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בס"ד

דבר המערכת
"שמיטה ישראלית"

הזדמנות של פעם בשבע שנים
ְא ַמ ְר ָּת ֲא ֵל ֶהם,
ׂר ֵאל ו ָ
ִש ָ
ל-בנֵי י ְ
ֹשה ְּב ַהר ִסינַי ֵלאמֹרַּ :ד ֵּבר ֶא ְּ
ׁ
" ַוי ְַד ֵּבר ה' ֶאל-מ ֶ
ׁש ָּבת לה'.
ְש ְב ָתה ָה ָא ֶרץ ַ
ׁ
ׁשר ֲאנִי נ ֵֹתן ָל ֶכם ו ָ
ל-ה ָא ֶרץ ֲא ֶ
ִּכי ָתבֹא ּו ֶא ָ
ּא ָת ּה.
ת-תבו ָ
ְא ַס ְפ ָּת ֶא ְּ
ׁשנִים ִּתזְ מֹר ַּכ ְר ֶמךָ ,ו ָ
ְשׁש ָ
ׁ
ׂדךָ ,ו ֵ
ׁשנִים ִּתזְ ַרע ָש ֶ
ׁשׁש ָ
ֵ
ׁש ָּבת לה',
ׁש ָּבתוֹן י ְִהיֶה ָל ָא ֶרץ – ַ
ׁש ַּבת ַ
יעתַ ,
ׁשנָה ַהְּׁש ִב ִ
ו ַּב ָּ
יר ָך לֹא ִת ְבצֹר,
ְאת ִע ְנ ֵּבי נְזִ ֶ
יח ְק ִצ ְיר ָך לֹא ִת ְקצוֹר ,ו ֶ
ׂד ָך לֹא ִתזְ ָרע ,ו ְַכ ְר ְמ ָך לֹא ִתזְ מֹרֵ .את ְס ִפ ַ
ָש ְ
ֹש ְב ָך ַה ָּג ִרים ִע ָּמ ְך.
ׁ
ׂכ ְיר ָך ו ְּלתו ָ
ׁש ַּבת ָה ָא ֶרץ ָל ֶכם ְל ָא ְכ ָלה – ְל ָך ו ְּל ַע ְב ְּד ָך ו ְַל ֲא ָמ ֶת ָך ו ְִל ְש ִ
ְתה ַ
ְהי ָ
ׁש ָּבתוֹן י ְִהיֶה ָל ָא ֶרץ .ו ָ
ְׁשנַת ַ
ּא ָת ּה ֶל ֱאכֹל" )ויקרא כה ,א-ז(
ל-תבו ָ
ׁשר ְּב ַא ְר ֶצ ָך ִּת ְהיֶה ָכ ְּ
ו ְִל ְב ֶה ְמ ְּת ָך ו ְַל ַחָיּה ֲא ֶ

מצוות השמיטה ,כפי שהיא מופיעה בפרשתנו ובכתובים האחרים ,נוגעת באבני הבניין של חיינו כיחידים וכעם :היחס לה' ,היחס לאדמה,
היחס לממון ולקניין ,היחס לעבודה והיחס לאחר – השכן ,העני ,הגר ובעל החיים .בכך ,מכוננת השמיטה מערכת מחזורית בת שבע שנים,
המשפיעה השפעת עומק על זהותו ועל אורח חייו של עם ישראל היושב בארצו.
קשה שלא להתרשם מעומק האידיאה ומגובה השאיפות שמציגה מצווה חשובה זו לנו ,היושבים בציון במאה ה" .21-שמיטה ישראלית"
היא התארגנות של גופים ,ארגונים ומוסדות שבחרו "להרים את הכפפה" ,ולפעול לאור אידאות אלו .ברצוננו להחזיר את שנת השמיטה
ללוח הזמנים היהודי של מדינת ישראל כשנה של התבוננות עצמית ועיסוק מוגבר בנושאים כחברה ,סביבה ,קהילה ורוח .קיום שנה
כזו מדי שבע שנים ,ישפיע לאין שיעור על דמותה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית ,המחויבת לאזרחיה ,למשאבי הטבע שלה
ולמורשתה ,ופועלת לאור ערכים אלו.
למן תחילת פעילות היוזמה הצטרפו רבים ,מן הציבור הדתי והכללי ,לחשיבה משותפת לגבי דרכים לממש את שנת השמיטה בחיינו,
לצד העשייה ההלכתית .ההצעות המופיעות בעלון – קיום מבחירה של מצוות "שמיטת כספים" על מנת לאפשר למשפחות לעבור
שיקום כלכלי מקיף ,הקמת מיזם הפקרת שעות לטובת התנדבות בקהילה ולקיחת אחריות על המרחב הציבורי ,הן רק חלק מהיישומים
האפשריים לשנה חשובה זו.
עלון זה אינו עלון פרשת שבוע רגיל .עלון זה מזמין אתכם ,יחידים וקהילות" ,לבוא אל השמיטה" – להתחיל כבר עכשיו בלימוד מעמיק
של מצוות השמיטה והלכותיה ,לקבל השראה מן הערכים העומדים בבסיסה ולפעול להפיכת שנת השמיטה לשנה משמעותית ברמה
האישית ,הקהילתית והלאומית.
בע"ה נשמוט ונצליח

עינט קרמר,

מנהלת ארגון טבע עברי
ומובילת יוזמת "שמיטה ישראלית"



שמיטה ישראלית הינה יוזמה אזרחית רחבת היקף ,הכוללת ארגונים ,עסקים ומוסדות ציבור .מטרתה
להחזיר את השמיטה ללוח השנה של כולנו במדינת ישראל ,כשנה של התבוננות עצמית ,למידה ,ערבות
הדדית ואחריות סביבתית .מייסד היוזמה הוא הרב מיכאל מלכיאור ,נשיא טבע עברי ופעיל חברתי .את
היוזמה מובילה עינט קרמר ,מנהלת טבע עברי ,בשיתוף עם מגוון מנהלי ונציגי ארגונים שהשמיטה בליבם
והרצון לשינוי בנפשם.
שאיפתנו היא כי כל אדם בישראל ידע כי השנה הקרבה היא שנת שמיטה ,וכי כל מי שרוצה בכך יוכל לממש
את שנת השמיטה בחייו ,בדרך המתאימה לו ולתפיסת עולמו.
לשם כך אנו מעוניינים להוביל מהלך הסברתי וחינוכי מקיף ,כמו גם לבנות פלטפורמה רחבה שתנגיש
אפשרויות למידה ותחבר למגוון רחב ככל האפשר של יוזמות "שמיטתיות" .לצד אלו אנחנו פועלים לקידום
פרויקטים חברתיים וסביבתיים רחבי היקף ,בשיתוף ממשלת ישראל ,שיהפכו את השנה לשונה מכל שנה
אחרת.

לפרטים ,ולהצטרפות ליוזמה ,הירשמו באתר שלנוwww.ishmita.org.il -
 goshmitaאו סרקו את הקוד והרשמו שם.
חפשו אותנו ב
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למען נשכיל לשבת בצוותא
על האדמה

העם דורש שמיטה ישראלית
הרב מיכאל מלכיאור

הרב דוד לאו

את מצות השמיטה שנזכה לקיים בשנה הבאה עלינו
לטובה הגדיר האברבנאל בפרשתנו כמצווה יסודית
הכוללת את עיקרי יסודות האמונה .חינוכו של האדם
לאמונה וביטחון וקבלת עול מלכות שמים מעלים את
האדם לדרגת אהבה ודבקות בקדוש ברוך הוא ,שהרי זו
שבת לה'.
אך במצווה זו יש גוונים נוספים .הפסקת העיסוקים
הגשמיים והגברת הרוחניים מביאה לאיזון כוחות החיים ,לשיווי משקל גשמי
ורוחני שהוא הכרחי לגוף ולנפש )לשון הראי"ה קוק בהקדמת שבת הארץ(.
ראשית ,העיר בספר עקדת יצחק ,השביתה עוזרת לנו לצאת משגרת היום
יום ו"-להשמיע לאוזנינו כי לא שולחנו הנה להיות עבדים נמכרים לאדמה,
כי אם לתכלית עליונה".
השמיטה מחנכת אותנו למתן את הריצה אחרי החומריות ,ולמלא את נפשנו
בתוכן רוחני ,שישפיע בוודאי גם בשש השנים שלאחריה.
אדם שידע "כי לי הארץ ,כי גרים אתם" ,יתחנך גם לענווה ,כפי שהגדירו
חז"ל בתורת כוהנים" :אל תעשו עצמכם עיקר".
השמיטה מחייבת הפקרת פירות השביעית ושמיטת החובות הכספיים.
הסביר ספר החינוך כי מכיוון ש"-אין נדיב ,כנותן מבלי תקווה אל הגמול",
נוכל בכך "ללמד נפשנו במידות המעולות".
בספר צרור המור הוסיף ר' אברהם סבע" :העשיר אשר כל ימיו בשמחה
וטוב לב ישכח בעושרו וטוב ליבו את העני ולא ידע במכאוביו .לכן רצתה
התורה להביא שנת השמיטה ...ואז אפילו עשיר נושא עיניו לשמים ואומר
מה אוכל" .רוצה התורה להביא את האדם למצב בו ישאל "מה נאכל" ,כדי
שבשש השנים הבאות יחוש את צער האביונים ויהרהר בצורכיהם.
לא פלא הוא שהתבטא השפת אמת ואמר" :מטרת השמיטה להביא לידי
אחדות ,ולכן עשירים ועניים שווים בה".
הבסיס לכל הוא המבט של יהודי שבשנה זו מודה כי לה' הארץ ,וכלפי
האלוקים שווים כולם ,אין יתרון במי שהיה בעל השדה לבין שאר עניי העם
)כלי יקר(.
בידנו לעשות זאת .לנו האפשרות לחוש כך .אם רק נעיין במשמעותה
של המצווה ונפיק לקחים למען נשכיל לשבת בצוותא על האדמה ,אדמת
הקודש.

הרב דוד לאו,

הרב הראשי לישראל

בשלהי שנת השמיטה הקודמת הבטחתי לעצמי ולחבריי
– לא עוד שנת שמיטה כמו זו שעברנו.
שנת השמיטה ,שלפי התיאורים בתלמוד הייתה מהפכה
בחיים החקלאיים ,הכלכליים והרוחניים בתקופת הבית
השני; שמהווה את היהלום שבכתר מבין המצוות
התלויות בארץ; שלגביה קובעת התורה שהיא היא
המכריעה במשולש של הבורא ,העם והארץ; שבמשך
הדורות הייתה ,יחד עם מצוות אחרות התלויות בארץ ,הנושא המרכזי שאליו
התייחסו גדולי ההוגים והפוסקים בקביעת יחסם לאפשרות של חזרת העם
לארצו מהנכר .אותה שנת שמיטה ,הפכה לדאבוני עם שובנו לציון לנטולת
כל משמעות רוחנית-ערכית עבור חלקה הגדול של האוכלוסייה .החיבור,
היופי וההתלהבות שאפיינו את העיסוק במצווה כשהיינו בגלות הפכו בארץ
לעניין מפורר ומפריד ,לגורם לבירוקרטיה הלכתית-כלכלית ותו לא ,גם כלפי
אותם אלו שהקפידו לקיימה במטבחים ובגנים הפרטיים.
לפני שלוש שנים ,כשיזמנו את הרעיון של שמיטה ישראלית ,שאלנו את
עצמנו שלוש שאלות עקרוניות:
 .1האם השמיטה יכולה להיות גורם מאחד ,ולא מפורר ,של כל חלקי העם
שלנו – חילונים ,מסורתיים ,דתיים וחרדים?
 .2האם אפשר לחדש את השמיטה בחברה אורבאנית שפחות משני אחוזים
ממנה עוסקים בחקלאות?
 .3האם השמיטה תוכל לחזור לצקת תוכן משמעותי לחיינו ולחולל חידוש
רוחני וערכי שישפיע על העם והארץ?
ההתגייסות והעוצמות שהרגשנו מאנשים פרטיים ,מארגונים חברתיים,
מגופים כלכליים וממשרדי ממשלה שהתגייסו לעניין ,הובילה אותי להאמין
שהתשובה לשלוש השאלות הללו היא – כן .ההתלהבות שאני רואה בעיניים
של כל מי שנחשף לרעיון "שמיטה ישראלית" וההבנה כי השמיטה נוגעת
לערכי יסוד של חיינו בארצנו ,נוטעת בי תקווה שנוכל להחזיר את הלב
הפועם של חיינו הלאומיים בארץ.
החלום הגדול שלי הוא שכבר בשנת השמיטה הקרובה נתחיל לזעזע את
המערכת מן היסוד ,ניצור איזונים חדשים בחיינו .נבטל ,ולו חלקית ,לשנה
אחת ,את קללת "בזיעת אפך תאכל לחם" ,וניצור פיסת גן עדן בשביל עשרות
אלפי משפחות השקועות בחובות ,או השרויות במרוץ החיים המטורף ,מבלי
יכולת להאט את הקצב .אולי נצליח גם להוכיח שלא צריך לקבל את חוסר
השוויון ,ההולך ומתרחב לממדים מפלצתיים ,כאקסיומה.
לקרקע בשנת השמיטה אין בעלים ,באופן דומה גם השמיטה הישראלית
אינה שייכת לאיש .רבים וטובים כבר הרימו את המושכות ,רעיונות ומיזמים
מתחילים לקרום עור וגידים .בהינתן התקציבים המתאימים נוכל לעשות
כאן שינוי אמתי.
בואו גם אתם לקחת חלק ,כי העם דורש שמיטה ישראלית!

