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עמוד ראשון

מבחן "ההמשכיות היהודית"
האם ואיך משפיעים נתונים דמוגרפיים יהודיים
על פסיקת ההלכה?
יואב איתן
הקדמה
בעיתונות הציונית-דתית וגם אצלנו בקיבוץ הדתי ,מעלים
חדשות לבקרים רעיונות בנושאים הקשורים להלכה ,כדוגמת:
הגדרת 'מיהו יהודי' ,מעמד האיש והאשה ,גבולות ההלכה ועוד.
מיותר לציין כי כל אחד שתומך ברעיון כזה טוען כי דרכו היא
דרכה של תורה.
לכאורה ,כאשר כולם נשמעים כצודקים ולכל רעיון יש גם "תנא
דמסייע" ממקור מדרשי או מספרות ההלכה עולות השאלות:
כיצד נחליט על דרכנו? במה נכון להיעזר לקביעת הדרך
היהודית הנכונה יותר? ובעיקר ,לאיזו "דרך התורה" נחנך את
הדור הבא?

דמוגרפיה יהודית ומשמעותה
בכדי לענות על השאלות שהוצגו ,נכון לעניות דעתי להיעזר
בנתוני הדמוגרפיה היהודית.
בשנת תשנ"ט הופיע מאמר בעיתון 'הצפה' שכותרתו "שואה
רוחנית" .במאמר הוצגו נתונים שנאספו בארצות הברית על
המשכיות המורשת היהודית בקהילות השונות .התברר כי
מתוך  100יהודים רפורמים ,יישארו בדור הבא רק  51יהודים.
בקהילות הקונסרבטיבים המצב מעט יותר טוב ,אך גם אצלם
ההמשכיות שלילית .לעומתם ,אצל האורתודוקסים משתנה
התמונה וכעבור דור יגדל מספר היהודים מ 100-אל ,151
ובקהילות החרדים אל  .297בסקר מקביל שנערך מאוחר יותר
בארץ ,התברר כי המספרים קצת שונים אך המגמה דומה.
לנתונים אלו קראתי "מדד ההמשכיות היהודית"  -בשונה ממדד
"הריבוי הטבעי" המקובל בעולם.
בנוסף למגמות בזרמים השונים ביהדות ,הנתונים הדמוגרפיים
יכולים גם ללמד על היחס שביניהם .לדוגמה ,בגלל "מדד
המשכיות יהודית" שלילי צפוי כי קהילות הרפורמים
והקונסרבטיבים תהיינה במגמת דילול מתמיד ,אך בפועל ייתכן
שבקהילות אלו נמצא כי השורות מתמלאות בעקבות "נשירה"
של בנים מחוגי האורתודוקסים והחרדים .ישנו כמובן גם מעבר

2

בכיוון השני כתוצאה מ"התחזקות" ,אך מגמה זו קיימת בשיעור
נמוך בלבד.
נתונים אלה מלמדים ,כי למרות שלתנועות בעלות מדד
המשכיות יהודית שלילי יש טיעונים משכנעים על נכונות
דרכם ההלכתית והרעיונית ,דרכם נכשלה במבחן המעשי של
המשכיות עם ישראל.

מדד "ההמשכיות היהודית" ופסיקת הלכה
דרך פסיקת ההלכה בישראל שונה מאשר בעולם הנוצרי או
המוסלמי .אצלנו ,כל איש ואשה מעם ישראל יכולים לכאורה
לפרסם פסק הלכה משלהם ,אך על מנת שיתייחסו אל כתביהם
או דבריהם כאל פסק הלכה ,הם חייבים לעמוד בשלושה
מבחנים:
1 .1נכונות הפסק על פי גדרי הפסיקה המקובלים בעם ישראל.
2 .2קבלת פסק ההלכה על ידי אנשים המצייתים להלכה.
3 .3קבלת פסק ההלכה לאורך דורות ,בקהילות אשר להן מדד
"המשכיות יהודית" חיובי.
במילים אחרות ,ייתכן מצב בו פסק הלכה יישמע הגיוני ואף
משכנע מהבחינה ההלכתית ,אך אם יתקבל רק בקהילות
שנכשלות במדד "ההמשכיות היהודית" הוא לא ייכנס לארון
הספרים היהודי .הכרעה הלכתית כזו תיחשב כאפיזודה חולפת.
להסתמכות על מדד "ההמשכיות היהודית" שתי בעיות
מרכזיות:
משך הזמן  -מדד "ההמשכיות היהודית" נמדד על פני שנות
דור (או יותר) .קשה להסתמך על מבחן זה בעת ויכוח הלכתי,
מכיוון שתוצאת יישום פסק הלכה על פי "ההמשכיות היהודית"
תתברר רק כעבור עשרות שנים .האם עומדות לרשותנו
הסבלנות או ראיית העתיד הנחוצות בעת קבלת פסק הלכה?!
בלעדיות מבחן "ההמשכיות היהודית"  -מה יחסה של התורה
אל מדד "ההמשכיות היהודית"? האם מדד זה הוא היחידי
מבחינת התורה לקביעת הדרך הנכונה? שהרי אם מבחן זה נכון
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ייתכן מצב בו פסק הלכה יישמע הגיוני ואף
משכנע מהבחינה ההלכתית ,אך אם יתקבל
רק בקהילות שנכשלות במדד "ההמשכיות
היהודית" הוא לא ייכנס לארון הספרים
היהודי .הכרעה הלכתית כזו תיחשב כאפיזודה
חולפת
כפשוטו ,עלינו לקום ולהצטרף לקהילות החרדים ,שם נמצא
הריבוי היהודי הגדול בעם ישראל.
ניתן למצוא התייחסות לשתי הבעיות בתורה ובהיסטוריה
היהודית:
ראשית ,בעיית משך הזמן הנחוץ לקביעת נכונות פסק הלכה
לכאורה אינה פתירה ,שהרי ההחלטות צריכות להתקבל "עכשיו"
והתוצאות יתבררו רק בעוד עשרות שנים .אך התורה מלמדת כי
החלטה הלכתית שאדם חייב לקבל כעת ,לרוב קיבלו כבר אחרים
לפניו ,בדורות שקדמו או בחוגים אחרים ביהדות .ובנושאים
הלכתיים ניתן וחובה ללמוד מהעבר:
"זְ כֹר יְ מוֹת עו ָֹלםִּ ,בינוּ ׁ ְשנוֹת ּדֹר וָ דֹרְ ׁ ,ש ַאל ָא ִב ָיך וְ יַ ֵּג ְד ָך,
1
ֹאמרוּ ָל ְך".
זְ ֵקנֶ ָיך וְ י ְ
לימוד מהניסיון האנושי והיהודי לדורותיו יכול לצמצם  -אם כי
לא לבטל לגמרי  -את בעיית פער הזמן שבין קבלת ההחלטה
ההלכתית ובין הבנת תוצאותיה .ואכן ,היו בעבר בעם ישראל
ויכוחים הלכתיים אשר רק מבחן "ההמשכיות היהודית" הוכיח
את הדרך הנכונה .לדוגמה ,מאבק הצדוקים והפרושים אשר
נמשך שנים רבות ללא הכרעה .המאבק הרעיוני שהחל בארץ
ישראל ,הוכרע בפועל במבחן הקשה של התמודדות על דבקות
והתמדה בדרך התורה גם בתנאים כלכליים וביטחוניים קשים
כאשר עם ישראל מפוזר בין הגויים .רק היציאה לגלות גילתה
את נכונות גישת חכמי ישראל הפרושים כאשר הדרך הצדוקית
לא החזיקה מעמד בתנאי הגולה .דוגמה נוספת היא מאבק
היהדות הדתית בשבתאות .בשנים בהן פרחה השבתאות נפלו
ברשתה רבים ,גם מגדולי החכמים ,אשר הביאו לכך נימוקים
סבירים .רק על פי מבחן "ההמשכיות היהודית" התבררה
טעותם ,כאשר תנועה זו נעלמה ותומכיה התבוללו והמירו את
דתם.

יתם ָה ַרע ְּב ֵעינֵ י ה'".
ש ֶ
יתם ֶּפ ֶסל ְּתמוּ נַ ת ּכֹל ,וַ ֲע ִ ׂ
ש ֶ
וַ ֲע ִ ׂ
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ש ָב ְע ָּת
ֹאכל וְ ָ ׂ
יא ָך ֶאל ֶא ֶרץ טו ָֹבהֶּ ...פן ּת ַ
" ִּכי ה' ֱא-ל ֶֹה ָיךְ ,מ ִב ֲ
 ...וְ ָרם ְל ָב ֶב ָך ,וְ ׁ ָש ַכ ְח ָּת ֶאת ה' ֱא-ל ֶֹה ָיך ...וְ ָא ַמ ְר ָּת ִּב ְל ָב ֶב ָך:
3
שה ִלי ֶאת ַה ַחיִ ל ַה ֶּזה".
ּכ ִֹחי וְ ע ֶֹצם יָ ִדי ָע ָ ׂ
כל הלומד בחומש דברים מבין כי התורה מצווה על ישיבה
בארץ ישראל ,למרות הידיעה כי בעקבותיה תתחיל נטישת דרך
התורה .התורה מדגישה מספר פעמים כי מבחן "ההמשכיות
היהודית" אינו המדד היחידי ויש להתחשב גם בערך החשוב של
"ישיבת ארץ ישראל" ,בשילוב עם יישום מצוות התורה בחיי
היום-יום הפרטיים והממלכתיים.
כדי למנוע ייאוש מדרך מורכבת זו ,מלמד משה רבנו לעם
ישראל את שירת "האזינו"  -שירת הימים הקשים שלאחר
נטישת דרך התורה .משה מגלה כי רק לאחר גלות ממושכת
ולאחר שהעם יעמוד במבחן ההישרדות ו"ההמשכיות היהודית"
בגולה ,תבוא התשועה .רק לאחר שיחזור עם ישראל ויבין את
חשיבות הישיבה בארץ ישראל להאדרת עוצמתו התורנית
והערכית ,הוא יזכה לחזור לארץ .שנים ואף דורות יעברו עד
שהעם יכיר בעדיפות של השילוב הייחודי עליו מצווה התורה -
שילוב "תורה" עם "ישיבת ארץ ישראל".

הדאגה להמשכיות יהודית
נכון להדגיש כי למרות ש"ארון הספרים היהודי" נגיש לכולם
 במיוחד בימינו לאחר מהפכת המחשוב  -העברת המסורתהיהודית מדור לדור אינה תלויה במספר הספרים שב"ארון"
וביכולת הגלישה ברשת המידע העולמית ,אלא בהעברה
"שבעל פה"  -בהעברת הידע הרב ,בהנחלת המחשבה העמוקה
שמאחורי ההלכה ,ובחינוך הבנים והבנות ליחס הנכון אל תלמידי
החכמים משמרי התורה .כמה לא מפתיע שלמרות ההתקדמות
הטכנולוגית" ,ההמשכיות היהודית" תלויה בחינוך הישיר מאב
לבן ומרב לתלמידיו.
דווקא בימינו  -כאשר התורה שבכתב ולכאורה גם פרטי התורה
אשר נמסרו למשה רבנו "בעל פה" הם גלויים וזמינים בפני
כל באי עולם  -ההצלחה בפועל בהנחלת הידע התורני ,בחינוך
להתנהגות על פי "סולם הערכים" התורני ושמירת מסורת
המנהגים מדור לדור ,תלויים בהעברה "מפה אל פה" יחד עם
דוגמה אישית ,והם נמדדים ביכולת הקמת הדור הבא של יודעי
תורה בעם היהודי.

