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על  והשמענו אמירות משמעותיות   בשיאה של מגפת הקורונה שמענו 
דיברנו  הקורונה.  על  לכשנתגבר  יתחולל  שבהכרח  החדש  היום  סדר 
הציבורית  המדיניות  שינוי  על  שהפנמנו,  ותובנות  פרספקטיבות  על 
בתחומי הרפואה, החינוך והרווחה, על יחסים אחרים לסביבה ולטבע. 
ברמה האישית, טענו על השיעור שמלמדת אותנו הקורונה, ביחס שבין 
למשפחה,  החיבור  היה  כמה  עד  הבנו  והמשפחה.  הרוח  החומריות, 
לחברים ולקהילה חסר, ומצאנו שדברים ברורים מאליהם כמו תפילה 
בציבור כלל אינם ברורים מאליהם. חשבנו שנצא עם איזונים בריאים 

יותר. 

מגפת  על  ומתגברים  הולכים  אנו  החיסונים  עם  ה',  בחסדי  ועכשיו, 
הקורונה, וכשאנו מסתכלים סביב המסקנה היא שלא למדנו שום דבר. 
וחשבון  לשגרה.  חוזרים  בקרבנו  הבריאים  כשהיה.  להיות  שב  הכול 

הנפש, האישי כמו גם הלאומי – נשכח ואיננו. 

כאן מגיעה ההכנה לשנת השמיטה, ומזמינה אותנו, בכל זאת, למדוד 
האדם  שבין  ביחסים  השמיטה  שמציגה  ההרמוניה  מול  אל  חיינו  את 
למקום, בין אדם לחברו, ובין אדם לאדמה. וגדולתה, בעיניי, היא שהיא 
לנו  ומאפשרת  מחזורית,  היא  אלא  וחד-פעמי,  מקרי  מאורע  איננה 
לצמוח ולעלות ממחזור למחזור, ולתת לשמיטה להשפיע על חיינו בשש 

השנים שחולפות להן משמיטה לשמיטה. 

עוד  ניתן  שלא  לעצמנו  הבטחנו  ישראלית  שמיטה  במשימת  כשיצאנו 
לכל היופי והטוב הגלומים ברעיון השמיטה להיות מושלכים הצידה בשל 
המחלוקות. במידה רבה הצלחנו בכך. בפעם הראשונה הצטרפו מאות 
גופים מגוונים יחד כדי להחזיר את השמיטה למקום חשוב בחיינו. וכעת, 
בעומדנו שוב לקראת שנת השמיטה עלינו להחליט, האם היה זה עניין 

חד-פעמי או חלק מהמחזוריות של חידוש חיינו בארצנו. 

ישראלית  שמיטה  גם  כך  בעלים,  אין  השמיטה  בשנת  שלקרקע  כשם 
תהליכים  שיניעו  אנשים  צריך  זאת  בכל  אולם  לאיש.  שייכת  אינה 
ושינויים. לפני שבע שנים מי שיזם את החוברת של שמיטה ישראלית 
ז"ל.  נויבירט  רונן  הרב  היה  עברי'  'טבע  עם  יחד  הלל'  'בית  בהובלת 
הוא הניע את החוברת הזאת כפי שראיתי אותו מניע אין ספור יוזמות 
יותר,  צודקת  למופת  חברה  בכיוון  אותנו  לקדם  כדי  כולם  ושיתופים, 
מלוכדת יותר. בעצב גדול על לכתו מאתנו וחיבורו לבוראו, אנו נשתדל 
להמשיך יוזמות שהוא התחיל כולל הוצאת חוברת השמיטה הזו לזכרו. 

יהי זכרו ברוך.
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הוא  הפוסק  פעולת  שעיקר  יודע  הפסיקה  ספרות  את  שמכיר  מי  כל 
בחילוף  המשתנות  לנסיבות  והמסורה  הקבועה  ההלכה  התאמת 
מטה- ישנה  ההלכה  שלצד  לנו   ברור  ועוד,   זאת  והמקומות.  הזמנים 
שיקולים  הפסיקה,  על  המשפיעים  להלכה  שמחוץ  שיקולים  הלכה: 
וגורמים לפוסקים לשנות את ההלכה  הנובעים מצרכים חוץ-הלכתיים 
המוכרת והידועה מסיבות חיצוניות כמו "הפסד מרובה", "מראית עין", 

"כבוד הבריות" ועוד. 

השמיטה  אחר.  אתגר  עם  מתמודד  הישראלית  השמיטה  פרויקט 
הישראלית אינה מתכתבת עם ההלכה הצרופה, שעוסקת בעיקר בדיני 
המסורתית  השמיטה  של  ערכיה  את  מגייסת  אלא  קרקעות,  שביתת 
ומנסה להביא אותם לידי ביטוי מעשי לציבור הרחב שאינו עובד אדמה 
בחייו היום-יומיים. שנת השמיטה הייתה משמעותית בעבר, שכן מרבית 
ישנם  בתקופתנו  זאת  לעומת  לפרנסתם.  בחקלאות  עסקו  האנשים 
אמנם  כלומר  הארץ.  ברחבי  רבות  אדמות  שמעבדים  חקלאים  קומץ 
רוב האדמות הן חקלאיות, אך רק מיעוט מקרב כל האוכלוסייה עוסק 
ערכים  ומבטאת  גדולה  היא  השמיטה  של  הבשורה  האדמה.  בעבודת 
ידינו מפאת השינויים  לנו לשמוט את השמיטה מתחת  ולכן אל  רבים, 

בזיקה לאדמה.  

רעיונות ערכיים רבים נכתבו על אודות שנת השמיטה. מטרת השמיטה 
אין  אם  גם  השמיטה  של  הערכיים  בצדדיה  לדבוק  היא  הישראלית 
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. 

מחדש,  להתחיל  ההזדמנות  את  לחלש  מעניקה  השמיטה  שנת 
והערבות  האחריות  את  ומעצימה  החברתיים,  הפערים  את  מצמצמת 
שלנו כלפי האחר. השמיטה קוראת לנו להפסיק לרגע את מרוץ החיים, 
השמיטה  ולקהילה.  למשפחה  יותר  רב  זמן  ולהקדיש  ברוח  להתעשר 
הקרקעות  שביתת  של  מחשיבותה  מאומה  מפחיתה  אינה  הישראלית 
לסחוף  תפקידה  אלא  המסורתית,  השמיטה  של  בהלכותיה  והעיסוק 
צבור רחב, המנותק מהקרקע וחי בתנאים אורבניים, ליטול חלק ממהות 
השמיטה ולהתבסם מרוחה. עיסוק ברוח ובהתנדבות בשנת השמיטה 

יעצים אותנו, הן במישור האישי הן במישור הלאומי. 

חוברת זו יוצאת לאור לעילוי נשמתו של הרב רונן נויבירט ז"ל, ממייסדי 
בית הלל  ומי שניהל את הארגון בשנותיו הראשונות ביד רמה. הארגון 
תרומתו  הרבה.  השקעתו  בזכות  ומגוונים  רבים  למחוזות  והגיע  צמח 
וגם במעש. הרב רונן הטמיע את רוח ההלכה  הייתה עצומה גם בחזון 
מחויבים  שאינם  קהלים  גם  היו  שבתוכה  הרחבה,  האוכלוסייה  בקרב 
הישראלית"  "השבת  פרויקט  ארגון   היא  לכך  אחרת  דוגמא  להלכה. 
שמטרתו הייתה להעניק טעימה מניחוח השבת גם לאלו שאינם שומרי 
שבת.  כך גם "השמיטה הישראלית"  משקפת  נדבך מדמותו הרחבה 
של הרב רונן היא מבטאת את הצורך להביא את ההלכה וערכיה לכלל 

האוכלוסייה. 
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השמיטה והיובל שניצבות במרכז פרשת השבוע שלנו,  הן מצוות ייחודיות. 

יש בהן יסוד של אמונה מיוחדת שגם התורה מודעת לו, ולפיכך מנסחת את הקושי של קיומה בגוף המצווה של שמיטת הקרקעות והכספים ("וִכי 
ן לֹו") . יש  ָאִחיָך ָהֶאְביֹון ְולֹא ִתֵתּ ה ְוָרָעה ֵעיְנָך ְבּ ִמָטּ ַנת ַהְשּׁ ַבע ְשׁ ַנת ַהֶשּׁ ן ִיְהיֶה ָדָבר ִעם ְלָבְבָך ְבִליַַּעל ֵלאמֹר ָקְרָבה ְשׁ ֶמר ְלָך ֶפּ ֹתאְמרוּ ַמה נֹּאַכל" .. ִהָשּׁ
בהן אכן דרישות מפליגות להשהיית המירוץ הכלכלי, להרפייה מן הבעלות והשייכות של נכסים וקרקעות לבני האדם והצלחתם החומרית כלכלית, 

לפינוי מקום לחידוש היחסים בין האדם לאלוהיו, ולחידוש יחסי הברית והחסד בין בני האדם.  

לפני 73 שנה זכינו לחידוש מלכות ישראל, לעצמאות וריבונות על ארצנו, וליכולת ואחריות נרחבת על החיים החברתיים והכלכליים שלנו. בחברה 
הישראלית הלא חקלאית, של ימינו אלה, נדרשים לקראת השמיטה הבעל"ט, לבחון מה ממצוות אלו נוכל לקיים כהלכתן בתחום החקלאי, ומה 

מתוכן ניקח לעבוד את ה' אלוהינו במובן הרחב והחברתי

תנועת הקיבוץ הדתי בהיותה גם תנועה חקלאית וגם כזו השואפת לתיקון אדם וחברה, מבקשת להצטרף למאמצים של חידוש רעיונות השמיטה 
והיובל גם במיזמים חברתיים קהילתיים ורחבים 

משהו מדברים אלו בא לידי ביטוי גם בחוברת זו.

יעמדו השותפים על הברכה.  
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בית הלל מביע צער עמוק על האסון במירון, אשר אירע ממש עם 
הוצאת חוברת זו לאור. אנו משתתפים בצערן ובכאבן של המשפחות 

שאיבדו את יקיריהן ומתפללים לרפואת הפצועים. 

למול האסון נתחזק באהבת חינם בינינו ובערכים שאותם שנת 
השמיטה מלמדת אותנו: האחריות של כל אחד ואחת כלפי המתרחש 

מסביבנו, והערבות ההדדית שמחברת אותנו. 

כאב האסון מקיף את כולנו - בני קהילות שונות, קרובים ורחוקים, 
ומזכיר לנו את האחווה והסולידריות עליהם עלינו לשמור.



בננו הרב רונן מוכר בעיקר בפעילותו הרבנית וההלכתית, ובין היתר שימש בתפקידים בכירים בארגון רבני צהר, ייסד את 
ארגון רבני ורבניות בית הלל ושימש כמנכ"ל הראשון שלו, וכן היה רבן של הקהילות מוריה בפתח-תקווה, אוהל ארי ברעננה 
ובית הכנסת המרכזי בקיסריה. את תפיסת עולמו שהנחיל במהלך עשרות שנים בפעילותו הציבורית פרש בספרו "גשר 

ההלכה". מטרתו העיקרית הייתה לחבר בין חלקי העם היהודי בארץ ובתפוצות למסורת ישראל.

ברצוננו להאיר פן נוסף, פחות מוכר, בביוגרפיה של הרב רונן – המסלול שעבר מעתודאי, בוגר מסלול מחשבים ומתמטיקה 
באוניברסיטת בר אילן ושירות כקצין בשייטת 13 ועד להסמכתו כרב בישראל.

רונן היה נער מחונן במחשבים, למד בתיכון הטכנולוגי בבר אילן, התקבל כאמור לעתודה האקדמאית במסלול מחשבים 
ומתמטיקה באוניברסיטת בר אילן והתגייס לחיל הים. במהלך שירותו הוא פיתח מערכת ייחודית בטכנולוגיה מתקדמת 
עליו  בים. העיד  ויצא למבצעי החיפוש הארוכים  ליחידת האיתור  הוא הצטרף  וחדשנית שסייעה באיתור הצוללת דקר. 

מפקדו ביחידה, סא"ל (מיל.) יובל תמיר:

"רונן פיתח טכנולוגיה פורצת דרך... כל בעיה מחשובית שהייתה מתעוררת, רונן היה מבקש כמה ימים לחשוב והיה חוזר 
עם פתרון עובד... הגענו במהירות מדהימה לפתרון המשימה שהוטלה עלינו, שהייתה שילוב של ווייז ומובילאי, הרבה 

מאד שנים לפני שמישהו חלם על תוכנות אלה..."

לימים עבר רונן לשייטת 13, לאחר שפיתח מערכת שליטה ובקרה ייחודית עבור כלי השייט של היחידה. שר החינוך, אלוף 
(מיל. ) יואב גלנט, שהיה באותה תקופה מפקד שייטת 13, סיפר במהלך ביקור התנחומים שלו בשבעה:

"...רונן היה בשיתוף פעולה הדוק עם השייטת שהייתה הראשונה להתקין מערכת שליטה ובקרה על כלי שייט קטנים, 
שפותחה על-ידי רונן. רונן השתתף איתנו בכל המבצעים בטווחי פעולה של כ-2000 ק"מ מחופי ישראל. לקחתי את רונן 
אתי למבצע עם המערכת עוד בטרם הוכרזה כמבצעית. בכלי השייט הראשון מתוך השניים שירדו אל החוף היינו רונן 
ואני. הפלגנו מהר מאד בלילה – אני מסתכל על המכ"מ (מגלה כיוון ומרחק) ורואה שהטווח לחוף הוא כ-5 מייל, ורונן 
אומר לי שבמערכת הניווט שהוא פיתח אנחנו צפויים להגיע לחוף בעוד 2-1 מייל. החלטתי ללכת לחומרה ולהתייחס 
למדידה שהראתה המערכת של רונן, על אף שטרם הוכרזה כמבצעית, והורדתי את המהירות באופן חד. לולא הבלימה 
של רונן היינו עולים על החוף בסערה, ומה שהציל אותנו זה רונן והמערכת שפיתח שהפכה להיות מרכזית בשייטת. רונן 
היה איתנו בכל המבצעים – קיבל אישור מיוחד וחריג הודות לידע הייחודי שלו. אני חושב על האומץ שהיה לו – הולך 
אל הלא נודע בלילה חשוך במרחק 2000 ק"מ עם סכנת חיים אמתית – הוא השתלב היטב בכל המבצעים שהצריכו 

תעצומות נפש וחוסן נפשי, במיוחד למי שלא עבר את כל מסלול השייטת..."

תעודת ההצטיינות שקיבל רונן, שעליה חתום יואב גלנט, על מצוינות, מסירות, דוגמא אישית ותרומה לשייטת, מתנוססת 
בביתנו בגאווה ליד תעודת ההסמכה שלו כרב.

יובל תמיר מספר על הנסיבות שהביאו את רונן לשינוי הכיוון המשמעותי בחייו, מאיש הייטק מצטיין לעיסוק בקירוב לבבות 
בין חלקי העם, וכך הוא מספר:

"יצאנו לפעילויות רבות שדרשו שהיות ארוכות בים. ביקשתי ממנו שילמד אתי דף גמרא בכל יום, לפעמים עם כל אנשי 
צוות הספינה... לא פעם אמרתי לו כי הדתיים הפקיעו מאיתנו החילונים את הדת היהודית הכל-כך יפה וחייבים למצוא 
את הגשרים שיחברו בין כל קצוות החברה הישראלית... השיחות בינינו עזרו לנו לגבש כיוונים בחיים ולא מעט בזכותן 

רונן החליט לזנוח את תחום ההייטק שכל כך הצטיין בו ולפעול לגישור בין דתיים לחילונים כרב בצהר ובבית הלל..."

לכל הפלגה רונן היה לוקח עימו קיטבג מלא בספרי קודש מלבד הקיטבג הצבאי הרגיל.

ח"כ נפתלי בנט כתב בפוסט לאחר ביקור התנחומים במהלך השבעה:

חייו  את  להקדיש  בחר  הוא  אך   – מחונן  מחשבים  איש  היה  כי  בהייטק  מיליונים  לעשות  היה  יכול  רונן  "הרב 
לחיבורים בתוך עם ישראל".

