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 חקלאים ומגדלים יקרים

 שלום וברכה!

במכרז של הרבנות הראשית, ע"מ למצוא פתרון הלכתי לכל חקלאי לפני  הכידוע חברת מילגם זכת
 .(7/9)א' תשרי,  כניסת שנת השמיטה הקרובה

, אך לפי 'היתר מכירה'חקלאים שחתמו על  4,500בחודשיים האחרונים הצלחנו להגיע למעל 
 חקלאים טרם הסדירו פתרון הלכתי כלשהו. 1,500הנתונים שבידינו לפחות 

)או פתרון הלכתי  יתר מכירההבצעו תבמידה ולא כי  ,להודיע לכל החקלאים והמגדלים הרינולכן 
, 9/9/21החל מתאריך שווק את התוצרת החקלאית שלכם , לא תוכלו ל31/8/21עד לתאריך  אחר(

להסדיר את  ל מנתעם המפקח מטעם 'מילגם' עפגש קבוע בהקדם האפשרי מובאחריותכם ל
 ההיתר.

פיקוח כמתחייב כמו כן לפי הגדרות המכרז, במהלך שנת השמיטה הקרובה, חברת מילגם תבצע 
 לוודא שהתוצרת החקלאית ל מנתעבשווקים הסיטונאים, במרלוגים ובתי האריזה ברחבי הארץ, 

 .)או פתרון הלכתי אחר( היא אכן תוצרת של 'היתר מכירה' שמגיעה אליהם,

 )שירות זה ניתן ללא עלות לחקלאי או למגדל(: באיזור מגוריךפנות ישירות למפקח ניתן ל

 טלפון שם מפקח אזור בארץ

 053-5302053 גולן ליס רמת הגולן עמק הירדן

 055-6662995 מתן כהן גליל עליון, מבואות חרמון, מטולה, קרית שמונה, יבניאל, מגדל

 058-6698718 יצחק דנן המעיינותמרום גליל, יסוד המעלה, ראש פינה חצור, מירון, צפת, עמק 

 055-6682336 אריאל חזקיה מטה אשר, משגב, מעלה יוסף, נהריה,

 050-6805434 אברהם בן חיים זכרון, זבולון, פרדס חנה, חוף הכרמל, קריות, יקנעם, רמת ישי, מגדל העמק, בנימינה)גבעת עדה(

 050-7434493 יוסי כהן גליל תחתון, כפר תבור ,גלבוע, עמק יזרעאל, 

 058-3999136 דוד אברהם בקעת הירדן, מטה בנימין, שומרון, הר חברון, גוש עציון, מגילות, תמר

 054-2422328 אוהד ויזאן עמק חפר מנשה, מגידו

קדימה, לב השרון, אבן יהודה, כפר יונה,  דרום השרון, חוף השרון, הוד השרון, רמת השרון, רעננה, כפר סבא,
 052-9240655 ירון בגדרי מונד,נתניה, תל 

 054-4544520 משה מזרחי גזר, מודיעין, חבל מודיעים, מטה יהודה, ירושלים, בית שמש, לכיש

 050-8463949 רפאל בן עזרי באר טוביה, יואב

 054-6988552 דוד חנונה עקרון, ברנר, גן רווה, רמת נגב, שפיר באר יעקב, גדרות, גן יבנה, חבל יבנה, גדרה, עמק לוד, נחל שורק, קרית

 052-3680774 אבישי בן דוד חוף אשקלון, שדות נגב, בני שמעון, שער הנגב

 050-3133310 חיים אביבי אשכול, מרחבים,

 054-2488903 יאיר בניזמן הערבה תיכונה, חבל אילות,

 

 shmita@milgam.co.il בדוא"ל בכתובת: כמו כן ניתן  לפנות לחברת מילגם

  073-2088561  -מוקד הטלפוני או ב

 

 בברכה

 יעקב יוסיפוף                                                                                        אלי לבנון            

 'שמיטה'                                                               ממונה שמיטה רבנות ראשיתמנהל פרויקט ס. 
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