שנית ,התורה מגלה כי מדד "ההמשכיות היהודית" אינו היחידי
לקביעת הדרך הנכונה .ראיה לכך ,שהקב"ה מצווה את משה
רבנו להנחות את עם ישראל להיכנס אל ארץ כנען ,למרות
הידיעה הברורה כי בגלל ייחודיות הארץ והשפע החומרי בו יזכה
עם ישראל בעת כניסתו ,תתחיל תופעה קשה של נטישת דרך
התורה כבר בדור הבנים:
"כי תו ִֹליד ָּבנִ ים וּ ְבנֵ י ָבנִ ים ,וְ נוׁ ַֹשנְ ֶּתם ָּב ָא ֶרץ ,וְ ִהׁ ְש ַח ֶּתם,
ִּ
 1דברים לב ,ז.

קבוצת יבנה
יואב איתן ,חבר קבוצת יבנה.
בעל תואר  Ph.Dבתורשה של בעלי חיים.
עובד בלול ובמדגרת קבוצת יבנה.
 2דברים ד ,כה.
 3דברים ח ,ז-יז.
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שמיטה
מה עניין שמיטה אצל היי-טק? היכן בדיוק נפגשות תורה ועבודה ,המחאה החברתית והשמיטה?
מה השתנה כאן בעניין השמיטה מאז תרמ"ט?
והעיקר  -האם וכיצד ניתן לעורר את השמיטה כך שתהיה רלוונטית לכולנו?

ואחד שיודע לשאול
ראש תכנית 'חקלאות בעמק' יוצא עם חבריו
מעמותת 'חיברותא' למסע חיפוש תשובות
לקראת שנת השמיטה
דרור עמית
עמותת 'חיברותא' ,מעמק המעיינות ,כבר לא ילדה קטנה .יש
לה מכינה קדם-צבאית מעורבת לדתיים וחילונים הפועלת
מזה שמונה שנים במושב תל תאומים ,ותכנית בשם 'חקלאות
בעמק' ,המיועדת לקהל מעורב של משוחררי צבא ושירות
לאומי ,בה עובדים בחקלאות ולומדים במסגרת בית מדרש.
לפני כשנה ,הבאנו על דפי גיליון האביב של 'עמודים' ראיון עם
בני המחזור הראשון של התכנית.
בשנה הבאה ,כך כתוב בלוח השנה ,תצוין שנת שמיטה.
הקודמת התממשה לפני כמעט שבע שנים .לא שמנו לב...
בארגון חינוכי צומח ,שעוסק בזהות יהודית ,בחיבור בין לימוד
בית-מדרשי לבין עשייה חברתית ,קהילתית ועבודה ,עלו
בראשנו השאלות :איך עושים שמיטה בעולמנו המודרני? מי
עושה שמיטה? מה המשמעות של שמיטה? איך מתרגמים
שמיטה לחיים שלנו? איך מכניסים שמיטה למערכת חינוכית?
איך מחליפים לימוד על שמיטה בקיום שמיטה? איך נמנעים
משימוש בשמיטה כדי להציף נושאים לא רלוונטיים? מהו
המהלך הנפשי העומד בבסיסה של השמיטה ,ושאותו עלינו
לפענח ולממש?
כדי ללמוד את נושא השמיטה מראשיתו ,כינסנו צוות של
מנהלי התכניות החינוכיות לבית מדרשו של הרב יעקב נוקד,
"קדם"  -לתורה ועבודה חקלאית ,בשדה אליהו .חזרנו אל
המקרא ,אל הציווי ,אל ההבטחה שהקרקע תניב בשנה השישית
כפליים ,עבור השנה השביעית גם כן.
עמדנו על המשמעויות החברתיות של שמיטת חובות ,ואז
גלשנו מיד אל הסיכון ,והמעקפים שיצרו הדורות הבאים כדי
לצמצם את השמיטה ,ואת הסיכון ,גם בחקלאות וגם בפן
החברתי.
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הגענו למבוי סתום! למעשה ,מאז תקופת התנ"ך ,לא מקיימים
את השמיטה! מרגע שאיבדו היהודים את שליטתם בארץ
ישראל והפכו למיעוט ,הם עסקו ביצירת היתרים ופתרונות
הלכתיים וטכנולוגיים להמשך קיום חקלאות בשביעית ,לשם
הישרדות בשוק החופשי ,לשם ניצחון בתחרות מול הגויים ,כדי
להביא לחם הביתה.
חז"ל  -מהפרוזבול של הלל הזקן ודרך היתרי המכירה שרוֹוחים
בימינו  -פגמו במהות .השמיטה הפכה לשביעית .הספירה
נמשכה ,אך המימוש לא.
בתום הלימוד הראשון יצאנו מתוסכלים מאוד ,נבוכים מאוד:
הייתכן שעניין כל כך מהותי ,אמוני ,התרוקן מתוכן? האם כל
הרעיונות היפים  -עצימת עיניים ומתן אמון ,הישענות מוחלטת
על הנהגת הסדר העולמי של מעלה ,התחשבות במחזוריות של
הטבע  -הושלכו לצד?
במקביל ,גילינו כי החשש שלנו שמא בשנה הבא נמצא עצמנו
ללא פרנסה לחניכינו בוגרי הצבא שבאים לעבוד בחקלאות ,לא
רק התבדה ,אלא התהפך .בחלק מהמקומות יש אפילו יותר
עבודה בגלל הצורך להטמיע פתרונות כמו מצעים מנותקים
לגידולי תבלינים וירקות ,שלא יגדלו על אדמת ארץ ישראל
אלא באדניות פלסטיק.
במבוכתנו ארגנו פגישה עם הרב ביגמן בישיבת מעלה גלבוע.
התכנסנו שוב ,לשוחח עם מורה ותיק ,רב קהילה וראש
ישיבה ,שילמד אותנו פרק בהלכות שמיטה ,או לפחות איך
מתייחסים לנושא השמיטה בתוך מסגרת לימודית ,ואולי גם:
איך מממשים שמיטה בחיי היום-יום של היחיד? איך מקיימים
משהו מכל זה?
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איש צוות השקייה של קיבוץ סעד בודק ציוד השקייה בשדות .2010 ,צילום :שגיא אורן

ואחד שיודע לשאול

הגענו למבוי סתום! למעשה ,מאז תקופת התנ"ך ,לא מקיימים את השמיטה! מרגע שאיבדו
היהודים את שליטתם בארץ ישראל והפכו למיעוט ,הם עסקו ביצירת היתרים ופתרונות הלכתיים
וטכנולוגיים להמשך קיום חקלאות בשביעית ,לשם הישרדות בשוק החופשי ,לשם ניצחון
בתחרות מול הגויים ,כדי להביא לחם הביתה
אך גם שם נמצאנו מתקשים להתמודד עם האמירה כי אין
לשמיטה קיום ממשי בימינו ,ושלמעשה לא ניתן לקיימה אלא
בציבור רחב ,מכיוון שכל עניינה הבסיסי הראשוני הוא חקלאי,
ושבימינו ,אין עוד תלות בו.
סיימנו את הלימוד עם סימן שאלה גדול על הפער בין הלימוד
לחיי המעשה ולציר הרגשי בחיינו .עם זאת ,בתום פגישתנו
בעודנו ניצבים בדלת ונפרדים ,הוסיף הרב בבדיחות הדעת,
כבדרך אגב ,כי לנוכח הריחוק מהנושא הוא שוקל לממש
שמיטה טכנולוגית בשנה הקרובה.
התרגום הראשוני הזה של שמיטה לתחום אחר ,הוליך אותנו
לחפש תחומים נוספים בהם שומטים.
הכרנו אדם שפעם בשבע שנים עוזב את עבודתו ופורש
מעיסוקיו לממש שמיטה .נוכחנו שבשנת השבתון של המורים,
המתרחשת במחזוריות של שבע שנים ,יש מן המנגנון ההוא,
העתיק .אך כל אלה לא הספיקו בכדי להפוך את השמיטה לחיה
וקיימת .בחלק מהמקומות ,חשנו שבתי המדרש המודרניים
כופים את השמיטה להפוך לעוד תחנה חברתית והזדמנות
לעסוק באיזו סוגיה שירצו ,אם רק יזכירו את שמיטת החובות
כמנגנון לוויסות עבדות חברתית ,או דברים מעין אלה.
בימים האלה ,לקראת שלב חדש בתהליך בניית השמיטה
מחדש ,אנו פונים אל עמיתינו ,ומשחררים קול קורא ,לבוא
ולהשתתף איתנו בהליך של שיתוף פעולה בין-ארגוני בתחום
החינוך והחקלאות ,כדי לקדם לימוד ,שיניב תוצרים של מימוש
ערכי השמיטה ומהותה בחיינו ובימינו.

סימני השאלה מרובים על הרעיונות שנותנים קצה חוט .אך
ברשותנו עמק חקלאי פורה ,ומוסדות לימוד תורניים ,דתיים,
מעורבים וחילוניים ,שמוכנים לאתגר להשיב את השמיטה
לעולם ,ללא מעקפים וללא פתרונות מקלים.

מה יהיה התוצר?
ניפגש בשנה הבאה לדווח על אודות מה שמטנו ואיך ,ומה
שמרנו ועקפנו בלית ברירה .ולא בשדה ,אלא בחיינו ,בבתינו,
במקומות העבודה והלימוד .וגם :מי היו שותפינו ,ובאיזה היקף
הגענו אל אוכלוסיות רבות ומגוונות ,שייקחו חלק בהחייאה הזו
של השמיטה הרוחנית והמעשית שלנו.

עמותת 'חיברותא'
עמותה ששמה לעצמה כיעד להיות מרכז לשיח לימוד
והידברות בין חלקים שונים בחברה הישראלית בנושאים של
יהדות ,זהות ותרבות .העמותה הוקמה על ידי תושבי בית
שאן ועמק המעיינות ב.2005-
לתגובותhivruta@gmail.com :

דרור עמית ,איש חינוך ,ידיעת הארץ,
שיר וספר .גר בנווה איתן כחלק מגרעין בוגרי
מכינת העמק ,ומנהל תכנית 'חקלאות בעמק',
לבוגרי שירות חילונים ודתיים.
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תמונה :פיקיויקי

"גב ֵֹרי כ ַֹח ע ֵֹשי ְד ָברֹו"
ִ
השמיטה  -מהות ,ערך ודרך
יוחנן בן יעקב
שתי הקדמות
הדברים שאציג להלן אינם חדשים .מטרתי במאמר זה אינה
לחדש ,אלא דווקא לחזור אל הנושנות ,אל הידוע והמוכר .איני
סבור שיש לראות בהם רק מעין הדברים שאנו חוזרים ואומרים
בטקסים  -ליל הסדר ,ימי זיכרון ,יום העצמאות וכיוצא
באלה  -אשר נועדו לחזק את הזיכרון ההיסטורי שלנו ,להעמיק
את נוכחותם של אירועים מרכזיים בתודעתנו ולהשפיע על
אורחות חיינו .בעניין השמיטה ,דומני כי ניכר הצורך לחזור
ולהציג את הדברים בעיקר בבחינת תלמוד המביא לידי מעשה.
חרף התקדמות רבה ,אני חש שעדיין רחוקים אנו מעיצוב שנת
השמיטה בקהילותינו באופן המוצע להלן.
הכתרת אדמו"ר נעשית בטקס רב-רושם .החסידים מתגייסים
להכין את כל הדרוש ,להכשיר את בית מדרש" ,החצר" וכל
אשר בם  -הריהוט והציוד ,הספרים ואביזרי הקודש .כולם
עסוקים בהתלהבות במלאכה ,לתקן ולשפר ,למרק ולשכלל.
המהומה רבה .בשקט ובלא שאיש חש בו ,מתגנב "השטן וחוטף
את הנקודה הפנימית ,אבל הוא משאיר את כל השאר ,והגלגל
מתגלגל ,רק הנקודה הפנימית חסרה" 1.כך תיאר הרי"מ 2,ונראה
לי שכיוון דבריו במדויק אל עולמנו התורני בשמיטה.
 1על פי מ' בובר ,אור הגנוז ,ירושלים ,תשל"ט ,עמ' .459
 2ר' יצחק מאיר ,מייסד חסידות גור ,פולין.1866-1799 ,
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ערב השמיטות הקודמות הוּ צפנו בדיונים סוערים באשר להיתר
המכירה ,אוצר הארץ ,אוצר בית דין ,גידולי נוכרים ,יבוא תוצרת
חקלאית מחו"ל ,מקומן של קליפות הפירות וכו' .דומה שהשטן
התגנב וחטף את הנקודה הפנימית של השמיטה .מי יודע ,אולי
נזכה לעצור את השטן ולשמר גם את "הנקודה הפנימית",
לקראת השמיטה הבאה עלינו לטובה  -תשע"ה.