הרב מיכאל מלכיאור,
מייסד "שמיטה ישראלית"

רוצים להצטרף לשמיטה ישראלית? סרקו את הקוד והירשמו
או הכנסו לאתר www.ishmita.org.il

3

אל לנו לשמוט את השמיטה

קריאה לקהילות לבוא
אל השמיטה

פרשת השבוע פותחת במצוות השמיטה והיובל וכך
ְא ַמ ְר ָּת ֲא ֵל ֶהם ִּכי ָתבֹא ּו ֶאל
ׂ ָר ֵאל ו ָ
"ד ֵּבר ֶאל ְּבנֵי ִי ְש
נאמרַּ :
ׁשׁש
ׁש ָּבת ַלה'ֵ .
ְש ְב ָתה ָה ָא ֶרץ ַ
ׁ
ׁשר ֲאנִי נ ֵֹתן ָל ֶכם ו ָ
ָה ָא ֶרץ ֲא ֶ
ְא ַס ְפ ָּת ֶאת
ׁשנִים ִּתזְ מֹר ַּכ ְר ֶמ ָך ו ָ
ְשׁש ָ
ׁ
ׂ ֶד ָך ו ֵ
ׁשנִים ִּתזְ ַרע ָש
ָ
ׁש ָּבת
ׁש ָּבתוֹן י ְִהיֶה ָל ָא ֶרץ ַ
ׁש ַּבת ַ
יעת ַ
ׁשנָה ַה ְּׁש ִב ִ
ּא ָת ּה .ו ַּב ָּ
ְּתבו ָ
יח ְק ִצ ְיר ָך
ׂ ְד ָך לֹא ִתזְ ָרע ו ְַכ ְר ְמ ָך לֹא ִתזְ מֹרֵ .את ְס ִפ ַ
ַלה' ָש
ׁש ָּבתוֹן י ְִהיֶה
יר ָך לֹא ִת ְבצֹר ְׁשנַת ַ
ְאת ִע ּנ ְֵבי נְזִ ֶ
לֹא ִת ְקצוֹר ו ֶ
ָל ָא ֶרץ") .ויקרא כה ,א-ו(
שנת השמיטה נקראת בפרשתנו – שבת .כשם שיש לשבות יום אחד בשבוע
כך יש צורך לשבות מעבודת האדמה במשך שנה .שנת השמיטה הייתה
משמעותית בעבר ,שכן מרבית האנשים עסקו בחקלאות לפרנסתם .לעומת
זאת ,בתקופתנו יש קומץ חקלאים שמעבדים אדמות רבות ברחבי הארץ.
מצד אחד ,רוב האדמות הן חקלאיות ,אולם מצד שני רק מיעוט מקרב כל
האוכלוסייה עוסק בעבודת האדמה .הבשורה של השמיטה גדולה ,והיא
מעודדת ערכים רבים ,ולכן אל לנו לשמוט את השמיטה מתחת ידינו מפאת
השינויים בזיקה לאדמה.
בתקופה האחרונה מתעורר שיח אודות "שמיטה ישראלית" .הציבור הרחב,
גם הציבור שאינו דתי ,מבקש קשר עם השמיטה .רעיונות ערכיים רבים
נכתבו אודות שנת השמיטה .מטרתה של השמיטה הישראלית היא לדבוק
בצדדיה הערכיים של השמיטה גם אם אין בהם זיקה לאדמה .מדובר בניסיון
לחולל שינוי במרחב החיים האישי ,הציבורי והלאומי במדינת ישראל .כדי
לחדש את האידיאה הנאצלת של השמיטה יש לתרגם את המושג "שדה"
ולהתאימו למציאות מודרנית .בשנת השמיטה אנו מאפשרים לחלש
להתחיל מחדש ,ובמסגרת החברה כולה לצמצם את הפערים החברתיים,
ולהעצים את האחריות והערבות שלנו ביחס לאחר .להפסיק לרגע את
מרוץ החיים ,להתעשר ברוח ולהקדיש זמן רב יותר למשפחה ולקהילה.
השמיטה הישראלית אינה מפחיתה מאומה מחשיבותה של שביתת
הקרקעות והעיסוק בהלכותיה של השמיטה המסורתית .תפקידה לסחוף
צבור רחב ,המנותק מהקרקע וחי בתנאים אורבניים לקחת חלק במהות
וברוח של השמיטה .עיסוק ברוח ובהתנדבות בשנת השמיטה יעצים אותנו
הן במישור האישי והן במישור הלאומי .בחוברת זו ניחשף לרעיונות ויוזמות
חדשות בהקשר לשמיטה ונתפלל שנצליח להגשים את האתגרים החברתיים
והיוזמות המבורכות המוצעות בחוברת.

במצוות התורה מנשבת רוח גדולה ,והיא חלק בלתי נפרד
מהן .המצוות עצמן בדרך כלל ממוקדות מאוד ,ועוסקות
במעשה כזה או אחר או במידה טובה כזו או אחרת .אולם,
היענות אמתית למצוות אינה מצטמצמת בציות מילולי
למה שנאמר בהן .דוגמה לדבר :התורה מצווה "ועשית
מעקה לגגך" ,אך ברור לכל כי אין מדובר רק במעקה או
רק בגג .מדובר בחובה כללית למנוע שפיכות דמים ,חלקה
הופך לחלק בלתי נפרד מההלכה ,וחלקה שייך לרוח הגדולה הנושבת בה.
מצוות השמיטה אף היא חלק מעולם מופלא זה .היא ממוקדת בקדושת
הארץ ובשמיטת הקרקעות ,ובמקביל בשמיטת ההלוואות .זו המשמעות
ההלכתית המדויקת שלה .המשמעות הזו די רחוקה ממימוש בחברה לא
חקלאית ,ולכאורה באה לידי ביטוי אך ורק במעקפים )היתר מכירה( ובפח
מיוחד במטבח )קדושת שביעית( .בד בבד ,אנו מצווים להיענות לרוח
הגדולה שמנשבת במצוות השמיטה .זו הרוח המדברת על "ואכלו אביוני
עמך" ,והמבטאת את החובה הגדולה המוטלת עלינו לוותר על חלק מנכסינו
ולהיפתח אל האחר .זו הרוח הגדולה שמדברת על שנת שבתון שניתנת לא
רק לארץ ,כי אם גם לבני האדם ,העוצרים ממהלך החיים המואץ ,ועוסקים
בהתחדשות ובהתרעננות .זו הרוח הגדולה המחפשת דרכים לאפשר בשנה זו
גם לאלה שנמצאים בצדי החיים הכלכליים לנסות מחדש ,ולהסיר מעליהם
את עול החוב כדי לפתוח אפשרויות מאירות נוספות ,ועוד ועוד.
חשיבות כפולה טמונה בהיענות לרוח הגדולה הזו .מחד גיסא ,היא מעניקה
משמעויות נוספות ומלהיבות לקיום שלנו בארץ ישראל ,בחברה המודרנית
והלא-חקלאית .מאידך גיסא ,היא מנכיחה עוד ועוד את התורה בחיינו,
ובונה מעגל ספירלי מופלא :גרעינו הוא קיום ההלכה הממוקדת :איסורי
העבודה בקרקע ,שמירת קדושת הפירות ושמיטת החובות ,בהמשכו מימוש
הרעיונות הגדולים של התורה עצמה ,ונשיאת ארון הברית ממדבר סיני
למדינת ישראל של היום.
נביא אפוא את עצמנו ,משפחותינו וקהילותינו אל השמיטה ,בדרכים
הצומחות מן ההלכה אל הרוח הגדולה המנשבת בה ,ובכך "נחייה מתים",
וניענה לקריאות הגדולות של התורה "ושבתה הארץ שבת לה'" ,ו"-ואכלו
אביוני עמך" .בכך נזכה לקיים את החזון הגדול של מצוות השמיטה ,ולהוציא
אותה מחושך לאור גדול .זה האתגר העומד היום בפני כל קהילה וקהילה,
ולוואי ונממש אותו.

הרב מאיר נהוראי,

הרב יובל שרלו,

הרב מאיר נהוראי

הרב יובל שרלו

יו"ר רבני בית הלל ורב המושב משואות יצחק


B.Hillel

בית הלל
הנהגה תורנית קשובה


www.BeitHillel.org.il

בית הלל – הנהגה תורנית קשובה הנו ארגון מנהיגות תורנית המונה
למעלה מ 200-רבנים ורבניות מקרב הציונות הדתית ,אשר נולד
מתוך הצורך להשיב למרכז המפה הנהגה תורנית מתונה ,מאירה
וקשובה ולהרבות באהבת ישראל וקירוב לבבות .המסרים של בית
הלל מיועדים הן עבור הציבור הדתי והמסורתי והן עבור כלל עם
ישראל הצמא ומחפש את קולה של היהדות השקולה ,שתוכל
להביא בשורה רלוונטית לחברה הישראלית של ימינו .בית הלל
שותפים ליוזמת "שמיטה ישראלית".
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ראש ישיבת אמי"ת אורות שאול בכפר בתיה,
חבר בפורומים אתיים רבים ,וחבר הנהלת טבע עברי

למרכז הלמידה המקוון www.tevaivri.org.il
צרו איתנו קשר info@tevaivri.org.il
טבע עברי הינה עמותה המקדמת אחריות סביבתית יהודית בישראל .למן
הקמתה ,עוסקת טבע עברי בהעלאת השיח היהודי-סביבתי לסדר היום בחברה
הישראלית ,בהכשרת מנהיגות בתחום ,ביזום והובלת תכניות חינוכיות ובבניית
תשתית לקשר עם התפוצות סביב "תיקון עולם" סביבתי .ככלל ,הניעה טבע
עברי מאות אנשים ללימוד ועשייה סביבתית ,וחשפה את החיבור בין זהות
יהודית לאחריות סביבתית בקרב עשרות אלפים" .שמיטה ישראלית" הינה
פרויקט הדגל של הארגון החל משנת תשע"ג.

צו השמיטה  -לדמיין את
דרכנו לעולם טוב יותר

מתוהו ובוהו לברכה גדולה

ג'וריאן שץ

ד"ר ג'רמי בנשטיין

בשנה האחרונה ,אנו עדים להתעוררות אדירה של עניין
ברעיון השמיטה ,והפוטנציאל הגלום בו לעשייה חברתית
וסביבתית .משמעות הרעיון של שנת שמיטה כל שבע
שנים היא "להפסיק את המרוץ" ,להפסיק את אורח החיים
המבוסס על צבירת הון ורכוש .אנו מחזקים את הקהילה
ואת ההון החברתי על מנת לחיות ולשגשג ביחד בשנה
הזאת ,שנה שבה אסור לגדל אוכל למטרות מסחריות ,ויש
להחזיר את כל הקרקע למצב של "נחלת הכלל" ,מצב שבו כולם ,כולל חיית
השדה ,יכולים ללקט וליהנות מהשפע הטבעי .מעבר לכך שחקלאים )בחברה
חקלאית!( מניחים לקרקע ולכן גם לעצמם ,נמחקים החובות של משפחות
השקועות בעוני ,ושוררת שנה של "אתחול מחדש" ,חברתי וכלכלי.
בחברה שדוגלת בערכי השמיטה יש רגישות למחזורי הטבע והחיים ,יש "קשב
לקצב" שמכניס מרכיבים מובהקים של חסד ,צוותא ,ואף צדק כלפי אדם
ואדמה .מעבר לכל הלכה ספציפית ,או רעיון חברתי או סביבתי של מה ואיך
"לשמוט" ,צו השמיטה הוא פשוט :לדמיין .הדבר העיקרי שחסר לנו בבניית
חברה מתוקנת יותר – חברה יותר צודקת ,יותר בריאה ,ויותר מקיימת – הוא
היכולת שלנו לדמיין חלופה למציאות שלנו כיום .בחברה שכל כך עסוקה
בלהיאחז ,בלשלוט ,השמיטה מציעה דרך אחרת לחיות ביחד.
חברתנו ,שנהייתה צרכנית-תאגידית במהותה ,נתפסת כסוג של חוק טבע,
ומגלמת את שיא הקדמה האנושית .אך חברה זו ,עם כל הפיתוחים הטכנולוגים,
הדברים הנוצצים ,והתחושה של עושר ונוחיות )לחלק ממנה! וגם זה רק
לכאורה( ,היא חברה שמדלדלת את משאבי הטבע ,הורסת מערכות אקולוגיות
ומזהמת אוויר ,מים וקרקע ,וכן חברה בה הפער החברתי הולך וגדל .חברה בה
על אף כל ה"-קידמה" יש רעב ,עוני ,בורות וניכור הולכים וגוברים.
הפער הגדול ביותר הוא הפער בין המציאות שבה אנו חיים ,לבין ה"-ריאליטי"
שכולם חולמים .חלום הנשאר חלום שווא ,בבחינת "לחם ושעשועים"
המסיחים את דעת הציבור מהעבודה האמתית – לשנות את המציאות ,ולתקן
את העולם שכל כך טעון תיקון .לכן צו השמיטה צריך להיות גם צו השעה:
לדמיין את הדרך שלנו אל חברה ואל עולם יותר טובים ,יותר ראויים ,לנו
ולדורות הבאים אחרינו.
צו השמיטה מצווה עלינו קשב ,לכידות חברתית ,ופרספקטיבה חדשה על
יחס רוח-חומר .הוא גם דורש מאתנו להיכנס לתהליכים פנימיים-רוחניים,
לצד תהליכים חברתיים-פוליטיים ,להוציא את החלום והחזון הזה אל הפועל,
ולהפוך אותו למציאות החדשה שלנו.