עם שחרורו כרס"ן אכן התחיל באופן עצמאי את לימודי ההסמכה לרבנות ולאחר השלמתם 
פנה לעסוק בפעילות בארגון "צהר" וכרב קהילת "מוריה" בפ"ת, יחד עם עבודתו כאיש 
היהודי  העם  חיבור  בתחום  לעשייה  כולו  כל  נשאב  שנים  כ-10  שכעבור  עד  הייטק, 

למורשת ולתורת ישראל בתפקידיו השונים.
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הפולניה  המשוררת  של  השירים  בספרון  קראתי  שנים,  מספר  לפני 
קורות  "כתיבת  בשיר  ונתקלתי  והתחלה",  "סוף  שימבורסקה  ויסלבה 
בשבת  הזדהות.  שיחוש  שידעתי  כיוון  לאבי  השיר  את  שלחתי  חיים". 
הסמוכה ניתחנו את השיר ודיברנו על הקשריו בחיינו. שאלנו את עצמנו 
מהם המניעים לבחירות שלנו, ובחנו האם אנו חיים את החיים שלנו או 

חיים ש"מישהו אחר" מצפה מאיתנו לחיות. לגאוותי, אבי צירף 
בהמשך את השיר כמקור במספר שיעורים שהעביר.

והמכנה  אלו,  בנושאים  ניהלנו  שיחות  מעט  לא 
שהייתה  האותנטיות,  נקודת  היה  להן  המשותף 

מערכי הדגל של אבא. אבא חינך אותנו להיות 
להרשים.  צורך  ללא  שיפוטיות,  ללא  עצמנו, 
ידענו שנקבל אהבה אין סופית ונטולת סייגים 
תתקבל  בחירה  ושכל  בבחירותינו,  תלות  בלי 

באהבה.

לבחינה  חונכנו  העוטפת,  הקבלה  עם  יחד 
לי  הייתה  כאשר  תמידי.  עצמי  ודיוק  פנימית 
כאחד,  וזוטרים  מהותיים  בעניינים  התלבטות 
היה כתובת להתייעצות. בכל פעם  אבא תמיד 
מהם  לעומק:  לחקור  ממני  דרש  הוא  מחדש 

אחת  לבחירה  נמשכת  אני  מדוע  שלי,  המניעים 
השונים  המשתנים  את  ניתחנו  האחרת.  פני  על 

ביסודיות וזיקקנו את הבחירות וההתלבטויות.

בשיעוריו, אבא לעיתים ציטט קטעים מספריה 
של ברנה בראון, חוקרת פסיכולוגיה, אשר את 

משנתה העריך:

להיות  עשויה  שלנו  הסיפור  על  בעלות  לקיחת 
שלנו  החיים  כל  בזבוז  כמו  קשה  לא  אך  קשה, 
בניסיון לברוח מכך. אימוץ החולשות שלנו הוא 
תחושות  על  הוויתור  כמו  מסוכן  לא  אך  מסוכן, 
אותנו  שהופכות  החוויות   – ושייכות  אהבה  של 

דיינו  אמיצים  אנו  כאשר  רק  ביותר.  לפגיעים 
לחקור את הצדדים האפלים שלנו, נוכל לגלות את 

הסיכון  עבורי,  בקרבנו.  שטמון  האינסופי  האור 
בהרבה  מסוכן  היה  העצמי,  האני  איבוד  של 

שלי.  האמיתי  האני  את  יראו  שאחרים  מהסיכון 
Brené Brown, Gifts of Imperfection -

אותנו  לימד  אבא  מורכבות,  בתקופות  גם 
כואבים  היותר  מהצדדים  לפחד  לא 

והרגשות  הכאב  את  לחבק  ביחד  למדנו  שלנו. 
את  לחוות  נוכל  כך  שרק  כיוון  שלנו  השליליים 

פנימה  להסתכל  למדנו  בשלמותו.  הרגשי  עולמנו 
מתוך מוכנות לגלות גם דברים שאנחנו לא אוהבים בעצמנו, ולהישיר 

אליהם מבט.

לאבא היה חשוב לייצר קשר עמוק ואמיתי בתוך התא המשפחתי. בכל 
שבת, אבא העלה סוגיה מפרשת השבוע, וכל אחד מבני המשפחה שיתף 
היכן סוגיה זו פוגשת אותו ביומיום. האווירה המשפחתית הייתה כה בטוחה, 
ביותר  העמוקות  וההתחבטויות  ההתלבטויות  את  לשתף  שיכולנו  כך 
שלנו, לצד בחירה בשתיקה מתוך ידיעה שנתקבל ללא שמץ שיפוטיות.

את הלך הדברים הללו אבא הפיץ גם במעגלים רחבים יותר. בארוחות 
שבת, אבא נהג לארח אנשים רבים ומגוונים מעולמות תרבותיים שונים. 
גם אז, התקיים שיח אותנטי סביב סוגיה מפרשת השבוע. השיח היה 
פתוח, מאפשר ומקבל, ונוצרו חיבורים ייחודיים ומרגשים. כולם נדבקו 

באווירה האותנטית ונפתחו לדבר מהלב.

החינוך שספגנו בא בהלימה לדמותו הכנה והאמיתית של 
אבא. אבא נהג לספר כי הוא לקח על עצמו לקבל כל 
הוא  עצמי.  וקשב  חיבור  מתוך  בחירה  וכל  החלטה 
כיוון שזיקק  כי הגיע לאושר פנימי בחייו  גם שיתף 
את הדברים החשובים לו באמת, וחי בהתאם לכך. 
האותנטיות של אבא הייתה מדבקת, וכל הסובבים 

אותו הושפעו ממנה.

הרב  דברי  את  הזכיר  אבא  משיחותנו  באחת 
קוק, מתוך הזדהות עמוקה:

פנימה,  בקרבי  אושרי  את  למצוא  צריך  אני 
איזו  קריירה  בשום  ולא  הבריות,  בהסכמת  לא 
וכל  עצמיותי,  את  יותר  שאכיר  מה  כל  שתהיה. 
ולעמוד  מקורי  להיות  לעצמי  אתיר  שיותר  מה 
הממוזגת  פנימית,  בהכרה  עצמי,  רגלי  על 
אור  לי  יאיר  יותר  ושירה,  הרגשה  הכרה,  מדיעה, 
ולעולם  לי  לברכה  להיות  כחותי  יפותחו  ויותר  ד', 

- הרב קוק, ערפלי טוהר, עמוד לא

אבא חי את חייו מתוך אותנטיות מלאה, במקוריות 
ניכר  היה  הדבר  חיצוניים.  בתכתיבים  תלות  וללא 

בכל החזיתות השונות בחייו.

אשר  תהליך  עובר  ישראל  עם  השמיטה  בשנת 
מסתיים בשיא של קיום מצוות הקהל במוצאיה. 
בחג  לרגל  העולים  מתקהלים  זה  במעמד 
רגע  זהו  בפניהם.  נקראת  והתורה  הסוכות, 
התחזקות,  רוחנית,  התעלות  של  עוצמתי 
היה  לא  זה  מעמד  וחיבור.  קרבה  תחושת 
מתאפשר אלמלא ההכנה הארוכה והמעמיקה 
נדרשים  אנו  זו,  בשנה  השמיטה.  שנת  של 
חומריים,  באלמנטים  מהאחיזה  מעט  לשחרר 
ולנצל את פסק הזמן ממירוץ החיים לשם חשבון 
נפש. שנת השמיטה גם דורשת להפקיר את יבול 
השדה שלנו ולאפשר לכל הבאים ליהנות ממנו. 
מתוך  נפשי.  תהליך  אותנו  מעבירה  זו  מצוה 
את  פותחים  אנו  השדה,  באי  של  הפיזית  הקבלה 
העם  זה,  תהליך  אחרי  רק  הזולת.  לקבלת  הלבבות 
יכול להגיע למדרגה הרוחנית הגבוהה הראויה למעמד 

ההקהל.

ברוח אישיותו הייחודית של אבא, אאחל שניכנס לשנת השמיטה מתוך 
שמיטת המחסומים החיצוניים שלנו, וקבלת האומץ להיות מי שאנחנו, 
את  ונדייק  המטורפת  החיים  שגרת  בתוך  הפסקות  לעשות  שנלמד 
ונטול שיפוטיות.  יותר. שנה של תקשורת, שיח פתוח, מאפשר  עצמנו 
להגיע  ושנזכה  הזולת  לאהבת  הלב  את  לפתוח  נצליח  שבה  שנה 

לשמחה אמיתית ופנימית.
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שונים,  ובגילאים  מגוונים  מרקעים  משתתפים,   25 של  ממוצע  שוכחים.  שלא  מהסוג  חוויה  היה  אבא  עם  השבת  שולחן 
והמכנה המשותף – אהבת חינם. בשולחן השבת של אבא היה רק כלל אחד: כל אחד ואחד היה חייב לשתף משהו. מה 
לשתף? מה שבא לך! חוויה חיובית שחווית במהלך השבוע האחרון, שאלה שמטרידה אותך או תשובה לשאלה שהטרידה 
אותך. האווירה הייתה מדהימה אפס שיפוטיות, אלא רק הקשבה בשקיקה לדברי האחר. כל אחד שיתף, אפילו הציניקנים. 

גם החוויה האינטימית-משפחתית של שולחן השבת הייתה מיוחדת במינה. הרגשתי בטוח להיות חשוף, להיות עצמי. 

חוויות אלו שנחרטו על לוח לבי, עזרו לי ללמוד מסר חשוב על שנת השמיטה בפרט ומהות השביתה בכלל.

ציוויי השביתה – השבת והשמיטה – דומים במבנה הבסיסי שלהם: עבודה בשישה ימים או בשש שנים ושביתה ביום השביעי 
או בשנה השביעית. נקודת דמיון נוספת, מפתיעה במעט, היא הסתירה לכאורה למי מיועדת השביתה – כמו שבשמיטה 
נאמר "ושבתה הארץ שבת לה'" מחד גיסא ו-"והייתה שבת הארץ לכם" מאידך גיסא, כך בשבת נאמר שהיא "שבת לה' 

אלוהיך" אך גם "קודש היא לכם". ברור מדוע עבורנו אלו שביתות, אך מדוע הן  'שבתות לה''?

האבן עזרא על פרשיית השמיטה מסביר בקצרה: 

וטעם שבת לה' כיום השבת. וסוד ימי עולם רמוז במקום הזה

הדברים אמנם קצרים, אך עולה מהם מסר ברור – ישנו קשר בין בריאת העולם ו"סוד ימי עולם" לבין השמיטה והשבת 
שאנו מקיימים.

הרמב"ן דן בנושא באופן נרחב יותר:

... והנה בכאן עוררו אותנו בסוד גדול מסודות התורה, כבר רמז לנו ר"א שכתב, וטעם שבת לה' כיום השבת, וסוד 
ימות עולם רמוז במקום הזה ... כבר כתבתי בסדר בראשית (בראשית ב ג) כי ששת ימי בראשית הם ימות עולם, ויום 
השביעי שבת לה' אלהיך כי בו יהיה שבת לשם הגדול, כמו ששנינו (תמיד פ"ז מ"ד) בשביעי מה היו אומרים מזמור 

שיר ליום השבת לעתיד לבא שכולה שבת ומנוחה לחיי העולמים:

והנה הימים רמז לאשר ברא במעשה בראשית, והשנים ירמזו לאשר יהיה בבריאת כל ימי עולם. ועל כן החמיר הכתוב 
בשמיטה יותר מכל חייבי לאוין... מפני שכל הכופר בה אינו מודה במעשה בראשית ובעולם הבא...

לפי דברי הרמב"ן, השבת היא אות כנגד היום השביעי בבריאת העולם, בעוד השמיטה היא כנגד השבת העתידית.2

ניתן להתבונן על היחס שבין שביתת השבת לשביתת השמיטה מזווית נוספת. במהלך מירוץ החיים אנו נמצאים במרדף 
מתמיד, בין ברובד הבסיסי של צרכים גשמיים ובין ברובד ההישגי של מעמד, כבוד ושם טוב. כאשר אנו עסוקים בעשייה 
מתמדת ללא הפוגה, אנו עלולים לאבד את המשמעות של ההתקדמות והעשייה. היכולת ליהנות מפירות העמל חשובה 
זוהי משמעות היום השביעי בימי בריאת העולם. במהלך כל אחד מימי הבריאה  יותר מהעמל עצמו. במובן מסוים  אף 
הקב"ה התעסק בבריאה של תחום נפרד. בסוף ששת הימים מגיעה ההרמוניה, הנחת מהתוצר הסופי, ההשלמה והחיבור 

ַפׁש".  ּנָ ִּ ַבת וַי ִביִעי ׁשָ ְ ַהּשׁ - "וַּביֹּום

ניתן לראות פירוש דומה בדברי הרש"ר הירש על משמעות השביתה בשבת והמילה "וינפש":

וינפש – "נפש" מורה על ייחודה של האישיות, על יישותו האישית של הפרט. מכאן משמעו של "ִהָנֵפש": להתכנס 
בתוך אישיות עצמו, היפוכה של פעילות המכוונת כלפי חוץ. מכאן שמשמעו גם: לנוח ולפוש לאחר מאמץ, מילולית: 
לשוב אל עצמו. כאן פשוטו כמשמעו הראשוני. אין הקדוש ברוך הוא מתגלה עתה כבורא עולם, "וינפש" - כביכול 
התכנס בתוך עצמו והשבת שרויה בבריאה. אולם יום השבת אות הוא, כי להתכנסות זו, כביכול, לשבת זו, קדמה 

פעילות של בריאה.

מדברי הרש"ר עולה שמשמעות השביתה בשבת היא היכולת לספוג פנימה את תוצר מלאכתנו. היכולת להתחבר ולהתענג 
על עמלנו בסיפוק, לעצור לרגע את העשייה ולהתמקד בהוויה.

מהי אפוא משמעות השביתה בשנת השמיטה? תשובה לשאלה זו ניתן למצוא בציווי השמיטה עצמו:

ַאְרֶצָך  ר ּבְ ָּה ֲאׁשֶ ָך ְוַלַחי ְך׃ ְוִלְבֶהְמּתְ ִרים ִעּמָ ְבָך ַהּגָ ִכיְרָך וְּלתֹוׁשָ ָך ְוַלֲאָמֶתָך ְוִלׂשְ ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך וְּלַעְבּדְ ּבַ ְוָהְיָתה ׁשַ
בוָּאָתּה ֶלֱאכֹל׃ ְהֶיה ָכל־ּתְ ּתִ
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צרכי  עוד,  משמעות  בעלי  אינם  הפרטיים  והנכסים  הרכוש  חברתיים.  פערים  צמצום  של  מציאות  יוצרת  השמיטה  שנת 
המחייה הבסיסיים אינם אמורים להוות מטרד, והחובות הכספיים שמנציחים את הפערים נשמטים. כל זאת במטרה אחת 
– היכולת להתחבר. כשם שבשבת אנו לוקחים הפוגה מהמרדף היום-יומי אחר הצרכים הבסיסיים, בשנת השמיטה אנו 

פוסקים מהמרדף אחר המעמד החברתי, ומביאים למציאות של חיבור עם הסובב, ללא חציצות.

בשנת היובל, שביתת השמיטות, מגיעים לשיא. היובל מסמל את החופש. כאשר היובל מגיע לכל אדם ניתנת האפשרות 
לחזור למקורותיו. להפסיק את כיוון זרימת החיים ולהתחיל מחדש. לפי המתואר בספרא, ישנו שלב ביניים בין תחילת שנת 

היובל ועד חזרת הנחלות ושחרור העבדים: 

... וכשהוא אומר וקדשתם את שנת החמשים שנה מלמד שהיא מתקדשת מראש השנה, אמר רבי יוחנן בן ברוקה: 
לא היו עבדים משועבדים נפטרים לבתיהם ולא שדות חוזרות לבעליהם אלא אוכלים ושותים ושמחים ועטרותיהם 
נפטרים  ועבדים  לבעליהם  שדות  חזרו  בשופר,  תקעו  הכיפורים  יום  הגיע  הכיפורים,  יום  שהגיעה  עד  בראשיהם 

לבתיהם.3

כאשר מגיעה שנת היובל, רגע לפני ההתחלה החדשה של מסלול החיים, נדרשת שביתה נוספת שבה אין ערך למעמדות. 
ושותים  אוכלים  ביחד  וכולם  אחד  לרגע  עוצר  המירוץ  להשתחרר.  צריכים  אינם  גם  הם  אך  משתחררים  אינם  העבדים 
צריך  החדש,  המירוץ  לפני  רגע  ולאחרים.  לעצמנו  להתחבר  לומדים  בהווה,  נמצאים  בראשיהם.  ועטרותיהם  ושמחים 

לעשות דבר אחד -  פשוט להיות. לשמוח ברגע, לחוות מעין העולם הבא4 רגע לפני המשך חיי העולם הזה. 