היסוד החברתי-כלכלי של השמיטה
"וְ ָהיְ ָתה ׁ ַש ַּבת ָה ָא ֶרץ ָל ֶכם ְל ָא ְכ ָלה ְל ָך וּ ְל ַע ְב ְּד ָך וְ ַל ֲא ָמ ֶת ָך
וְ ִל ְ ׂ
ש ִכ ְיר ָך וּ ְלתוׁ ָֹש ְב ָך ַה ָּג ִרים ִע ָּמ ְך"- 3
רש"י :שלא תנהג בהם כבעל הבית אלא הכל יהיו שווים
בה ,אתה ושכירך ותושבך.
לדעת רבינו בחיי:

4

אינו רשאי לנהוג בשדהו ובכרמו מנהג אדון כלל ,אלא
שיהיו כל פירותיו הפקר לכל העולם ושיזכה בהם אפילו
5
הדיוט שבישראל ,כמוהו.

 3ויקרא כה ,ו.
 4ר' בחיי בר אשר אבן חלואה ,ספרד.1340-1255 ,
 5כך פירש גם בעל ה'כלי יקר' ,רבנו אפרים מלונטיץ.
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" ִג ֹב רֵ י כֹ ַח עֹ ֵש י דְ ָב ר ֹו "

שמיטה ויובל לא הייתי יודע מה לעשות לאנשי ביתי
והייתי אומר :מה אוכל ומה אשתה? מה יעשה העני
שכל ימיו מכאובים ולא ראה בטובה ועיניו נשואות
לשמים ולבריות ,כי עולליו שאלו לחם ופורש אין להם'.
בזה יזכור [את] העני וירחם עליו  ...שזהו יסוד התורה
והעולם ,כאומרו" :עו ָֹלם ֶח ֶסד יִ ָּבנֶ ה"(תהילים פט ,ג).

'אורח חיים' הקדוש 6,עומד על הכפילות לכאורה בפסוק:
קדם הכתוב וכללם כולם יחד ואמר ָ'ל ֶכם' ,שאין גדר
7
לאחד יותר מחברו בפירות שביעית.
באותה דרך נקט רצ"ה קלישר:

8

שלא יתנשא העשיר על העני ,אמרה תורה שבשנה
השביעית כולם שווים.

ברוח דומה כתב הרב יצחק ניסנבוים הי"ד ,בדרשתו "השוויון
האקונומי והפסיכולוגי".
13

בעל ה'שפת אמת' 9,תרם פרשנות חסידית:
מצוות השמיטה הוא לבוא אל האחדות שיד עשירים
ועניים שווה בשמיטה .וזה סמיכת שמיטה להר סיני,
"ויחן שם ישראל  -כאיש אחד בלב אחד" (בהר ,תרמ"ה).
ההקבלה בין "שבת הארץ" ליום השביעי משתמעת מהתורה.
ה'משך חכמה' 11,מחלץ מהקבלה זו משמעות חברתית:

10

ענין השנים כימי בראשית  ...ביום שלישי וביום שישי
נאמר " ִּכי טוֹב" שתי פעמים (בראשית א) .לכן בשנה
השלישית ובשנה השישית צריך ליִ תן מעשר עני ולהיטיב
לזולתנו (ויקרא כה).

בעניין השמיטה ,ניכר הצורך לחזור ולהציג את
הדברים בעיקר בבחינת תלמוד המביא לידי
מעשה .חרף התקדמות רבה ,אני חש שעדיין
רחוקים אנו מעיצוב שנת השמיטה בקהילותינו
באופן המוצע להלן
הבנה זאת של מצוות השמיטה מוצאת ביטוי רב גם בשדה
ההלכתי.
המכילתא לפרשת משפטים מזהירה שלא לנהוג בשמיטה כבעל
בית מתנשא ויהיר:

ששת ימי המעשה מקבילים לשש השנים שבין השמיטות.
בשתי המערכות ,השלישי והשישי מתייחדים ,במה?
ב"כי טוב"  -מתנות העניים.
השמיטה והיובל הן "שורש כל התורה ויסוד העולם כולו" ,סבור
'צרור המור' 12.בפירושו ציין מציאות מוכרת:
העולם אי אפשר להתקיים אלא עניים ועשירים ,ובעניין
השמיטה והיובל רצה השי"ת שיהיו שווים עניים
ועשירים.
לדבריו ,השוויון אותו ביקשה התורה ,חורג מעבר לשיקולים
כלכליים וחודר לנפש פנימה:
העני  -כל ימיו מכאובים ובכל עת עיניו נשואות לשמים
וחיו תלויים לו מנגד .והעשיר  -כל ימיו בשמחה ובטוב
לב ,שבעושרו וברוחב לבבו שוכח [את] העני ואינו יודע
מכאוביו .לכן רצתה התורה להביא שנת השמיטה...
וכשהעשיר יראה עצמו בעשרו ,יזכור הימים שעברו
עליו מהשמיטה והיובל ויאמר' :אני בשתי השנים של
 6רבי חיים בן משה ִא ְּבן ֲע ַטר ,מרוקו  -ארץ ישראל.1743-1696 ,
 7וכך כתב גם השד"ל.
 8הרב צבי הירש קלישר ,ממבשרי הציונות ,פולין.1874-1795 ,
 9רבי יהודה אלתר לייב אלטר ,האדמו"ר מגור ,נכדו ויורשו של הרי"מ ,פולין,
.1905-1847
 10ראו :שמות כג ,ויקרא כה.
 11ר' מאיר שמחה הכהן מדווינסק ,ליטא  -פולין.1926-1843 ,
 12ר' אברהם בן יעקב סבע (צבע) .1508-1440 ,יליד ספרד .בגירוש ספרד,
 ,1942גורש לפורטוגל ,נאסר ועונה .נמלט למרוקו ,לאדריאנופול ,ובדרכו
לאיטליה נפטר ביום ט' בתשרי רס"ט.

שלא תאמר :מה אמרה תורה שיאכלו אותה עניים,
הרי אני מכניסה לביתי ומחלקה לעניים .תלמוד לומר
14
'והשביעית' מגיד שפורץ בה פרצות.
בעל השדה נדרש לאפשר לעניים לחוש בשביעית כבעלי הבית
בשדה ,ולא שיחלק להם העשיר ברוב טובו מתנות עניים.
בהמשך למדנו שם שחכמים נאלצו להיענות ללחץ ולהתאים
את ההלכה למציאות.
הרמב"ם ,בהלכות שמיטה ויובל ,פוסק:
15

16

כל הנועל כרמו או סג שדהו בשביעית ביטל מצוות עשה,
וכן אם אסף כל פירותיו לתוך ביתו .אלא יפקיר הכל ויד
הכל שווין בכל מקום  ...ויש לו להביא לתוך ביתו מעט
[מהיבול החקלאי] כדרך שמביאין מן ההפקר.
באופן זה מתפרשת מצוות "ביעור פירות שביעית" ועוד.
 13נולד ב .1868-נשיא המזרחי בפולין ,נספה בשואה ,לא ידוע היכן ומתי.
י' שפירא (עורך) ,קנייני קדם ,וארשה ,תרצ"א (מהדורה שנייה :ירושלים,
תשל"ח) ,דרשה לפרשת בהר ,עמ'  .63-57וכן שם" ,העוני והעושר",
דרשות לספר דברים ,עמ'  .159-153ראו מאמרי" :הרב יצחק ניסנבוים -
נאמן תורה ועבודה" ,בתוך :שרית אוקון (עורכת) ,באר מים חיים  -הגשמת
תורה ועבודה בהתיישבות ,אסופת מאמרים ,מרכז מורשת והדרכה  -בארות
בנגב ,הקיבוץ הדתי ,תשע"ד ,2014 ,עמ' .59-31
 14מסכת נזיקין ,פרשה כ.
 15רבנו משה בן מימון ,ספרד  -ארץ ישראל  -מצרים.1204-1135/8 ,
 16ד ,כד.
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7

שמיטה

התוספתא 17משרטטת אופן מימוש מצוות השמיטה בימי קדם:
בראשונה היו שלוחי בית דין יושבין על פתחי עיירות ,כל
מי שמביא פירות בתוך ידו  -נוטלין אותן ממנו ונותנין לו
מהן מזון שלש סעודות ,והשאר מכניסין לאוצר שבעיר...
ומחלקין מהן ערבי שבתות כל אחד ואחד לפי ביתו.

ביטוי מפליג ליסוד החברתי-כלכלי של השמיטה העלה
בהלכות עבודת אדמה
הראי"ה 19.ספרו שבת הארץ ,העוסק ִ
וטיפול בפירות שביעית ,נפתח בשיר הלל לעניין החברתי
הנעוץ בשורש השמיטה ,ללמדנו כי בבואנו לקיים שמיטה אל
נִ שכח ואל נִ זנח את היסוד החברתי הטמון בה:
הניגוד המתמיד שבין השמיעה האידיאלית להכרזה של
חסד ואמת ,חמלה ורחמים ,לבין הנגישה והכפייה ולחץ
ההקפדה על קניין ורכוש ,המוכרחים להיראות בעולם
המעשי ,גורם הרחקה לאור הא-לוהי מתכונת הכרתה
הציבורית של האומה ,שהרחקה זו מפעפעת כארס
גם במוּ סרם של יחידים .הנה הפסקת הסדר החברתי
בצדדים ידועים ,מתקופה לתקופה ,מביא לאומה זו...
מצד התוכן הא-לוהי ...שנת שקט ושלווה באין נוגש
ורודה ...שנת שוויון ומרגוע ...אין רכוש פרטי מסוים ולא
זכות קפדנית ושלום א-לוהי שורר על כל אשר נשמה
באפו  ...אין חילול קודש של קפדנות רכוש הפרטי בכל
תוצאות יבולה של שנה זו ,וחמדת העושר המתגרה על
ידי המסחר משתכחת.