מורשת ישראל מחזיקה בתוכה סודות ורעיונות גדולים הממתינים "מתחת
לפני השטח" עד להגעת הרגע המתאים לצמיחתם ולהענקת פירותיהם
לעולם.
במהלך שנות הגלות הארוכות לא התאפשר לנו לקיים את מצוות השמיטה,
ואף בדורות אחרונים ,עם חזרתנו לארץ ,לא היו לנו הכלים הדרושים על
מנת להתקרב אל השמיטה באמת .הפתרון ל"-בעיית השמיטה" עוד רחוק
מאתנו ,אך אין ספק כי עצם הרצון להתקרב אל השמיטה מצמיח אותנו:
אל מול ה' ,אל מול הארץ הטובה הזו ,ואל מול אומות העולם .פעולותינו,
והמאמצים שאנו משקיעים בהבנת ומימוש מצוות השמיטה הינם זרעים
שאנו זורעים ,ובהם טמונים הכוחות שיקרבו את הדורות הבאים להגשמת
המצווה ,בעזרת ה' ובקרוב.
יעתֵ ,הן לֹא נִזְ ָרע
ׁשנָה ַה ְּׁש ִב ִ
ה-נֹּאכל ַּב ָּ
ַ
ֹאמרוַּ ,מ
כתוב בפרשת בהר" :ו ְִכי ת ְ
ׂת ֶאת
ְע ָש
ׁשנָה ַה ִּׁש ִּׁשית ,ו ָ
ת-ב ְר ָכ ִתי ָל ֶכם ַּב ָּ
ִיתי ֶא ִּ
ּא ֵתנוּ .ו ְִצ ּו ִ
ת-תבו ָ
ְולֹא ֶנ ֱאסֹף ֶא ְּ
ּאה
ַא ַכ ְל ֶּתם ִמן ַה ְּתבו ָ
ׁשנָה ַה ְּׁש ִמינִת ,ו ֲ
ׁשנִים .וּזְ ַר ְע ֶּתם ֵאת ַה ָּ
ֹש ַה ָּ
ּאה ִל ְׁשלׁ
ַה ְּתבו ָ
ָשן" )ויקרא כה ,כ-כב(.
ׁ
ֹאכל ּו י ָ
ּא ָת ּה ּת ְ
יעתַ ,עד ּבוֹא ְּתבו ָ
ׁשנָה ַה ְּת ִׁש ִ
ָשןַ ,עד ַה ָּ
ׁ
יָ
השאלה הנשאלת בפסוק היא שאלה טבעית במציאות של שמיטה ,גם אם
אנו מאמינים בה' יתברך .החידוש כאן הוא בהסתכלות על המשך הפסוק,
ִיתי ֶאת-
התשובה לשאלה .ניתן לקרוא את הפסוק כתנאי" :וכי תאמרו ...ו ְִצ ּו ִ
ׁשנָה ַה ִּׁש ִּׁשית ."...כלומר ,חלקו השני של התנאי הוא :וכי לא
ִּב ְר ָכ ִתי ָל ֶכם ַּב ָּ
תאמרו – לא ציוויתי את ברכתי .דהיינו ,רק אם נחפש ונחקור דרכים לקיום
אמתי של שנת השמיטה במציאות ימינו ,רק אז יתקיים בנו התנאי המוקדם,
והתוהו ובוהו של השנה השביעית יהפוך בעבורנו לברכה גדולה.

ג'וריאן שץ

סטודנט וסופר ,מתגורר בירושלים ובווירג'יניה ,חבר רשת שיח

ד"ר ג'רמי בנשטיין,

סמנכ"ל מרכז השל לקיימות ,שותפים ברשת שיח

www.siachconversation.org
רשת שיח הוקמה פני מספר שנים על ידי מספר ארגונים בישראל ,ארה"ב ואירופה העוסקים בעשייה חברתית–סביבתית מתוך זיקה יהודית.
הארגונים ראו לנכון ליצור רשת של פעילים חברתיים יהודיים מסביב לעולם על מנת להרחיב את הידע ,שיתוף הפעולה ,תחושת הזהות
וההזדהות וחיזוק הקשר לישראל .הרשת מעגנת את פעולתה באמצעות פגישות אזוריות וכנסים בינלאומיים .שיח מהווה רשת עבור פעילים
חברתיים-סביבתיים מסורים המחפשים דרכים להעשיר את עשייתם באמצעות מפגש עם עמיתים יהודים מקבילים מישראל ומהתפוצות.
רשת שיח שותפה ליוזמת "שמיטה ישראלית".

רוצים להצטרף לשמיטה ישראלית? סרקו את הקוד והירשמו
או הכנסו לאתר www.ishmita.org.il
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מיזם הפקרת שעות
הרב יוסף צבי רימון

א

חד הטעמים שמביא הרמב"ם )מורה נבוכים ג ,לט( למצוות
השמיטה שייך במובהק לתחום החברתי" :יש מהם חמלה וחנינה
על כל בני אדם ,כמו שנאמר ואכלו אביוני עמך."...
שלא כמו במדינות קומוניסטיות ,המחלקות את כלל הרכוש
בשווה בין התושבים ,התורה מאפשרת לאדם להרוויח בהתאם לעבודתו .עם
זאת ,כדי להגן על העניים ,ציוותה התורה על מצוות צדקה רבות :נתינת צדקה,
מעשר עני ,לקט ,שכחה ופאה וכדומה ,וכן גם מצוות השמיטה .בשנה זו יהיו כל
הפירות הפקר ,כדי שעניים יוכלו ליהנות מהם.
לכאורה ,אם המטרה היא חברתית בלבד ,הרי שהיה צריך להיות מותר לזרוע
ולזמור ,אלא שהייתה חובה להשאיר את התוצרת לעניים .אדרבה ,באופן זה,
היה יבול רב יותר לעניים! אולם ,התורה אוסרת זריעה וזמירה .מדוע? ייתכן
שהתורה אוסרת זאת ,כיוון שישנו פן נוסף לשמיטה "ושבתה הארץ שבת לה'"
)ויקרא כה( .השביתה ממלאכה מראה על כך שהכול שייך לקב"ה .אולם ,ניתן
להסביר באופן אחר ,וכך הסביר מורי ורבי הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א:
הצורך בהפסקת העבודה הוא בגלל שאנו רוצים לדאוג לא רק למצבו
הכלכלי של העני ,אלא גם לכך שלא תהיה לנותן תחושת עליונות.
לפעמים ,כאשר האדם מעניק לסביבתו ,הדבר יוצר אצלו תחושה
של גאווה ועליונות )על אף שהנתינה עצמה מגיעה מתוך רצון אמתי
וטוב לעזור לזולת( .לכן בעל השדה איננו עובד בשדה ,ועל ידי כך אינו
במעמד של "נותן" .הפירות גדלו מעצמם ,והקרקע היא הפקר .העני
לוקח מההפקר ,ואיננו זקוק לחסדיו של הנותן.

מכאן נוכל ללמוד במציאות שלנו ,שבשנת השמיטה ,פרט לקיום הלכות שמיטת
קרקעות ,פרט לקיום הלכות שמיטת קרקעות ,צריכים לעסוק בנתינה באופן
מיוחד .אולם ,כפי שראינו ,השמיטה איננה רק ערך סוציאלי .יש תוספת מרשימה
ומיוחדת בשמיטה .בשמיטה כולם נותנים וכולם מקבלים  -השדות מופקרים!
מגלים כוחות ,מבינים שלכל אחד יש מה לתת.
בהתאם לכך ,יוצרים אנו ,במרכז הלכה והוראה ,מיזם "הפקרת שעות" .בשנת
השמיטה כל אחד "יפקיר" שעה בשבוע .שעה זו תהיה מוקדשת לנתינה ,לעזרה
ולחסד .כל אחד יכול לתת ,גם אם הוא בדרך כלל מן המקבלים .תכנית זו תבוצע
באמצעות הפייסבוק והאינטרנט ובע"ה תכלול מאות אלפים.

כיצד יעבוד מיזם הפקת השעות?
שאלו פעם מישהו כיצד להשיג מתנדב לפעילות חשובה כלשהי .ענה האדם:
"תבקש מאדם עסוק! אדם עסוק ,מבין את חשיבותה של פעולה זו ,וימצא
פנאי בכדי לעשותה" .במציאות השגרתית ,רודפים אנו אחר הקיום השגרתי,
ופעמים רבות איננו מוצאים פנאי עבור דברים מרכזיים וחשובים מאוד ,הן
בחיים הפרטיים שלנו ,הן בחיים המשפחתיים והן בנתינה הציבורית .אולם,
מסתבר ,שכל אדם יכול למצוא זמן להתנדבות ולעזרה .אדרבה ,אדם המצליח
לתת מזמנו ,אדם המצליח לעזור לאחרים ,מגלה כוחות ,מוסיף עוצמה ויכולת
לפעילות רבה ומשמעותית יותר מכפי שהייתה לו עד כה.
מיזם "הפקרת שעות" פונה אל כל אחד במדינה! מבוגרים וילדים ,גברים ונשים,
עשירים ועניים ואנשי המעמד הבינוני.
כל אדם בחברה הישראלית ,יקדיש שעה בשבוע לנתינה עבור הכלל .בעזרת ה',
בחודשים הקרובים ייפתח אתר מיוחד למטרה זו .באתר זה ,יהיה ניתן להירשם
עבור שעת התנדבות .כל אחד יוכל לכתוב מהם התחומים שהוא רוצה להתנדב

בהם .בהתאם לכך ,יקבל האדם הצעות להתנדבות במקומות שונים סביב מקום
מגוריו או סביב מקום עבודתו .לאחר יצירת קשר עם מקומות אלו והתחלת
ההתנדבות ,יאשר אותו אדם את התנדבותו גם באתר )אין צורך להזדהות בשם
מלא .כל אחד בהתאם לרצונו( .באתר יהיה ניתן לראות ,כיצד אט אט המפה
הישראלית הופכת להיות כחולה יותר .כל צבע כחול נוסף ,יסמל עשייה נוספת.
כל אחד יוכל גם לתת הצעות לעשייה או להתנדבות וכך להגדיל את מעגל
העשייה בשמיטה.
בשנת השמיטה – כאשר עולם הטבע מקבל את מנוחתו )עולם ירוק( ,גם העולם
החברתי ,עולם החסד ,יקבל חיזוק ,והחברה הישראלית תתמלא בצבעי הדגל,
ותממש את עצמיותה.
מיזם זה ,ימשיך בע"ה גם בבתי ספר .כל בית ספר יוכל לקבל מקום נפרד באתר,
ובו יוכלו להירשם התלמידים וההורים .בכל בית ספר תהיה התנדבות פנימית
בין התלמידים ובין ההורים ,כאשר גם שם "יפקירו" שעה בשבוע ,ותהיה
אפשרות לקבל וגם לתת.
מקווים אנו שעשייה זו תביא מאות אלפים מהחברה הישראלית להיות מחוברים
סביב נתינה ,סביב עזרה ,סביב חסד .מציאות שכזו תביא לחיבור חלקים שונים
בעם ,תביא לסיוע ולעזרה ותוביל לגילוי כוחות חדשים ולרעננות מיוחדת של
החברה הישראלית כולה.
השמיטה תפחית את התחרותיות ,את המאבקים ואת המתחים שבחברה,
ותאפשר לנקודות האור הפנימיות לזנק ולפרוץ החוצה )על פי הרב קוק(.
או אז ,יהפכו המתחים לחיבורים,
יהפכו מאבקים לחיבוקים,
תיהפך התחרות להידברות,
תיהפך התגודדות להתאחדות!

מיזם "הפקר שעות"
פנייה לאתר – הירשמות להפקרת שעה שבועית
קבלת הצעות לאפשרויות התנדבות סביב מקום המגורים
או העבודה
הצטרפות להתנדבות ודיווח באתר
הפיכת חלקים נוספים בחברה לכחולים!