בחזיונו האוטופי של ישעיהו לימות הגאולה (בפרק יא) עולה תמונה של הרמוניה. חיבור לא רק במובן של ההגשמה העצמית 
אלא בין כל המתחים החברתיים:

צוּ ַיְלֵדיֶהן  ו ִיְרּבְ ְרֶעיָנה ַיְחּדָ ם׃ וָּפָרה ָודֹב ּתִ ו ְוַנַער ָקֹטן נֵֹהג ּבָ ץ ְוֵעֶגל וְּכִפיר וְּמִריא ַיְחּדָ ִדי ִיְרּבָ ֶבׂש ְוָנֵמר ִעם־ּגְ ְוָגר ְזֵאב ִעם־ּכֶ
ָכל־ַהר  ּבְ ִחיתוּ  ְולֹא־ַיׁשְ ָהָדה׃ לֹא־ָיֵרעוּ  ָידֹו  מוּל  ּגָ ִצְפעֹוִני  ְוַעל ְמאוַּרת  ֶתן  ּפָ יֹוֵנק ַעל־ֻחר  ע  ֲעׁשַ ְוׁשִ ֶבן׃  יֹאַכל־ּתֶ ָקר  ּבָ ּכַ ְוַאְרֵיה 

ים: ָּם ְמַכּסִ ִים ַלי ּמַ ָעה ֶאת ה' ּכַ י־ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ י ּכִ ָקְדׁשִ

לתיקון  כלי  היא  השמיטה  שנת  ברורה.  יותר  מעט  עכשיו  נראית  העולם'  של  השביעי  ל'יום  השמיטה  שנת  של  ההקבלה 
השבת,  כלפיה.  רכושני  יחס  לנו  שיש  מבלי  הארץ  פירות  על  להתענג  העכשווית,  במציאות  חינם  ואהבת  חיבור  חברתי, 
השמיטה והיובל, כולם יכולים לעזור לנו להיזכר מדי פעם לחיות את ההווה עד תום, לחבר בין האדם לסביבתו הקרובה 

ובין השכבות בעם כולו.

חלק מרכזי ממפעל חייו של אבא היה יצירת חיבורים – בין חלקי העם, בין אדם לאדם, בין הרוח והמעשה, בין הקודש 
והחול. הן ביוזמות ציבוריות כמו הקמת ארגון הרבנים "בית הלל" ומיזמים כדוגמת "שבת ישראלית", הן בחייו הפרטיים, 
את  לחיות  השתדל  תמיד  הוא  אבא.  של  בחייו  משמעותית  הייתה  'קשוב'  להיות  היכולת  שערך.  השבת  שולחן  כדוגמת 

ההווה, ולחיות אותו עם חיוך.

כולי תפילה שנוכל כולנו להיות נוכחים בהווה, ולהמשיך בכך את מורשתו וצוואתו הרוחנית של אבא. לאהוב אהבת חינם, 
להתמקד במה שמאחד ולא רק במה שמפלג, ובשנת השמיטה ביתר שאת.

דברים אלו מוקדשים לעילוי נשמת אבי מורי, הרב רונן שמואל נויבירט, יהי זכרו ברוך.

1] מתוך הערך 'קשיבות' בויקיפדיה: "ְקשיבוּת, הידועה גם בשם ָמייְנְדפוְּלֶנס (באנגלית: Mindfulness) היא תהליך פסיכולוגי של הבאת 
תשומת לב מכוונת ובלתי שיפוטית לחוויות המתרחשות בכאן ובעכשיו".

2] הגדרת העתיד כ'יום שכולו שבת' והקבלת השמיטה אליו מופיעה כבר בדברי חז"ל. כך למשל במשנה בתמיד (ז, ד) שהרמב"ן מצטט 
יֹּום ַההוּא... תניא  בדבריו, וכן במסכת סנהדרין צז ע"א: "אמר רב קטינא: שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ְוִנְשָׂגּב ה' ְלַבּדֹו ַבּ
כותיה דרב קטינא כשם שהשביעית משמטת שנה אחת לז' שנים כך העולם משמט אלף שנים לשבעת אלפים שנה שנאמר ונשגב ה' 

י יֲַעבֹר..." יֹום ֶאְתמֹול ִכּ ֵעיֶניָך ְכּ ִנים ְבּ י ֶאֶלף ָשׁ ת - יום שכולו שבת, ואומר ִכּ ָבּ יר ְליֹום ַהַשּׁ לבדו ביום ההוא, ואומר ִמְזמֹור ִשׁ

3] ספרא בהר, פרשה ב פרק ב.

4] התיאור בספרא מזכיר את תיאור המדרש על העולם הבא (מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ב): "תנייא העולם הבא אין בו לא 
אכילה ולא שתייה ולא פרייה ורביה ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהן ונהנין מזיו השכינה, 

שנאמר ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו".



מצוות השמיטה מביאה לעיסוק אינטנסיבי בלימוד הלכותיה, אך בה בעת גם לעיון רב בטעמיה. דומני שכמה גורמים הביאו 
לעיסוק בטעמי השמיטה: הראשון הוא הקושי העצום שהיה כרוך בקיום מצווה זו ברוב שנות ההיסטוריה, כאשר כל התזונה 
החשיבות  הוא  השני  חקלאים.  היו  מהאוכלוסייה  וכש-97%  מהצומח)  שאכלו  חיים  (ומבעלי  מהצומח  הייתה  האנושית 
המיוחדת שהתורה מייחסת למצוות השמיטה, כאשר בפרשת 'בחוקותי' נאמר שאם עם ישראל לא ישמור שמיטה יבואו 
האופי  הוא  והרביעי  שונים,  לטעמים  שרומזות  עצמה  בתורה  השונות  האמירות  הוא  השלישי  מהארץ.  וגלות  חורבן  עליו 

המיוחד של מצווה זו שמזמין הסברים מגוונים בדבר מטרותיה.

בזמננו העיסוק בטעמי השמיטה קיבל ממדים נוספים, שכן חזרנו לארצנו אחרי קרוב לאלפיים שנות גלות, הקמנו בה 
מדינה יהודית ריבונית, ואנו אמורים להתחבר אל מצוות השמיטה שהיא מצווה מובהקת של ארץ ישראל. אולם כש-1.5%
שנה,  בכל  כדרכם  השביעית  בשנה  ולחיות  לעבוד  ממשיכים  ברובם  הם  וגם  בחקלאות,  עוסקים  מהאוכלוסייה  בלבד 

ומבט זה מלמד  כיום מבט רחב על משמעויותיה,  זו דורשת  השמיטה מתקשה להכות שורשים. ההתחברות למצווה 
שהיא אוגדת בתורה מגוון היבטים שצריכים לדבר ללבו של האנתרופוקן, האדם המודרני שכובש את העולם. ברצוני 

גם לתובנות שעולות  יתחברו  והללו  לעשות אפוא מטעמים מתאימים מכמה טעמים שנכתבו בעניין השמיטה, 
מימי הקורונה שחווינו לאחרונה. אמקד אותם בשלושה מעגלים: האישי, החברתי והגלובלי.
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תלויה . 1 האדמה  תנובת  המקצועית  ועבודתו  מומחיותו  שלמרות  פיקח  חקלאי  יודע  בבורא:  האדם  תלות 

באשר  א),  לט,  (סנהדרין  היא"  שלי  שהארץ  שתדעו  "כדי  הוא:  הגמרא  לדברי  השמיטה  טעם  עולם.  בבורא 
היא מטמיעה באדם את ההכרה "כי הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל שנה ושנה, לא בכוחה וסגולתה תוציא 
אותם," אלא היא תלויה ברצון הבורא (ספר החינוך, מצוות פד). בד בבד השמטת הארץ שוללת את התפיסה 
שעלולה להתפתח אצל חקלאים מצליחים, "כי כוחם ועוצם ידם עשה להם את החיל הזה... ויחשבו שהארץ 
נוגע אפוא  כה). ההיבט האישי הראשון של השמיטה  ויקרא  יקר,  (כלי  זולתם"  ואין  והם הבעלים  היא,  שלהם 
למישור הבסיסי ביותר של האמונה בבורא עולם ובהשגחתו, ונועד לשרש את המחשבה שברכת הארץ באה 

באופן טבעי או שכל כולה נובעת מעוצמת האדם ויכולותיו.

צמצום צריכה: שנת השמיטה יוצרת אבטלה מעבודה ומצמצמת את מחזור הפעילות. היא מאלצת אנשים לצמצם . 2
הוצאות ולהימנע מקניות מיותרות, ומזכירה את הערך של הסתפקות במועט ואת העובדה שהעושר (בעין רעה) 

לא מביא בהכרח את האושר. ר' יהונתן אייבשיץ כותב שבאמצעות השמיטה "יֵדע האיש הישראלי שהשלימות האנושית 
איננה בהשבעת יצר הרכושנות לאסוף חומרים חומרים". שנה זו רומזת לעולם האידיאלי "אשר שם ינוחו כל יגיעי כוח 
מעצבם ומעבדותם להוציא לחם מהארץ, עולם בו "ישליך אדם אלילי כספו... היקום והרכוש" (תומים על חושן משפט ס"ז). 
ואילו  היו במחסור  והצריכה המוגברים מהווים בעיה אקולוגית ממדרגה ראשונה. אם בעבר מוצרי הצריכה  הייצור 
ונחסר.  הטבע הגולמי היה בשפע, הרי שכיום אנו חיים בעידן של עודף עצום במוצרי צריכה, בעוד שהטבע הולך 
נעשים בתהליכי  ביותר  היא אבי-אבות החטאים הסביבתיים, שכן הנזקים האקולוגיים הגדולים  הצריכה המוגברת 

הייצור שמספקים אותה. 

משיב הרוח ומוריד הגשמיות: השמיטה שולחת עובדים לתקופת פסק זמן בחיק המשפחה או בלימוד תורה. רבי צבי . 3
הירש קלישר מסביר בפירושו לפרשת "בהר" שהשמיטה מביאה את העובד להכיר בעדיפות הרוח על החומר, "וכאשר 
יפרוק עול עבודה, יעסוק בתורה וחכמה". במושגים של זמננו השמיטה בולמת את המרוץ הקרייריסטי ומביאה את 

האדם להקדיש יותר זמן למשפחתו ולתת את הדעת על עיסוק לימודי ורוחני. 
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יש שהסבירו את המצווה בטעמים סוציאליים של דאגה לחסרי אמצעים כלכליים ולשוויון בין כולם, שהרי בשנת השמיטה 
זו:  שנה  לגבי  מציינת  התורה  פירותיה.  ותנובות  הארץ  תבואות  מכל  ולקחת  לבוא  יכולים  והעניים  השדות  את  מפקירים 
"ואכלו אביוני עמך", והיא נועדה בין השאר לשם "חמלה על בני אדם", כלשון הרמב"ם (מו"נ, ג, לט), וליצירת שוויון בין 
כולם, כדברי רש"י: "שלא תנהוג... כבעל הבית, אלא הכל יהיו שווים בה, אתה ושכירך ותושבך" (ויקרא כה, ו). שנה שלמה 
של עזיבת הקרקעות לעניים תורמת לכך שהאדם יקנה מידת הוותרנות ויתרחק מקמצנות וצרות עין (ספר החינוך מצווה 

פד). 
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לזכרו של ידיד נפשי הרב רונן נויבירט ז"ל שגילם בחייו את ערכי השמיטה וטעמיה. הרב רונן היה איש אמונה, שוויתר על 
קריירה מוצלחת בתחום ההיי-טק למען חיי תורה ושליחות חברתית. ערכי השוויון והדאגה לאחר ולחלש היו נר לרגליו, והוא 

פעל באופן נמרץ ומסור כדי להפוך את העולם שלנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך!

תלויה  האדמה  תנובת  המקצועית  ועבודתו  מומחיותו  שלמרות  פיקח  חקלאי  יודע  בבורא:  האדם  תלות 
באשר  א),  לט,  (סנהדרין  היא"  שלי  שהארץ  שתדעו  "כדי  הוא:  הגמרא  לדברי  השמיטה  טעם  עולם.  בבורא 
היא מטמיעה באדם את ההכרה "כי הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל שנה ושנה, לא בכוחה וסגולתה תוציא 
אותם," אלא היא תלויה ברצון הבורא (ספר החינוך, מצוות פד). בד בבד השמטת הארץ שוללת את התפיסה 
שעלולה להתפתח אצל חקלאים מצליחים, "כי כוחם ועוצם ידם עשה להם את החיל הזה... ויחשבו שהארץ 
נוגע אפוא  כה). ההיבט האישי הראשון של השמיטה  ויקרא  יקר,  (כלי  זולתם"  ואין  והם הבעלים  היא,  שלהם 
למישור הבסיסי ביותר של האמונה בבורא עולם ובהשגחתו, ונועד לשרש את המחשבה שברכת הארץ באה 



בזמננו, אי-שוויון והיעדר צדק חברתי לובשים צורות חדשות וחריפות לאין ערוך מבעבר. החברה המערבית חיה בתקופת 
העושר והשפע הגדולה ביותר בהיסטוריה, אולם בה-בעת יש 820 מיליון איש רעבים בעולם, וב-15 השנים הבאות יהיו כחצי 
מיליארד ילדים בסכנת חיים בשל רעב1. כאן המקום להזכיר שתפיסת הקיימות אינה עוסקת רק במחזור, הטמנה וכדומה, 
וגם בציר הזמן. מבחינת המרחב אנו חיים  אלא גם בשימוש צודק במשאבי העולם. הבעיה המוסרית קיימת גם במרחב 

בעושר במקביל לעולם של עוני, ומבחינת הזמן אנו מבצעים משיכת-יתר ממשאבי הטבע על חשבון הדורות הבאים.

קיצונית,  קפיטליסטית  לחברה  סוציאליסטית  מחברה  וקוטבי  חד  שינוי  האחרונים  בעשורים  עברה  הישראלית  החברה 
בין  נמצאים  ואנו  הסוציו-אקונומיות,  השכבות  בין  ביותר  גדולים  פערים  נוצרו  כך  החופשי.  השוק  כלכלת  את  המקדשת 

המדינות המובילות בעולם במדד זה. שנת השמיטה מביאה עמה צו קריאה לבחון נושא זה, ולקדם יזמות סוציאליות. 
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שנת השמיטה מזכירה לנו שהעולם שייך לבוראו, "כי יש אדון עליה ועל אדוניה" (ספר החינוך, שם). היא מונעת מבני ישראל 
מחשבה "שהארץ שלהם היא והם הבעלים" (כלי יקר ויקרא כה). השמיטה מעמיקה ומחדדת את ההכרה שהאדם אינו ריבון 

ושליט על הארץ, ומטבע הדברים אין הוא רשאי לעשות בטבע כבתוך שלו.

ההכרה בכך שהארץ אינה שלנו מעולם לא הייתה אקטואלית ואקוטית כבזמננו. התעצמות השליטה האנושית בעולם הגבירה 
את ההרס המסיבי שאנו גורמים לו: פליטת גזי חממה, התחממות כדור הארץ, זיהומי אוויר, מים וקרקע, הצטברות פסולת 
רעילה, דלדול משאבים, הכחדת צמחייה והשמדת זנים של בעלי חיים. פעיל סביבה אמריקאי הגדיר את המצב בשנינות 
וקבע: "מלחמת העולם השלישית היא הקרב בין האדם לבין הטבע. הבשורה הרעה היא: אנחנו מנצחים". שנת השמיטה 

קוראת לנו לצמצם את הניצחון הזה, ומורה לנו לשמור על עולמו של הבורא תוך ריסון, תכנון בר-קיימא וזהירות רבה. 

שנת השמיטה קוראת לנו לצמצם את המלחמה הזו, ומזכירה לנו שתפקידנו הוא לשמור על כדור הארץ ולתחזק 
אותו מתוך ריסון, תכנון בר-קיימא וזהירות רבה. היא מזכירה שכדברי הרמב"ם "הארץ תתחזק בעומדה שמוטה" 
(מו"נ ג, לט), כלומר: טובת האדמה, וכך גם טובת העולם כולו, היא שהאדם ישמוט מעט את האחיזה ההדוקה שלו 
בטבע, ייתן לו קצת מנוחה וישתמש בו במשורה, תוך שמירה על הקיים, הימנעות מבזבוז, והערכת הבריאה כמתת-

אל שאם נקלקל אותה, אין מי שיתקנה אחרינו.

