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שמיטה שנת
לבני נוער) וחווייתית (תכנית חינוכית

ברקוביץ נעמי

שבת הארץ מבוא - מפגש ראשון –

- ָלֶכם ֲאִני נֵֹתן ר ֲאשֶׁ ֶאל-ָהָאֶרץ ָתבֹאּו י כִּ ֲאֵלֶהם, ְוָאַמְרתָּ ִיְשָׂרֵאל ֵני ֶאל-בְּ ר בֵּ דַּ ֵלאמֹר. ִסיַני ַהר בְּ ה ֶאל-מֹשֶׁ ר ה' 'ַוְיַדבֵּ

ִביִעת, ַהשְּׁ ָנה ּוַבשָּׁ בּוָאָתּה. ֶאת-תְּ ְוָאַסְפתָּ ;ְרֶמ כַּ ְזמֹר תִּ ִנים שָׁ ׁש ְושֵׁ ,ָשֶׂד ְזַרע תִּ ִנים שָׁ ׁש שֵׁ לה'. ת בָּ שַׁ ָהָאֶרץ ְבָתה ְושָׁ

ְנִזיֶר ֵבי ְוֶאת-ִענְּ ִתְקצֹור, ְקִציְר א ְסִפיַח ִתְזמֹר. ֵאת א ְוַכְרְמ ִתְזָרע, א לה': ָשְׂד ת בָּ שַׁ - ִיְהֶיה ָלָאֶרץ תֹון בָּ שַׁ ת בַּ שַׁ

,ְב ּוְלתֹושָׁ ,ְוִלְשִׂכיְר ;ְוַלֲאָמֶת  ּוְלַעְבדְּ ,ְל - ְלָאְכָלה ָלֶכם ָהָאֶרץ ת בַּ ְוָהְיָתה שַׁ ָלָאֶרץ. ִיְהֶיה תֹון בָּ שַׁ ַנת שְׁ ִתְבצֹר: א

בּוָאָתּה ֶלֱאכֹל.' ָכל-תְּ ְהֶיה תִּ :ַאְרֶצ בְּ ר ֲאשֶׁ ְוַלַחיָּה  ְוִלְבֶהְמתְּ . ִעמָּ ִרים ַהגָּ

פרק כ"ה) (ספר ויקרא

שנים. שבע בן במחזור השביעית השנה של כינויה הוא שמיטה

נכסיו את האדם של  אחיזתו ועזיבת בשמיטת עוסקות אלו  מצוות התורה, מן מצוות מספר נהוגות  זו בשנה

הגשמיים:

מתוצרתה. האדמה והנאה עבודת על איסור קרקעות - שמיטת -

שמיטת כספים - מחיקת חובות. -

שנים. שבע בכל מתקיימת השמיטה גם ימים, שבעה בכל ובאה שחוזרת השבת, כמו

קצת שונה. באופן כי אם העשייה – אסורה המלאכה, בשתיהן בנוסף לכך,

לאדמה. מנוחה של שנה – השמיטה ואילו לאדם, מנוחה יום היא שבת

הארץ': 'שבת לספר בהקדמתו קוק הרב כתב השבת והשמיטה, וכך בין שיש וההקבלה הדמיון על עמדו רבים

כל יחיד, פועלת על שהשבת הפעולה את אותה שבת.. קרובים בכל לפרקים החול 'היחיד מתנער מחיי

בכללה.' האומה על השמיטה פועלת

שלה? החופש מתי מגיע האדמה- ואילו מחדש. שבוע בכל מנוחה של זמן זוכים לפרק אנו ואכן,

אותה, ולתת לעבד להפסיק האדמה, את לשמוט אנו מצווים שנים בשבע פעם – הוא גם מגיע האדמה החופש של

ומשקמת. ארוכה מנוחה לה

הפעילות: מהלך
נראית איך הממחישה אחת תמונה יבחר אחד מהחניכים – וכל תמונות שונות הרצפה על נניח ההסבר, לאחר

א') (נספח שלו. השבת

הארץ? של שבת להראות צריכה איך – נשאל של החניכים ההסברים לאחר

הציגו שהם כמו הארץ של השבת לצייר את מהחניכים ונבקש צבעים, גדול וקבוצת נייר גיליון הרצפה על נניח