נתינת רעיונות נוספים להתנדבות ולעשייה

חיבור החברה הישראלית סביב נתינה ועזרה ,גילוי כוחות
חיובים ומאירים

הרב יוסף צבי רימון הוא רבה של אלון שבות דרום וראש מרכז הלכה והוראה ׀ לפרטים או לסיוע ביחס למיזם זה ובתכניות שמיטה ניתן לפנות למרכז הלכה והוראה 0ffice@halachaed.org
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משמיטה לצמיחה  -משמיטת כספים
לצמיחה כלכלית
אוריאל לדרברג

פ

רשת בהר עוסקת )כמעט( כולה בעניינים
המכונים במחוזותינו "חברתיים" ו-
"כלכליים" .מצוות השמיטה והיובל
המאכלסות את חציה הראשון של
הפרשה נוגעות באופן ישיר בחקלאות )שמיטה( ובפערי
המעמדות הכלכליים שנוצרו במשך חמישים שנה
בחברה )יובל( .בשנת היובל חוזרים לנקודת ההתחלה
ומאפשרים הזדמנות שווה לצאצאי אלה שעמדו בקו
ההתחלה יובל שנים קודם לכן .בבחינת אבות אכלו בוסר,
אבל שיני בנים אינן חייבות לנגוס בפירות הדור הקודם ,אלא
זכאיות לקבל הזדמנות חדשה ושווה להתחיל מהתחלה.
חציה השני של הפרשה עוסק בענייני שיקום חברתיים של מי שנפל ממעמדו
שמך )"כי
ומצבו האישי והכלכלי הורע .ארבעה נושאים קשורים בפרשה לזה ָ
ימוך"( ,כלומר התמוטט ,נפל ,ירד ממעמדו .בכולם הוא מכונה
"אחיך" ,והתורה מורה כיצד להקימו על רגליו ולתמוך
בו.
ֻזָתוֹ" – עוסק
ּמ ַכר ֵמ ֲאח ּ
"כי יָמו ְּך ָא ִחי ָך ו ָ
הנושא הראשון – ִּ
בגאולת הנחלה והבית של זה שנאלץ למכרם; הנושא השני – "ו ְִכי יָמו ְּך ָא ִחי ָך
ּמ ָטה יָדוֹ ִע ָּמ ְך" – עוסק בהלוואה נקייה ,ללא נשך וריבית; הנושא השלישי
וָ
ְנִמ ַּכר ָל ְך" – עוסק ביחס האדון למי שהירידה ממעמדו
– "ו ְִכי יָמו ְּך ָא ִחי ָך ִע ָּמ ְך ו ְ
ׂיג
הייתה כה חמורה עד שנאלץ למכור עצמו לעבד; והנושא האחרון – "ו ְִכי ַת ִּש
ְנִמ ַּכר ְלגֵר" – מפרט כיצד עוזרים למי שירד
ּמ ְך ָא ִחי ָך ִע ּמוֹ ו ְ
ֹשב ִע ָּמ ְך ו ָ
ׁ
יַד ּגֵר וְתו ָ
עד לדיוטה התחתונה מבחינה כלכלית ומכר עצמו לגר תושב.
ֹשה ְּב ַהר ִסינַי ֵלאמֹר",
ׁ
כל העניינים הללו ממוסגרים בכותרת "ַוי ְַד ֵּבר ה' ֶאל מ ֶ
אתי או ָֹתם
ׁשר הו ֵֹצ ִ
ֲב ַדי ֵהםֲ ,א ֶ
ֲב ִדים – ע ָ
ׂ ָר ֵאל ע ָ
"כי ִלי ְבנֵי ִי ְש
ונחתמים בהצהרה ִּ
יכם".
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִםֲ ,אנִי ה' ֱאל ֵֹק ֶ
האמת היא ,שעל פי רוב ,גם אם יש לנו העדפות שונות מבחינות נושאי העניין,
כמעט כולנו מעדיפים לדלג על כותרות הכלכלה ,או במקרה הטוב להמהם
משהו כלפיהן .אבל ,התורה מבקשת לחבר את הארץ עם השמים ,לקשור את
החומר אל הרוח ,ולגבש חברה שבה הכלכלה לא תשמש סרח עודף בחיינו
– כזה שאי אפשר להסתדר בלעדיו אבל משתדלים להתחמק ממנו – אלא חלק
אינטגרלי מאמונתו של האדם.
הנה ,כך מלמדים אותנו חז"ל )בלשון רש"י( ביחס לכותרת הפרשה'" :בהר סיני'
– מה עניין שמיטה אצל הר סיני ,והלא כל המצות נאמרו מסיני – אלא מה
שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני ,אף כולן נאמרו כללותיהן
ודקדוקיהן מסיני" )רש"י ,ויקרא כה ,א( .ברור כי התורה מחברת בין כלל
הנושאים המופיעים בפרשתנו לבין הר סיני.
האם אין כאן אמירה עקרונית של תורת ישראל ,לפיה כשם שאסור להתעלם
מכלל המצוות שניתנו בסיני ,כך גם אסור להתעלם מהתייחסות לממד הכלכלי
של החברה? נאמר זאת בברור ,הברית של עם ישראל בסיני עם הקב"ה קשורה
קשר הדוק גם בהאזנה ,לימוד וקיום המצוות הכלכליות חברתיות.
לאור זאת ,אפשר לומר שהתעניינות בכלכלה הישראלית ,ברמת ההשתכרות,
בפיקוח על ההוצאות וההכנסות של היחיד והכלל ,באחריות שלנו כלפי האחר
)ודוק' :אח' ו'-אחר' גזורים מהמילה 'אחריות'( ,בהיחלצות לעזרתו – כל אלה
ועוד הם חלק מעבודת ה' שלנו ,חלק מקיום הברית שכרתנו עמו בהר סיני.

החלק הארי של החברה הישראלית נתקל
בקשיים כלכליים בשגרת יומו .רובנו לא יודע
מה לעשות במצבנו הכלכלי ,כיצד להיטיב
אותו וכיצד להשגיח על משק הבית ,על
ההוצאות וההכנסות .בדרך
כלל אנחנו מסתדרים ,פחות
או יותר .אבל יש רבים
שלא מצליחים להסתדר,
ומגיעים למצב המתואר
בפרשה במילים" :ו ְִכי יָמו ְּך ָא ִחיךָ,
ּמ ָטה יָדוֹ ִע ָּמ ְך" – השכן ,החבר
וָ
הרחוק ,האיש מהעיתון ,האח,
מתמוטט לנגד עינינו או למשמע
אוזנינו.
ַק ָּת ּבוֹ ּגֵר
ְה ֱחז ְ
מה עושים אז? – "ו ֶ
ָחי ִע ָּמ ְך" .כיצד מחזיקים
ֹשב ו ַ
ׁ
וְתו ָ
בו? שוב נדרשים לרש"י" :והחזקת
בו – אל תניחהו שירד וייפול ויהיה קשה להקימו ,אלא חזקהו משעת מוטת
היד" למה זה דומה ,למשאוי שעל החמור – עודהו על החמור ,אחד תופס בו
ומעמידו ,נפל לארץ – חמישה אין מעמידין אותו" )רש"י ,ויקרא כה ,לה(.
לא מדובר כאן רק באמירה מוסרית ,מעין גמ"ח צדקה .לטעמי ,רש"י משרטט
כאן תכנית שיקום כלכלית שלאורה אנחנו מבקשים לילך .איננו מתבקשים
לתת צדקה ,או מענק חד פעמי .אנו מתבקשים לתת לנזקקים כלים כלכליים
לטווח ארוך ,שישמשו אותם כל חייהם.
פרשת בהר מסתיימת בפסוק שנראה כי אינו קשור לנושאים הכלכליים
ׂ ִּכית
ְא ֶבן ַמ ְש
ּמ ֵּצ ָבה לֹא ָת ִקימ ּו ָל ֶכם ,ו ֶ
ֱל ִילם ,ו ֶּפ ֶסל ו ַ
ּׂו ָל ֶכם א ִ
הקודמים" :לֹא ַת ֲעש
יכם" .התורה מזהירה אותנו,
יהִּ ,כי ֲאנִי ה' ֱאל ֵֹק ֶ
לֹא ִת ְּתנ ּו ְּב ַא ְר ְצ ֶכם ְל ִה ְׁש ַּת ֲחוֹת ָע ֶל ָ
לאחר העיסוק בכלכלה ,מפני הנטייה שלנו להעריץ ולפאר ולהפוך לאלילים
דמויות ומצבים.
"פסל ומצבה לא תקימו לכם" – הפסל הוא הקפאה של הדינמיות ,גוש אבן,
מתכת או עץ קבועים וחסרי שינוי .לעתים אנחנו נוטים לשקוע בקיבעון
מחשבתי ,ממש כמו פסל ,וחוששים משינוי תודעתי .או אז האדם משתעבד
לכל מיני הנחות מוטעות .התורה מזהירה מפני המצב הזה.
לקראת שנת השמיטה הבעל"ט ארגון פעמונים פועל עם ארגונים וגופים
נוספים לקדם ולהרחיב את הפעילות במתן הדרכה ותמיכה בתהליכי שיקום
והבראה כלכלית למשפחות נזקקות ,בסוף התהליך נפעל במסגרת "שמיטת
כספים" לסייע למשפחות להסדיר את חובותיהן ולאפשר להן הזדמנות אמתית
לפתוח דף חדש ונקי .
בימים אלו אנו שוקדים על פיתוח מבנה הפעלה ייעודי לקהילות הרוצות לפעול
כקבוצה במסגרת התנדבות קהילתית ,אנו מאמינים שיש בפעילות הזאת
אפשרות ישימה להגשמת ערכי שנת השמיטה בקהילה .בנוסף ,אנו בשותפות
עם מספר גורמים נוספים שמתכוונים לפתוח קרן ייעודית שמטרתה לסייע
למשפחות נזקקות שיעברו תהליך הבראה ושיקום כלכלי להגיע להסדרי חובות
עם הנושים ,ברוח מצוות שמיטת כספים.

אוריאל לדרברג הוא מנכ"ל ארגון פעמונים וחבר במיזם שמיטה ישראלית ׀ ליצירת קשר עם ארגון פעמונים ,פנו אלינוinfo@paamonim.org :

רוצים להצטרף לשמיטה ישראלית? סרקו את הקוד והירשמו
או הכנסו לאתר www.ishmita.org.il
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שנת השמיטה – שנה של משפחה וקהילה

הרב רונן נויבירט

פ

רשת בהר הינה למעשה הפרשה המרכזית בתורה בה מוזכרות
מצוות השמיטה והיובל .השמיטה מופיעה בקצרה בספר שמות
)פרק כג( ,ובנוסף מופיעה מצוות שמיטת כספים בספר דברים )פרק
טו( .למרות החזרות ,התורה משתמשת בביטויים שונים לתיאור
המצווה .הן בספר שמות והן בספר דברים ,משתמשת התורה במושג "שמיטה".
ׂהְׁש ִמ ָּטה" .לעומת זאת,
ׁשנִ ים ַּת ֲע ֶש
ׁש ַבע ָ
"מ ֵּקץ ֶ
יעת ִּתְׁש ְמ ֶט ּנָה וּנְ ַטְׁש ָּת ּה"ִ ,
ְהְּׁש ִב ִ
"ו ַ
ְש ְב ָתה ָה ָא ֶרץ
ׁ
בפרשת בהר התורה משתמשת בביטוי אחר" ,שבת הארץ" – "ו ָ
ׁש ָּבת ַלה'" .בספרי שמות
ׁש ָּבתוֹן י ְִהיֶה ָל ָא ֶרץ ַ
ׁש ַּבת ַ
יעת ַ
ׁשנָה ַהְּׁש ִב ִ
ׁש ָּבת ַלה' ...ו ַּב ָּ
ַ
ֲשר
ׁ
"וא ְכל ּו ֶא ְביֹנֵי ַע ֶּמ ָך"ַ " ,וא ֶ
ודברים מופיע האביון כמטרת היעד של השמיטהָ :
ָד ָךֶ :א ֶפס ִּכי לֹא י ְִהיֶה ְּב ָך ֶא ְביוֹן ."...לעומת זאת ,מצוות
יך ַּתְׁש ֵמט י ֶ
י ְִהיֶה ְל ָך ֶאת ָא ִח ָ
השמיטה בפרשת בהר אינה מזכירה כלל את האביון.
התביעה הבסיסית של השמיטה הינה תמיכה בחלשים ובעניים .בעל האדמה
צריך לשמוט ידיו מאדמתו ,כדי לאפשר לעני להתפרנס .המלווה שומט את
חובותיו ללווה ,כדי לצמצם את הפערים הכלכליים .הקריאה הבסיסית של
השמיטה היא קריאה לצדק חברתי.
ברם ,לא בכך עוסקת השמיטה של פרשת בהר .הציווי החברתי של שמיטת
ׁש ַּבת ָה ָא ֶרץ ָל ֶכם ְל ָא ְכ ָלה
ְתה ַ
ְהי ָ
בהר" ,שבת הארץ" ,הינו ציווי עם דגש שונה" :ו ָ
ֹש ְב ָך ַה ּג ִָרים ִע ָּמ ְך" .מטרת "שבת הארץ" היא
ׁ
יר ָך ו ְּלתו ָ
ׂ ִכ ְ
ֲמ ֶת ָך ו ְִל ְש
ְל ָך ו ְּל ַע ְב ְּד ָך ו ְַלא ָ
"לכם לאכלה" .החידוש של פרשת בהר מופיע במכילתא דר' שמעון בר יוחאי
)פרק כג('" :ואכלו אביוני עמך' – אין לי אלא עני ,עשיר מנין? תלמוד לומר:
והייתה שבת הארץ לכם לאכלה .אם כן ,למה נאמר אביוני עמך? רובה לעניים".
אכן ,שנת השמיטה באה לתמוך בעניים ,ברם ,גם העשירים הם מטרה ,ובזה
עוסקת השמיטה של פרשת בהר .ברוח זו מפרש רש"י את הפסוק'" :והיתה
שבת הארץ' – אף על פי שאסרתים עליך ,לא באכילה ולא בהנאה אסרתים ,אלא
שלא תנהוג בהם כבעל הבית ,אלא הכל יהיו שווים בה ,אתה ושכירך
ותושבך" )רש"י ,ויקרא כה ,ו(.
לשמיטה של פרשת בהר מסר יסודי – "הכול יהיו שווים בה".
בשנת השמיטה האדם אינו בעל הבית של שדותיו ,גינתו
או פירותיו .הוא חייב להפקיר את פירותיו ,לא רק לעניים
כבמצוות סוציאליות אחרות של "מתנות עניים" ,אלא גם
לעשירים .למה הדבר דומה? בן משפחה המגיע לבית הוריו,
בכל עת ובכל גיל ,מרגיש חופשי לפתוח את המקרר
ולקחת דבר מאכל ללא בקשת רשות ,מאחר והוא
תמיד "בן בית" .בשנת השמיטה אין "בעל בית",
וכולנו "בני בית" .העני והעשיר ,השכיר והתושב.
שנת השמיטה יוצרת תודעה של משפחה .בשנת
השמיטה אדם מצווה להשאיר את גינתו פתוחה
לכל עובר ושב ,מאחר וכולנו בני משפחה אחת,
וכל אחד יכול "לפתוח את המקרר" .אין
זרים ואין אחרים ,כולנו שווים ,בני משפחה
אחת .שנת השמיטה מנפצת את מחסומי
הסקטוריאליות והמפלגתיות .איני מסתכל
על ה"-אחר" מן העבר השני של הכביש .אין
יותר "אנחנו" ו"-הם" ,אלא "הכול יהיו שוין בה".
היטיב לבטא מגמה זו הרב קוק בדבריו הידועים
הרב רונן נויבירט הוא מנכ"ל בית הלל ,רב קהילת "אהל ארי" ברעננה
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)הקדמה ל"שבת הארץ"(" :שנת שבתון מוכרחת היא לאומה ולארץ .שנת שקט
ושלוה באין נוגש ורודה ,שנת שוויון ומרגוע ...אין רכוש פרטי מסוים ולא זכות
קפדנית ,ושלום אלוקי שורר על כל אשר נשמה באפו .אין חילול קודש של
קפדנות רכוש פרטי בכל תוצאות יבולה של שנה זו ,וחמדת העושר המתגלה על
ידי המסחר ,משתכחת ...והאדם חוזר אל טבעו הרענן".
אם יפתחו כל בעלי הגינות את דלת החצר ויאפשרו לכל עובר אורח ליהנות
מפירות עציהם ,אין ספק שתחושת הלכידות החברתית תתעצם ,ורגשי
החשדנות והקפדנות ייחלשו .ברם ,את רעיון המשפחה אפשר ליישם לא רק
בגינה הפרטית ,אלא גם בקהילה ובבית הכנסת.
ישנם יהודים רבים אשר היו שמחים לפקוד את ספסלי בתי הכנסת מפעם לפעם
בשבתות וחגים ,אבל השערים נעולים .טכנית ,דלתות בתי הכנסת פתוחות לכל
אדם ,אך מעשית אנו יוצרים מחסומים חברתיים .אדם שאינו דתי המגיע לבית
הכנסת ,ירגיש כזר ושונה במרבית בתי הכנסת .איך משנים את תחושת הזרות?
איך גורמים לכל אורח להרגיש בן בית? למען האמת – לא נצרך הרבה כדי
לייצר תחושת שייכות .חיוך קל ,אמירת שבת שלום ,עזרה במציאה מקום ,ליווי
במהלך התפילה ,שיחה חברית לאחר התפילה ובעיקר – מודעות ואכפתיות.
אם נתגייס כולנו ,בעלי בתים וחברי בתי כנסיות ,לייצר את השמיטה של בהר,
שמיטה בה הכול שווים ,שמיטה בה אין הבדל בין אורח לחבר קהילה ,ובין
עובר אורח לבעל הבית ,נבנה כאן חברה אחרת במדינת ישראל ,חברה מלוכדת
ומאוחדת ,חברה מלאה באחווה ,סולידיות וצדק חברתי.