רבנים שונים, החל מרש"י ועד הראי"ה קוק והרמ"צ נריה, השוו את שנת השמיטה ליום השבת. אחת המשמעויות של 
השבת לעולם המודרני היא "להבטיח את העולם מפני האדם... שלא יסתכל בעולם שנמסר לו לניהולו – כברכושו, 
כן תוך שרירות לב אנושי", כדברי  יעשה  ושלא  יחוש את עצמו בעליו,  כוחו לשלוט על הדברים שסביבו לא  שבגין 
שנשכחה"  "השפה  בספרו  לתאר  היטיב  פרום,  אריך  היהודי-אמריקאי  הפסיכולוג  "חורב").  (בספרו  הירש  הרש"ר 
את העבודה בתור "התערבות מצד האדם בעולם הפיסי", בעוד "המנוחה היא מצב של איזון בין האדם לטבע" ושל 
"הימנעות מתהליך של שינוי הטבע". השבת, וכמוה שבת הארץ, יוצרות בין האדם והטבע "יחס של הרמוניה, של 
שלום ואי התערבות". ההשבתה ביום השביעי יכולה ללמד על הטמעת ערכים סביבתיים גם בשנה השביעית, שנה 

תמימה של ריסון הפעילות של האדם בטבע. 

באופן מפתיע כל ההיבטים הרעיוניים של השמיטה שעליהם עמדנו באו לידי ביטוי בתקופה שבה תקפה מגפת הקורונה 
את העולם. בתקופת הקורונה חשנו היטב את מוגבלות המין האנושי ותלותו בבורא עולם, כאשר כל היכולות המדעיות 
והטכנולוגיות עמדו לאורך זמן רב בחוסר יכולות להביס נגיף זעיר, בלתי נראה ובלתי נלאה. הקורונה, כמו השמיטה, הנחתה 
אותנו לשמוט מעט מהרכושנות ומהאחיזה בענייני החומר, אנשים התכנסו יותר אל חיק המשפחה הגרעינית, ומצאו עצמם 

עוסקים בלמידה מקוונת ומגוונת.

תקופת הקורונה הביאה את החברה האזרחית לחשוב באינטנסיביות על סולידריות וערבות הדדית, והכריחה את מדינות 
העולם, ובתוכן ישראל, לשמוט את האתוס הקפיטליסטי, וליישם מדיניות כלכלית שיטתית ומסועפת בעלת אופי סוציאליסטי 

יותר של תמיכה באזרחיהן, בהיקפים שלא היו זה שנים רבות.

יותר,  הרבה  ונרחב  כולל  בהיקף  אך  השמיטה,  שנת  של  זו  מעין  האנושית,  הפעילות  השבתת  של  ימים  היו  הקורונה  ימי 
כאשר הפעילות בתעשייה, בתעופה, בשימוש בכלי תחבורה ועוד צומצמה באופן ניכר. תצלומי לוויין, תחנות מעקב וצפייה 
בהתנהגות בעלי חיים הראו בבהירות כיצד שמיטת האחיזה של המין האנושי בעולם אכן מיטיבה עם העולם שאנו חיים בו. 

בתקופת הקורונה טעמנו מטעמי מצוות השמיטה, אך היבטים חיוביים אלה של ימי הקורונה בטלים בשישים לעומת כל הרע 
שבמגפה. ברכת השמיטה, שתגיע בשנה הקרובה, תבוא עלינו לטובה בלי כל רעה, אם רק נדע ליישם את טעמיה ולא רק את 
הלכותיה. נקווה שהטעימה מהטעמים החיוביים שלימדה אותנו תקופת הקורונה, תניע אותנו לעשיית טוב במישור האישי, 

החברתי והעולמי גם בשנת השמיטה, ומתוכה גם בשנות השגרה.

https://www.haokets.org/2020/01/14/820, https://www.haaretz.co.il/news/world/1.1643936 [1

(מו"נ ג, לט), כלומר: טובת האדמה, וכך גם טובת העולם כולו, היא שהאדם ישמוט מעט את האחיזה ההדוקה שלו 
בטבע, ייתן לו קצת מנוחה וישתמש בו במשורה, תוך שמירה על הקיים, הימנעות מבזבוז, והערכת הבריאה כמתת-

אל שאם נקלקל אותה, אין מי שיתקנה אחרינו.

רבנים שונים, החל מרש"י ועד הראי"ה קוק והרמ"צ נריה, השוו את שנת השמיטה ליום השבת. אחת המשמעויות של 
השבת לעולם המודרני היא "להבטיח את העולם מפני האדם... שלא יסתכל בעולם שנמסר לו לניהולו – כברכושו, 
כן תוך שרירות לב אנושי", כדברי  יעשה  ושלא  יחוש את עצמו בעליו,  כוחו לשלוט על הדברים שסביבו לא  שבגין 
שנשכחה"  "השפה  בספרו  לתאר  היטיב  פרום,  אריך  היהודי-אמריקאי  הפסיכולוג  "חורב").  (בספרו  הירש  הרש"ר 
את העבודה בתור "התערבות מצד האדם בעולם הפיסי", בעוד "המנוחה היא מצב של איזון בין האדם לטבע" ושל 
"הימנעות מתהליך של שינוי הטבע". השבת, וכמוה שבת הארץ, יוצרות בין האדם והטבע "יחס של הרמוניה, של 



מורה ליוגה תעביר שיעור 
לקבוצות מתחלפות 

(בכל שבוע קבוצה אחרת)
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השמיטה היא אחד הרעיונות הרדיקליים ביותר מבחינה חברתית וכלכלית שנתנה לנו התורה; אחת לשבע שנים צריכים 
, ולאפשר לכל מי  ויציבות כלכלית  עובדי האדמה להרפות את אחיזתם בשדות, לשמוט את מה שמבטיח להם פרנסה 

שרוצה לבוא וליטול את כל מה שצומח שם.

אחת לשבע שנים נדרשים היהודיים היושבים בארצם לעצור את המירוץ הכלכלי את הפיתוח והשכלול של הקרקע וגידוליה, 
ם  ִבים ַאּתֶ י ֵגִרים ְותֹוׁשָ י ִלי ָהָאֶרץ ּכִ ֵכר ִלְצִמֻתת ּכִ ולהיזכר עד כמה זמנית וחלקית היא חזקתנו על הקרקע – "ְוָהָאֶרץ לֹא ִתּמָ
(ויקרא כה, כג). דווקא בארץ ישראל לאף אדם אין בעלות מוחלטת על הקרקע. האדמה שייכת למי שברא את  ִדי"  ִעּמָ
יודע כי הקיום האנושי תלוי בטיב היחסים, ביכולתם של בני האדם לחיות חיים של חסד, לראות את צלם  העולם, והוא 

אלוהים בכל אדם.

אחת לשבע שנים עלינו להיזכר כי צניעות (במובנה הראשוני), ערבות הדדית, שותפות והכרת הטוב, חשובות לא פחות 
מרווחים כלכליים או מכוחות השוק. אחת לשבע שנים אנחנו מוזמנים לחוות מחדש את הידיעה כי לצד הקיום הכלכלי יש 
צורך לדאוג לקיום החברתי, לדאגה לשכנים, לעניים, למיתון של תרבות 'כוחות השוק' לטובת חיזוק של תרבות הדאגה 

והחמלה.

בימינו, כשהחקלאות אינה תופסת מקום מרכזי בחייהם של רוב הישראלים, אנחנו נחשפים אחת לשבע שנים לוויכוחים בין 
קבוצות דתיות שונות בנוגע לכשרות היבולים החקלאיים. אבל  רובנו לא מודעים לערכי העומק העומדים ברקע של ויכוחים 

אלו, וגם לא לכוחם של ערכים אלו לחזק את החוסן הקהילתי ואת הסולידריות בחברה הישראלית.

לפני שבע שנים, בשמיטה הקודמת, הגה הרב יוסף צבי רימון רעיון נפלא וקרא לו – 'שעת שמיטה', זהו מיזם שמטרתו 
להציע לקהילות וליחידים לחזור אל ערכי העומק של שנת השמיטה. לקראת שנת השמיטה המתקרבת החלטנו במרכז 
יעקב הרצוג ובתנועת הקיבוץ הדתי להרחיב את מיזם 'שעת שמיטה' לקהילות מגוונות, וליצור תשתית ארגונית שתאפשר 

למיזם לפעול בקהילות ולחבר בין קהילות שונות. 
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נסו לדמיין את הקהילה שלכם – הגיאוגרפית, המקצועית או הווירטואלית – כשבכל שבוע כל אחת ואחד ומחברות ומחברי 

הקהילה 'שומטים' שעה אחת, שעה של חסד שהם מעניקים למי שזקוק לה:
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אנשים צעירים יציעו עזרה בתיקוני 
הבית למבוגרים בקהילה

מבוגרים יציעו שעת סיפור לילדים 
צעירים

חבורה של ילדים תנקה בכל פעם 
פינה אחרת ביישוב

בעלי גינת תבלינים יזמינו ליהנות 
מהתוצרת

מורה יציע שיעור פרטי או קבוצתי 

עורכת דין תחתום על מסמכים 
משפטיים

חשמלאי יבצע תיקוני חשמל

גרפיקאי יסייע בעיצוב הזמנות או 
עבודות קטנות

גנן יסייע בניקוי גינה

אמא מנוסה תלמד ילדים 
לרכוב על אופניים

אופה משובחת תכין עוגה לשבת
אנשים יקדישו שעה בשבוע לסיוע 
במציאת עבודה למי שאבדו את 

עבודתם בקורונה

אנשים יקדישו שעה בשבוע ליצירת 
שידוכים



חישבו מה קורה בקהילה בעקבות שעות החסד הללו, מההזמנה לכל אחד ואחת למצוא דרכים לתת משהו משלהם, ללא 
תמורה, ללא חשבונאות או קנאה, רק מתוך ההכרה 'כי לי הארץ', רק מתוך ההבנה כי חסד מדבק ומרים את הקהילה כולה 

גבוה יותר.

שעת שמיטה נועדה כדי להרחיב את מעגלי הנתינה והחסד, לעודד את ההבנה כי נתינה וחסד אינם פריווילגיה של 'חזקים' 
המסייעים ל'חלשים' כולם יכולים לתת, כולם יכולים לקבל. לאחר שנת הקורונה נדמה כי כולנו זקוקים לחיבור, למבט טוב 

ולמעשים טובים, ונחוצה תשומת לב לכל אחד – למי שבודד, למי שקשה לו, למי שזקוק לחסד.

והמשיכה עם  לקיום האנושי שנדחק מפני קשיי הפרנסה  ולתת מקום  ציוותה התורה לשבות, לעצור  אחת לשבע שנים 
החומר. השמיטה, כמו השבת, הן תזכורת בתוך מירוץ החיים, לאידיאל שעלינו לשאוף אליו, למחויבות שלנו כלפי אלוקים 

ואדם – להתרומם מעבר לעצמנו, להתבונן על העולם במבט של חסד ונתינה, במבט של הרוח. 

אנחנו מאמינים כי הרחבת מעגלי הנתינה והחסד בשנת השמיטה תוכל להשפיע על החברה הישראלית גם מעבר לשנה 
זו, תוביל לחיזוק החיבורים והסולידריות בחברה הישראלית, ותפחית קנאה, תחרות וצרות עין. 

כמו רעיונות מהפכניים אחרים, גם רעיון 'שעת שמיטה' הוא רעיון פשוט, נגיש וקל לביצוע, והוא הזמנה והזדמנות לחוות 
את שנת השמיטה מתוך החסד שמצווה זו מביאה לעולם; לפנות זמן ומשאבי נפש, לעצור את המירוץ הכלכלי, כדי לזכור 
כי תפקידנו לשמור על העולם, להגן על הבריאה ועל הנבראים, להתחבר אל הייעוד הגבוה יותר של בני האדם, אל החסד 

והחיבור האנושי שנובעים מתוך צלם האלוקים שבנו, מתוך המפגש עם צלם האלוקים של שכנינו.

רוצים להצטרף? שילחו מייל ל- hagitb@merkazherzog.org.il ונחזור אליכם עם הפרטים.

חישבו מה קורה בקהילה בעקבות שעות החסד הללו, מההזמנה לכל אחד ואחת למצוא דרכים לתת משהו משלהם, ללא 
תמורה, ללא חשבונאות או קנאה, רק מתוך ההכרה 'כי לי הארץ', רק מתוך ההבנה כי חסד מדבק ומרים את הקהילה כולה 

שעת שמיטה נועדה כדי להרחיב את מעגלי הנתינה והחסד, לעודד את ההבנה כי נתינה וחסד אינם פריווילגיה של 'חזקים' 
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ֶאל  ָתבֹאוּ  י  ִכּ ֲאֵלֶהם:  ְוָאַמְרָתּ  ִיְשָׂרֵאל  ֵני  ְבּ ֶאל  ר  ֵבּ ַדּ ֵלאמֹר:  ִסיַני  ַהר  ְבּ ה  מֶֹשׁ ֶאל  ה'  ר  "ַוְיַדֵבּ
ת לה'" (ויקרא כה, א-ב)  ָבּ ְבָתה ָהָאֶרץ ַשׁ ר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ְוָשׁ ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ

בכל שנה, כשאנו קוראים את פתיחת פרשת "בהר", עולה בלבי שאלתו של רש"י – "מה עניין שמיטה 
להר סיני". התשובה לשאלה מתחדשת ומתעמקת מדי שנה, מתוך מאורעות השנה שחלפה כמו 
גם מתוך הקירבה לשנת השבע ולמה שהיא דורשת מאתנו. השנה, אחרי שנה של התמודדות עם 
חיים  אורח  בדבר  השראה  לי  נותנת  השמיטה  מצוות  השמיטה,  שנת  כניסת  לפני  ורגע  הקורונה 

הקושר יחד את שגשוג הטבע עם רווחת האדם. 

הבה נתבונן על השמיטה בעיניים אלו: בשנת השמיטה החקלאי הישראלי מפקיר את אדמתו לשנה 
ובעלי החיים ליהנות מטובה. האדמה מצידה  יכולים אחיו בני האדם  וכך  ומאפשר לה להשתקם, 
ת ַלה'" (ויקרא  ּבָ ְבָתה ָהָאֶרץ ׁשַ זוכה בשנה זו לעבוד את בוראה ו"לשמור שבת", כפי שכתוב – "ְוׁשָ
ָך  ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך וְּלַעְבְדּ ַבּ כה, ב), ומזמינה לשולחן השבת את כל מי שחי עליה – "ְוָהְיָתה ַשׁ
בוָּאָתּה ֶלֱאכֹל"  ְהיֶה ָכל ְתּ ַאְרֶצָך ִתּ ְבּ ר  ְוַלַחיָּה ֲאֶשׁ ָך  ְוִלְבֶהְמְתּ ְך  ְבָך ַהָגִּרים ִעָמּ ְוִלְשִׂכיְרָך וְּלתֹוָשׁ ְוַלֲאָמֶתָך 
(שם, ו-ז). בשנה זו פירות האדמה עצמם נחשבים קדושים ואסור לסחור בהם בכמויות, דבר המבטל 
באופן סמלי את יתרון מי שיש לו כלים טכנולוגיים על מי שאין לו, כמו את יתרון האדם על פני החיות, 
ומאפשר שוויון בגישה למשאבים. אורח החיים החקלאי-חברתי התנהל הודות לשמיטה, במחזורים 
של "לעבדה" – הנאה מטוב הארץ, ו"לשמרה" – עצירה ומתן אפשרות למחזורים הטבעיים לפעול 
ללא התערבות האדם. על מנת לעמוד בכך מבחינה כלכלית על החברה להיות צנועה, מבוססת על 

ערכים של ריסון והתאפקות, ועם מנגנונים נרחבים של צדק וערבות הדדית. 
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בשנות הגלות הארוכות, הייתה השמיטה למעשה מצווה תיאורטית בלבד, שגם אם דנו רבות בה 
ובטעמיה, לא היה ניסיון לממשה במציאות. עם חזרת עם ישראל לארצו, חזרה גם השמיטה לקדמת 
הבמה, על שלל הלכותיה ואתגריה. במדינת ישראל של ימינו, העיסוק הממלכתי לשמיטה הינו 
ולרכוש  ולצרכנים להמשיך  ולהתפרנס  ועוסק בדרכים לאפשר לחקלאי להמשיך  ברובו טכני, 
זאת,  עם  הקרקע.  את  להפקיר  שמחליטים  לחקלאים  מענה  מתן  לצד  טריים,  וירקות  פירות 
בשנים האחרונות מתפתחת תנועה רחבה המבקשת לממש את הרעיונות שמחזיקה השמיטה 
"תבנית"  שנים  שבע  של  במחזוריות  הרואים  אקולוגיים  חקלאים  ישנם  למשל,  כך  במציאות. 
לחקלאות יהודית בת קיימא, ומובירים (=מפקירים) את הקרקע בשביעית, כחלק מתוכנית עבודה 
ושנה שבה השפע מגיע ללא פעילות אנושית. לצד מימוש  רב שנתית, הכוללת שש שנות עבודה 
בחברה  השמיטה  ערכי  את  המממשים  רבים,  ויחידים  קהילות  ארגונים,  ישנם  בקרקע,  השמיטה 
שמיטה"  "שעת  הינה  לכך  נפלאה  דוגמה  זמננו.  בני  חברתיים-סביבתיים  בהקשרים  הישראלית 
המוצגת בעלון זה – יוזמה רחבה הקוראת להפקרת זמן לטובת התנדבות ובניית קהילה, או יוזמת 
"מתנות הארץ" – שיתוף פעולה בין מספר ארגוני התנדבות וחסד, המשלבים הפחתת בזבוז מזון 

ברוח השמיטה, כשמתנדבים מגיעים לקטוף תוצרת בשדות ובפרדסים ולחלקה למי שזקוק לכך. 