אותה.
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אתדפי ישתפו מכן, ולאחר בקבוצה, הם ילמדו אותו ב'), (נספח שונה מקור לימוד חניכים קבוצת כל תקבל הבא בשלב

שלמדו. במה הקבוצה חברי שאר

שנת השמיטה. של שונות במשמעויות עוסקים המקורות הנלמדים

ולהפקיר הקרקע את לשמוט מצווים אנו שמיטה בשנת הקרקע, על הבעלות הרגשת בביטול עוסק :1 מס מקור

היבול. את

השמיטה: בשנת מצווים שאנו המצוות משתי אחת הינה הכספים שמיטת כספים. בשמיטת עוסק :2 מס מקור

שוויון. לידי והגעה משמעות החוסר ביטול היא זו, ממצווה הנלמדת כספים. המשמעות ושמיטת האדמה שמיטת

לכולם. נוספת וחברתית כלכלית הזדמנות החובות ולתת כל את מצווים לשמוט אנו ומלווה. לווה יותר אין זו בשנה

מפרי ולשבוע לאכול הוא, באשר וחיה אדם לכל והיכולת הרשות ונתינת היבול בהפקרת עוסק :3 מס מקור

הארץ.

לנוח זמן לאדמה אנו נותנים שבה שנה לארץ. שבת היא שנת השמיטה האדמה. במנוחת עוסק :4 מס מקור

מלאכה. כל בה לעשות לא ומצווים

פרק  היא האדמה את מלא באופן לא מעבד שבה האדם השמיטה. שנה שבשנת האקולוגי בפן 5: עוסק מס מקור

והיבול). בע"ח, מיני המים, כולה. (מאגרי והמערכת האקולוגית האדמה לשיקום משמעותי זמן

לנו הזדמנות נותנת כעם, זו, בשנה לנו הניתנת  ההפסקה  השמיטה. שבשנת בפן הרוחני עוסק :6 מס מקור

המהותיים לדברים זמן ולתת העבודה לנו לעצור ממרוץ יום שלנו, מאפשרת היום בחיי יותר עמוקים ברבדים לעסוק

בחיינו. לנו והחשובים

את שאר תלמד קבוצה השמיטה, נתאסף וכל שנת של השונות קראו ועסקו במשמעויות הקבוצה לאחר שחברי

שלמדה. במה הגדולה הקבוצה חברי

ההסברים שלעיל. לפי המקור, משמעות את לגמרי הבינה שלא לקבוצה לעזור המדריך יוכל

דברים אנו אילו לחשוב מהחניכים המדריך יבקש השמיטה, שבשנת והרבות השונות המשמעויות לאחר הבנת

לחיינו? השמיטה משנת לקחת יכולים

על  בעיקר מצווה בחקלאות), גם (העוסקת השמיטה ששנת ונראה בחקלאות, עוסקת 2% מהאוכלוסייה רק כיום,

החקלאים.

אדמתו, את השומט לחקלאי ורק אך שייכים שלא ומגוונים, רבים בנושאים עוסקת השמיטה היום, שלמדנו כפי אך

גם אלינו. אלא

הזדמנות חדשה. טוב, דבר ממנה ננסה לקחת בואו מיוחדת. חדשה. שנה משמעות עם שנה נפרשת בפנינו

השמיטה, משנת לקבל אפשר לדעתכם דברים איזה
השנה? לשמוט רוצים הייתם מה

השמיטה לחיי לב לתשומת והחומר, הצריכה לצמצום הרגלים, לשמיטת ומשמעות, בלימוד לעיסוק (זמן

ועוד..) לשמיטה בהקשר הפועלות חסד ולעמותות לחקלאים לעזרה בארץ, המתקיימים

להתבוננות בייחוד חלון צוהר – היה הזה המפגש השנה, במהלך נלמד אותן משמעויות שונות זו מתחבאות בשנה

שבשנה הזאת.