שמיטה ישראלית  -מחזון למעשה
מקורות לעיון ולשיח

ליקטה וערכה :עינט קרמר

י

מצוות ההקהל מזמינה את העם להתכנס ,על נשיו ,טפו והגר אשר בשעריו ,ולחדש את הברית עם ה' ,איש עם רעהו
ועם הארץ בעקבות התהליך שעברו במהלך שנת השמיטה.
על מנת להבין את גודל המעמד יש להבין את המהלך שעברה החברה כולה בשנה זו.

הבה ונלמד.
דברים ,פרק לא ,ט-יג
ׂאים
ּש ִ
ל-ה ּכֹהֲנִים ְּבנֵי ֵלוִי ַהנֹ ְ
ָה ֶא ַ
ת-ה ּתו ָֹרה ַה ּזֹאת ַו ִי ְּּתנ ּ
ֹשה ֶא ַ
ׁ
ַו ִי ְּכ ּתֹב מ ֶ
ׂר ֵאל.
ִש ָ
ל-כל-זִ ְקנֵי י ְ
ְא ָּ
ת-ארוֹן ְּב ִרית ה' ו ֶ
ֶא ֲ
ׁשנִיםְּ ,במ ֵֹעד ְׁשנַת ַהְּׁש ִמ ָּטה,
ׁש ַבע ָ
ֹשה או ָֹתם ֵלאמֹרִ ,מ ֵּקץ ֶ
ׁ
ַוי ְַצו מ ֶ
ְּב ַחג ַה ֻּס ּכוֹת
ׁשר י ְִב ָחר,
ת-פנֵי ה' ֱאל ֶֹקי ָך ַּב ָּמקוֹם ֲא ֶ
ׂר ֵאל ֵל ָראוֹת ֶא ְּ
ִש ָ
ְּבבוֹא ָכל-י ְ
ֵיהם.
ׂר ֵאל ְּב ָאזְ נ ֶ
ִש ָ
ת-ה ּתו ָֹרה ַה ּזֹאת ֶנגֶד ָּכל-י ְ
ִּת ְק ָרא ֶא ַ
ׁשר ִּבְׁש ָע ֶריךָ,
ְה ַּטף ְוג ְֵר ָך ֲא ֶ
ּשים ו ַ
ְה ָנִׁ
ָשים ו ַ
ת-ה ָעםָ ,ה ֲאנִׁ
ַה ְק ֵהל ֶא ָ
ׂוֹת
ְש ְמר ּו ַל ֲעש
ׁ
יכם ו ָ
ִש ְמע ּו ו ְּל ַמ ַען י ְִל ְמד ּו ְוי ְָרא ּו ֶאת-ה' ֱאל ֵֹק ֶ
ְל ַמ ַען יְׁ
ל-ד ְב ֵרי ַה ּתו ָֹרה ַה ּזֹאת.
ת-כ ִּ
ֶא ָּ
יכם ָּכל-
ִש ְמע ּו ו ְָל ְמדוְּ ,לי ְִר ָאה ֶאת-ה' ֱאל ֵֹק ֶ
ׁשר לֹא-י ְָדע ּו יְׁ
ֵיהם ֲא ֶ
ו ְּבנ ֶ
ת-הַי ְּר ֵּדן
ׁשר ַא ֶּתם ע ְֹב ִרים ֶא ַ
ל-ה ֲא ָד ָמה ֲא ֶ
ׁשר ַא ֶּתם ַח ִיּים ַע ָ
ַהָי ִּמים ֲא ֶ
ׁש ָּמה ְל ִרְׁש ָּת ּה.
ָ

שמות פרק כג ,י-יא
יעת ִּת ְׁש ְמ ֶט ּנָה
ְה ְּׁש ִב ִ
ּא ָת ּה .ו ַ
ְא ַס ְפ ָּת ֶאת ְּתבו ָ
ׁשנִים ִּתזְ ַרע ֶאת ַא ְר ֶצ ָך ו ָ
ְשׁש ָ
ׁ
וֵ
ׂה ְל ַכ ְר ְמ ָך
ׂ ֶדה ֵּכן ַּת ֲע ֶש
ֹאכל ַח ּיַת ַה ָּש
ְא ְכל ּו ֶא ְביֹנֵי ַע ֶּמ ָך ְי ְִת ָרם ּת ַ
ּנְט ְׁש ָּת ּה ו ָ
ו ַ
ֵיתךָ.
ְלז ֶ
ויקרא פרק כה ,א-ז
ְא ַמ ְר ָּת ֲא ֵל ֶהם:
ׂ ָר ֵאל ו ָ
משה ְּב ַהר ִסינַי ֵלאמֹרַּ .ד ֵּבר ֶאל ְּבנֵי ִי ְש
ׁ
ַוי ְַד ֵּבר ה' ֶאל ֶ
ׁש ָּבת ַלה'.
ְש ְב ָתה ָה ָא ֶרץ ַ
ׁ
ׁשר ֲאנִי נ ֵֹתן ָל ֶכם ו ָ
ִּכי ָתבֹא ּו ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶ
ּא ָת ּה.
ְא ַס ְפ ָּת ֶאת ְּתבו ָ
ׁשנִים ִּתזְ מֹר ַּכ ְר ֶמ ָך ו ָ
ְשׁש ָ
ׁ
ׂ ֶד ָך ו ֵ
ׁשנִים ִּתזְ ַרע ָש
ׁשׁש ָ
ֵ
ׂ ְד ָך לֹא ִתזְ ָרע
ׁש ָּבת ַלה' ָש
ׁש ָּבתוֹן י ְִהיֶה ָל ָא ֶרץ ַ
ׁש ַּבת ַ
יעת ַ
ׁשנָה ַה ְּׁש ִב ִ
ו ַּב ָּ
יר ָך לֹא ִת ְבצֹר
ְאת ִע ּנ ְֵבי נְזִ ֶ
יח ְק ִצ ְיר ָך לֹא ִת ְקצוֹר ו ֶ
ו ְַכ ְר ְמ ָך לֹא ִתזְ מֹרֵ .את ְס ִפ ַ
ׁש ַּבת ָה ָא ֶרץ ָל ֶכם ְל ָא ְכ ָלה ְל ָך ו ְּל ַע ְב ְּד ָך
ְתה ַ
ְהי ָ
ׁש ָּבתוֹן י ְִהיֶה ָל ָא ֶרץ .ו ָ
ְׁשנַת ַ
ׁשר ְּב ַא ְר ֶצ ָך
ֹש ְב ָך ַה ּג ִָרים ִע ָּמ ְך .ו ְִל ְב ֶה ְמ ְּת ָך ו ְַל ַח ּיָה ֲא ֶ
ׁ
ׂ ִכ ְיר ָך ו ְּלתו ָ
ו ְַל ֲא ָמ ֶת ָך ו ְִל ְש
ּא ָת ּה ֶל ֱאכֹל.
ִּת ְהיֶה ָכל ְּתבו ָ

שאלות לדיון
א .מה נאסר בשנת השמיטה? מה מותר בשנת השמיטה?
ב .נסו לדמיין מציאות של חברה חקלאית קהילתית בשנת
שמיטה.
מה קורה בזמן החריש והזריעה?
מה קורה בשאר השנה? מה קורה בעת הקציר?
מה קורה בשנה שלפני/אחרי שנת השמיטה?
ג .כיצד משפיעה מצוות שמיטת הקרקעות על החברה כולה?
אילו התנהגויות היא מעודדת?
אילו תכונות היא מפתחת אצל בעל השדה?
כיצד היא משפיעה על כלל חברי הקהילה? על האדמה?
על בעלי החיים?
ד .אילו אתגרים מעלה שנת השמיטה ליחיד ולחברה?
ה .מה מוסיפה מצוות שמיטת הכספים על מצוות שמיטת
הקרקעות ?
באילו תכונות בנפש הנותן היא נוגעת? איזו הזדמנות היא
מעניקה לחייבים?
ו .איזו השראה ניתן לקבל ממצוות השמיטה לימינו ,מלבד
מימושה ההלכתי?

י

דברים טו ,א-ב; י-יא
ׁשה
ׁשמוֹט ָּכל ַּב ַעל ַמ ֵּ
ׂה ְׁש ִמ ָּטה; ְוזֶה ְּד ַבר ַה ְּׁש ִמ ָּטה ָ
ׁשנִים ַּת ֲע ֶש
ׁש ַבע ָ
ִמ ֵּקץ ֶ
ְאת ָא ִחיו ִּכי ָק ָרא ְׁש ִמ ָּטה ַלה'
ׂ ֶאת ֵר ֵעה ּו ו ֶ
ַשה ְּב ֵר ֵעה ּו לֹא יִגֹּש
ׁ
ׁשר י ֶּ
יָדוֹ ֲא ֶ
ֵרע ְל ָב ְב ָך ְּב ִת ְּת ָך לוֹ ִּכי ִּבגְ ַלל ַה ָּד ָבר ַה ּזֶה י ְָב ֶר ְכ ָך ה'
 ...נָתוֹן ִּת ֵּתן לוֹ ְולֹא י ַ
ֶח ַּדל ֶא ְביוֹן ִמ ֶּק ֶרב ָה ָא ֶרץ
ָדךָ; ִּכי לֹא י ְ
ׂ ָך ו ְּבכֹל ִמ ְׁש ַלח י ֶ
ֱאל ֶֹקי ָך ְּב ָכל ַמ ֲע ֶש
ַעל ֵּכן ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְּו ָך ֵלאמֹר ָּפת ַֹח ִּת ְפ ַּתח ֶאת י ְָד ָך ְל ָא ִחי ָך ַּלעֲנִ ֶּי ָך ו ְּל ֶא ְביֹנְ ָך
ְּב ַא ְר ֶצךָ.

