדין. י
כיצד להתנהל עם   סביראת השמן, ויצרוך  ל יעודד את הציבור  הרב המקומי   .6

 דו'(.. )נרות חנוכה, שאריות סלט וכשביעיתשמן קדושת 
 

 וי:ינ לשטר מנוסח מוצע  
 ג על השורה הראשונה.לדליש   –וי איננו בעל העצים מבקש המינ כאשר

ומתחייב    ,עצי הזית שברשותי לרשות בית דיןמוסר את    ___________________  אני
 .קותהמדוי נהוג לפי הוראותיהםל 

 , הרב _____________ והרב ______________ ______, הרב ______ברי בית הדיןחאנו 
ם אנו מתיריק זיתים למען הציבור.  ו שליחנו למסלהיות    _____________  ממנים את
 . 4סכום של ________________רחה וההוצאות, שכר הט , עבורהלקוחות מלו לגבות 

 ם הדייניחתימות 
 מת מבקש המינויחתי

 
 ף ממטע שלא הופקר. קוטאיסור קיים רק במי שח, ו( ה"ש )שביעית לדעת הר   ד, א. ויובל  רמב"ם שמיטה 1
 נ"ל. דעת הר"ש כ  כג.ויובל ד, רמב"ם שמיטה   2
ות  ממקור יחד עם זיתיםהשביעית   זיתינכבשו טבל. אם כדי למנוע 'ביטול' של פירות שביעית, וחששות ערלה ו 3

 ר מהם ללא ברכה. לעשיש    –שאינם ידועים 
ר  מחי +  לליטר(  ₪ 8-5) בדמחיר התשלום לבית ה+  ר על פי שכר עבודת הפועל מחיבית הדין יקבע את ה 4

 . ₪ 20-30קבוע מחיר  לאנו ממליצים  מחירי השינוע והנסיעות.  ל + כ המי /הבקבוק 
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