בחזון ,האיכרים עולים מהשדות לביתם ,בשער העיר נתקלים
במחסום שהקימו שליחי בית הדין .שם נוטלים מהאיכר את
היבול ,ומותירים בידו מעט המספיק לו ולמשפחתו .שאר היבול
מחולק אחת לשבוע לכל בני העיר לפי מספר הנפשות בכל בית
אב ,בשוויון מוחלט.
במציאות הנוהל לא פעל  -היו איכרים שהערימו על המחסומים
והבריחו את היבול לביתם ,או שנמנעו מלאסוף את היבול
בידיעה שיגיע לאוצר העיר ולא לאוצר הפרטי (כמה מוכר לנו,
חברי קיבוץ  .)...לכן נאלצו בתי הדין לפעול באופן שיבטיח
חלוקה שווה של היבול בשמיטה:
הגיע זמן תאנים  -שלוחי בית דין שוכרין פועלין ועודרים
אותו ועושים אותן דבילה ומכניסין אותן לאוצר שבעיר
[ ...כך נהגו בענבים ,בזיתים ובשאר יבולים] ומחלקין
מהן ערבי שבתות כל אחד ואחד לפי ביתו.
כיוון שלא ניתן היה לסמוך על בעלי השדות ,בתי הדין שכרו
פועלים שאספו את היבולים והבטיחו הגעתם לאוצר העיר,
עליו מופקד בית הדין .מסתבר אפוא ,שכאשר נתקלו בתי
הדין בהתנגדות בעלי השדות לחלוקה שוויונית של היבול ,לא
פנו להפרטה ,לא ניסו לפתות את האיכרים בהצעות שיותירו
בידיהם חלק מהיבול ,אלא הפעילו מנגנון שיבטיח יישום היעד
החברתי-כלכלי  -חלוקה שוויונית של היבול בשנת השמיטה.
הרגישות החברתית המפליגה של חכמים דווקא במצוות
השמיטה ,שהיא כה קשה ומאתגרת ,מצאה ביטוי מרחיק
לכת בעת שהשמיטה עלולה הייתה לפגוע בשכבות החלשות
בחברה.

בשקט ובלא שאיש חש בו ,מתגנב השטן וחוטף
את הנקודה הפנימית ,אבל הוא משאיר את
כל השאר ,רק הנקודה הפנימית חסרה ...ערב
השמיטות הקודמות הּוצפנו בדיונים סוערים
באשר להיתר המכירה ,אוצר הארץ ,אוצר
בית דין וכו' .אולי נזכה לשמר את "הנקודה
הפנימית" ,לקראת שמיטה תשע"ה
בעל 'ספר החינוך' ציין שני שורשים לשמיטת קרקע:

20

לקבוע בלבנו  ...לצייר במחשבתנו עניין חידוש העולם:
שה ה' ֶאת ַהׁ ָּש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ" (שמות
"כי ׁ ֵשׁ ֶשת יָ ִמים ָע ָ ׂ
ִּ
כ ,יא)  ...ועוד יש תועלת נמצא בדבר לקנות בזה מידת
הוותרנות כי אין נדיב כנותן מבלי תקווה אל הגמול.

כך למדנו בגמרא:

18

הרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל ...
והניחום כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית.
רש"י :יש להם דין חוץ לארץ.
עולי בבל בימי שיבת ציון ,נמנעו מכיבוש 'הרבה כרכים' בארץ
ישראל והותירו אותם בחוץ לארץ ,כדי שלא יחול עליהם דין
שביעית והעניים יוכלו לעבד את האדמות הללו בשביעית
ולהתפרנס מהן .משמע ,הדאגה לעניים דחתה את מצוות כיבוש
הארץ ויישובה!

 17תוספתא ,שביעית ,ח.
 18בבלי ,חולין ז ,ע"א.

8

איזו הגדרה נפלאה הראויה להיחקק כמוטו חינוכי!
ניתן אפוא לשרטט שני קווים במצוות שמיטת קרקעות :קו
אנכי ,המקשר בין האל  -האדם  -האדמה" :בין אדם למקום"
(תרתי משמע) .קו אופקי ,המקשר בין האדם  -זולתו  -הרכוש:
"בין אדם לחברו" .דגש חשוב ומרכזי הוצב בדברי חכמים,
פרשנים ופוסקים על הקו האופקי ,המרכיב החברתי-כלכלי.

 19הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,לטביה  -ישראל.1935-1865 ,
 20מצווה פד.
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" ִג ֹב רֵ י כֹ ַח עֹ ֵש י דְ ָב ר ֹו "

שמיטת קרקעות ושמיטת כספים

צדק  -צדקה ,ארץ  -גולה

דומה שאין צריך לאשש את הטענה ששמיטת כספים אף היא
מכוונת לאורח החיים החברתי-כלכלי .היא משלבת בלמים
ואיזונים בתוך המערכת הכלכלית-חברתית ,במטרה להתמודד
עם הפערים המתגברים בין העשירים לעניים ולצמצמם.
חז"ל ניסחו את הזיקה העמוקה בין שמיטת כספים לשמיטת
21
קרקעות ,באופן שאין האחת מתקיימת בלא השנייה.

שתי נקודות משמעותיות לענייננו עולות מעיון במצוות
השמיטה.

ש את הנוכרי ,המפורש
'בכור שור' 22,תוהה על ההיתר לנגו ׂ
בתורה:
"וְ זֶ ה ְּד ַבר ַהׁ ְּש ִמ ָּטה ׁ ָשמוֹט ָּכל ַּב ַעל ַמׁ ֵּשה יָ ד ֹו ֲאׁ ֶשר יַ ׁ ֶּשה
ש ֶאת ֵר ֵעהוּ וְ ֶאת ָא ִחיו ִּכי ָק ָרא ׁ ְש ִמ ָּטה
ְּב ֵר ֵעהוּ לֹא יִ ֹּג ׂ
ש וַ ֲאׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה ְל ָך ֶאת ָא ִח ָיך ַּתׁ ְש ֵמט
לה'ֶ .את ַה ָּנ ְכ ִרי ִּת ֹּג ׂ
23
יָ ֶד ָך".
אם המצווה נועדה לטפח ולהשריש בקרבנו יחס נכון וראוי
לרכוש ,מדוע הותרה נגישת הנוכרי?
תשובתו מעגנת את התלות בין שתי השמיטות:

צדק ולא חסד
מצוות השמיטה אינה חלק מהציוויים שמטילה התורה מדין
חסד ,היא אינה "גמילות חסדים" .יסודה בתביעה של התורה
לקיים צדק .הפקרת היבול ושמיטת החובות אינן נדרשות
על יסוד רחמים וחמלה כלפי הנזקקים .לפי השקפת העולם
התורנית ,תביעות אלו הנן צודקות במהותן ,והן משקפות
הבנה יהודית עמוקה :הרכוש ,השדה ,אינם נחלתו הפרטית
של הבעלים ,אלא פיקדון הם בידיו .תביעת העניים והנזקקים
ביסודה היא תביעה של שותף בבעלות על הרכוש ,התובע בדין
26
ובצדק את חלקו ברכוש ,ומי שאינו נענה לכך ייתבע בבית הדין.
בכך הציבה התורה בסיס שונה מאוד מהרוֹוח והמקובל בימינו,
בסוגיית היחס הראוי בין בני ישראל לבין עצמם ורכושם.

הארץ שייכת לקב"ה

הנכרי זורע וקוצר ויכול לשלם ולפרוע .אבל אחיך לא
חרש ולא זרע ולא קצר ,במה ישלם? 'כי קרא ,אחיך,
שמיטה לה'  -לשם שמים ...ואין לו במה לפרוע.
הכול מכירים את הדרכים בהן נקטה ההלכה כדי לאפשר לנו
להמשיך לחיות בעולמה של תורה ,ועם זאת לתפקד בחברה
האנושית כבני אדם שווי חובות וזכויות ,תורמים ונתרמים,
שוּ תפים ומעוּ רים .הפרוזבול שתיקן הלל ,הפקיע את שמיטת
הכספים ,והיתר המכירה מפקיע את שמיטת הקרקע .שניהם
פתרונות בדיעבד עקב אילוצי המציאות .חז"ל הגדירו את
הפרוזבול " -עולבנא דדיני" ,ודימו אותו ל"כלה שזינתה בקרב
חופתה" 24.היתר המכירה בוודאי אינו לכתחילה ,אלא הוא
פתרון דחוק ומאולץ (המעיין היטב יבחין שעולה ממנו כי אין
איסור הלכתי גורף למכור אדמות ארץ ישראל לנוכרים שאינם
עובדי עבודה זרה ,כגון מוסלמים!) .בשנות השמיטה האחרונות
נשמעים קולות מסתייגים מהיתר המכירה ,בצד אימוץ ללא
סייג של הפרוזבול והיתר ַה ֲע ָס ָקה  -מה פשר תופעה זו? שמא
ואולי ,גם כאן המניע נעוץ ביסוד המאפיין חלקים בציבור
הדתי-לאומי וחלק מפוסקי ההלכה שלו ,שמגלים מחויבות
עמוקה לציר "בין אדם למקום" (תרתי משמע) ,לעומת
25
מחויבות פחותה בהרבה לציר ש"בין אדם לחברו"?
 21ראו :בבלי ,גיטין לו.
 22רבנו יוסף בכור שור ,מבעלי התוספות ,צרפת ,המאה ה.12-
 23דברים טו ,ב-ג.
 24בבלי ,גיטין לו ,ע"ב.
 25ההסתייגות מהיתר המכירה אינה נובעת מהשורש שהניע את עולי בבל 		
הימנע מלהחיל את קדושת הארץ על אזורים נרחבים בה ,כדי לסייע לעניים
להתפרנס בכבוד ,כנ"ל ,אלא משיקול הפוך ,שהרי זה מייקר את היבולים 		
ומכביד על העניים.

השמיטה מדגישה כי ישיבתנו בארץ ישראל אינה מתוקף זכותנו
על הארץ .ארץ ישראל אינה שייכת לעם ישראל ,אלא לקב"ה,
ואינה מובטחת לנו לנצח .התורה מבטיחה כי נִ גלה מהארץ אם
לא נחיה בה בהתאם לצו האל:
"וְ לֹא ָת ִקיא ָה ָא ֶרץ ֶא ְת ֶכם ְּב ַט ַּמ ֲא ֶכם א ָֹת ּה ַּכ ֲאׁ ֶשר ָק ָאה ֶאת
27
ַהגּ וֹי ֲאׁ ֶשר ִל ְפנֵ ֶיכם".
בהקשר לשמיטה נאמר במפורש  -אי קיומה יגרור גלות:
"אז ִּת ְר ֶצה ָה ָא ֶרץ ֶאת ׁ ַש ְּבת ֶֹת ָיה ּכֹל יְ ֵמי ָהׁ ַּש ָּמה וְ ַא ֶּתם ְּב ֶא ֶרץ
ָ
אֹיְ ֵב ֶיכם ָאז ִּתׁ ְש ַּבת ָה ָא ֶרץ וְ ִה ְר ָצת ֶאת ׁ ַש ְּבת ֶֹת ָיה ָּכל יְ ֵמי
ָהׁ ַּש ָּמה ִּתׁ ְש ּבֹת ֵאת ֲאׁ ֶשר לֹא ׁ ָש ְב ָתה ְּבׁ ַש ְּבת ֵֹת ֶיכם ְּבׁ ִש ְב ְּת ֶכם
ָע ֶל ָיה  ...וְ ָה ָא ֶרץ ֵּת ָעזֵ ב ֵמ ֶהם וְ ִת ֶרץ ֶאת ׁ ַש ְּבת ֶֹת ָיה ָּב ְהׁ ַש ָּמה
28
ֵמ ֶהם וְ ֵהם יִ ְרצוּ ֶאת ֲע וֹנָ ם".
חז"ל כללו את השמיטה ,יחד עם שלוש עבירות שהן "ייהרג
ואל יעבור" ,כסיבה לגלות:
גלות באה לעולם על עובדי עבודה זרה ועל גלוי עריות
29
ועל שפיכות דמים ועל השמטת הארץ.
די במקורות אלו לבסס את הטענה :הצדק החברתי-כלכלי מהווה
יסוד מוּ סד וערך מרכזי במצוות השמיטה .אנו מחויבים בשמיטה
30
מהדין והצדק ואם לא נקיימה אנו עלולים לגלות מהארץ.
 26ראו פירוש המלבי"ם ( ,1879-1809רוסיה  -פרוסיה)" ,התורה והמצווה",
דברים טו.
 27ויקרא יח ,כח.
 28ויקרא כו ,לד-לה; מג.
 29משנה ,אבות ה ,מט.
 30הדיון כאן הנו עקרוני ,לפיכך לא אכנס לבירור חיוב השמיטה בימינו
והדרישות שמציבה ההלכה להחלת שמיטה מדאורייתא.
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שמיטה