רוצים להצטרף לשמיטה ישראלית? סרקו את הקוד והירשמו
או הכנסו לאתר www.ishmita.org.il
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מקורות לדיון ולהעמקה
שבת הארץ – הקדמה  /הראי"ה קוק

השמיטה כחזון /ד"ר ג'רמי בנשטיין
"...במדינת ישראל של היום קשה מאוד לטעון שדווקא רעיון כמו
שנת שמיטה ,על ערכיה המסורתיים ,יכול להוות השראה לאנשי
סביבה ,חברה וכלכלה שמתמודדים עם בעיות מודרניות מאוד...
אך אנו שקועים כל-כך בהקשר החברתי והפוליטי שלנו ובהשקפת
עולמנו ,שקשה לנו מאוד לבקר אותם מבפנים .לפעמים ,על-מנת
לקבל פרספקטיבה על מצבנו ולדמיין שאפשר אחרת ,יש לחפש
"נקודת ארכימדס" מחוץ למערכת הנוכחית ,שממנה ניתן להתחיל
לנסח חזון אחר ,חלופי .ישנן כמה אפשרויות למלא תפקיד זה ,אך
מסורות דתיות ותרבותיות ,שלנו ושל שכנינו ,בהחלט עשויות לשמש
לנו מעוף למחשבה ומנוף לעשייה .אין זה מדע בדיוני .ממש כך חיו
אבותינו כאן ,בארץ הזאת .הארץ הזאת ואנו בתוכה זקוקים לכל סיוע
אפשרי על-מנת להתמודד עם האתגרים ,הסביבתיים והחברתיים
כאחד ,הפוקדים אותנו כאן ועכשיו".

אבות ה ,י

"הצדקה והחסד ,הפרט והכלל" /הרב יוסף יצחק ליפשיץ
"המטלה המוטלת על כתפיהם של אנשי ההלכה לתרגם את המצוות
הסוציו-חקלאיות המקראיות לזמנם הם איננה רק חובה פרשנית
המשתדלת להתגבר על אנכרוניזם בקריאת הטקסט המקראי.
השארת מצוות הרווחה על פי פרשנותה החקלאית בלבד אוטמת
אוזניה לשוועת הנזקקים וחוטאת באנכרוניזם הלכתי".
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שאלו על לב ירושלים
שאלוה לשלומה -
אבנים בלב ירושלים
כיכר השוק הומה.
בשקרים ועוול מתעטפת
לרגל מלאכת החומה
אך מבעד לצעיף נשקפת
עירנו עירומה.
....
ושמיטה כהלכה אתה כבר יודע
לעשות
שאתה רץ לקחת עוד ועוד אדמות?
בספק מרמה ,בחשד גזל ,בחסות
חשיכה
בחסינות מושל? הזו גאולה? הזה
כבודה?
כגנב במחתרת יהודה?
ולמי תמכור את "שדך" בשנת
שמיטה

או אולי תתאסלם או תתנצר לשנה?
ולפני מי תיתמם שביעית אחר
שביעית
בעוד האדמה אשר תחתיך כשפחה
נשבית?
בעיני מי זה מוצא חן? אדמה אתה
לוקח -
גאולה לא נותן .או אולי אצבעותיך
הדוקות מאוד מאוד מאוד מאוד
מאוד -
מאומנות להרפות? מיומנות
לשחרר?
מתורגלות לשמוט?
הוא מאמא מאמא אדמה
הו מאמא אדמה.
הוא מאמא מאמא אדמה,
 אדמה אדמתי! עד מותי!עד מה אדמ -תי...

תנוח ,תחלק ,תניח  /פרופ' אבי שגיא ופרופ' ידידיה שטרן
" ....בישראל המופרטת ,הגלובלית ורבת הפערים ,השמיטה היא
סימן קריאה הכרחי .יש לנו ,באמתחתנו הלאומית ,תרופה מוכנה
לשיקום הסולידריות הבין-אישית שהתרופפה .במובן זה ,השמיטה
היא מרכיב בחוסן הלאומי.
קשה שלא להתרשם מעמקות האידיאה ,הנעה בזהירות בין הרצון
לשמר את רכושו של האדם לרצון שלא לראות ברכוש חזות הכל.
השמיטה היא קריאה לביצור בועה בזמן ,שבה העשייה הכלכלית
אמורה להגיע לרגיעה ,שמטפחת חמלה ,רחמים ואף שותפות בין כל
החולקים את פני האדמה ,כולל חיית השדה .בשנה השמינית המרוץ
יימשך ,מכיוון שהאנושות זקוקה לו ,אך האידיאה וזיכרונה יחלחלו
אל מחוץ לשנת השבתון ,אל שש שנות הקדחתנות היצרנית".

י

ַא ְר ַּבע ִמ ּדוֹת ָּב ָא ָדם:
ׁש ָּל ְך ,זוֹ
ְש ְּל ָך ֶ
ׁ
ׁש ִּלי ו ֶ
ׁש ִּלי ֶ
ָהאו ֵֹמר ֶ
ִמ ָּדה ֵבינוֹנִית.
ֵש או ְֹמ ִרים ,זוֹ ִמ ַּדת ְסדוֹם.
ְויׁ

ׁש ִּליַ ,עם ָה ָא ֶרץ.
ְש ְּל ָך ֶ
ׁ
ׁש ָּל ְך ו ֶ
ׁש ִּלי ֶ
ֶ
ׁש ָּל ְךָ ,ח ִסיד.
ְש ְּל ָך ֶ
ׁ
ׁש ָּל ְך ו ֶ
ׁש ִּלי ֶ
ֶ
ׁשע.
ׁש ִּליָ ,ר ָ
ְש ְּל ָך ֶ
ׁ
ׁש ִּלי ו ֶ
ׁש ִּלי ֶ
ֶ

מדרש יונתי /מאיר אריאל

י

"...את אותה הפעולה ,שהשבת פועלת על כל יחיד ,פועלת היא
השמיטה על האומה בכללה .צורך מיוחד הוא לאומה זו ,שהיצירה
האלקית נטועה בקרבה באופן בולט ונצחי ,כי מזמן לזמן יתגלה בתוכה
המאור האלקי שלה בכל מלא זהרו ,אשר לא ישביתוהו חיי -החברה-
של-חול עם העמל והדאגה ,הזעף והתחרות אשר להם ,למען תוכל
להתגלות בקרבה פנימה טהרת נשמתה בכללותה כמו-שהיא .ואם
אותה האביריות ,המוכרחת להתלוות עם כל סדר של חיי-צבור קבועים,
גורמת להקטין את עדינות-החיים המוסרית ,והניגוד ,המתמיד שבין
השמיעה האידיאלית להכרזה של חסד ואמת ,חמלה ורחמים ,לבין
הנגישה והכפייה ולחץ הקפדה של קנין ורכוש ,המוכרחים להראות
בעולם המעשי ,גורם הרחקה לאור האלקי מתכונת הכרתה הציבורית
של האומה ,שהרחקה זו מפעפעת כארס גם במוסרם של היחידים
 הנה הפסקת הסדר החברתי בצדדים ידועים ,מתקופה לתקופה,מביאה לאומה זו ,כשהיא מסודרת ,על מכונה ,לידי עליתה העצמית
למרומי התכונות הפנימיות שבחיים המוסריים והרוחניים ,מצד התכן
האלקי שבהם ,העומד למעלה למעלה מכל תכסיס וסדר חברתי והוא
מעבד ומעלה את הסדרים החברתיים ונותן להם את שלמותם" ...

קראו )חלק( מן הטקסטים שלפניכם.
 .1איזה התהליך היינו מעוניינים לעבור ,כחברה ,בשנת השמיטה? אילו ערכים
היינו מעוניינים להטמיע?
 .2כיצד ניתן להפוך את שנת השמיטה לשנה משמעותית בחיי היחיד והקהילה,
כזו שמשפיעה על שש שנות המעשה שאחריה?

"מי השילוח" על מצוות שמיטה ויובל  /הרב מרדכי יוסף ליינר מאיז'ביצה
עניין השמיטה והיובל הוא נגד המידות הנזכרות במסכת אבות" ,שלי
שלך ,שלך שלך" .שמיטה היא נגד מדת "שלי שלך" .היינו אף כי הארץ
נתן לבני אדם ,שיש לאדם קניין בארץ שיוכל להוציא לו ממנה כל
הטובות שבעולם ,כי כל מיני ערבות שבעולם נכללים בארץ .ובשביעית
האדם ייתן הארץ לשם יתברך ,כי הוא שובת ממלאכה ומעבודת הארץ,
וזה ייקרא "שלי שלך".

הכנות לשנת השמיטה בעיר –
קריאה לקהילות ולבתי הכנסת

הרב שמואל דוד

ה

שמיטה אשר אמורה הייתה לייצג חזון לחברה אידיאלית ,שנה
של צדק מוסר וקדושה ,הפכה למושג מאיים ולסעיף מפחיד
בהלכות כשרות .על מוצרים רבים מצוין "ללא חשש שביעית".
במקום שהשביעית תהווה אתגר מלא ערכים ,שנה שמצווה
לאכול מפירותיה ,היא הפכה לדבר מסוכן ומפחיד שיש להימנע ממנו.
לנו הרבנים חלק באשמה בכך שהציבור הכללי אינו יודע כמעט דבר על
השמיטה .אנחנו צריכים להחזיר למרכז הבמה הציבורית את מלוא ערכיה
של השמיטה.
שנת השמיטה ,מחזקת בנו את ההכרה שה' הוא אדון הארץ ,והיבול הוא
זכותו .על כן ,בשאר השנים הוא מצווה אותנו להפריש רק חלק מהיבול לטובת
תרומות ומעשרות ,ואילו בשנת השמיטה אנו צריכים להפקיר את השדות,
כביכול להחזירם לבורא עולם .בזכות ההכרה בכך שהקרקע היא רכושו של
בורא עולם ,אנו מסוגלים להגיע לשוויון חברתי ,שהרי כולם שותפים בפירות
שנת השמיטה .הערך הסוציאלי-חברתי מגיע לשיאו בשמיטת הכספים
במוצאי שנת השמיטה .הזמן החופשי המתפנה בשנת השמיטה משמש
לעיסוק רוחני וערכי ,ושיאה של חוויה זו מתמצה במעמד "הקהל" ,המתקיים
בחג הסוכות במוצאי שנת השמיטה .מעמד בו כל העם ,מבוגרים וצעירים,
זקנים וטף ,מתכנסים לשמוע את דבריה של התורה.
את ערכיה של השמיטה יש ללמד כבר עכשיו ,מספר חודשים לפני תחילת
שנת השמיטה .בסיומם יקל עלינו לגשת ללמוד את הדרכים המעשיות לקיים
ערכים אלה :הלכותיה ,כלליה ופרטיה של שנת השמיטה.
נושא משמעותי אליו ניתן להתכונן כחברה ולא רק כפרטים הינו נושא הגינון
הציבורי בערים .בתחילת החורף שלפני השמיטה הקודמת פניתי לראש
העיר ,ובקשתי ממנו כי העיר תשמור שמיטה .לאחר הסבר כי אסור יהיה
לנטוע ולזרוע פרחים ודשא ,אך יתאפשר לשמור על הקיים ,הוא הודיע
על תמיכה ברעיון ,הפנה אותי למחלקת חזות העיר ,ויחד עיבדנו את הדרך
לבצע את המשימות .אחת מהן הייתה החלפת הפרחים העונתיים שזורעים
כל חודשיים-שלושה לפרחים שנתיים .בחודש מרחשוון נבלו פרחים רבים,

וראש העיר ביקש לשתול מחדש .הבאנו אגרונום על חשבון העיריה שימצא
את סיבת התקלה ,וילמד את הגננים את הדרך הנכונה לשתול ,כך שהתקלה
לא תשוב.
כמות הפרחים הממוצעת ששתלו בשנה הייתה מאה אלף פרחים ,בשנת
השמיטה שתלו פחות מחמשת אלפים פרחים .את הפרחים שתלו רק נכרים,
רק מעציצים מוכנים עם האדמה שעליהם ,ורק עם גגון מעל השותלים,
כדי לדמות מבנה של בית בו אין איסור שתילה .כך כל העיר ראתה ,שמעה
והפנימה כי זו שנת השמיטה ,באופן חיובי ומכובד .גם בבתי הספר לחינוך
מיוחד לעמלנות שתלו בשנה זו רק על מצע מנותק מן האדמה ומתחת לגג,
דבר אפשרי מבחינת הלכות השמיטה.
בימים הקרובים אנו עתידים לסכם עם מכון התורה והארץ על אגרונום
שיבוא להרצאה/שיעור לבעלי גינות פרטיות וילמד כיצד מתכוננים נכון לשנת
השמיטה ,וכיצד שומרים על הקיים באופן הנכון ביותר בשנת השמיטה עצמה.
אני מקווה כי החומר שאנו מוציאים לציבור ,העוסק בצד הרעיוני וההלכתי
של השמיטה ,יביא לכך שרעיון הכנת הגינות העירוניות והפרטיות יחלחל
לציבור ,וקהל רב יותר יפנים כי יש כאן שנה מיוחדת.
כולי תפילה שנוכל להביא לכך שכל תושב בעיר יוכל להתחבר אל השמיטה,
דרך העיסוק בכללי מצוות השמיטה ,דרך קיום פרטי הלכות השמיטה ,או דרך
עיסוק בערכים הסוציאליים של השמיטה – חיבור לאדמה או לקיחת חופשה
לתחביבים ולמשפחה .ככל שיותר ישראלים יתחברו לשמיטה יקל גם על
קיום המצוות המעשיות שנובעות ממנה .בל נשכח כי הקיום הלכה למעשה
הוא העיקר .והיה זה שכרנו.
אני קורא לכל מנהיגי הקהילות ולרבנים המקומיים ליטול יוזמה כבר עתה,
ולגשת לגורמים הרלוונטיים בעירייה או במועצה המקומית ,כדי לעבוד
יחדיו על פיתוח פתרונות ישימים לגינון נכון בשנת השמיטה ,כך ערי ישראל
תוכלנה לשמור שמיטה ,ותושבי הערים יזכרו ויפנימו את ערכיה החברתיים
של שנה נפלאה זו.

