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הנדון :היערכות מקדימה לשנת השמיטה תשע”ה
בא’ תשרי תשע”ה ( 25בספטמבר  )2014תתחיל שנת השמיטה .במהלכה ,אנו נמנעים מפיתוח חקלאי חדש ,וכן משתילה
בגינות הנוי וממלאכות נוספות .על פי ההלכה ,יש להשבית את הארץ מנטיעות ,זמירה ,שתילות וזריעות חדשות .אך
מותר לשמר את הקיים ולטפח אותו.
בזכותכם אנו נהנים יום יום מנוף ירוק ופורח ואכן אתם זוכים לקחת חלק וליפות את אדמת ארצנו.
ראויה ארץ זאת להיות יפה“ ,זה א-לי ואנוהו” זו ארצו של הבורא יתברך שנתן לנו אותה והוא זה שציווה שניפה אותה.
יש דרכים להמשיך ליפות ולטפח אותה מצד אחד ,ולהקפיד על כללי השמיטה מצד שני ,וזאת על ידי היערכות מוקדמת
ותכנון יצירתי.
נציגי וועדת השמיטה יעמדו אתכם בקשר כדי לסייע לכם למצוא את הדרך הראויה לשמירת השמיטה.
בשנת השמיטה ניתן לשמור על גינון נאה ,תוך שמירה על הכללים ההלכתיים ,אך הדבר מותנה בהיערכות מוקדמת
בשנה שלפני השמיטה (תשע”ד) ובהכרת הכללים לגבי אחזקת הגן בשנת השמיטה.
במטרה לאפשר לציבור המקצועי ,לרשויות ,לגנני ההתיישבות ,למשתלות ,לקבלנים ולציבור הרחב להתכונן לשמיטה,
להקים גנים ולתחזקם ,תוך שמירה מרבית על מראה אסטטי ,אנו מקיימים יום עיון ראשון בנושא מבעוד מועד.
במהלך התקופה הקרובה בכוונתנו לפרסם לציבור הרחב את מגוון האפשרויות העומדות לרשותו לפנות אלינו ,להתייעץ
ולקבל הדרכה והנחיות בכל נושא הקשור לשמיטה.
פרטים נוספים ימסרו בכנס גננים שיתקיים ביום חמישי ,ו’ אדר א’ תשע”ד 6 ,בפברואר  2014למניינם.
מצ”ב הזמנה ותוכניה.

בכבוד רב,
וועדת השמיטה
שע”י הרבנות הראשית

קרבה שנת השהשבמיטהע
הפרטי לשנת
היערכות גן הנוי הציבורי ו

יום עיון ארצי בנושא:

היערכות גן הנוי הציבורי והפרטי
לשנת השמיטה
הננו מתכבדים להזמינך ליום עיון ארצי בנושא:
היערכות גן הנוי הציבורי והפרטי לשנת השמיטה,
שיתקיים אי”ה ביום חמישי ,ו’ אדר א’ תשע”ד ( 6בפברואר  2014למניינם)
בשעה  10:00בבוקר ,בהיכל התרבות גבעת ושינגטון.
בתוכנית:
10:00-10:30
10:30-10:45
10:45-11:30
11:30–12:00
12:00-12:30
12:30-13:15
13:15-13:45
13:45-14:30
14:30-15:15

בהשתתפות:
התכנסות וכיבוד קל
פתיחה וברכות
לקראת שמיטה הרצאה ,הנחיות הלכתיות ותשובות לשאלות
הרב יעקב אריאל שליט”א ,יו”ר ועדת השמיטה ,הרב הראשי של ר”ג
הכנה מקצועית של גן הנוי לקראת שמיטה
אגרונום מוטי שומרון ,מכון התורה והארץ
הנחיות מקצועיות לטיפול ואחזקת הגן בשמיטה
אגרונום ישראל גלון ,שה”מ ,משרד החקלאות
הפסקה וארוחת צהרים
לקראת שמיטה – איך נערכים ארגונית ותקציבית ברשות מקומית
ישראל דרורי ,מנהל אגף גנים עיריית פ”ת
שאלות ותשובות – הרב יעקב אריאל ,הרב אברהם יוסף,
הרב יהודה עמיחי ,ישראל גלון ,ישראל דרורי
שמיטה ישראלית – עינט קרמר ,עמותת טבע עברי

מנחה :אפרים אנטמן  -ממונה שמיטה ארצי

הרב יעקב אריאל שליט”א ,יו”ר ועדת השמיטה
הרב אברהם יוסף שליט”א ,חבר ועדת השמיטה
הרב אלי בן דהן שליט”א ,סגן השר לשירותי דת
מר אלחנן גלט ,מנכ”ל המשרד לשירותי דת
מר אפרים אנטמן ,ממונה שמיטה ארצי

השתת
פות ביום העיון הינה ללא תשלום,
אך
מות
נית
בהרשמה מראש.
מספר המקומות מוגבל!

על
מנת שנוכל להיערך בהתאם,
נ
בק
שך למלא את הספח
ולשלוח
לא יאוחר בהקדם לפקס02-5311332 :
מי
ום חמישי כ”ט בשבט תשע”ד
( 30בינואר )2014

ספח לשליחה בפקס:

ברצוני להירשם ליום העיון :היערכות גן הנוי הציבורי והפרטי לשנת השמיטה
מספר משתתפים:

שמות המשתתפים:

שם					 :
טלפון:

		

			
דואר אלקטרוני:

מקום עבודה:

טלפון נייד			 :

פקס:
חתימה:

מען למכתבים :המשרד לשירותי דת ,ועדת השמיטה ,כנפי נשרים  ,7גבעת שאול .ת”ד  34090ירושלים 9546417
דוא”ל | shmita@dat.gov.il :טלפון | 02-5311168 ,02-5311198 :פקס02-5311332 :

