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בס''ד

לכבוד
מגדלי הכרמים בארץ ישראל
בעלי היקבים בארץ ישראל
שלום רב,

בסוף החורף מתחילה התעוררות הכרמים .כאשר קיימים בכרם עשבים המשמשים למאכל אדם
(על ידי הדחק) או מאכל בהמה ,ובמקביל לכך מתחיל גידול הענבים ,יש מקום לחשוש לאיסור
כלאי הכרם העלול לגרום לכך שהענבים והיין ייאסרו בשימוש.
משכך ,החקלאי שמקיים את עשביית הבר שצמחה בכרם מאליה ,למטרת שימור הקרקע ,ינהג
כדלהלן ,על מנת שלא להגיע לחשש איסור אכילת ענבים ושתיית יין :
א .החקלאי ידאג לטפל בעשבייה לפני תחילת התעוררות הפריחה בכרם ,באופן הבא:

ב.
ג.
ד.
ה.

 .6כיסוח העשבייה בין השורות ובתוך השורות ,עד לגובה של  61ס"מ.
 .9אם העשבייה תעלה שוב לאחר הכיסוח הראשון ,יש לבצע כיסוחים נוספים של
העשבייה במשך כל האביב והקיץ ,באופן שגובה העשבייה לא יעלה מעל  61ס"מ.
אין לזרוע או לשתול צמחים מכל סוג שהוא בכרם ,ללא קבלת אישור מראש ובכתב מרב
היקב ,וזאת כמובן בהתייעצות עם האגרונום.
על המגדלים לדאוג לקבלת אישור מהמשגיחים של היקבים על כך שקויימו ההנחיות
הנ"ל.
משגיחים-אגרונומים-וכדו' ,יבקרו בכרמים על מנת לבדוק ולוודא שההוראות הנ"ל
התבצעו כנדרש.
הרוצה להחמיר ולחוש לכל הדעות ינהג באופנים הבאים:
 .6לרסס במונעי נביטה בטרום החורף או בקוטלי מגע לאחר הצצת העשבייה.
 .9באופן וכבר צמחה העשבייה ,יש להשתמש בקילטור ע"י מתחחת או מכסחת
שהותאמה לכך ,או שימוש במחתר מתחת ,בין שורות גידול הגפנים.

ו .יש לוודא בכרמים שנטעו על שטחים ששימשו לפני נטיעת הכרמים ,לגידול מיני דגן או שאר
זירעונים המשמשים למאכל אדם או בהמה ,שלא נשארו עשבייה או צמחייה וכן שורשים
מהגידול הקודם ,במקרה של ספק יש לפנות לרב היקב.
כמו כן יש להיזהר בכל הנ"ל ,בכרמים הנטועים סמוך לשדות חיטה ושאר זירעונים
המשמשים למאכל אדם או בהמה.
בברכה

הרב מרדכי בידרמן
מנהל המדור למצוות התלויות בארץ

הרב חגי בר גיורא
מנהל מח' תעשיה וחרושת

העתקים :
כב' הגר"י יוסף שליט"א  -הרב הראשי לישראל
הרב יעקב סבג שליט"א  -ראש אגף הכשרות
הרב אורי חניא שליט"א  -מפקח בתי אריזה ארצי
דר' עקיבא לונדון -רכז אגרונומים ברבנות הראשית לישראל
רבנים נותני כשרות ביקבים
יקבים בהשגחת הרה"ר לישראל

