
 

 

 
 

 שומרים על הארץ שלנו

בדומה לשנת השמיטה הקודמת, גם לקראת שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה, הוקם אוצר 

ב לפנים בכפר דרום ת"ו. רץ", בידי מכון התורה והארץ, שישבית דין ארצי, "אוצר הא

מהודרת של מיטב מטרתו של הארגון היא כפולה: לספק לשומרי שמיטה תוצרת יהודית 

החקלאות העברית לאורך כל השנה השביעית, וכן לחזק את האחיזה של עם ישראל באדמות 

 ארצנו.

החקלאות העברית נאבקת על חייה מול מזיקים, עצירת גשמים, עלויות גבוהות, פער תיווך 

עצום, מחירי שוק נמוכים ותחרות קשה. על אחת כמה וכמה בשביעית. כידוע, ועדי השמיטה 

החרדים מזמינים תוצרת חקלאית מהמגזר הנכרי בארץ ישראל. לקראת השמיטה הקודמת, 

בתשס"ח, הגדיל בשל כך משרד החקלאות את המכסות למגזר הנכרי בשלושים אחוז, 

והקצה לו תוספת של מיליון קוב מים. כיון שחלק מהקרקעות היו רשומות על שם יהודים 

רך להעביר אותן לבעלות ערבית, כדי למנוע עבודה או על שם מינהל מקרקעי ישראל, היה צו

" תחומין"אסורה בקרקע ישראלית )הנתונים מתוך מאמר של הרב יעקב אריאל שליט"א ב

נם" גמור, החמור פי כמה וכמה על ידי כך עוברים על איסור "לא תחלד'. הרב טוען ש כרך

מנת לאפשר  שבהיתר המכירה, שהוא מכירה לשנתיים בלבד, ועל "לא תחנם"מחשש 

לחקלאים ישראליים לקיים את משקיהם גם אחר השמיטה, בעוד שההעברה לנכרים עלולה 

להיות בלתי הפיכה. וזאת ע"י אותם חוגים שמתנגדים להיתר המכירה בעיקר בגלל "לא 

ערב השמיטה הקודמת שאסור  ה מן הפוסקים החרדים החשובים פרסמותחנם"! ואכן, כמ

 להזמין תוצרת חקלאית מנכרים בארץ ישראל(.

רבני הגולן החליטו לתמוך בהצטרפות הצרכניות והמוסדות בישובי הגולן ל"אוצר הארץ". 

בכך נחזק את האחיזה העברית בארץ, נסייע להצלחת החקלאות ונאכל ירקות ופירות של 

בהם קדושת שביעית ומצווה לאוכלם. חלילה לנו יהודים שיוצרו בכשרות כדין, מה עוד שיש 

 לרומם את אויבנו המבקשים את נפשנו ולהעדיף בשביעית פירות נכרים.

הבסיס הכלכלי של "אוצר הארץ" הוא מאגר של אלפי משפחות הציונות הדתית ומוסדותיה, 

שיתחייבו מראש לקנות מאוצר בית דין זה את תוצרת הפירות והירקות הנחוצים להם. 

שונה מהשמיטה הקודמת, אספקת הירקות והפירות בשנת השמיטה הקרובה תיעשה על ב

ידיד שתי חברות, מהמובילות בארץ בתחומן, חברת "ביכורי שדה דרום" וחברת "שפיט", 

 חברות תביא להוזלת מחירים לצרכן.ב"אוצר הארץ" מקוים שהתחרות בין שתי ה

 

 בברכת התורה והארץ

 הרב אהרן איזנטל

 

 קרבה שנת השבע
 מתכוננים לשמיטה 

 