"שמיטה ישראלית" הינה שם כולל ליוזמות ממין אלו, המנסות לפעול מתוך השראה וחיבור למצוות 
תשפ"ב  שנת  הקרבה,  השמיטה  ובשנת  רצון  יהי  בישראל.  החיים  את  להיטיב  מנת  על  השמיטה, 
(2022-2021), נצליח לממש ולו מקצת מההזמנה שמזמינה אותנו השמיטה, להתחבר למורשתנו 
ומתוכה לחיות באורח מקיים ומחבר בישראל, ושיתקיים בנו הפסוק "ְלַמַען ִיְרּבוּ ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל 

ַמִים ַעל־ָהָאֶרץ" (דברים יא, כא).  ָ יֵמי ַהׁשּ ע ה' ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּכִ ּבַ ר ִנׁשְ ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
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בכל שנה, כשאנו קוראים את פתיחת פרשת "בהר", עולה בלבי שאלתו של רש"י – "מה עניין שמיטה 
להר סיני". התשובה לשאלה מתחדשת ומתעמקת מדי שנה, מתוך מאורעות השנה שחלפה כמו 
גם מתוך הקירבה לשנת השבע ולמה שהיא דורשת מאתנו. השנה, אחרי שנה של התמודדות עם 
חיים  אורח  בדבר  השראה  לי  נותנת  השמיטה  מצוות  השמיטה,  שנת  כניסת  לפני  ורגע  הקורונה 

הקושר יחד את שגשוג הטבע עם רווחת האדם. 

הבה נתבונן על השמיטה בעיניים אלו: בשנת השמיטה החקלאי הישראלי מפקיר את אדמתו לשנה 
ובעלי החיים ליהנות מטובה. האדמה מצידה  יכולים אחיו בני האדם  וכך  ומאפשר לה להשתקם, 
ת ַלה'" (ויקרא  ּבָ ְבָתה ָהָאֶרץ ׁשַ זוכה בשנה זו לעבוד את בוראה ו"לשמור שבת", כפי שכתוב – "ְוׁשָ
ָך  ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך וְּלַעְבְדּ ַבּ כה, ב), ומזמינה לשולחן השבת את כל מי שחי עליה – "ְוָהְיָתה ַשׁ
בוָּאָתּה ֶלֱאכֹל"  ְהיֶה ָכל ְתּ ַאְרֶצָך ִתּ ְבּ ר  ְוַלַחיָּה ֲאֶשׁ ָך  ְוִלְבֶהְמְתּ ְך  ְבָך ַהָגִּרים ִעָמּ ְוִלְשִׂכיְרָך וְּלתֹוָשׁ ְוַלֲאָמֶתָך 
(שם, ו-ז). בשנה זו פירות האדמה עצמם נחשבים קדושים ואסור לסחור בהם בכמויות, דבר המבטל 
באופן סמלי את יתרון מי שיש לו כלים טכנולוגיים על מי שאין לו, כמו את יתרון האדם על פני החיות, 
ומאפשר שוויון בגישה למשאבים. אורח החיים החקלאי-חברתי התנהל הודות לשמיטה, במחזורים 
של "לעבדה" – הנאה מטוב הארץ, ו"לשמרה" – עצירה ומתן אפשרות למחזורים הטבעיים לפעול 
ללא התערבות האדם. על מנת לעמוד בכך מבחינה כלכלית על החברה להיות צנועה, מבוססת על 

ערכים של ריסון והתאפקות, ועם מנגנונים נרחבים של צדק וערבות הדדית. 
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בשנות הגלות הארוכות, הייתה השמיטה למעשה מצווה תיאורטית בלבד, שגם אם דנו רבות בה 
ובטעמיה, לא היה ניסיון לממשה במציאות. עם חזרת עם ישראל לארצו, חזרה גם השמיטה לקדמת 
הבמה, על שלל הלכותיה ואתגריה. במדינת ישראל של ימינו, העיסוק הממלכתי לשמיטה הינו 
ולרכוש  ולצרכנים להמשיך  ולהתפרנס  ועוסק בדרכים לאפשר לחקלאי להמשיך  ברובו טכני, 
זאת,  עם  הקרקע.  את  להפקיר  שמחליטים  לחקלאים  מענה  מתן  לצד  טריים,  וירקות  פירות 
בשנים האחרונות מתפתחת תנועה רחבה המבקשת לממש את הרעיונות שמחזיקה השמיטה 
"תבנית"  שנים  שבע  של  במחזוריות  הרואים  אקולוגיים  חקלאים  ישנם  למשל,  כך  במציאות. 
לחקלאות יהודית בת קיימא, ומובירים (=מפקירים) את הקרקע בשביעית, כחלק מתוכנית עבודה 
ושנה שבה השפע מגיע ללא פעילות אנושית. לצד מימוש  רב שנתית, הכוללת שש שנות עבודה 
בחברה  השמיטה  ערכי  את  המממשים  רבים,  ויחידים  קהילות  ארגונים,  ישנם  בקרקע,  השמיטה 
שמיטה"  "שעת  הינה  לכך  נפלאה  דוגמה  זמננו.  בני  חברתיים-סביבתיים  בהקשרים  הישראלית 
המוצגת בעלון זה – יוזמה רחבה הקוראת להפקרת זמן לטובת התנדבות ובניית קהילה, או יוזמת 
"מתנות הארץ" – שיתוף פעולה בין מספר ארגוני התנדבות וחסד, המשלבים הפחתת בזבוז מזון 

ברוח השמיטה, כשמתנדבים מגיעים לקטוף תוצרת בשדות ובפרדסים ולחלקה למי שזקוק לכך. 

"שמיטה ישראלית" הינה שם כולל ליוזמות ממין אלו, המנסות לפעול מתוך השראה וחיבור למצוות 
תשפ"ב  שנת  הקרבה,  השמיטה  ובשנת  רצון  יהי  בישראל.  החיים  את  להיטיב  מנת  על  השמיטה, 

2022-2021)
ומתוכה לחיות באורח מקיים ומחבר בישראל, ושיתקיים בנו הפסוק "ְלַמַען ִיְרּבוּ ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל 

ַמִים ַעל־ָהָאֶרץ" (דברים יא, כא).  ָ יֵמי ַהׁשּ ע ה' ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּכִ ּבַ ר ִנׁשְ ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
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השתא  א"ל:  דשביעתא?  מ"ט  א"ל:  תלמידא  ההוא  אתא 
אמינא לכו מילתא דשויא לתרוייהו, אמר הקב"ה לישראל: זרעו 
שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי היא (סנהדרין לט 

ע"ב)

מימית,  שפונינו  לאחר  פרנסיסקו,  בסן  עקיבא  בני  בשליחות  בהיותנו 
נשאלנו: האם אתם חיים בארץ בזכות הכוח והכיבוש, או בכוח הזכות, 

ואם כן, מהי הזכות? 

השמיטה  השאלה.  על  באמצעותו  להשיב  המודל  היא  השמיטה  מצוות 
ועלינו לנהוג  ומסובב,  יש סיבה  'שעון מעורר' שיש סדר לבריאה,  הינה 
לאור ציווי ה' לאדם: "תן דעתך, שלא תקלקל ותחריב את עולמי. שאם 

קלקלת, אין מי שיתקן אחריך". גם בימים אלה, כאשר 
בארץ,  יהודים  של  הישיבה  זכות  על  ערעור  קיים 
מציבה שנת השמיטה 'תמרור עצור', הקובע ש'בעל 

הבית' שאומר לאוכלוסייה בארץ לשבות ממלאכה, 
התנהגות  רף  ואת  בארץ  יתגורר  מי  שקובע  הוא 

לחיים כאן.

העם  של  משולש  קשר  נתפתח  אבינו,  אברהם  מאז 
עם הארץ:

אברהם  עם  כורת  ה'  דתית.   – הראשונה  הזכות 
עד  ולזרעך  אתננה  לך  הארץ...  כל  "את   – ברית 
ברית...'.  אברם  את  ה'  כרת  לרשתה...  עולם"... 

ההבטחה עוברת ליצחק, וממשיכה עם יעקב – "ונתתי 
את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם". הבטחה 
ונגלה,  נחטא  אם  שגם  כך  התנ"ך,  לאורך  הוזכרה  זו 
העמים...  מן  ישראל  בית  את  "בקבצי  לארץ:   נחזור 

וישבו על אדמתם".

הזכות השנייה – היסטורית. זה אלפי שנים שישנו בארץ רצף ישוב עברי 
או יהודי, החל באבות, ולאחר שהתגבשנו במדבר, הוביל יהושע את העם 

להתיישב ברחבי הארץ. השיא שלנו כאומה מתייצב עם הקמת מלכות 
ישראל. אימפריות באו ונעלמו, אך הישוב היהודי בארץ ישראל שמר על 

הגחלת, בימי הרווחה ובזמן הפרעות, עד כי קבע מרק טווין: "היהודים... 
אפשר לדמות זאת לאבק כוכבים זעיר... המצריים, הבבליים והפרסיים 
קמו ומילאו את כדור הארץ בצלילים וביופי ואז נעלמו כחלום פורח…. 
כל הדברים שבעולם הינם בני תמותה מלבד היהודי...". את דבריו חתם 

בשאלה: "מהו סוד נצחיותו?" 

הזכות השלישית – משפטית. הצהרת בלפור מ-2.11.1917 מהווה אבן 
דרך חשובה, מאז הצהרת כורש. בהצהרה נכתב:  "ממשלת הוד מלכותו 
רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל...". ההצהרה 
ב-29.11.47 בסן-רמו.  לאומית  הבין  בוועידה  משפטי  תוקף  קיבלה 
החליט האו"ם לחלוקת הארץ. בשל המתקפה שפתחו ערביי ארץ ישראל 
בתחילה ולאחר הכרזת המדינה צבאות ערב על יהודי ארץ ישראל, ולאור 
תוקף.  חסרת  החלוקה  תוכנית  הפכה  הבינלאומי,  המשפט  עקרונות 
ממילא, ירדן הפכה להיות 'כוח כובש' בשטחי יהודה ושומרון שהחזיקה 
ממזרח לירדן, ונציג ארה"ב באו"ם, אוסטין וורן, כינה את פעולות ירדן 

"הסוג הגבוה ביותר של הפרת המשפט הבינלאומי". 

בפרט,  ויש"ע  בכלל  המולדת  חלקי  שוחררו  הימים  ששת  במלחמת 
והסתיימו 'זכויות הכובש' הערבי, וחזרו לשליט הלגיטימי, ישראל. לכן אין 
המגבלות המפורטות באמנת ז'נבה מ-12.8.49 חלות על יש"ע. פרופ' 
"בהתחשב  קבע:  בינלאומי,  למשפט  האו"ם  ועדת  חבר  שוובל,  סטפן 
בעובדה שישראל הגנה על עצמה... והערבים תקפו אותה... לישראל יש 
זכות משפטית טובה יותר בשטח שנקרא פלסטינא, כולל מזרח ירושלים, 

מאשר יש לירדן ומצרים".

איך נכנסת השמיטה לקשר המשולש של העם והארץ? 
לאדון   – הארץ  שייכת  למי  לנו  מזכירה  השמיטה  שנת  שפתחתי,  כפי 
כול, שבחר לתתה לנו. לכן אתגר קיום השמיטה הוא לא רק שמירה על 
שלנו  והאמונה  ישראל  ארץ  אל  שלנו  הקשר  חיזוק  גם  אלא  הלכותיה, 

בזכותנו עליה, ומחויבותנו כלפיה. 

ערב השמיטה הקודמת כתבה אשתי, הרבנית שושנה 
השמיטה  על  הלל'  'בית  במסגרת  מאמר  ז"ל, 
בין  בקשר  לעסוק  הרבתה  היא  והקיימות. 
בין  הקשר  להעמיק  ופעלה  לקיימות,  הלכה 
האדם והאדמה בכלל, ובין היהודי וארצו בפרט.

ז"ל  שושנה  הרבנית  עמדה  ההוא  במאמר 
עולם  שבין  וההשקה  הקשר  נקודות  על 
הקיימות לעולם השמיטה. היא הציעה 
ארבע  בעזרת  שמיטה  יוזמות  לקדם 
הקיימות.  בעולם  המקובלות  שאלות 
השמיטה  שנת  את  לנצל  מציע  אני  דומה,  באופן 
בקשר  השאלות  ארבע  דרך  להתבוננות  כהזדמנות 

שבינינו לבין הארץ.

א. "מה הצליח?" – האם הצלחנו לשמור על המולדת 
שהובטחה לנו? 

נשאל  הארץ,  על  בברית  האמונה  בהתרופפות  שנחוש  ככל  ב. 
– כיצד מפיחים את החזון בקרב הציבור  עצמנו: "מה מאתגר?" 

היהודי? 

ג. עלינו להגדיר מהו אותו חזון משותף לפאזל הישראלי בארצו? 

ד. מהו 'הצעד בר ההשגה הבא'? - כדי שהדברים לא יהיו 'קול קורא 
במדבר', אלא בהבנה כי שנת השמיטה אינה רק אי עבודת הקרקע אלא 
חברה  של  תכנים  ויציקת  בארץ,  אחיזתנו  בחיזוק  מעשית  התעסקות 

יהודית ערכית בתוך הארץ.

לאחר  האלוקית.  הברית  בסיס  על  הינה  בארץ  ההתיישבות  לסיכום, 
אשר  בעולם  עם  אין  עולם'.  'עד  ההבטחה  לאור  לארץ  שבנו  שהוגלינו, 
יכול להתברך ברצף ההתיישבות היהודית בארץ לאורך אלפי השנים. גם 
הריבון  אלא  כובשים,  איננו  מוחלטת,  הינה  זכותנו  הבינלאומי  במשפט 

הלגיטימי. 

השמיטה מזכירה את הפתיח: אם נזכור שהארץ של הקב"ה, לא נחוש 
לנו,  נותר  חובות.  הזכות', שבצדה  ב'כוח  ב'זכות הכוח' אלא  כאן  שאנו 
חברי בית הלל, לא לשבת כצופים מן הצד, אלא להפעים את הלבבות 
ברי  תכנים  הכוללת  עבודה  תוכנית  ולהציב  הישראלית,  החברה  של 
קיימא לשנת השמיטה. כך, לא נהיה בבחינת עוברי-אורח בארץ, אלא 

מי שרואה בישיבתנו כאן מצפן עולמי שנועד לתקן עולם במלכות שדי.
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ואגדה". במאמרו זה תיאר  יותר ממאה שנים כתב חיים נחמן ביאליק את המאמר המפורסם: "הלכה  לפני מעט 
ביאליק את כוחה ועוצמתה של ההלכה הבאה בצד האגדה ומשלימה אותה, וטען כי תנועת התחייה העברית, אשר 
הלכה והצמיחה חיי ספרות ורוח יהודיים חדשים, חסרה במידה רבה את אופייה ודרכה הייחודית של ההלכה. ביאליק 
קרא לבני תקופתו ליצור להם אורחות חיים, הלכה ישנה-חדשה, אשר בכוחה להפוך את האותיות הפורחות באוויר 
לתורת חיים. תכליתו ועיקרו של מאמר זה היה להפוך את הרוח והאידיאלים הנשגבים שהביאה עמה תנועת התחייה 

העברית, בספרות ובחיים עצמם, לתורת חיים קבועה ועומדת, כדרכה של ההלכה.