הרב שמואל דוד הוא הרב הראשי של העיר העפולה

ָריםִ ,ע ָמּ) ויקרא כה ,י(
תוֹשׁ ְבַ ,הגּ ִ
וּל ָ
ירְ ,
ֲמ ֶת ;ו ְִל ְשׂ ִכ ְ
וּל ַע ְב ְדְּ ו ַלא ָ
ָה--לְ ,
אָכל ְ
ְה ְי ָתה ַשׁ ַבּת ָהאָרֶץ ָלכֶםְ ,ל ְ
וָ

מתחברים לאדמה ותורמים לחברה
ציונות | יהדות | סביבה | חברה

שמיטה ישראלית

מצוות השמיטה העתיקה חייבה כל חקלאי בארץ ישראל לנטוש את שדהו אחת לשבע שנים,
להפקיר את פירותיו ,לתת לאדמה מנוחה ולאפשר לכל אדם )ואף לחיות השדה!( להכנס
לשדה וליטול חלק מברכת האדמה.

בפעילות חווייתית זו נתנסה בכניסה לשדה שאינו "שלנו" ,בקטיף ירקות טריים ואכילתם ,כמו גם במילוי
ארגזים של ירקות לצורך חלוקתם לחלשי החברה .נדבר על ההרגשה של החיבור לשדה ,על מקורות
המזון שלנו ועל העוני בישראל ,וכן על הערכים הטמונים בשמיטה ותרגומם לישראל של המאה ה. 21-
נסיים באכילת סלט מזין מהירקות שאנחנו קטפנו ועריכת פיקניק בחיק הטבע.

רוצים להצטרף לשמיטה ישראלית? סרקו את הקוד והירשמו
או הכנסו לאתר www.ishmita.org.il
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נ

אמר בתורה )פרשת בהר ,ויקרא כה(" :דבר אל בני ישראל ואמרת
אליהם ,כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'.
שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה.
ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' .שדך לא תזרע,
וכרמך לא תזמור ,את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור שנת
שבתון יהיה לארץ"...
זה אחד המקורות העיקריים בתורה בו העם היהודי מצווה על מצוות שמיטה
הנוהגת בחקלאות בארץ ישראל אחת לשבע שנים.
במה השמיטה קשורה אלי? שואל את עצמו כל אדם ,אם איני חקלאי ,איך זה
נוגע לי?!
ובכן ,מצוות השמיטה חלה ונוגעת כמעט לכל אדם .כל בעל גינה וכל המגדל
עציצים בביתו או בחצרו ,על אדן החלון או על גג ביתו – מצוות השמיטה נוגעת
ישירות גם אליו.
בנוסף ,מצוות השמיטה חלה גם על ענף הגינון הפרטי והציבורי ועל כל
העוסקים בו .כלומר ,אם אני גר בעיר בה יש גינון ציבורי ,באופן עקיף אני קשור
לשמיטה .האם השמיטה תישמר בגינון הציבורי? העניין נוגע לי ,הרי אני אזרח
העיר ומשלם מיסים לרשות.
ועוד קשר ,אני קונה פירות וירקות לביתי .מה מקורם של הפירות? האם הם
משטחים חקלאיים בהם שמרו שמיטה וחלה על הפירות קדושת שביעית?
האם הם מחקלאים שגדלו בהיתר מכירה ואין בהם קדושת שביעית? האם
הם מחלקות של אוצר בית דין? האם הם מגידולי גוי או ייבוא מחו"ל? כמובן
שהדבר קשור אלי ונוגע לי .החלטות שאני מקבל בביתי בנושאים אלו ישפיעו
על עידוד שמירת השמיטה בארץ.
בעבר ,עם ישראל היה כולו עם חקלאי שעסק בעבודת האדמה ,ומצוות
השמיטה נגעה לכולם .לאחר שנות הגלות הארוכות ,בהן רובו של העם נותק
מהארץ ,התנתקנו מהמצוות התלויות בארץ וממצוות השמיטה .עם החזרה
לארץ רק מיעוט קטן עוסק בחקלאות ,ורובנו המוחלט ,כתשעים ושבעה
אחוזים מהעם ,גרים בעיר או בהתיישבות כפרית ללא עיסוק בחקלאות .אסור
לנו לאבד את הערך של מצווה יפה זו ולהפוך אותה להלכות כשרות בלבד – מה
מותר ומה אסור לקנות.
מצוות השמיטה היא מצווה סוציאלית שנועדה לתת מנוחה לקרקע ולעובד
האדמה .המצווה אומרת לנו :שש שנים אתה רץ ,בשנה השביעית תירגע,
תשמוט ,תשחרר את המתח והלחץ ותחזק דברים אחרים בחייך.
אנו קוראים לציבור הרחב להתחבר למצווה חשובה זו .כל אדם שיש לו גינה
פרטית ,או שמגדל צמחים באדנית או על גג ביתו מצווה ומוזמן לשמור על
השמיטה ,ולהכיר את העקרונות וההלכות הנוגעות למצווה.
ומשהו לנשמה :שנת השמיטה פותחת לכולנו חלון הזדמנויות להשקיע בו
בדברים נוספים .בהשתלמות מקצועית ,בשיקום הדומם ומתקני הגן ,בשדרוג
הגן לגן חסכני במים ובתכנון והתארגנות לשנה שלאחר השמיטה .שש שנים אנו
רצים ,שנת השמיטה מאפשרת את עצירת המרוץ :לימוד ,מחשבה ,שיקול דעת
והתמלאות בכוחות רעננים לשנה חדשה .מדוע שנת שבתון מגיע רק למורים

ולחוקרים? גם הגננים והעם רוצים שנת שבתון ,לפחות חלקית.
אנו קוראים לציבור להצטרף ולהכיר את מצוות השמיטה ,וכמובן לשמור
שמיטה .בדף זה מוסברים עיקרי המצווה ,הסברים מפורטים לגבי מה מותר
ואסור לעשות בשמיטה ניתן למצוא באתר שה"מ:
 www.shaham.moag.gov.ilובאתר המשרד לענייני דתות.

עיקרי המצוה בגן הנוי :בשנת השמיטה אסור לשתול ולזרוע בגן
הנוי ,אסור לגזום גיזומים מקצועיים בעצי נוי ,עצי פרי וורדים ואסור
לעבד את הקרקע .לגבי כל שאר המלאכות נהוג הכלל "אוקמיי )קיום(
ואברויי )שיפור/הבראה("  -כל מלאכה שנועדה לקיים את הצמח והגן
מותרת ,כל מלאכה שנועדה לשפר את מצב הצמח והגן אסורה .בנוסף,
כל מלאכה אשר אם לא נעשה אותה יגרם נזק קשה לצמח או נזק
קשה לתיקון מותר לעשותה  -זו התורה על רגל אחת .הפירות שגדלו
בשמיטה בגן אסורים במסחר .הם הפקר ומותר לכל אדם לקטוף מהם
לצורכי אכילה )כולל לבעל הגינה( .ובנוסף ,חלה על הפירות קדושת
שביעית.
לכן ,אנו נוהגים לקראת שנת השמיטה לסיים את כל השתילות בגן,
לדשן היטב כדי להימנע מדישון בשמיטה ולבצע את כל הגיזומים
המקצועיים לפני ראש השנה .טיפולים מיוחדים בדשא כמו דילול,
איוורור ,חיפוי ושיזרוע יש לעשות לפני ראש השנה.
בשמיטה אנו עוסקים בטיפול בגן כדי לשמור על מראהו ונויו.
משקים בכמות הנדרשת ,מכסחים את הדשא וחותכים את שוליו.
מותר לטפל במחלות ומזיקים אשר אם לא נטפל הצמח יפגע או
לא יראה טוב .מותר לגזום גדר חיה פורמלית בוגרת .כמובן שמותר
לעסוק בנקיון .לגבי הקמת גנים חדשים ,מותר לתכנן ,לפתח תשתיות
)קירות ,ריצוף ,תאורה ,מתקנים ודומם( מותר להקים מערכת השקיה.
עם זאת ,אסור לעשות הכנת קרקע ,אין מביאים קרקע ובודאי שלא
משפרים בקומפוסט ודשן יסוד ולא מכינים לנטיעה .את עבודות הכנת
הקרקע והנטיעה דוחים לאחר השמיטה.
הנסיון מלמד כבר ארבע שמיטות שזה אפשרי .גנים שהוכנו כראוי,
ומטופלים ע"פ עקרונות אלו ,יראו טוב בשמיטה .כמובן צריך לקבל
החלטה עקרונית שרוצים לשמור שמיטה מהסיבות שהוזכרו לעיל:
אמונה ורצון לקיים את המצווה ,או רצון להענות לדרישת הלקוח.
ברצוני להדגיש שכל ההלכות לטיפול בגן בשמיטה הינן רק לגן בקרקע
ובשטח הפתוח .וכאשר הצמחים בתוך מבנה ,על רצפה ומתחת לגג
ניתן לבצע את כל עבודות הגן כבשנה רגילה .כלומר בגינון במיכלים
בתוך מבנים ,משרדים וכדומה נוכל להמשיך לעבוד כרגיל – לשתול,
לזרוע ,לדשן ולגזום.
בתקווה לשנת שמיטה מעשית ורעיונית.

ישראל גלון הוא מנהל אגף פרחים והנדסת הצומח ופקיד היערות ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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שמיטה בנתיב לקיימות:
חברה בריאה בארץ בריאה

הרבנית שושנה בובליל

פ

רשת בהר פותחת במצווה שיש לקיים עם הכניסה לארץ .יש
מצוות נוספות מסוג זה ,הקשורות לסביבה )"ונטעתם כל עץ
מאכל ,("...לסדר החברתי )מינוי מלך( ולכלכלה )שמיטת כספים(,
ותוחלתן יצירת חברה בריאה בארץ בריאה.
פרשתנו פותחת במצוות שמיטה..." :שש שנים תזרע
שדך ...ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ,
שבת לה'."...
קיימות ) (sustainabilityהיא גישה כוללנית
) (holisticהשואפת הן בהווה והן בעתיד לעולם
טוב יותר .היא מתייחסת אל הסביבה ,הכלכלה
והחברה ,ומעודדת שיתופי פעולה .תכנון לקיימות
עובד בשיטת הספירלה :מתכננים ,מבצעים,
ובודקים את התוצאות .אם רצוי – מחזקים את
הקיים ,ואם צריך – מתכננים מחדש .חשוב בכל
שלב לתכנן מראש את הצעד הבא .גישת תכנון זו
מזכירה את הגישה היהודית" :מי שטרח בערב שבת – יאכל בשבת"
)משנה ,מסכת עבודה זרה ,פרק ב משנה א(.
תכנון לקיימות מייחס חשיבות רבה לידע מסורתי מקומי .שנת השמיטה היא
דוגמה לכלי מסורתי ,מקיים שתורם לחוסן החברה בארץ ישראל .שמיטת
הקרקעות מועילה לבריאות האדמה .שמיטת כספים מסייעת לאנשים
להשתקם ולחזור לחיי מעשה בריאים ,כפי שנראה בע"ה בפעילויות במסגרת
"שמיטה ישראלית" .אך מה תורמת השמיטה לחברה בת-קיימא?
שנת השמיטה היא שנת שבתון הסוגרת מחזור של שש שנות עמל ופעילות
חברתית ,והיא מזמינה בדיקה של המצב הקיים כדי לתכנן את המשך העשייה.
בישראל ,במבנה הכלכלי הנוכחי ,אפילו אם אין מיישמים שנת שבתון כללית
לכלל המשק ,הרי שניתן לפעול בשנה זו לחיזוק החברה בישראל .נוכל ללמוד
מדברי נביאנו מה מוביל חברה בריאה" :דרשו טוב ואל רע למען תחיו ...שנאו
רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט" )עמוס ה ,יד-כד( .עמוס הנביא מדבר על
חברה צודקת ותומכת – דבר שבא לידי ביטוי כאשר נעשה משפט צדק גלוי
"בשער".
לאחרונה מדברים רבות על השסעים בחברה בישראל .הרב אבינר מסביר
)"אהבת חינם מהי" ,י' סיוון תשע"ב(" :השונא את חברו ,אינו אלא שונא
את עצמו .הוא שונא את היחד הלאומי שכולנו שייכים אליו .חז"ל ביטאו
זאת באומרם' :כל ישראל ערבים זה לזה' .כשם שכישרונות האדם וכוחותיו
מחולקים בכל איבריו ,כך כוחות עם ישראל מחולקים בעם כולו ,ואינם
נמצאים רק בקבוצה אחת" ,ממשיך הרב אבינר" :אהבת חינם אין פירושה
טשטוש האמת וההבדלים הקיימים בין אדם לרעהו."...
עפ"י עקרונות של תכנון לקיימות ,עלינו לבחון את הקיים ואחר כך להחליט
מה הצעד הבא .דבריו של הרב אבינר מלמדים שעלינו להכיר זה את זה.
לשם כך אני מציעה תכנית מעשית ,המבוססת על כלים מעולם של תכנון בר
קיימא .הכלים הם :א .התבוננות; ב .ריאיון; ג .תרגיל ארבע השאלות.
שלבים בתכנון לחברה בריאה בארץ בריאה:
א .התבוננות היא תצפית על הקיים ,ללא שיפוט .ההתבוננות היא השלב