רעיון 'תורה ועבודה' והשמיטה
נבחן עתה את משמעותו של רעיון 'תורה ועבודה' 31,הרעיון
המכונן את תנועת הקיבוץ הדתי ,ואת הקשר בינו ובין מצוות
השמיטה.
מתוך תפיסה דתית מוסרית התנועה מתייחסת בשלילה
למצב הקיים של ניצול ודיכוי הזולת ,ושלטון האדם
באדם לרע לו שבמשטר החברתי-הכלכלי הנוכחי,
ושואפת לשנותו ולכוננו על יסודות הצדק והשוויון
החברתי.
הכרזה חגיגית זו היא אחת משמונה "הנחות היסוד לתנועת
תורה ועבודה" שאושרו בוועידה עולמית של תנועת 'תורה
ועבודה' ,בקראקוב ,פולין ,תרצ"ג ( 32.)1933הייתה זו הפעם
היחידה בה הוגדר רעיון 'תורה ועבודה' באופן רשמי ומחייב.
עד כמה היה יסוד זה מהותי ברעיון 'תורה ועבודה' ,ניתן ללמוד
ממאמרו המכונן של 'האדמו"ר החלוץ'" 33,ועשית הישר
והטוב" ,עליו חונכו מגשימי רעיון 'תורה ועבודה' לאורך שנים:
לנו יש רק הזכות לעבוד את האדמה ולאכול את פירותיה
כולנו במידה שווה ,אבל אין לנו הזכות לראות את עצמנו
אדוני הארץ ובעליה .משום כך בשנת השמיטה שאין
אנו מעבדים את האדמה ,אין לנו שום זכות בתבואותיה
 ...התבואה שגדלה מבלי יגיעת האדם ועבודתו שייכת
לכל בריותיו של הקב"ה במידה שווה ,ואין לבעלים זכות
נוספת מאשר לאדם אחר ...מצוות השמיטה היא הביטוי
34
הכי נשגב של היושר והצדק.

על 'המזרחי' שסיסמתה" :ארץ ישראל לעם ישראל על פי
תורת ישראל" .לדבריו ,דרך זו היא לא פחות מאשר "סילוף
משמעותה של תורה!" משום שהתעלמה מהמצוות שבין אדם
לחברו!
הרב דרוקמן הבהיר:

36

תורת ישראל איננה ניתנת לחצאין ,מצוות שבין אדם
למקום ומצוות שבין אדם לחברו  -חד הן  ...מדינת
התורה  ...אין פירושה רק מדינה בה כולם שומרים שבת,
אלא גם מדינה בה חיים כולם מיגיע כפיים מבלי שינצלו
את זולתם.
שתי תנועות ציוניות דתיות פעלו אז בארץ' :המזרחי' ו'הפועל
המזרחי' ,היא תנועת 'תורה עבודה' ,שהניפה את דגל הצדק
37
החברתי ,בלשון הימים ההם " -סוציאליזם דתי".
לדעת הרב דרוקמן:
שטחית מאד ורחוקה ממחשבת 'תורה ועבודה' הטענה:
'לסוציאליזם יש דואגים ,נדאג אנו לעניינים הדתיים' .אין
לדידנו 'עניינים דתיים' .תורתנו הקדושה מקיפה את כל
חיינו וכל ענייננו וגישתנו הסוציאלית נובעים ממנה.
מסכת היחסים החברתית-כלכלית בישראל היא חלק מהותי
בהשקפת העולם התורנית של תנועת 'תורה ועבודה' ,תנועה
שהעמידה את הצדק החברתי כיסוד דתי עמוק ומהותי
בהווייתה.
על בסיס זה המשיך הרב והתווה דרך לתנועת הנוער בני עקיבא:

השקפת עולם זו ,ממנה צמח הקיבוץ הדתי ,הייתה אבן יסוד
בעולמם התורני של רבים מאנשי הציונות הדתית .לפני
שנים העלה הרב חיים דרוקמן 35,במאמר ב'זרעים' ,ביקורת
 31העליתי כאן "פירורים" בלבד .המבקשים להרחיב מוזמנים לעיין במאמרי:
"הערפל חותר תחת היסודות" ,בתוך :ש' גליק (עורך) ,זכור דבר לעבדך,
אסופת מאמרים לזכר לדב רפל ז"ל ,ירושלים ,תשס"ז ,עמ' ,552-511
וההפניות הרבות שם.
 32י' ברנשטיין ,איש הפועל המזרחי ,מהוגי הדעות של תנועת 'תורה ועבודה',
אוקראינה  -ישראל" ,1988-1902 ,יסודות ומסקנות" ,בתוך :יעוד ודרך,
תל אביב ,תשט"ז ,עמ'  ;260-291ש"ז שרגאי ,מאבות הציונות הדתית,
ממייסדי תנועת 'תורה ועבודה' ,ראש עיריית ירושלים ,1995-1899 ,נתיבה,
שנה י ,גיליון כו-כח ,ט' בניסן תרצ"ה ( ,)12.4.1935עמ'  .15ראו דיון קצר
בכך במאמרי הנ"ל" ,הערפל חותר תחת היסודות".
 33הרב ישעיהו שפירא ,נצר למשפחת אדמור"ים ,מהוגי הדעות וממנהיגי
תנועת 'תורה ועבודה' ,פולין  -ישראל.1945-1891 ,
 34כך מופיע בילקוט תו"ע ,נ' עמינח וי' ברנשטיין (עורכים) ,ירושלים תרצ"א
(בהשמטה ובשינוי הפתיחה המקורית) ,עמ'  .38-43המקור פורסם תחת
הכותרת "לאור הביאור" ,נתיבה ,שנה ד ,גיליון יג-יד ,א' בניסן תרפ"ט
( ,)11.4.1929עמ' .225-223
 35הרב חיים דרוקמן ,יליד פולין ,1932 ,מייסד וראש ישיבת בנ"ע אור עציון,
יו"ר מרכז ישיבות בנ"ע ,חבר ההנהלה הארצית של תנועת בני עקיבא וחתן
פרס ישראל תשע"ב.2012-
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נוער אינו אוהב טשטושים ופשרות ,הוא רוצה דרך
ברורה ,כיוון ישר ,קו עקבי .מכאן חינוכנו לקיבוץ הדתי
המגשים בעקביות את רעיון 'תורה ועבודה'.

 36זרעים ,ניסן תשי"ד.1954 ,
 37הרב שאול ישראלי זצ"ל (בלורוס  -ישראל ,1995-1909 ,חבר מועצת
הרבנות הראשית ובית הדין הגדול ,חתן פרס ישראל תשנ"ב,)1992-
במאמרו "השמיטה  -מצווה כוללת" ,סבר" :ראשית ,מתבלט לפנינו במצווה
האספקט החברותי  ...הניגודים החברותיים  ...הבדלי המעמדות הכלכליים,
כאילו נמוגים למשך שנה זו ,ואף מוקהים כלפי העתיד .ואם נצרף לזה את
מצות שמיטת הכספים נראה עד כמה עמוקה ויסודית השפעת המצווה
בשטח זה ...ההולך בדרך התורה  ...יבצע מהפכה חברותית שלמה ,אשר
באורח שקט ומבלי נקיטת אמצעי אלימות ,תבטל במחי יד את הניגודים
הכלכליים והחברותיים ...מה רב הוא כוח התורה אשר השכילה במצוות
אלה של שמיטה ויובל להושיט בקנה את פתרון בעיית הניגודים בחברה,
הסדר היחסים בין עני ועשיר ,אשר כל חכמי הכלכלה מתלבטים בזה ללא
מוצא."...
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" ִג ֹב רֵ י כֹ ַח עֹ ֵש י דְ ָב ר ֹו "

השמיטה מדאורייתא ,חייבים אנו לעיין ולהעמיק בו,
כיסוד חינוכי מרכזי.

דמות השמיטה בימינו
"ג ּ ֹב ֵרי כ ַֹח ע ֵֹשׂי ְד ָבר ֹו ִלׁ ְשמ ַֹע ְּבקוֹל ְּד ָברוֹ"- 38
ִּ
אמר רבי יצחק :בשומרי שביעית הכתוב מדבר.

39

חז"ל היטיבו לאבחן את הקשיים העצומים שגלומים בקיום
מצוות השמיטה ואת האתגר הגדול ביישומה.
על רקע האמור לעיל ,עלינו לשאול את עצמנו :מה דמות נעצב
לשנת השמיטה הבאה עלינו לטובה ,בתשע"ה? במה נייחד
שנה זו וכיצד נביא לביטוי ממשי את רעיון השמיטה בהשקפת
העולם הרעיונית שלנו?
לכאורה ,ניתן להשיב :אנו ,חברי הקיבוץ הדתי ,מגשימים
בפועל את רעיון השמיטה באורחות חיינו כל השנים .יסודות
השוויון ,השיתוף ,מניעת היווצרות מציאות של עושר ועוני -
אלה הנם מהות חיינו הקיבוציים ,גם בקיבוצים המתחדשים.
אך טענה נכונה זו ,אין בה כדי לפתור אותנו מכמה היבטים של
השמיטה:
•התורה אינה מצווה על חיי קיבוץ דווקא .היא מצווה על
נקיטת צעדים חברתיים-כלכליים לצמצום פערים .אין אנו
פטורים מחובה זו .אדרבא ,יש מקום לבחון כיצד נמלא
חובה הלכתית זו ,במציאות חיינו הקיבוציים.
•החלנו על עצמנו ערכי שוויון ושיתוף כלפי פנים .כלפי
חוץ אנו קהילה בעלת מאפיינים "קפיטליסטיים" ר"ל ,אם
כי גם תרומתנו כלפי חוץ עולה על זו של רבים אחרים.
התפיסה התורנית את השמיטה היא כללית ,לאומית,
ובתחום זה יש עדיין בקעות גדולות להתגדר בהן.
•רעיון השמיטה מחייב לימוד ,עיון ובירור תורני ומעשי
רחבים ועמוקים .גם בעת שאין בידינו לקיים את מצוות
 38תהלים קג ,כ.
 39ויקרא רבה ,פרשה א.

•אחרון ,ואולי חשוב מכול :כפי שהראיתי לעיל ,קיימת
חפיפה רבה מאוד בין מצוות השמיטה לבין השקפת
העולם המגולמת בסיסמה 'תורה ועבודה' .השמיטה
מציבה לפנינו הזדמנות פז לחבר יחדיו חינוך תורני מעמיק
יחד עם חינוך תנועתי-רעיוני .דומני ששני אלה מחייבים
חיזוק ניכר בקהילותינו ,כפי שעלה בבירור במועצת החינוך
האחרונה .כאן נקרית לנו הזדמנות פז לממש זאת מתוך
עומק החיבור בין התורה לחיים.