על אף שחלפו עברו להן למעלה ממאה שנים מאז קרא ביאליק את קריאתו זו, נדמה כי לא נס לחה של קריאתו זו 
של ביאליק. שנות דור חלפו ועודנו עומדים מול רעיונות גדולים ועצומים שנושאת התרבות היהודית לדורותיה, מימי 
המקרא, ועד לימינו אנו, מן המהפכה החז"לית ועד למהפכה הציונית, ואולם נדמה כי לא השכלנו דיינו לתרגם את 

הערכים והאידאליים הנשגבים לכדי תורת חיים. 

השמיטה היא אחד מן האידיאליים הנשגבים הללו. הוגים ציוניים שונים, דוגמת הרצל וז'בוטינסקי, בבואם לתאר 
זו צריכה  את חברת המופת שקום תקום בארץ ישראל, ידעו להצביע על השמיטה כאחד מן המאפיינים שחברה 
האחר  ראיית  והשותפות,  השוויון  נושאת:  שהיא  הגדולים  הערכים  את  עיניהם  לנגד  רואים  כשהם  לעצמה,  לאמץ 
ודאגת היחיד לסביבתו. ואולם, הדברים נותרו רק בגדר אגדה ולא נעשו לתורת חיים, כדברי הביקורת של ביאליק 
נותנים  גרידא, שאך מעטים  נותרה כנושא הלכתי-דתי  לבני דורו. השמיטה, כמו אוצרות-רוח רבים של תרבותנו, 
את דעתם על התיקון הגדול שהיא מציעה לאדם, למשפחה, לקהילה, למדינה – אם רק מאזינים לה ברוב קשב 

ומבקשים להוציא אותה מד' אמותיה של הלכה, אל המרחבים הגדולים של הקיום היהודי בימינו. 

תכניות הלימודים שפיתחנו ברשת מיתרים, עידוד היוזמות המקומיות של בתי הספר והקהילות המעורבות שאנו 
מלווים, נועדו כולן לתת מענה עמוק לקריאתו זו של ביאליק. כדרכנו, אנו מאמינים ששבעים פנים לתורה, ותרגום 
שפת האגדה לשפת ההלכה אינו צריך לחזור לדרכו של השולחן ערוך, אך גם לא לדחות אותו בהכרח. למעשה 
הוא אינו צריך ליצור הלכה היררכית חלופית, אלא לעודד את היחידים ואת הקהילות להעמיק בלימוד, במחשבה 
המקורות  מן  שעולים  והרוח  החזון  דברי  את  להעתיק   – הדברים  את  לתרגם  בעיניהם  נכון  כיצד  ולבחון  ובשיחה, 
ולהביאם לכדי אורח חיים. יש אשר יבחרו להיצמד לדרכה של ההלכה מדורי דורות, יש שיבקשו להציע להם שינויים 
והתאמות, ויש שירצו להוציא ישן מפני חדש. כדי לעשות זאת יש לשלב בין לימוד למעשה, בין העמקה במקורות 
לבין הקשבה למציאות החיים של כל אחד ואחת, של כל משפחה או קהילה באשר הן שם, ולתת בידיהן את הכלים 

לבחור ולברור את הנכון בעיניהן. 

כדי ליישם את הדברים לקראת שנת השמיטה הקרבה ובאה, אנו מציעים בפני בתי הספר והקהילות מספר פעילויות 
ותכניות חינוכיות שיסייעו בידיהם לפסוע בעקבות ערכי השמיטה ויסודותיה, ולכונן מתוכם חיים יהודים משמעותיים 

ורלוונטיים. 

לקראת שנת השמיטה הקרבה ובאה אנו מוצאים ברשת מיתרים משחקים חינוכיים, ספר ילדים וערכות לימוד בית 
מדרשיות לתלמידים כיתות א-ג, ד-ו, וחטיבות הביניים. 

"רשת מיתרים – חינוך. קהילה. יהדות משלבת" מלווה כ-120 מוסדות חינוך, מגני הילדים ועד למכינות קדם 
צבאיות, וכ-25 קהילות מעורבות. בכל המוסדות והקהילות שאנו מלווים נמצאת התרבות היהודית במובנה 
את  יחד  לחגוג  ומבקשת  ופיתוחן,  השונות  הזהויות  שמירת  את  מעודדת  שהיא  תוך  החיים,  בליבת  הרחב 

המכנה המשותף העמוק המתקיים ביניהן מזה, ואת שבעים הפנים הנובע מן הדרכים השונות מזה. 
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שנת  עם  התלמידים  את  המפגישה  הרך  לגיל  לימודים  תכנית 
האדם  ביחסי  העוסקים  סיפורים  בין  משלבת  התכנית  השמיטה. 
הקרובים  ערכים  שנושאים  ילדים  סיפורי  מבחר  לבין  והאדמה 
התלמידים  בפני  לחשוף  ומאפשרים  השמיטה,  לערכי  ודומים 
קרוב  שיהיה  ובאופן  העיניים  בגובה  השמיטה  שנת  של  יסודותיה 

לליבם של הילדים הצעירים.  
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ערכיה  על  השמיטה  במצוות  העוסקת  שבועית  לימודים  תכנית 
מדרשיים  בית  לימוד  כדפי  בנויה  התכנית  השונים.  ויסודותיה 
בין מקורות העוסקים בשמיטה מהתנ"ך, דרך ספרות  המפגשים 
בערכים  להעמיק  ומבקשת  החדשה,  העת  לספרות  ועד  חז"ל 
יכולים להאיר באור  ולבחון כיצד אלו  השונים שנושאת השמיטה, 

חדש את חיינו, בחברה שרובה איננה חקלאית. 
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משחקים חינוכיים העוסקים בשנת השמיטה וערכיה, המציעים הזדמנות להכיר את שנת השמיטה מזווית חווייתית ומהנה, 

בצד חשיבה ואתגר המאפשרים לטעום מעט מן הערכים שנושאת עמה השמיטה.  
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עידוד יוזמות קהילתיות שיעתיקו את אחד מערכי השמיטה ויסודות השמיטה מן המרחב החקלאי אל מגוון מרחבי החיים 

בימינו. 

אם גם מוסדות החינוך שלכם רוצים ליהנות מחוויה איכותית של קריאה ולימוד, חוויה ומשחק; 
אם קהילתכם רוצה להציע יוזמה קהילתית ולהצטרף אל היוזמות המקומיות של הקהילות החברות 

ברשת מיתרים – 
כתבו לנו ל: rinat@meitarim.org או שלחו הודעת ווטסאפ למספר: 054-7233208
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ליבת התכנית הינה  ספר ילדים חדש, הנקרא: "אין זו אגדה" (שיצא לאור בשיתוף 
"ציוני דרך", מזכרת בתיה) . הספר מגולל בפני התלמידים את המסע המטלטל 
של שנת השמיטה הראשונה במזכרת בתיה, ואגב כך נוגע בסוגיות מרכזיות של 
שנת השמיטה. סוגיות אלו נידונות בלימוד ובשיחה בשבעה דפי לימוד העוסקים 

בהיבטים שונים אלו מזוויות שונות. 

התכנית מתמקדת ברכיביה המרכזיים של שנת שמיטה, ומאפשרת לתלמידים 
לצאת למסע בעקבות יסודותיה של שנת השמיטה, על הערכים המגולמים בה, 

דרך חוויה, לימוד ושיחה.

התכנית מתאימה לתלמידים בית הספר היסודי מכיתות ג ומעלה. 
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ְּבָכל ָש�ָנה ָאנּו ְרִגיִלים ִלְקנֹות ֵּפרֹות ִויָרקֹות ְוַלֲעׂשֹות ִאָּתם ָמה ֶש�ֲאַנְחנּו רֹוִצים: ֶלֱאֹכל ְּבַעְצֵמנּו, ְלַהֲאִכיל ַּבֲעֵלי ַחִּיים, ְלָהִכין 
ַּש�ת  ְוֵהיָכן ֶש�ֲאַנְחנּו רֹוִצים. ַאְך ַהֵּפרֹות ַהְּקדֹוִש�ים ִּבְקד� ֵמֶהם ְּתרּופֹות אֹו ַסּבֹוִנים. ֲאַנְחנּו ְרִגיִלים ַּגם ְלִהְש�ַּתֵּמׁש ָּבֶהם ָמַתי 
ָּתר ֶלֱאֹכל אֹוָתם ַרק ְּבֶאֶרץ  ְש�ִביִעית ַש�ָּיִכים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוֵהם ִנְּתנּו ָלנּו ַרק ַלֲאִכיָלה ְוֹלא ְלִש�ּמּוִש�ים ֲאֵחִרים. ָלֵכן מ�

ָּים ֶש�ל ַהָּש�ָנה. ִיְש�ָרֵאל ְוַרק ַעד ָש�ָלב ְמס�

ִּדיֵני ַהֵּפרֹות ַהְּקדֹוִש�ים

ַּכֲאֶשׁר סּוג ְמֻסָיּם ֶשׁל ְּפִרי ְּכָבר א ָּגֵדל 

 ַבָּּשֶׂדה (ְלָמָשׁל, ַּתּפּוִזים ָּבָאִביב), ָצִרי

ַהּתֹוָרה   ְּבָכ ַהַּבִית.  ִמן  אֹותֹו  ְלַבֵער 

ֶשׁאֹוְכלֹות  ַלַחּיֹות,  ָהָאָדם  ֵּבין  ַמְשָׁוה 

ַּבֶּטַבע  ְּגֵדִלים  ְּכֶשֵׁהם  ַרק  ַהֵּפרֹות  ֶאת 

ְוא ְיכֹולֹות ִלְשֹׁמר אֹוָתם ְּבַמְחָסִנים.

7. ִּבעּור ְש�ִביִעית

ְשִׁביִעית  ֵּפרֹות  ְוֶלֱאֹכל  ִלְקֹטף  ָאסּור 

ֶשֵׁאיָנם ְּבֵשִׁלים.

5. ֵּפרֹות ֹּבֶסר

ֵּפרֹות  ֶשׁאֹוֵכל  ֶשִּׁמי  אֹוְמִרים  ֵיׁש 

ִמן  'ֲעֵשׂה'  ִמְצַות  ְמַקֵּים  ְשִׁביִעית 

ַהּתֹוָרה.

1. ִמְצַות ֲאִכיָלה

ֵפּרֹות  ַחִיּים  ְלַבֲעֵלי  ָלֵתת  ָאסּור 

ֶלֱאֹכל  ֲאָנִשׁים נֹוֲהִגים  ְכָּלל   ֶשְׁבֶּדֶר

אֹוָתם.

2. ַּבֲעֵלי ַחִיּים

אֹו  ְשִׁביִעית  ְלֵפרֹות  ְלַהִזּיק  ָאסּור 

ֶאְפָשׁר  ִאי  ֶשְּׁכָבר   ָּכ ָּבֶהם  ְלִהְשַּׁתֵמּׁש 

ִיְהֶיה ֶלֱאֹכל אֹוָתם.

3. ֶנֶזק ְוֶהְפֵסד

ֶלֱאֹכל  ְוַרק   ַא ֻמָּתר  ְשִׁביִעית  ֵּפרֹות 

ְּכמֹו  ִלְדָבִרים  ָּבֶהם  ְלִהְשַּׁתֵּמׁש  ְוָאסּור 

ְּכִביָסה, ְרִחיָצה אֹו ֲהָכַנת ְּתרּופֹות.

4. ִש�ּמּוִש�ים ֶש�ֵאיָנם ַלֲאִכיָלה

ָאסּור ְלהֹוִציא ֵּפרֹות ְשִׁביִעית ַלֲאָרצֹות 

ִהיא  ַהִּסּבֹות  ַאַחת  ַמּדּוַע?  ֲאֵחרֹות. 

ִעם  ִיְתָעְרבּו  ַהֵּפרֹות  ָלָאֶרץ  ֶשְּׁבחּוץ 

א  ְואּוַלי  ְקדֹוִשׁים,  ֶשֵׁאיָנם  ֵּפרֹות 

.ִיְשְׁמרּו ַעל ְקֻדַשּׁת ַהֵּפרֹות ְּכמֹו ֶשָּׁצִרי

6. הֹוָצָאה ְלחּו"ל

ַהִּבעּור  ְזַמן  ֶשְּכֶשַּמִּגיַע  אֹוְמִרים  ֵיׁש 

ְוֵיׁש  ָּבֵאׁש.  ַהֵּפרֹות  ֶאת  ִלְשֹׂרף   ָצִרי

 ָצִרי ַהִּבעּור  ְזַמן  ֶשְּכֶשַּמִּגיַע  אֹוְמִרים 

ְלהֹוִציא ֶאת ַהֵּפרֹות ִמן ַהַּבִית ּוְלַהְפִקיר 

ְלַאַחר  נֹוֲהִגים.  ָאנּו  ְוֵכן  אֹוָתם, 

ֶשַּׁמְפִקיִרים ֶאת ַהֵּפרֹות ְוָכל ֶאָחד ָיכֹול 

ְּבַעְצֵמנּו  ֲאַנְחנּו  ַּגם  ֵמֶהם,  ָלַקַחת 

ֵאֵלינּו  ַהֵּפרֹות  ֶאת  ׁשּוב  ָלַקַחת  ְיכֹוִלים 

ַהַּבְיָתה.

 8. ַמהּו ַהִּבעּור?
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ְּבָכל ָש�ָנה ָאנּו ְרִגיִלים ִלְקנֹות ֵּפרֹות ִויָרקֹות ְוַלֲעׂשֹות ִאָּתם ָמה ֶש�ֲאַנְחנּו רֹוִצים: ֶלֱאֹכל ְּבַעְצֵמנּו, ְלַהֲאִכיל ַּבֲעֵלי ַחִּיים, ְלָהִכין 
ַּש�ת  ְוֵהיָכן ֶש�ֲאַנְחנּו רֹוִצים. ַאְך ַהֵּפרֹות ַהְּקדֹוִש�ים ִּבְקד� ֵמֶהם ְּתרּופֹות אֹו ַסּבֹוִנים. ֲאַנְחנּו ְרִגיִלים ַּגם ְלִהְש�ַּתֵּמׁש ָּבֶהם ָמַתי 
ָּתר ֶלֱאֹכל אֹוָתם ַרק ְּבֶאֶרץ  ְש�ִביִעית ַש�ָּיִכים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוֵהם ִנְּתנּו ָלנּו ַרק ַלֲאִכיָלה ְוֹלא ְלִש�ּמּוִש�ים ֲאֵחִרים. ָלֵכן מ�

ָּים ֶש�ל ַהָּש�ָנה. ִיְש�ָרֵאל ְוַרק ַעד ָש�ָלב ְמס�

ִּדיֵני ַהֵּפרֹות ַהְּקדֹוִש�ים

ַּכֲאֶשׁר סּוג ְמֻסָיּם ֶשׁל ְּפִרי ְּכָבר א ָּגֵדל 

 ַבָּּשֶׂדה (ְלָמָשׁל, ַּתּפּוִזים ָּבָאִביב), ָצִרי

ַהּתֹוָרה   ְּבָכ ַהַּבִית.  ִמן  אֹותֹו  ְלַבֵער 

ֶשׁאֹוְכלֹות  ַלַחּיֹות,  ָהָאָדם  ֵּבין  ַמְשָׁוה 

ַּבֶּטַבע  ְּגֵדִלים  ְּכֶשֵׁהם  ַרק  ַהֵּפרֹות  ֶאת 

ְוא ְיכֹולֹות ִלְשֹׁמר אֹוָתם ְּבַמְחָסִנים.

7. ִּבעּור ְש�ִביִעית

ְשִׁביִעית  ֵּפרֹות  ְוֶלֱאֹכל  ִלְקֹטף  ָאסּור 

ֶשֵׁאיָנם ְּבֵשִׁלים.