 

והירשמו את הקוד סרקו ישראלית? להצטרף לשמיטה רוצים
  www.ishmita.org.il לאתר הכנסו או
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? של השביתה) הטעם (מה טעמא דשביתא 'מאי

היא' שלי שהארץ שתדעו כדי שבע והשמיטו שש זרעו לישראל: הקב"ה אמר

ע"א) ל"ט, סנהדרין, (בבלי, 1
ר ָידֹו, ֲאשֶׁ ה ַמשֵּׁ ַעל ל-בַּ כָּ מֹוט ה--שָׁ ִמטָּ ַהשְּׁ ַבר דְּ ְוֶזה ה. ִמטָּ ֲעֶשׂה שְׁ תַּ ִנים ַבע-שָׁ שֶׁ ץ 'ִמקֵּ

ׂש; גֹּ תִּ ְכִרי ֶאת-ַהנָּ לה'. ה ִמטָּ שְׁ י-ָקָרא כִּ ְוֶאת-ָאִחיו, ֶאת-ֵרֵעהּו ׂש א-ִיגֹּ ֵרֵעהּו: בְּ ה ַישֶּׁ

ֶאְביֹון'...  ִיְהֶיה-בְּ א י כִּ ֶאֶפס, .ָיֶד ֵמט שְׁ תַּ ,ֶאת-ָאִחי ְל ִיְהֶיה ר ַוֲאשֶׁ

(ספר דברים, ט"ו)
2

ּה, תָּ ּוְנַטשְׁ ה ְמֶטנָּ שְׁ תִּ ִביִעת ְוַהשְּׁ בּוָאָתּה. ֶאת-תְּ ְוָאַסְפתָּ ;ֶאת-ַאְרֶצ ְזַרע תִּ ִנים ׁש שָׁ 'ְושֵׁ

'.ְלֵזיֶת ,ְלַכְרְמ ֲעֶשׂה ן-תַּ כֵּ ֶׂדה; ַהשָּ ַחיַּת אַכל תֹּ ְוִיְתָרם , ַעמֶּ ֶאְבֹיֵני ְוָאְכלּו

(ספר שמות, כ"ג) 3
ָתבֹאּו ִּכי ֲאֵלֶהם, ְוָאַמְרָּת ִיְׂשָרֵאל, ַּדֵּבר ֶאל-ְּבֵני ב ֵלאמֹר. ִסיַני ְּבַהר ֶאל-מֶֹׁשה, ה' 'א ַוְיַדֵּבר

,ָׂשֶד ִּתְזַרע ָׁשִנים ֵׁשׁש ג ַלה' ַׁשָּבת ָהָאֶרץ, ָלֶכם--ְוָׁשְבָתה ֲאִני נֵֹתן ֲאֶׁשר ֶאל-ָהָאֶרץ,

ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת ַהְּׁשִביִעת, ד ּוַבָּׁשָנה ֶאת-ְּתבּוָאָתּה. ְוָאַסְפָּת, ;ַּכְרֶמ ִּתְזמֹר ָׁשִנים ְוֵׁשׁש

א ְקִציְר ְסִפיַח ֵאת ה ִתְזמֹר. א ְוַכְרְמ ִתְזָרע, א ָׂשְד ַלה':  ָלָאֶרץ--ַׁשָּבת, ִיְהֶיה

' ִיְהֶיה ָלָאֶרץ. ַׁשָּבתֹון, ְׁשַנת ִתְבצֹר: א ְנִזיֶר ְוֶאת-ִעְּנֵבי ִתְקצֹור,

(ספר ויקרא, כ"ה)

4

זריעתה(' (בלא בהברתה ותתחזק האדמה יבול שירבה 'כדי

נבוכים) מורה (הרמב"ם, 5
ב) ...השבת כה, (ויקרא גם שבת לה'… הארץ, אלא היא שבת רק "השביעית איננה

הראשונה נפשו של הצבור. חשבון עת - הארץ ושבת נפשו של היחיד, חשבון עת -

שנים לשש אחת ואילו השנייה באה אחד, יום ימים ונמשכת רק לששה אחת באה

ימים, ואילו אחר ששה ודרכיו מעשיו לסכם בידו סיפק שלמה. יחיד ונמשכת שנה

המעשים, ברור העבר כל ובירור שסיכום ומובן טבעי מעשה, שנות ציבור זקוק לששת

שלימה". שנה מצריכים לעתיד, והכוון

זצ"ל) נריה (הרב

6

ב נספח