דווקא מתוך שאנו נאלצים להמשיך ולהיזקק
להיתר המכירה ולפרוזבול ,יש להבליט ולטפח
את המימד החברתי-כלכלי של השמיטה
וחשוב לבחון דרכים בהן נבטא בשנת השמיטה
הבעל"ט את תפיסתנו הייחודית .ניתן לעשות
זאת על ידי נטילת אתגרים שיש בהם תרומה
כלכלית-חברתית
אשר על כן ,ודווקא מתוך שאנו נאלצים להמשיך ולהיזקק
להיתר המכירה ולפרוזבול ,יש להבליט ולטפח את המימד
החברתי-כלכלי של השמיטה וחשוב לבחון דרכים בהן נבטא
בשנת השמיטה הבעל"ט את תפיסתנו הייחודית .ניתן לעשות
זאת על ידי נטילת אתגרים שיש בהם תרומה כלכלית-חברתית,
ו/או פעולות שתבטאנה את שאיפתנו להתחלק ברווחי השנה
השביעית עם הנזקקים והנצרכים .עדיפה פעולה בה ייטלו
חלק מרבית חברי הקבוצה .ערך חשוב נודע לדיונים קהילתיים
ומוסדיים פנימיים.

תמונה :פיקיויקי
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חלק מהדברים מעורר קשיים ובעיות ,אך אני מאמין שיש
בכוחנו להתמודד עמם בהצלחה .אציע כמה רעיונות ,מהם
שהועלו בעבר ואף נוסו בקהילותינו ,ואין בהם אלא פתיחה
40
בלבד:

וְ ָכְך ֵּת ֵצא ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם  .דרור עמית
ְמ ַצ ְמ ְצ ִמים ַּבהו ָֹצאוֹת
ַעד ַל ָּדרוּ ׁש ִּב ְל ַבד
שר
ַה ֶּי ֶתר יִ ָּנ ֵתן ְּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
ַל ִּנזְ ָק ִקים.

טרם זכינו לקיום שמיטה כהלכתה ,נקיים אפוא "זכר לשמיטה"
בהיקף ובעוצמה שישקפו את שאיפתנו לקיים את המצווה
במילואה .לדוגמה :השארת פאות שדה ,מטע וכרם ,אליהן יוזמנו
העניים והנזקקים לקצור ולבצור .אולי עדיף שהקציר ,הבציר
והקטיף בהם יעשו על ידינו ברוב עם" ,בנערינו ובזקנינו" ,באופן
שיוגדר כ"שלוחי בית דין" יחד עם העניים ,או בהשתתפות
פעילה של נציגי ארגונים ומערכות שמספקים מזון לעניים.

ֵפיְ ְס ּבוּ ק סוֹגְ ִרים
ֵט ֵלפוֹן ַמ ֲע ִב ִירים ְל ֶר ֶטט
וְ עוֹנִ ים,
ְּכׁ ֶש ְּפנוּ יִ ים ִּב ְל ַבד.

בשנת השמיטה לכאורה מצטמצמת העבודה בשדה ,ומכאן
מתבקשת הרחבה והעמקה של לימוד התורה בקהילותינו,
בדרכים ובשיטות מסורתיות וחדשניות .ראוי לרתום את
מוסדות לימוד התורה שלנו להכין תכניות לימוד תורה,
פרטניות וציבוריות ,רלוונטיות להשקפת העולם החברתית-
כלכלית שלנו ,הנובעת מעולמה של תורה בכלל ושל השמיטה
בפרט .נוסיף הצעה להקים "פינת שמיטה" בכל קיבוץ ,בעלון
השבועי ו/או מעל גבי לוח המודעות וכדומה ,שתהווה תזכורת
קבועה לכולנו לייחודה של שנה זו.

ֶאת ַה ֵּט ֵלוִ יזְ יָ ה ְמ ַפ ִּנים
ֵמ ַה ִּד ָירה ַל ַּמ ְח ָסן א ֹו ָל ְרחוֹב.
ָרצוּ י ְלנַ ֵּצל ֶאת ַה ָּכתוּ ב:
ֵח ֶפץ ׁ ָש ִביר.
ַה ּ ֻכ ְר ָסאוֹת ְל ַס ֵּדר ְּב ַמ ְע ָּגל
וּ ַב ָּמקוֹם ׁ ֶש ּב ֹו ָע ְמ ָדה ַה ֵּט ֵלוִ יזְ יָ ה
יח ֶאת ָה ֲא ָהבוֹת
ְל ַה ִּנ ַ
א ֹו ַה ִּמׁ ְש ָּפ ָחה.
שים ַמ ָּפה
ַעל ַהׁ ּ ֻש ְל ָחן ּפו ְֹר ִ ׂ
יעים ַעל יַ ַעד
ַמ ְצ ִּב ִ
וּ נְ ִת ִיבים ֶא ְפׁ ָש ִר ִּיים
וְ יו ְֹצ ִאים ַל ָח ְפׁ ִשי.

הבה נבחן אפשרות לקבל על עצמנו להחיל
"תו תקן חברתי" על כל המערכות הכלכליות
שלנו .עיקר הדרישות הנו בתחומי השכר ,תנאי
העבודה הראויים וכיוצא באלה  -דרישות
שבוודאי אינן זרות לנו או רחוקות מאיתנו,
לפחות בהצהרה ובאידיאולוגיה.
מאמץ מיוחד חייב להיות מוקדש לחינוך .לפנינו הזדמנות
לשלב חינוך תורני ,בעל היבטים אקטואליים ורלוונטיים ,יחד
עם חינוך תנועתי-רעיוני שאין אנו מרבים בו .עלינו לנצל את
הכלים העומדים לרשותנו ,כולל מוסדות החינוך לגווניהם -
מרכז יעקב הרצוג ,מדרשת תורה ועבודה ,מחלקות התנועה
(חינוך ,חברה ,דור צעיר) ,מדרשת עין הנצי"ב וישיבת הקבה"ד
במעלה גלבוע  -וחברים רבים .אלה ייקראו להכין תכניות לימוד
והפעלה מגוונות ,אל תוך הבית התנועתי שלנו וכלפי חוץ -
לחמ"ד ,לתנועות הנוער הקרובות לנו ,לקהילות מעוניינות,
ועוד .המטרה :למנף את השמיטה באמצעות יוזמות ורעיונות
יצירתיים ,שיותירו חותם עמוק בלב צעירינו וגם בקרב הציבור
המבוגר ,ויקרבו אותנו להשקפת עולמנו התורנית-רעיונית.
 40כל שיוצע כאן אינו סותר אלא מתלווה ונוסף על הפעילות החשובה
לקראת שמיטה ממלכתית ,שמקיימים חברי המזכירות הפעילה בראשותו
של נחמיה  -הפעלת ועדת השמיטה הממלכתית ,המגעים עם משרדי
הממשלה ,הרבנות הראשית ועוד.
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מתוך ספרו 'שירים מהפרדס',
הוצאת 'פרדס'2013 ,

ובצנעה מפעל
בשנים האחרונות מוביל נחמיה רפל בהצלחה ִ
מבורך ורב-ערך  -מפגשי סוף שבוע תנועתיים לחברי הקיבוץ
הדתי .הבה נרחיב ונפרוש מפעל זה בשנת השמיטה הבעל"ט,
באופן שתכניו יוקדשו לשמיטה ,במובן הרחב ביותר של
המושג ,ונעשה מאמץ לשתף בו את מרבית חברינו.
בעבר ,הקיבוצים נטלו על עצמם אתגרים חברתיים חשובים
ומוערכים ,כדוגמת :חברות הנוער ,כפר הנוער "קדמה" ,שאומץ
על ידי קיבוץ חצרים ,ועוד .אלה נעשו מתוך מחויבות חברתית
עמוקה ודחף לפתח ולהעמיק את הערבות ההדדית שלנו
בחברה הישראלית .דווקא מתוך שבחרו לחיות ביישוב סגור,
נפרד ונבדל ,ראו עצמם חברי הקיבוצים מחויבים לכלל-ישראל
ונתבעים לגלות מעורבות עמוקה בו .יכולתנו לתרום תרומה
משמעותית נובעת מהמבנה המיוחד של קהילתנו השיתופית,
שאינה מיועדת רק לרווחת חבריה ,אלא גם ובעיקר לריכוז
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עבודה בשדה .צילום :מאלבום משפחת ליקסנברג ,קיבוץ מירב
כוחות ומשאבים ליעדים חברתיים כלל-ישראליים .נדמה לי
שככל שחדרה ההפרטה לעומק חיינו ,נמוג הלהט ועומעם
הדחף לקיים ולפתח מפעלים פילנטרופיים ,שביסודם ערבות
הדדית ומחויבות חברתית .ברוכים יהיו הקיבוצים שממשיכים
ומקיימים מעורבות חברתית מגוונת גם בימים אלו .לקראת
שנת השמיטה ובמהלכה ,ראוי ונכון לחדש את הדיון הפנימי
וממנו את העשייה הציבורית שלנו כתנועה ,בשדות החברה
הישראלית .מרחבי העשייה הם רבים ומגוונים ,ותרומתנו
התנועתית יכולה להיות ניכרת ורבת-ערך בתחומים שונים.
חידוש פעילות "המחלקה למעורבות חברתית" והגברתה,
בשיתוף רבים מחברי הקיבוצים ,יכולים להיות תוצרים חשובים
של שנת השמיטה הבעל"ט.
לבסוף אסתכן בשתי הצעות נועזות .אם כנים אנו בדרכנו
ומאמינים כי יש בה פתרון יהודי ראוי והולם ליישובי הקיבוץ
הדתי וגם למדינת ישראל כולה ,ואם נכיר בכוחותינו ,לכאורה
הצעות אלו אינן כה מרחיקות לכת:
1 .1לפני כמה שנים הובילה תנועת 'מעגלי צדק' יוזמה
מבורכת :הענקת "תו תקן חברתי" למפעלים ולמוסדות
שעומדים בדרישות החברתיות הבסיסיות .חלק
מהקיבוצים נענו לאתגר והעמידו לבדיקה חלק מהמערכות
הכלכליות שלהם .הבה נבחן אפשרות לקבל על עצמנו
להחיל "תו תקן חברתי" על כל המערכות הכלכליות שלנו.
עיקר הדרישות הנו בתחומי השכר ,תנאי העבודה הראויים
וכיוצא באלה  -דרישות שבוודאי אינן זרות לנו או רחוקות
מאיתנו ,לפחות בהצהרה ובאידאולוגיה.
2 .2התנתקות מדינת ישראל מערכי "צדק חברתי" ,המעוגנים
בעומקה של תורה ויונקים מההלכה ,עם העמקת המתחים

החברתיים-כלכליים ,הם מתכון להרס ולחורבן ,ובעיקר
לריחוק גובר והולך של המדינה מהתרבות היהודית
המקורית .הקריאה "העם רוצה צדק חברתי" ,שנשמעה
ברחובות תל אביב בקיץ תשע"א ( ,)2011טרם נענתה
על ידי המדינה .אמנם ,נלוו אליה קולות צורמים של מי
שביקשו לקדם טובות הנאה אישיות ,של מי שאינם דוגמה
אישית בהליכותיהם ועוד ,אך אסור שהם יבלבלו אותנו
ויחרישו את הקול הצלול שעלה מההמונים שברחובות.
היה זה רגע של חסד ממלכתי ,שנראה כי הוחמץ ומוסמס.
שמא ואולי ראוי שהקיבוץ הדתי יקים צוות כלכלנים
בכירים ,שינסה לגבש מודל כלכלי-חברתי למדינת ישראל,
מודל שיחזיר אותנו למושגי "צדק חברתי" .הקיבוץ הדתי
יגבה את הצוות בעבודתו ויקבל על עצמו לנסות לקדם
את התוצרים שיעלו בעבודה זו ,כביטוי למחויבות התנועה
לפעול במישור הלאומי.
האם יקומו מקרבנו אנשי תורה ואמונה ,אנשי חזון ותנועה,
"ג ּ ֹב ֵרי כ ַֹח ע ֵֹשׂי ְד ָברוֹ" ,שיחטפו את הנקודה הפנימית מהשטן,
ִּ
וישיבו אותה לקדמותה? האם יימצאו מי שיעצרו את הגלגל
המסתובב ודורס ורומס?
אנשים אלו מצויים בקרבנו ,נדרש לעורר אותם לפעולה,
שישמטו את הרפיון ויקדמו את השוויון!