5. ֵּפרֹות ֹּבֶסר

ֵּפרֹות  ֶשׁאֹוֵכל  ֶשִּׁמי  אֹוְמִרים  ֵיׁש 

ִמן  'ֲעֵשׂה'  ִמְצַות  ְמַקֵּים  ְשִׁביִעית 

ַהּתֹוָרה.

1. ִמְצַות ֲאִכיָלה

ֵפּרֹות  ַחִיּים  ְלַבֲעֵלי  ָלֵתת  ָאסּור 

ֶלֱאֹכל  ֲאָנִשׁים נֹוֲהִגים  ְכָּלל   ֶשְׁבֶּדֶר

אֹוָתם.

2. ַּבֲעֵלי ַחִיּים

אֹו  ְשִׁביִעית  ְלֵפרֹות  ְלַהִזּיק  ָאסּור 

ֶאְפָשׁר  ִאי  ֶשְּׁכָבר   ָּכ ָּבֶהם  ְלִהְשַּׁתֵמּׁש 

ִיְהֶיה ֶלֱאֹכל אֹוָתם.

3. ֶנֶזק ְוֶהְפֵסד

ֶלֱאֹכל  ְוַרק   ַא ֻמָּתר  ְשִׁביִעית  ֵּפרֹות 

ְּכמֹו  ִלְדָבִרים  ָּבֶהם  ְלִהְשַּׁתֵּמׁש  ְוָאסּור 

ְּכִביָסה, ְרִחיָצה אֹו ֲהָכַנת ְּתרּופֹות.

4. ִש�ּמּוִש�ים ֶש�ֵאיָנם ַלֲאִכיָלה

ָאסּור ְלהֹוִציא ֵּפרֹות ְשִׁביִעית ַלֲאָרצֹות 

ִהיא  ַהִּסּבֹות  ַאַחת  ַמּדּוַע?  ֲאֵחרֹות. 

ִעם  ִיְתָעְרבּו  ַהֵּפרֹות  ָלָאֶרץ  ֶשְּׁבחּוץ 

א  ְואּוַלי  ְקדֹוִשׁים,  ֶשֵׁאיָנם  ֵּפרֹות 

.ִיְשְׁמרּו ַעל ְקֻדַשּׁת ַהֵּפרֹות ְּכמֹו ֶשָּׁצִרי

6. הֹוָצָאה ְלחּו"ל

ַהִּבעּור  ְזַמן  ֶשְּכֶשַּמִּגיַע  אֹוְמִרים  ֵיׁש 

ְוֵיׁש  ָּבֵאׁש.  ַהֵּפרֹות  ֶאת  ִלְשֹׂרף   ָצִרי

 ָצִרי ַהִּבעּור  ְזַמן  ֶשְּכֶשַּמִּגיַע  אֹוְמִרים 

ְלהֹוִציא ֶאת ַהֵּפרֹות ִמן ַהַּבִית ּוְלַהְפִקיר 

ְלַאַחר  נֹוֲהִגים.  ָאנּו  ְוֵכן  אֹוָתם, 

ֶשַּׁמְפִקיִרים ֶאת ַהֵּפרֹות ְוָכל ֶאָחד ָיכֹול 

ְּבַעְצֵמנּו  ֲאַנְחנּו  ַּגם  ֵמֶהם,  ָלַקַחת 

ֵאֵלינּו  ַהֵּפרֹות  ֶאת  ׁשּוב  ָלַקַחת  ְיכֹוִלים 

ַהַּבְיָתה.

 8. ַמהּו ַהִּבעּור?

הספר 'הלכות מצוירות לילדים – שמיטה', מאת הרב אברהם ובתיה סתיו, ממחיש באמצעות איורים את הלכות השמיטה ועקרונותיה. הוא מיועד ללימוד משותף 
של הורים וילדים בגילאי גן ובית ספר יסודי, וללימוד עצמי בכיתות ג' ומעלה. לפרטים ורכישה יש לפנות למייל abstav@gmail.com או לטלפון 0526478930.
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שמיטה מעצם הגדרתה היא ישראלית, שהרי מצוות השמיטה איננה נוהגת אלא בארץ ישראל. ולא זו בלבד, אלא 
שמצווה זו מאפשרת את קיומנו בארץ ישראל, שהרי התורה מעידה שאי קיום מצוות השמיטה גורר בעקבותיו גלות 
ואובדן הארץ. מצווה ישראלית זו הינה המצווה הקשה ביותר בתורה, שהרי היא מחייבת לשבות מעבודת האדמה 
לשנה תמימה במציאות שבה יבול האדמה נדרש על מנת להתקיים. יתרה מזו, גם מה שגדל מעצמו בשנה זו איננו 

רכושו של בעל האדמה אלא הוא הפקר לכול – לעני, לעשיר ואף לחיית השדה. 

להתמוטטות  תביא  כהלכתה  שמיטה  ששמירת  אומר  ההיגיון  כאשר  בפנינו,  ניצב  פשוט  לא  אמוני  אתגר  כן,  אם 
כלכלית ואולי אף לרעב ומחסור, ואילו התורה אומרת את ההפך בדיוק, שדווקא אי שמירת מצוות השמיטה היא זו 

שתביא לאובדן הארץ ולחורבנה.

שמיטה  איננה   – השנים  בשאר  כמו  יותר  או  פחות  העבודה  והמשך  השמיטה  שנת  למשך  לגוי  האדמות  מכירת 
ישראלית, שהרי בכך אנו מפקיעים את עצמנו מחיוב מצוות השמיטה והופכים כביכול את ארץ ישראל לארץ נוכריה; 
תצרוכת  גם  הנכר.  בארצות  בו  שהיינו  למצב  חוזרים  ואנו  השמיטה,  שנת  למשך  מקדושתה  מופקעת  הארץ  כך 
ופגיעה בחקלאים היהודים בארץ ישראל – איננה שמיטה ישראלית,  יהודים בשנת השמיטה  תוצרת חקלאים לא 
שהרי החזון והאידיאל הציוני-ישראלי הוא שתהיה לנו מדינה שבה נגדל את הגידולים החקלאים הנחוצים למחייתנו 
ונעשה זאת ע"י יהודים שיעבדו את האדמה וישמרו את המצוות התלויות בארץ; כך יביאו לא רק לגאולת הארץ כי 
אם גם לגאולת התורה, שמצוות רבות ממנה הפכו להיות לא רלוונטיות בשנות הגלות, כאשר יהודים לא היו יכולים 

לגדל גידולים חקלאיים בארץ ישראל.

אם כן, האתגר הגדול הוא למצוא דרך שבה מצד אחד נשמור את מצוות השמיטה מבלי להפקיע את קדושת הארץ 
ואת חיובי המצוות התלויות בה, ומצד שני שהארץ לא תישם והחקלאים היהודים יוכלו להמשיך ולמצוא את פרנסתם 

גם בשנת השמיטה. אם אכן נמצא דרך כזו נוכל לקרוא לה – שמיטה ישראלית.

ידי החזון איש, שהדריך בשתי השמיטות – שלפני קום המדינה ובראשונה  והותוו על  היסודות לפתרון כזה הונחו 
שלאחר הקמתה – חקלאים יהודים שומרי תורה ומצוות כיצד ניתן מצד אחד לשמור שמיטה, ומצד שני להמשיך 
לגדל גידולים חקלאים שמהם יוכלו להתפרנס גם בשנה זו. הוא הדריך אותם כיצד ניתן לטפל בגידולים חקלאים 
לחלק  ניתן  וכיצד  הדין,  בית  של  ההלכתיות  הנחיותיו  ולפי  הציבור  נציג  הדין  בית  כשכירי  השמיטה,  לפני  שנזרעו 
את התוצרת החקלאית כשליחי בית הדין לכלל האוכלוסייה ולגבות מהנהנים ממנה את הוצאות בית הדין ששוכר 

את החקלאים ואת ציודם לטובת הציבור. מתכונת של שמירת שמיטה זו קרויה בלשוננו "אוצר בית דין", 
והאתגר העומד בפנינו כיום הוא להפוך את הוראותיו והנחיותיו של החזון איש לחקלאים הבודדים 

ששמרו שמיטה בימיו, להוראות והנחיות שיתאימו לחקלאות מודרנית של כלל מדינת ישראל.

הרבנים  החקלאים,  בין  פעולה  בשיתוף  תלויה  זה  חזון  הגשמת  שהצלחת  ספק  אין 
והצרכנים. רק כך תהפוך מצוות השמיטה למשימה לאומית שהכול שותפים לה, 

גם אלו שאינם עוסקים בחקלאות ואינם בעלי אדמות.

שומרי  יהודים  חקלאים  של  תוצרת  להעדיף  צריכים  השמיטה  בשנת  הצרכנים 
שנה  תוצרת  מאשר  טובה  פחות  קצת  באיכות  תהיה  זו  תוצרת  אם  גם  שמיטה, 
רגילה בגלל מגבלות של מלאכות שאין לעשותן בשמיטה. הם מתבקשים להעדיף 

קדושת  שמירת  מחובת  הנובעות  מגבלות  עליהם  מטיל  הדבר  אם  גם  זו  תוצרת 
שביעית בפירות ובתוצרתם. על הצרכנים ללמוד לראות באכילת פירות שביעית זכות 

גדולה שלא זכו לה אבותינו ואבות אבותינו, ולא מגבלה וקושי חלילה.



כמו-כן, אנו זקוקים לשיתוף פעולה של הרבנים שיבינו את היתרון הגדול שבשמירת מצוות השמיטה על פני הפקעתה, 
הן  החקלאים,  עם  ההסכמים  לגבי  הן  דהיתרא  בכוח  ולנקוט  הדרך,  סולל  איש  החזון  בעקבות  ללכת  נכונים  ויהיו 
את  לקיים  לנו  יתאפשר  כך  רק  לצרכנים.  התוצרת  שיווק  דרכי  לגבי  והן  בשמיטה,  להתיר  שניתן  המלאכות  לגבי 
מצוות השמיטה, ואט אט גם להתקדם לקראת שמירתה המלאה באופן מהודר יותר, ורק כך יתאפשר לנו להימנע 

מפתרונות לא ישראליים של הפקעת קדושת הקרקע או קנייה מנוכרים. 

שמירת מצוות השמיטה תביא להפנמת המסר המרכזי של מצווה זו והוא שארץ ישראל איננה שייכת לעם ישראל 
אלא לקב"ה, "כי גרים ותושבים אתם עמדי". אם בעקבות השביתה מעבודת השדה והכרם והפקר יבול אדמתנו 
לכול נבין את המסר המרכזי הזה, הרי שכל התנהלותנו תהיה שונה. מטבע הדברים, אורח שאיננו בעל הבית מתנהג 
בצניעות ולפי כללי בעל הבית, הוא גם מבין שכל מה שניתן לו – בחסד ניתן. אף אנו, אם נבין ונפנים שאנו זוכים 
הרעים  אהבת  המשפט,  החסד,  בתחום  להנחיותיו  עצמנו  לכפוף  יותר  נכונים  שנהיה  הרי  הקב"ה,  בנחלת  לחיות 
והסיוע לנזקקים. נבין שכל מה שיש לנו הינו מתנה מהקב"ה, וממילא יקל עלינו לחלוק את מה שזכינו לקבל עם 

נזקקים.

אם שובתים מעבודת האדמה, למה מנוצל הזמן הפנוי? פעם בשבע שנים דואגים גם לפיתוח הרוח. מקדישים יותר 
ודואגים למזון חיוני לנשמה. חג האסיף של שנת השמיטה הינו חג הסוכות שלאחר סיום שנת  זמן ללימוד תורה 
"יבול" שנת השמיטה במצוות "הקהל" – שבה קוראים בירושלים את התורה  זוכים להציג את  ובו אנו  השמיטה, 

שעסקנו בה במהלך שנת השמיטה.

אנו  ושנה  שנה  בכל  ונזקקים.  לעניים  צדקה  למצוות  היסוד  הינה  השמיטה  בשנת  הנוהגת  כספים  שמיטת  מצוות 
ונזקקים  לעניים  נותנים  שאנו  זו  הלוואה  השמיטה  בשנת  ואילו  לנזקקים,  ריבית  ללא  כספנו  את  להלוות  מצווים 

הופכת למענק ולצדקה גמורה, כאשר אין הם יכולים להחזיר את חובם. כך הופכת ההלוואה לצדקה.

יש גם שיוזמים רעיונות להרחבת תחושת שנת השמיטה והנחלת רעיונותיה למגזרים שאינם חקלאיים, גם מעבר 
להשתתפותם במשימה של שמירת השמיטה על ידי המגזר החקלאי. להרבות במעשי צדקה וחסד או בהתגייסות 
התנדבותית לטובת נצרכים, או בוויתור על חלק מהחובות שחייבים לנו, או בתרומה של שעות עבודה מקצועית 
למען נזקקים ועוד. ויש המרחיבים זאת גם לפעילות למען הדאגה לשמירת נחלת הקב"ה, הנחלה המיוחדת 
שזכינו לה בארץ ישראל, למען הדורות הבאים בפעילות למען שמירת הסביבה ושמירת משאבי הטבע, 
והטבע  החיים  בעלי  האדמה,  על  השתלטותנו  ריסון  של  התודעה  להנחלת  זו  שנה  ומקדישים 
והגברת הצניעות וההתחשבות ביחסנו למשאבים אלו שאנו נהנים מהם במשך שנות המעשה.

כל זה טוב ויפה וראוי להערכה, אחרי שניעתר להגשמת מצוות השמיטה כמאמרה בתורה, 
פי  על  כנדרש  השמיטה  מצוות  קיום  על  ויוסיפו  ישלימו  אלו  מבורכות  שיוזמות  ובתנאי 
התורה, ולא יתכוונו לבוא במקומה. וכך כותב הרב קוק על שנת השמיטה: "צורך 
מיוחד הוא לאומה זו, כי מזמן לזמן יתגלה בתוכה המאור האלוקי שלה בכל מלוא 
זוהרו, אשר לא ישביתוהו חיי החברה של חול עם העמל והדאגה, הזעף והתחרות 
אשר להם, למען תוכל להתגלות בקירבה פנימה טהרת נשמתה כמו שהיא. 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".
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בספר ויקרא מתקיימת תנועה מקדושה לברית. הספר בנוי משלוש יחידות גדולות, אשר ביניהן מופיעים שני הסיפורים 
היחידים בספר: מות נדב ואביהוא בני אהרון, ופרשת המקלל והוצאתו להורג.  עד לסיפור על מות בני אהרון הספר עוסק 
רק בקדושה שאופייה מרוחק מאוד וטרנסצנדנטי, קדושה שניתן לכנותה "נבדלת". זהו אופי הקדושה הממלאת את פרטי 
עבודת הקרבנות במשכן ובמקדש. עבודה שבהקפדה על כל פרטיה מאפשרת קירבה אל ה', ובא הסיפור הנורא ללמדנו 

שהפרת הכללים מביאה למות בני אהרון. 

חלקו השני של הספר עוסק בקדושה אחרת: בממדי הקדושה בחייו של כל יחיד. כאן נמצא את ההבדלות הכרוכות במזון, 
עריות, ימי קדושה, וכן את הבדלת הכוהנים משאר העם. הקדושה מצויה בכל מקום, בכל פעולה ובכל זמן, ומטילה על 
האדם את המשימה להבדיל באופן תמידי בינה לבין החול. שני שיאים לחלק זה, אפשרות הסליחה ביום הכיפורים, ומצוות 
פרשת קדושים שבהן הקדושה נמצאת בכל מעגלי החיים. הסיפור השני בספר, פרשת המקלל, מופיע לסיכום חלק זה, 

והוא ביטוי קשה לפריצת גבולות הקדושה בחיי היום יום, בתוך המחנה.

החלק השלישי של הספר מרחיב את המעגל. לא הקדושה הנבדלת ולא הקדושה בחיי כל יחיד, אלא הקדושה כחלק מחיי 
עם בארצו. כאן מצויות מצוות השמיטה, היובל, גאולת הקרקעות וגאולת העניים, המאפשרות קיום חברתי בארץ. אם כך, 
ספר ויקרא מלמד אותנו לממש את אפשרות הקירבה לה' במעגלים מתרחבים, מחיי המשכן אל חיי כל אדם, ומשם אל 
חיי עם. שיא חלק זה הוא מצוות השמיטה. היא פותחת ממד נוסף: חיים כעם בארץ, ומימוש הברית שנכרתה עם האבות. 

