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היתר לשיווק תוצרת חקלאית – בשנת שמיטה תשפ"ב

עפ"י היתר המכירה לנוכרי של הרבנות הראשית לישראל

מס' אישור ***14013***

הרינו לאשר בזאת כי התוצרת החקלאית המשווקות ע"י המגדל:

כתובת מגוריםמ"ז/ ח"פ/ מ.שותפותשם ומשפחה

***המעפיל******037238722******דותן גושן***

מותרת לשיווק בשנת השמיטה תשפ"ב וניתן לקלוטה במקומות המושגחים

ברמת כשרות רגילה בהתאם לרשום מטה:

סוג הגידול
מיקום

הקרקע

***אדאממא , אפונה , אספרגוס,ארטישוק,ארטישוק ירושלמי

,בזיליקום,בטטה,במיה,בצל יבש,בצל ירוק, בק צ'וי

ברוקולי,גזר,דייקון,דלורית,דלעת , דלעת ערמונים, חסה,

חציל, חרדל, טאט סוי , טוקיו בקאנה , כוסברה, כרוב , כרוב

לבן, כרובית, כרישה, לואיזה, לוביה, לפת , מינוטינה,

מליסה, מללפיו, מנגולד, מרווה, נענע, סלק , סלרי ערים,

סלרי שורש, עגבניה, עגבניית שרי, עירית, עלי בייבי, פול,

פטרוזיליה, פטרוזיליה שורש, פלפל, פקוס, צנונית, קולורבי,

קייל, קישוא, רוזמרין, רוקט, שום, שומר, שמיר, שעועית,

תימין, תירס, תפוח אדמה , תרד***

***מעפיל

***

אישור זה יחל בתאריך: א' טבת התשפ"ב (*05/12/2021*)

תוקפו יפוג בתאריך: ב' אדר ב' התשפ"ב (*05/03/2022*)

*אין תוקף לאישור זה לכל תוספת שתירשם מעבר לכוכביות

לתשומת לב!

אישור זה נועד להצגה עבור

המשגיח הקולט את הסחורה

ומתייחס אך ורק למגדלים ולא

לחברות ייצור, אריזה ו/או שיווק

המחויבות בהשגחה מטעם רבנות

מקומית מוסמכת בנפרד. אישור זה

אינו מהווה כל ראיה לעניין שמירת

ערלה או הפרשת תרומות ומעשרות

או נקיות עלי ירק מחרקים

ותולעים וכד'. מרכולים, חנויות

ו/או משווקי פירות וירקות אינם

מורשים להציג מסמך זה אלא

מחויבים בקבלת תעודת הכשר

והשגחה כחוק מטעם הרבנות

המקומית המוסמכת. הצגת מסמך

זה או העתקו בגלוי על ידי יצרן או

בעל בית אוכל ללא השגחה שאינו

בעל הקרקע תיחשב כעבירה לפי

סעיף 3,4 או 5 לחוק איסור הונאה

בכשרות התשמ"ג-1983 וכל העושה

זאת צפוי לנקיטת אמצעים כמוגדר

על פי חוק. הועדה תהא רשאית

לבטל אישור זה בכל עת לשם מניעת

הכשלת הציבור.

הערה: ניתן לתקף אישור זה ע"י

פניה למוקד – 073-2088561 או

עיון באתר האינטרנט בכתובת

shmita-info.milgam.co.il