יוחנן בן יעקב ,בן וחבר קיבוץ כפר עציון.
כותב דוקטורט על "תנועות הנוער הציוניות-
דתיות בפולין"; הקים וניהל את תכנית חפציב"ה.
היה ממונה על המכינות הקדם-צבאיות ,מזכ"ל
בני-עקיבא ,יו"ר מועצת תנועות הנוער בישראל ,ויועץ שר החינוך.
מדריך קבוצות נוער בפולין
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שמיטה

הזמנה לשמיטה
השמיטה הישראלית כהזדמנות להתחדשות ולרוממות רוח
הרב מאיר נהוראי
מבוא

'שמיטה ישראלית'

שנת השמיטה אינה זרה לנו והיא גם אינה מפתיעה אותנו.
במשך שש שנים אנו זורעים וקוצרים ובמהלך השנה השישית
עסוקים בקיבוצים השונים גם בתכנון לקראת שנת השמיטה.
ברוך השם אנו זוכים ללכת בדרכי אבותינו המייסדים ועובדים
את האדמה מתוך הכרה בערכם של עבודה ויישוב הארץ.
במשך השנים הטרקטורים החליפו את הטוריות ושיטות
הגידול השתכללו ,וכך הפך ענף החקלאות למשגשג ומצליח
במרבית הקבוצים .כאמור ,במהלך השנה השישית עמלים
אנשי הגד"ש והמטעים לתכנן את השנה השביעית ומשקיעים
מאמץ ניכר בכך שתישמר השמיטה בצורה הטובה והמתאימה
ביותר בקיבוצים .לצערנו ,הרוב הגדול של האוכלוסייה אינו
קשור לעולם החקלאי ועוסק בתחומים אחרים ,כך ששנת
השמיטה אינה משפיעה עליו .גם במחוזותינו ,בו-בזמן שרבים
אינם חקלאים ומבנה הקיבוץ משתנה ,מורגשת ירידה בעוצמת
הקשר לקרקע .הואיל ורוב האוכלוסייה אינה מרגישה את
שנת השמיטה ואינה מתמודדת עם הדילמות ההלכתיות ,ישנה
תחושה של בדידות בקרב החקלאים במהלך השמיטה.

בתקופה האחרונה מתעורר שיח על אודות 'שמיטה ישראלית'.
הציבור הרחב ,גם שאינו דתי ,מבקש קשר עם השמיטה.
רעיונות ערכיים רבים נכתבו על אודות שנת השמיטה והמטרה
של רעיון 'שמיטה ישראלית' היא לדבוק בצדדיה הערכיים של
השמיטה גם אם אין זיקה לאדמה ולא מקיימים את מצוות
"וְ ׁ ָש ְב ָתה ָה ָא ֶרץ".

בעולם הדתי מתנהל פולמוס על אודות השמיטה והלכותיה,
הן ביסוד ההיתר של מכירת קרקע לנכרי והן בהתמודדות עם
קדושת שביעית .הואיל ורק מיעוט קטן של אנשים עוסקים
בחקלאות ורק מעטים מבינים שלא ניתן לקיים שמיטה ללא
היתר מכירה  -שכן זה עלול להביא להתמוטטות ענף
החקלאות  -הרי שכל הוויכוח מתמקד ברכישת התוצרת
ואכילתה .החרדים אוחזים בשיטת ה'חזון האיש' שהמכירה
אינה מועילה ולכן לא ניתן לאכול מיבול של היתר מכירה.
לעומתם ,רוב הציבור הדתי-לאומי אוכל מיבול היתר המכירה.
כאמור ,כל הדיון מצטמצם לסוגיית אכילת היבול ואין כל עיסוק
בשאלת עבודת האדמה .כך שבפועל היחידים שמרגישים את
שנת השמיטה הם החקלאים ,שצריכים לשאת על כתפיהם את
ריח הבאושים של הפולמוס ,שלא בהכרח נעשה תמיד לשם
שמים .אמנם ,הפולמוסים על השמיטה הם במהותם ובעיקרם
הלכתיים ,אולם ייתכן והשיח הזה מעורר רק חלקים קטנים
בחברה הישראלית להיות שותפים בו ורובה נותר בחוץ ואין לו
כל מגע עם השמיטה.
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מדובר בניסיון לחולל שינוי במרחב החיים האישי ,הציבורי
והלאומי במדינת ישראל .השיח הזה מתקיים במסדרונות
הכנסת ,ושותפים לו הנהלות בכירות במגזר הציבורי והעסקי
כאשר המטרה היא לתרגם את יסודות השמיטה לפעילות
מעשית המתאימה לימינו .כדי לחדש את האידאה הנאצלת של
השמיטה ,יש לתרגם את המושג 'שדה' ולהתאימו למציאות
מודרנית .בשנת השמיטה נדרשים אנו לצמצם את בעלותנו
מתוך תפיסה שמשאבי הקיום אינם בבעלותנו הפרטית .בשנת
השמיטה אנו מאפשרים לחלש להתחיל מחדש ,לצמצם את
הפערים החברתיים ,ולהעצים את האחריות והערבות שלנו
ביחס לאחר .בשנת השמיטה אנו מצוּ וים להפסיק לרגע את
מירוץ החיים ,להתעשר ברוח ולהקדיש זמן רב יותר למשפחה
ולקהילה.

האם דורשים טעמן של מצוות?
האם יש ערך לבצע מיזמים בשנת השמיטה ,כאשר הם נובעים
מטעמיה של ההלכה ולא מפרטיה המעשיים?
דומני שניתן להציג שתי סיטואציות:
הראשונה  -עיצוב מצווה מחדש על מנת שתעמוד בסטנדרט
הערכי והרוחני שלה .בהקשר של השמיטה  -עיצוב של שמיטה
אלטרנטיבית ,להמיר את שמיטת הקרקעות בדבר אחר.
לעומתה ,בסיטואציה השנייה ,המצווה נשמרת כראוי על פי
המסורת הקיימת ,אלא שבונים אנו קומה חדשה על בסיס
טעמיה של המצווה בתנאי שאינה עומדת בסתירה למצווה
עצמה.
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הזמנה לשמיטה

לדעתי ,השמיטה הישראלית מכוונת לקומה הנוספת .הרמב"ם
ב'מורה נבוכים' מסביר שמטרת השמיטה לחמול על בני האדם.
הרב יצחק עראמה בעל 'עקדת יצחק' מסביר שתפקיד השמיטה
לעורר את הצדדים הרוחניים של האדם ,שלא יהיה שקוע רק
בנושאים הגשמיים 2.בעל 'ספר החינוך' מסביר שתפקידה של
השמיטה לחנך אותנו שהקב"ה הוא הבעלים על הארץ 3.אם
כן ,מטרת 'שמיטה ה'ישראלית' היא לבנות מיזמים על בסיס
מגמותיה וטעמיה של השמיטה המסורתית.

1

מצד אחד הרמב"ם נמנע מלכתוב את טעמי המצוות במסגרת
ההלכות ב'משנה תורה' ,ומצד שני ב'מורה נבוכים' דרש בחלק
גדול של המצוות את טעמיהם .גם אלו הסבורים שאל לנו
לדרוש טעמי מצוות ,טוענים זאת בהקשר לקיום המצווה
המסורתית .אולם אם ניתן להעריך שכוונת המצווה לחנך אותנו
לערכים מסוימים ,מדוע שלא נאחוז בשולי גלימתה של המצווה
ונרחיב אופקים חדשים?
אין כל מוטיבציה להשתחרר משביתת הקרקעות .להפך ,מדי
שמיטה עלינו לאתגר את עצמנו בהתמודדות אמיתית עם
שביתת הקרקע  -לנסות לצמצם את היתר המכירה ,לבדוק
אפשרויות של אוצר בית דין וכו' .ההתמודדות עם פתרונות
הלכתיים לשנת השמיטה היא עיקר האתגר שרובץ לפתחנו,
 1ג ,ט.
 2ויקרא ,שער סט.
 3ספר החינוך ,מצוות עשה פד ,תעז.

אבל עם זאת מוטלת עלינו חובה לסחוף ציבור רחב שמנותק
מהקרקע וחי בתנאים אורבניים להיות חלק ממהות השמיטה
ורוחה.

שמיטת חובות
ניתן להציב משימות רבות שהן בעלות זיקה לשמיטה ,אולם
אבחר לקחת דוגמה שהיא קרובה מאד להלכה המקורית.
אחת ממטרותיה של שמיטת כספים היא לשחרר את הלווה
מלחציו של המלווה .אחת לשבע שנים יכול הלווה להשתחרר
ממעמסת החובות הרובצת עליו ומדכאת אותו ,ולפתוח דף
חדש בחייו .האביון משתקם והפערים בחברה מצטמצמים.
עין טובה ולב פתוח יוצרים אווירה חברתית חדשה .על רקע
הכלכלה המודרנית הרעיון נראה אוטופי מדי ולכאורה לא ישים.
הכלכלה המודרנית בנויה על אשראי זמין ,וללא אשראי  -אין
מסחר ותעשייה .משמעותה המעשית של שמיטת כספים
עלולה להיות שבעלי הון שלקחו אשראי וגרפו רווחים נאים,
לא יפרעו את חובותיהם ,ינצלו את המלווים וינשלו אותם
מכל רכושם .למשל ,בקץ שנת שמיטה ,הבנקים יודיעו לכל
לקוחותיהם שכל ההשקעות הושמטו וכולנו נישאר חסרי כל?!
אולם לא כל הלוֹוים הם בעלי הון ,אלא חלקם בא מאוכלוסיות
חלשות שנקלעו למצוקה כספית חמורה וחיים באוברדרפט
כרוני .קיימת הצעה שתקום ועדה שתקבע קריטריונים על
פיהם במהלך השמיטה הבנקים ינכו מחובם של אלו העומדים

כל הדיון מצטמצם לסוגיית אכילת היבול ואין כל עיסוק בשאלת עבודת האדמה .כך שבפועל
היחידים שמרגישים את שנת השמיטה הם החקלאים ,שצריכים לשאת על כתפיהם את ריח
הבאושים של הפולמוס ,שלא בהכרח נעשה תמיד לשם שמים
תמונה :פיקיויקי
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באותם קריטריונים .בכך יאפשרו לבעלי החובות שנאנקים תחת
עול כבד של הוצאות להשתחרר ממנו ולו באופן חלקי .במקביל,
תוקם קרן שתשלם חלק מהחוב לבנק ואת היתרה הבנק ישמוט.
אמנם ,רובנו סומכים על הפרוזבול ונמנעים מכוח תקנתו של
הלל לשמוט את החובות ,ואף על פי כן רבי יהונתן איבשיץ כתב
4
בספרו 'אורים ותומים':
אף אילו היה אמת ונכון כדברי הסוברים דאין שמיטה
נוהגת בזמן הזה כלל ,היה מהראוי ויפה לנו להחמיר בזה
ולנהוג דין שמיטת כספים ,כי מה מאוד מזהיר אותנו
הנביא ב"הציבי לך ציונים" ואיך לא נשים זכר למצות
שמיטה ונזלזל בה מבלי תת לה זכר כלל?! ומה עצומה
מצוה זו שעל ידה ידע האיש הישראלי אשר ימינו כצל
על הארץ ואנו רק גרים וידע כי השלמות האנושית היא
לא לעסוק בקיבוץ הקניינים וציבור הון כי יראה ששבתה
הארץ לה' ויד הכל שוה בארץ וא"כ מצוה גדולה זו למה
לא נדבק בה בתכלית הדבקות והשמחה ,הלא ראוי לכל
ירא וחרד לדבר ה' לשמור ולעשות על כל פנים זכר
למצוה זו...