זו אחת ממשמעויות הבירור על הקשר בין עניין שמיטה אצל הר סיני. 

מה באמת עניין שמיטה להר סיני? אני רוצה להציע שהחוליה המקשרת בין שמיטה להר סיני היא השבת, הקשורה לשניהם.

על השבת נצטווה עם ישראל עוד קודם למעמד הר סיני, בעניין ליקוט המן (שמות ט"ז). ליקוט המן דורש מהעם לתת 
אמון בה', אמון שאכן יהיה לחם-מן מידי יום. השבת מלמדת על תביעת אמון נוספת, שגם כאשר לא ירד מן יהיה לעם די 
כדי מחייתם. אמון דומה נדרש גם בשנת השמיטה, כפי שמסביר את אחד משורשי המצווה בעל ספר החינוך: "ועוד יש 
תועלת אחר נמצא בזה האדם שיוסיף האדם בטחון בשם ברוך הוא, כי כל המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי 

קרקעותיו ונחלת אבותיו הגדלים בכל שנה אחת... לא תחזק בו לעולם מדת... מיעוט הבטחון."

הציווי על השבת בהר סיני מוסיף עוד משמעויות לשבת: "וינח ביום השביעי", ובספר דברים נוסף הציווי: 
"למען ינוח עבדך ואמתך כמוך". ההימנעות ממלאכה מאפשרת הידמות לא-ל ששבת מכל מלאכתו 
ומאפשרת הכנסת ממד של קדושה לחיים, אך קשורה גם במחויבות חברתית – מנוחת עבדך 

ואמתך וגרך אשר בשעריך. האפשרות להתקרב אל הקב"ה מותנית בשוויון במנוחה. 

מזון  המייצרת  מלאכה  מכל  להימנע  הדרישה  השמיטה.  בשנת  ביותר  מודגשים  אלו  היבטים 
ממלאכה  ההשביתה  לכול.  שווה  זאת  והימנעות  לכול,  מזון  שיימצא  בקב"ה,  האמון  את  מבטאת 
בשבת מחזקת את ההכרה בבריאה "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ", והשביתה בשנת 
השמיטה את "כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי". מתוך עמדה זו אפשרית הקירבה וההידמות לה' 

– ליחיד ולחברה כולה. 

אפשרות  מזמן  השמיטה  קיום  סיני.   להר  שמיטה  בין  הקשר  בדבר  לשאלה  עונה  השבת  על  הדיבר  כך 
לחיבור מחודש לברית שנכרתה עמנו בסיני. ברית של "בלב אחד כאיש אחד", כשווים הזוכים להתגלות, 

להזדמנות למפגש עם הקב"ה ולהתוויית הדרך ללכת בדרכיו. 

אם כן, מצוות השמיטה נותנת לנו מבט רחב על ספר ויקרא כולו, ומסכמת את האפשרות להתקרב אל ה' 
במעגלים המתרחבים של חיינו.

אינם  לעיל  הנזכרים  הערכים  למעשה,  ורבות.  קשות  שאלות  בדורנו  מעוררת  השמיטה  שנת  קיום  כידוע, 
מתקיימים כלל. גם השבת בעמנו ובמדינתנו אינה נשמרת על ידי רבים, ושמירתה במערכת של המדינה מעוררת 

קשיים וסוגיות רבות שלא נפתרו. 

הרב רונן ז"ל ראה את קיום השבת בכל רבדי החברה כאתגר מרכזי לפעולות ארגון בית הלל. שבתות אירוח יצאו 
נכתבו בעקבות  בין שומרי שבת למי שאינם מקפידים על שמירתה  לדרך, פסקי ההלכה המלומדים על המפגש 
יוזמות אלו. עוד רבה העשייה, ולואי שנשכיל ללכת בדרך אותה החל הרב רונן ז"ל, ולהרבות אהבת שבת ואהבת 

ערכיה כאן בישראל. 

יהי זכרו ברוך.
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אנשים רבים מתמודדים עם מוגבלות פיזית או נפשית בשלב מסוים של חייהם. אך עדיין ברמה הציבורית ה"אנחנו" נתפס 
לרוב כבריא וחופשי ממוגבלויות, פיזיות ובוודאי נפשיות, ואילו בעלי המוגבלויות עדיין נתפסים כ"הם" – מיעוט קטן, שולי, 

שיש להתנהג אליו יפה אולם אינו חלק אמיתי מ"מי שאנחנו".

מוסתרים  היו  שבעבר  רבים  נושאים  על  פתוח  שיח  מאפשרות  הסטיגמות  שבירת  עם  יחד  הציבורית  המודעות  העלאת 
לידי  בא  הזה  המבורך  מהתהליך  חלק  ולזכויותיהם.  שבינינו  והגוף  הנפש  לפגועי  לב  שימת  שלנו  ובמקרה  ומודחקים, 
בחיים  ההלכה  לשמירת  הנוגע  בכל  מהשטח  העולות  לשאלות  בתשובות  מענה  לתת  הנדרש  ההלכה,  בעולם  גם  ביטוי 
עם מוגבלות. השאלות ההלכתיות מעידות על כך שאנשים עם מוגבלות רוצים ויכולים לחיות חיים מלאים ועשירים, כולל 

ההתמודדויות ההלכתיות שעולות מהם. 

רואה חובה חברתית-דתית למצוא את מרב הדרכים לשילוב חברתי קהילתי  "בית הלל, הנהגה תורנית קשובה"  ארגון 
מלא, יחד עם מתן מענה מותאם לצרכים של אנשים עם מוגבלויות. אנו מאמינים שהעיסוק ההלכתי בנושאים הקשורים 
כאן  תיווצר  אנו תקווה שמלבד המענה ההלכתי הפרטי לשאלות,  ובכך  ונגישה.  גלויה  צריך להיעשות בצורה  למוגבלות 

תהודה ציבורית רחבה שתאפשר הכרה, תמיכה והכלה לאנשים המתמודדים עם מוגבלות.

לאור זאת הקמנו את אתר נגישו"ת – שו"ת אינטרנטי ייעודי הנותן מענה למגוון שאלות שעולות סביב חיים עם מוגבלות. 
ושיח תורני עשיר סביב  וטיפול לעיון  ובני משפחותיהם, כולל אנשי מקצוע  האתר ישמש כתובת לאנשים בעלי מוגבלות 
סוגיות אלו. האתר בהובלת הרב יוני רוזנצויג, הרבנית עו"ס בתיה קראוס והרבנית יפית קליימר בשיתוף הארגון העולמי של 

בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות.

אנו מזמינים אתכם להיכנס, לשאול שאלות, לעיין בתשובות ובמאמרים – ולשתף!

www.negi-shut.org.il
האישי  בפן  הן  וחיזוק,  מרפא  יביא  אלו  בנושאים  והברור  הבהיר  שהעיסוק  בתפילה 

א" (משלי ד, כב) ָשׂרֹו ַמְרֵפּ י ַחִיּים ֵהם ְלמְֹצֵאיֶהם וְּלָכל ְבּ הן בפן החברתי, "ִכּ
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מיכל טיקוצ׳ינסקי

משפטיך למדני 
ניצני הלמדנות המשפטית בספר ׳מנחת חינוך׳ 

ואצל מחברו ר׳ יוסף באב״ד
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מ הספר מנחת חינוך, שנדפס לראשונה בלמברג בשנת תרכ״ט, שינה את 
תשתית  ושימש  חדשות  לימוד  אפשרויות  סלל  הוא  הלמדנות.  עולם  פני 
ללמדנות הבריסקאית שפשטה לאחר פטירת מחברו, ר׳ יוסף באב״ד. מאז 
נדפס עד היום הוא ספר אהוב ונפוץ הן בין  חובשי ספסלי בית המדרש הן 
בקרב בעלי בתים. כוחו ביצירתיות המופלאה של מחברו וביכולתו לברר 
הוא  חינוך.  למנחת  מבוא  בבחינת  הוא  זה  חיבור  יסוד.  הנחת  כל  ולבחון 
מתחקה אחר קווי היסוד של דרך הלימוד הייחודית הגלומה בו, ומאפיין את 

שיטתו הלמדנית.  
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הרב ד"ר יונתן פיינטוך
הוצאת תבונות | 292 עמ'.

הספר כי בענן אראה פותח צוהר אל החומרים האגדיים במסכת יומא 
שבתוכם  ההלכתיים  החומרים  לבין  שבינם  וביחסים  הבבלי,  בתלמוד 
ליום  כולה  המסכת  שפותחת  מהחלון  חלק  הוא  זה  צוהר  שזורים.  הם 
צבעוני  ויטראז'  מעין  חז"ל,  אותו  שראו  כפי  המקדש,  בזמן  הכיפורים 
הלכתיות   – שונות  עדשות  דרך  להתבונן  ללומדים  המאפשר  וססגוני 
ואגדתיות – בסוגיות המסכת. נקודות המבט הללו משלימות אלה את 
היום  עבודת  את  חז"ל  שרטטו  שבה  ומורכבת  עשירה  לתמונה  אלה 
הקדוש במקדש, תוך שימת לב לפער שבין האידיאל הרוחני 
שעבודה זו מבקשת להשיג לבין המציאות במקדש כפי שזו 

התקיימה בבית שני. 
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בשנת  בלמברג  לראשונה  שנדפס  חינוך,  מנחת  הספר 
תרכ"ט, שינה את פני עולם הלמדנות. הוא סלל אפשרויות 
הבריסקאית  ללמדנות  תשתית  ושימש  חדשות  לימוד 
שפשטה לאחר פטירת מחברו, ר' יוסף באב"ד. מאז נדפס עד היום הוא ספר אהוב ונפוץ 
של  המופאה  ביצירתיות  כוחו  בתים.  בעלי  בקרב  הן  המדרש  בית  ספסלי  חובשי  בין  הן 
מחברו וביכולתו לברר ולבחון כל הנחת יסוד. הספר משפטיך למדני הוא בבחינת מבוא 
למנחת חינוך. הוא מתחקה אחר קווי היסוד של דרך הלימוד הייחודית הגלומה בו, ומאפיין 

את שיטתו הלמדנית.
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הרבנית אוריה מבורך 
קורן (מגיד) | 440

הספר מגדיר, מנתח ומבקר לעומק את הגישות 
מי  כל  את  שמקיפות  למיניות,  בנוגע  ההרסניות 

שחי כיום בחברה הישראלית. 

הוא מעניק לנו כלים לזהות את הגישות השונות 
גם כשהן מתחבאות באופן סמוי מאחורי תמונה, 
טקסט או רעיונות מוכרים, שנראים לנו תמימים 

ושגרתיים.

מציע  הספר  הקיימים,  הכשלים  לזיהוי  במקביל 
אלטרנטיבה יהודית, הלכתית, בריאה, ומבוססת 
לא  כה  שעד  חדשה-ישנה,  גישה  זוהי  מקורות. 

מופיעה  זו  גישה  מגובש.  באופן  נכתבה 
ובהיר,  נגיש  באופן  לראשונה  כאן 

שמותאם לגיל 16 ומעלה.

מתאים  אך  ונערות,  לנשים  פונה  הספר 
הורים,  חינוך,  אנשי  נערים,  לגברים,  גם 
וכל מי שחשקה נפשו בכלים להתמודדות 
עכשיו  שקורה  מה  עם  אינטליגנטית 

מסביבנו.



אחד לעשרה מיליון. זהו היחס שפגע ברב צור לוי והוביל אותו לטיפולים 

רפואיים קשים וממושכים. שעות ארוכות במכונת החלקיקים בשווייץ 

על  למחשבות  היוצר  בית  היו  בישראל,  החולים  בבית  מייסרים  וימים 

כאשר  ורפואה.  שוועה  וחינוך,  לימוד  ועונש,  שכר  ומחלה,  אמונה 

באה הקורונה והיכתה שוב, כינס הרב לוי בספר זה את סיפרו יחד עם  

התובנות הייחודיות אליהן הגיע.

של  תוצר  היא  אלו  בעמודים  שנפרסת  והערכית  החינוכית  המשנה 

הקדם־צבאית- המכינה  המסורתית;  והמשפחה  בבת־ים  המעברה  ימי 

המדרש  בבית  הסטנדר  העורף;  בפיקוד  המילואים  ושירות  טכנולוגית 

החרדיות  והשכונות  בניצן  הים  שפת  הגרעיני;  במכון  היצוקה  והמיטה 

בבני־ברק; מלון הקורונה באשקלון והנופים המדהימים של שווייץ; ארון 

הספרים היהודי, והעולם המודרני.

הרב לוי מתמודד עם אתגרי החינוך במאה ה־21, השאלות המעסיקות 

חולה המתמודד עם קשיי  הנפש של  חיבוטי  ואת עצמו,  את תלמידיו 

המחלה, תפקידו של איש חינוך ואמונה הלובש את מדי צה"ל – והכל 

במבט אישי מרגש וגלוי לב. מסקנתו היא המוטו החינוכי שלו: אצלנו 

לא שואלים "למה?"; אצלנו שואלים "איך?". 

אמי"ת  טכנולוגית  צבאית  הקדם  המכינה  בראש  עומד  לוי  צור  הרב 

מילואים  קצין  ברחובות.  המר  החינוך  בקרית  אריה"  גור  "תפארת 

בפיקוד העורף,
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מסע של התמודדות ואמונה, 
חינוך וחברה
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ידיעות ספרים | 490 עמ'

חזון  להציע  מקיף  ניסיון  הוא  ההלכה  גשר 
ספקות  של  בעולם  ההלכה  של  לעתידה 
ושינויים על מנת שתוכל למלא את תפקידה 
ובדורות  זה  תהפוכות  בדור  ההיסטורי 
פעולתה  דרכי  מנותח  בספר  שאחריו. 
הנוקשים  כיביה  ההלכתית,  המערכת  של 
של  תפקידו  ומודגש  כאחד  והגמישים 
לצד  ההלכה  של  עתידה  בקביעת  הציבור 
העולם הרבני. שילוב ידיים כזה, נטען, עשוי 
לחזק את אמון הציבור במערכת ההלכתית 
המסורתית ולהעמיד את ההלכה במקומה 

הראוי ככלי לתיקון חברתי, רוחני ומוסרי.
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והוביל אותו  לוי  אחד לעשרה מיליון. זהו היחס שפגע ברב צור 
החולים  בבית  מייסרים  וימים  בשווייץ  החלקיקים  במכונת  ארוכות  שעות  וממושכים.  קשים  רפואיים  לטיפולים 

בישראל, היו בית היוצר למחשבות על אמונה ומחלה, שכר ועונש, לימוד וחינוך, שוועה ורפואה.

המשנה החינוכית והערכית שנפרסת בעמודים אלו היא תוצר של ימי המעברה בבת-ים והמשפחה המסורתית; 
היצוקה  והמיטה  ושירות  המילואים בפיקוד העורף; הסטנדר בבית המדרש  המכינה הקדם צבאית-טכנולוגית 
במכון הגרעיני; שפת הים בניצן והשכונות החרדיות בבני-ברק; מלון הקורונה באשקלון והנופים המדהימים של 

שווייץ; ארון הספרים היהודי, והעולם המודרני.

הרב לוי מתמודד עם אתגרי החינוך במאה ה 21, השאלות המעסיקות את תלמידיו ואת עצמו, חיבוטי הנפש של 
חולה המתמודד עם קשיי המחלה, תפקידו של איש חינוך ואמונה הלובש את מדי צה"ל – והכל במבט אישי מרגש 

וגלוי לב. מסקנתו היא המוטו החינוכי שלו: אצלנו לא שואלים "למה?"; אצלנו שואלים "איך?". 
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הדרשה היא רגע של מפגש – בין האדם לתורה, בין האנושי לאלוהי ובין פרקי פרשת השבוע לפרשיות העומדות 
על הפרק. הדקות הקצרות של דרשת השבת בבית הכנסת הן הזדמנות להעיר ולהאיר את פסוקיה העתיקים 
של התורה באורה של המציאות העכשווית והן גם רגע המפגש השבועי שבין הרב לקהילתו. הדרשות עומדות על 
ניגודים ומורכבויות, קולות שונים וקונפליקטים סמויים שאותם שוזרת התורה בין פסוקיה ומלווים את לומד התורה 
החי ופועל בעולם על פיה. ספר זה הוא דרישה לתורת חיים המחוברת 
לעולם – לזה שבחוץ ולזה שבמעבה הנפש. זוהי תורה דורשת ונדרשת – 

דורשת את ה' ודורשת מן האדם.