שבו לומדים אחד על השני .לדוגמה ,מפגש
בין רבנים מבתי מדרש בעלי השקפות שונות.
חשוב מאוד בשלב הזה לפתוח את הלב
ולשמוע באהבה זה את דבריו של זה.
הצעה מעשית היא מעין "חילופי נוער"
בין מרכזי תורה שונים .למשך חודש ימים,
יוכלו תלמידים של ישיבות מסוגים
שונים )גבוהות ,הסדר ,מכינות קדם-
צבאיות ,חרדיות( ללמוד בישיבה אחרת,
בהנהלת רבנים בעלי השקפה שונה,
בשיעורים הקיימים בישיבה .באופן
מקביל מדרשות/מכונים לנשים
יוכלו להציע פעילות דומה במקום
שהדבר אפשרי.
ב .ריאיון :בתכנון בר קיימא ,זהו השלב שבו מראיינים את הלקוח ומבררים
מה בקשותיו ,צרכיו ,רצונותיו וחלומותיו .הריאיון איננו מוגבל על ידי מקום,
מרחב ,כסף או כל דבר אחר.
שנת השמיטה היא הזדמנות לאנשים להביע את דעתם במגוון נושאים .האם
היינו רוצים לשנות את סדרי העדיפויות שבחיינו? זוהי הזדמנות לחשוב מחוץ
לקופסה ,ולהעלות ולהציף אתגרים ,שאלות ומאוויים שעל פי רוב מושתקים
בטענות ש"-לא נוח"" ,אין כסף"" ,החברה אינה מעוניינת" ועוד.
ג .ארבע השאלות :השאלה הראשונה היא "מה הצליח?" .מדינת ישראל
מתקיימת כבר שישים ושש שנים .זכינו למוסדות חינוך לתפארת ,צה"ל הוא
צבא העם היושב בישראל ,ירושלים הוכרה בחוק כבירת ישראל ,ומשמשת
כמרכז לעלייה לרגל בינלאומית .זה הזמן לבחון ולהבין את הגורמים להצלחות
בתחומים החברתיים השונים.
לאור זאת נשאל "מה מאתגר?" מתוך בחינת הדברים שהצליחו ,מתוך המידע
שגילינו בזמן ההתבוננות ובזמן הריאיון ,אלו נושאים נשארו לנו לטיפול? מהם
האתגרים לשש השנים הבאות?
השאלה השלישית נועדה לתמוך בעשייה בעתיד :הגדרת חזון משותף ,חזון
של עם אחד בארץ ישראל ,חזון שיאפשר לכמה שיותר חלקים של העם
להיות שותפים-אחים בעשייה העומדת בפנינו.
ולסיום שנת השמיטה ,במעמד ַה ֽק ֵהל בסוכות תשע"ו ,יש להכריז על "הצעד
בר ההשגה הבא" .מתוך רשימת האתגרים שהועלו ,ייבחרו אתגר אחד או יותר
שהם ברי השגה .הנושאים יהיו תלויים בתהליך שהעם יעבור בשנת השמיטה.
ההתקדמות תהיה תלויה במידת שיתוף הפעולה ,ובזמן שאנשים וארגונים
ישקיעו בכך.
התהליך המתואר כאן לשנת שמיטה בנתיב הקיימות הוא הזמנה להתמודדות.
כל צעד בתהליך שיתבצע ,יקדם את בריאות החברה בישראל .היציאה
מהשאננות מחד גיסא והשינויים בחיי היום-יום מאידך גיסא ייצרו עולם טוב
יותר ,חברה בה כולנו חברים המכבדים אחד את השני.

הרבנית שושנה בובליל היא ראש המדרשה לקיימות ויהדות וחברה בבית הלל

רוצים להצטרף לשמיטה ישראלית? סרקו את הקוד והירשמו
או הכנסו לאתר www.ishmita.org.il
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סיפור
לילדים

שמוטי ואגם

מט ָּפחת בחצר גינה
אמא של אגם ַ
עוד מהזמן שאגם היתה קטנה,
ובה היא מגדלת עצים ,ירקות וצמחי תבלין,
ששמם וריחם יוצא למרחקים.
גם לאגם יש פינה משלה,
מאחורי הזית הבא בימים,
ובה היא מטפלת בעצמה בערוגת פרחים.
בקצה הגינה ,מתחת לגפן,
יש כלוב גדול בצורת בית,
ושם גר שמוטי הארנב,
שאוזניו שמוטות להן לאחוריו.
אמא של אגם עובדת קשה
וגם לומדת,
בכל יום היא חוזרת הביתה מאוחר,
ואז מסדרת את הבית,
מטפלת בגינה ומכינה את מחר.
כל השבוע אגם מחכה לשבת,
כי אז יש לה ולאמא את כל הזמן שבעולם
כמעט.
לשחק ,לקרוא ביחד סיפורים
לטייל ,לבקר קרובים וחברים.
אגם ילדה גדולה,
עוד מעט כבר בת שבע.
יש לה מפתח משלה ,שמחובר לילקוט,
ואתו היא פותחת את הדלת בקלי קלות
בכל יום בסוף הלימודים.
אגם נכנסת הביתה,
ובמקרר מחכה לה ארוחת צהריים
על צלחת יפה ,עטופה,
עם פתק נחמד ,שכתוב עליו "בתיאבון".
אחרי הארוחה היא יוצאת אל הגינה
מהדלת השקופה שבסלון.
אגם מנכשת קצת מסביב לגזרים,
משקה את עץ הזית,
מתחחת את ערוגות הפרחים,
מסקלת את האבנים
ורק אז ניגשת לפתוח את הכלוב של שמוטי.
היא מחבקת אותו,
מלטפת את אוזניו השמוטות
ומתיישבת בלב הגינה
של אמא שלה ושלה.
"שמוטון חמודון ",היא לוחשת אל אוזנו
ולוחצת אותו אל חיקה,
אבל שמוטי בורח ורץ אל ערוגת התבלינים,
הוא תופס לו קרן שמש,
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מתפרקד בין הנענע והמרווה
ועוצם את עיניו.
גם העיניים של אגם רוצות להיעצם.
פתאום היא שומעת אנחה קטנה,
היא מביטה לכיוון שממנו נשמע הקול
ורואה מולה ראש גזר מציץ מעל האדמה.
שוב נשמעת אנחה ,הפעם מלווה ביפחת בכי
קטנה.
"מה קרה?" אגם רוכנת אליו ושואלת.
"קשה לי ",עונה הגזר.
לפחות ככה זה נשמע ,למרות שאגם בודקת
ואין לו פה.
היא מתבוננת על יתר הירקות ועל הפרחים.
פתאום כולם נראים מותשים.
אפילו העשבים.
לך?"
"למה קשה ָ
לך".
"לך ,לא ָ
ְ
"מה ,את גזר בת?"
אגם המומה.
"אני בכלל לא גזר".
"אז מי מדבר אליי?"
"אני ,האדמה".
אגם נשכבת עם הבטן על אדמת הגינה.
"מה קרה ,אדמה?" היא שואלת.
"לא קרה כלום .אני פשוט עייפה .אני רוצה
לנוח".
אגם מהנהנת.
"אני לא סתם מתלוננת.
פעם היה לי הרבה כוח.
אהבתי את הזריעה,
את הזמירה,
את הדישון,
את ההשקיה,
את הקצירה,
את הבצירה,
את הקטיף והמסיק
את העדירה,
ואת הגריפה,
אבל עכשיו –
אני פשוט עייפה.
לכם יש שבת,
גם אני רוצה".
פיהוק עמוק ומגורגר עולה מבטן האדמה.
"אני מבינה ".אומרת אגם ומפהקת גם.
כשהיא מתעוררת כבר חושך בחוץ.
אמא שלה קוראת בשמה.
"אגם! אגמי! איפה את?"
אגם מתרוממת על שתי רגליה,
מנערת את הרגבים הלחים

היא מכניסה את שמוטי אל הכלוב
וניגשת אל הדלת השקופה ,המוארת.
אמא שלה רצה אליה
ומחבקת אותה.
העיניים שלה נוצצות.
"דאגתי לך נורא ",היא אומרת לאגם
ומניפה אותה למעלה
ומנשקת אותה
ומלטפת את שערה.
בארוחת הערב אגם מספרת לאמא הכול,
ואמא מבינה.
הן מחליטות יחד
לתת לאדמת הגינה שלהן מנוחה,
זמן של התחדשות,
בלי עבודה,
זמן של שקט ושלווה.
"כמה זמן?" שואלת אגם כשהן
מתכרבלות על הספה.
"שנה".
אמא של אגם מחייכת.
היא מסבירה שקוראים לזה שנת שמיטה.
"שמיטה? כמו שמוטי שלי!" אגם קוראת
בפליאה.
"כן ,זו שנה מיוחדת למנוחת האדמה,
והיא חוזרת בכל שבע שנים ,כמו שבת".
"לא רק אצלנו בגינה?"
"לא רק".
"ומה נעשה שנה שלמה במקום לעבוד
בגינה?" שואלת אגם.
"מממ… מה דעתך?" עונה לה אמא
בשאלה.
"נשחק ",אגם מציעה,
אמא שלה מהנהנת.
"ונקרא סיפורים ",היא מוסיפה.
"ונבקר את סבתא וסבא!"
"כן ".אמא מסכימה" .וננוח ,כמו האדמה".
אגם מחבקת את אמא חזק חזק,
ואז נרגעת בזרועותיה.
רגע לפני שאגם שוקעת בשינה,
עולה ובא מבעד לחלון הפתוח
משב עדין של רוח
ומביא אתו אנחת רווחה.
שינה טובה ,לוחשת האדמה לאגם
ואגם מחייכת ועונה
שנת מנוחה.

משימה
לילדים
ילדים יקרים ,מצוות השמיטה החשובה מתייחסת אל שורה של דמויות – הארץ ,העבד והאמה ,השכיר והתושב,
הבהמה והחיה .נסו למצוא את כל אלו המוזכרים בפסוק ולמתוח חץ מן המילה אל האיור.

ֹש ְב ָך ַה ּג ִָרים
ׁ
ׂ ִכ ְיר ָך ו ְּלתו ָ
ֲמ ֶת ָך ו ְִל ְש
ׁש ַּבת ָה ָארֶץ ָלכֶם ְל ָא ְכ ָלה— ְלךָ ,ו ְּל ַע ְב ְּד ָך ו ְַלא ָ
ְתה ַ
"ו ְָהי ָ
ָל-תבו ָּא ָת ּהֶ ,ל ֱאכֹל" )ויקרא כה ,א-ז(
ֲשר ְּב ַא ְר ֶצךִָּ :ת ְהיֶה כ ְּ
ׁ
ִע ָּמ ְך .ו ְִל ְב ֶה ְמ ְּתךָ--ו ְַל ַח ּיָה ,א ֶ

י

חשבו ,כיצד נראות כל הדמויות עליהם משפיעה השמיטה היום? ציירו איור מתאים ,חברו שיר קצר או סיפור
המתאר מציאות )אפשר דמיונית( של שמיטה ,ושלחו לכתובת info@tevaivri.org.il

י

י
יצירות נבחרות יפורסמו בדף הפייסבוק של "שמיטה ישראלית" והכותבים והמאיירים יזכו בחבילת שי מתוצרת הארץ.

י
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אמנת"שמיטה ישראלית"

מ

צוות השמיטה שהנחילה תורת ישראל לעם היהודי חייבה כל חקלאי
בארץ-ישראל לנטוש את שדהו אחת לשבע שנים ,להפקיר את ֵּפרותיו,
לתת לאדמה ולבעלי החיים מנוחה ולאפשר לכל אדם להיכנס לשדה וליטול
חלק מברכת האדמה.
בשנה זו גם התבטלו החובות הכספיים ,והאנשים קיבלו הזדמנות ל"התחלה
חדשה" במישור הכלכלי והחברתי.
e
האידאה ומגובה השאיפות שמציגה לפנינו שנת
ֵ
קשה שלא להתרשם מעומק
שמיטה.
בשנה הזו הרכוש אינו חזות הכול ,הזמן אינו דוחק והטבע הינו הרבה יותר
ממשאבים לניצול .שנת השמיטה מציגה לפנינו חלופה רווית אהבת ישראל
ואהבת ארץ ישראל ,המבקשת לחדש את איכות החיים בכלל המערכות,
במאמץ ציבורי מיוחד במינו.
e
שנה של מעורבות חברתית ,של התחדשות רוחנית ומוסרית ושל התבוננות
סביבתית מעמיקה .שנה של אחווה ,תרבות ,רוח ,משפחה וקהילה.
שער בזמן הנפער אחת לשבע שנים וקורא לחידוש הברית בין האדם ,החברה
והאדמה .שנה המשאירה את רישומה על שש השנים שלאחריה.

מ

תוך הכרה כי שנת השמיטה היא ערך יסוד
בחינוך האדם בישראל ,ומתוך הבנה כי עם
שיבת העם היהודי לציון מבקשת השמיטה את
הגשמתה בזמן הזה ,אנו מבקשים לפעול יחדיו
על מנת להחיות את שנת השמיטה ולקיימה כשנה
משמעותית בחיי היחיד ,הקהילה ,החברה והאומה.

בית הלל
הנהגה תורנית קשובה