לכן מה טוב יהיה אם הבנקים הגדולים יירתמו למשימה לאומית
זו ואף אנחנו בקיבוצים נחשוב איך לעשות זכר למצווה ולשמוט
חלק מהחובות לשכירים קשי-יום בצורה מושכלת ומבוקרת.

שמיטה ישראלית בתוך הקיבוצים
דומני שגם בתוכנו לא כולם מרגישים את שמיטת הקרקעות.
אמנם אנו חיים בטבע ולכל חברי הקיבוצים יש מן הסתם גינת
נוי ,אולם בהקשר החקלאי של שמיטה במטעים ובקרקעות,
ציבור החברים בחלקו מנותק .דומני ,שגם אצלנו יש לאמץ
פרויקטים ערכיים במסגרת שנת השמיטה וכך נוכל להנגיש את
השמיטה לכלל החברים .דווקא במקום שהשמיטה המסורתית
נשמרת ,קל יותר לבנות קומה נוספת .שמיטה בקיבוצים
היא שביתתם של החקלאים וגם הם לא תמיד חשים את רוח
השמיטה .יהיה נכון להשלים את החוויה במסגרות נוספות
במהלך שנת השמיטה ,מלימוד תורה בתוך הקהילה ועד מפעלי
חסד ייחודיים שאינם מאורגנים בכל שנה.

הרב מאיר נהוראי,
רב המושב משואות יצחק ויו"ר רבני בית הלל

 4סז ,ס"ק א.

יצא

המ
הדור

הש

נייה!

משנת ארץ ישראל  /פירוש ספראי
מסכת "שביעית"
"התמונה הדינאמית המצטיירת לכל מי שלומד את משנת
שביעית של הספראים מצביעה על הפוטנציאל של גמישות
ושל התאמה עם הצרכים המשתנים של החברה ושל
הכלכלה שאפיינה את חכמינו בעבר"
יוסק'ה אחיטוב ,ביקורת ב"דעות" ( 38תשסח).

עד כה יצאו  22כרכים :מסכת אבות ,שביעית ,כתובות ,סדר מועד וזרעים (למעט "חלה").
ליצירת קשר :משפחת ספראי ( )0506998422או "מינצר ספרים" . 02-9933490
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חזון התורה בהתאמה לימינו

חזון התורה בהתאמה לימינו
האם ניתן להחיל את מצוות שביעית ויובל על תעשיות ההיי-טק?
יוסי צוריה

בשלושים השנים האחרונות אנו עדים לפריחת תעשייה
מסוג חדש  -תעשיית ההיי-טק ( .)Hi-Techתעשייה זו
שונה מהתעשייה ה'מסורתית' במאפיינים רבים ,שלא זה
המקום לפרטם .לצד תרומתה הכבירה לרווחת המין האנושי
בעידן המודרני באינספור תחומים ,גרמה תעשיית ההיי-טק
גם לבעיות בתחומים שונים .אולי התקיימו בעיות אלו גם
בתקופות אחרות ,אולם נדמה שתעשיית ההיי-טק העצימה
אותן.
הבעיה הראשונה היא היווצרותה של "חברת העבדים
המודרנית" 1.התחרותיות המרובה בין העובדים בחברות
ההיי-טק ,וכן התחרות בין החברות השונות ,גורמות ללחצים
נפשיים גדולים על העובדים בתעשייה זו .בנוסף ,הן גורמות
לכך שעובדי ההיי-טק נדרשים לעבוד שעות ארוכות ביותר מדי
יום .אמנם התגמול הכספי אותו מקבלים עובדי ההיי-טק עבור
עבודתם גבוה מהממוצע במשק ,אך בפועל מי שמעוניין לעבוד
בתעשיית ההיי-טק מחויב לקבל תנאי העסקה הכוללים מספר
שעות עבודה הגדול בהרבה מהמקובל .התוצאה היא שחיקה
פנימית של העובד ,וכן של משפחתו ,שכמעט אינה זוכה לפגוש
אותו במשך השבוע.
בעיה שנייה היא הגדלת הפערים הכלכליים והחברתיים .פערים
אלו גדלים בהתמדה בכל מדינה שיש בה תעשיית היי-טק
מפותחת ,שכן השכר הממוצע של עובדי ההיי-טק גבוה מהשכר
הממוצע בכלל המשק .פערים דומים קיימים גם בין מדינות
בהן ישנה תעשיית היי-טק מפותחת למדינות נעדרות תעשייה
שכזו .אין מדובר רק בפערים חומריים במובן הפשוט  -דהיינו:
פערים בין עשירים לעניים  -אלא גם פערים בין אלו היכולים
ליהנות מפירות השפע של החברה המודרנית ,ותעשיית ההיי-
טק במיוחד ,לבין אלו שקצרה ידם מלהשיג פירות אלו .הווה
אומר :ההישגים הטכנולוגיים של חברות ההיי-טק מיועדים
למי שיש בידו היכולת הכלכלית לרוכשם ,וכך גדלים שוב ושוב
הפערים בין קבוצות שונות בתוך אותה מדינה ובין מדינות
שונות.

התמודדות בהשראת היהדות
בעיות אלו ,ובעיות נוספות הכרוכות בתעשיית ההיי-טק ,עוררו
אותי לחשוב על גישת התמודדות המבוססת על עקרונות מתוך
המסורת היהודית.

מי שמעוניין לעבוד בתעשיית ההיי-טק מחויב
לקבל תנאי העסקה הכוללים מספר שעות
עבודה גדול בהרבה מהמקובל .התוצאה היא
שחיקה פנימית של העובד ,וכן של משפחתו,
שכמעט אינה זוכה לפגוש אותו במשך השבוע
במסורת היהודית ישנן כמה קבוצות של מצוות אשר מיועדות
לריסון דתי ומוסרי של הכוח הכלכלי ,ומתוכן אתייחס במאמר
זה לשמיטה וליובל ,שתי מצוות הקשורות זו בזו ואשר מכוונות
ליצירת שינוי רדיקלי במבנה החברתי-כלכלי .אנסה לחלץ
את העקרונות הבסיסיים העומדים ביסוד שתי המצוות הללו,
ולבחון את אפשרות החלתם על תעשיית ההיי-טק .מהלך זה
יצביע על האופן שבו העקרונות הבסיסיים של השמיטה והיובל
2
יכולים להיות רלוונטיים גם לתעשיות המודרניות.
בצורתן המקורית הלכות השמיטה והיובל רלוונטיות בעיקר
למגזר החקלאי .בעבר ,מגזר זה הקיף את רוב האוכלוסייה ולכן
 2לא אתייחס במאמר זה לשמיטת כספים ,הדורשת עיון בפני עצמה .אומר
בקצרה שזהו אחד התחומים בו ,לדעתי ,אין לקחת את עקרונות השביעית
כפשוטם .מהכתוב בתורה וכן מהדיון במשנה ובתלמוד נראה בבירור כי
ההלוואות שעליהן חל דין השמיטה הן הלוואות בין עשיר לעני .על כן ,נראה
לי שלא יהיה זה נכון להחיל הלכות אלו על מציאות של ( B2Bעסק לעסק)
או אפילו ( B2Cעסק לצרכן) בימינו .עם זאת ,ניתן לשקול אימוץ זהיר
של עקרונות שמיטת הכספים בהלוואות של הבנק הבין-לאומי לאומות
מתפתחות ,שם אולי אפשר למחוק חובות מפעם לפעם .אכמ"ל.

 1עיינו :גדעון קונדה בספרו מהנדסים תרבות ,הוצאת חרגול מודן.2008 ,
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היה בכוחן של הלכות אלו לעצב את פני העם .כיום ,המגזר
החקלאי מקיף פחות מ 3%-מכוח העבודה במשק ,ולכן להלכות
שמיטה ויובל בצורתן המקורית ישנה השפעה מועטה יחסית על
החברה .על מנת לשמר את הרלוונטיות של הלכות אלו ,נראה
לי אך טבעי להרחיב את מסגרת השמיטה גם למגזרים אחרים.
הרעיון הבסיסי של שנת השמיטה הנו לקיחת פסק זמן
קולקטיבי מהמירוץ ,למשך שנה ,אחת לשבע שנים .במבט
ראשון נראה פסק זמן זה בעייתי ,משום שההנחה הכלכלית
הרווחת היא שהתקדמות ופיתוח תמידיים הנם תנאים חיוניים
לצמיחה ולשגשוג כלכלי .לדעתי ,הנחה זו אינה נכונה בהכרח.
אני סבור כי קצב הפיתוח של תעשיית ההיי-טק מהיר יותר
ממה שהציבור מסוגל לעכל ,ולכן האטה קולקטיבית מכוונת
ומאורגנת של כ 15%-בקצב הפיתוח בשביעית לא אמורה
לפגוע פגיעה משמעותית בתעשיית ההיי-טק ,בייחוד אם
עושים את כל ההכנות הנדרשות .אדרבה ,כפי שאציע בהמשך,
ייתכן ולשנת הפסקה זו תהיה תרומה חיובית להמשך הפעילות
של תעשיית ההיי-טק עצמה.

להלן אציג את עקרונות שנת שמיטה ,הנגזרים ממקורות בתורה
שבכתב ובתורה שבעל-פה .עקרונות אלו ,כאמור ,מוחלים
כמעט רק על המגזר החקלאי .לא אכנס כאן לכל פרטי ההלכות,
אלא אתמקד בעקרונות המרכזיים המובעים על ידם .בשלב
הבא אראה מה ניתן לגזור מן העקרונות הללו ביחס לתעשיית
ההיי-טק.
3

א" .וְ ָׁש ְב ָתה ָה ָארֶ ץ ַׁש ָּבת לה'"

פעם בשבע שנים אסור לעבד את האדמה למשך שנה תמימה -
זו היא תמצית מצוות השמיטה .אין לחרוש ,לזרוע ,לקצור
וכדומה 4.לפי 'ספר החינוך' 5,טעם המצווה העיקרי הנו הטבעת
מודעות אצל האדם לכך שהאדמה איננה רכושו הפרטי אלא
שייכת לאל.
בנוסף לטעם עיקרי זה ניתן להצביע על שני טעמים נוספים:
' .1מנוחה' לאדמה  -התורה מדריכה אותנו להסתכל על
האדמה כיצור חי הזקוק למנוחה.
 .2מנוחה ,או שינוי ,לאדם  -אמנם טעם זה לא מופיע
במפורש במקורות ,וגם אין הוא חל על כל האנשים (אלא
רק על חקלאים) ,אולם העובדה הפשוטה היא כי במצב
שבו רוב הצבור הנו חקלאי  -מנוחה כפויה של שנה אינה
6
יכולה לעבור בלי להותיר את רישומה.
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אמנם אסור לפי ההלכה לעבד את הקרקע והאילנות בשמיטה,
אולם התורה לא מעוניינת שעמל של שנים יירד לטמיון
בשל שנה אחת ועל כן התירה ההלכה לעשות את העיבוד
המינימלי כדי לשמר את הקיים .כך ,למשל ,הותר לעשות את
כל הפעולות החקלאיות שנועדו לאפשר לצמח (הרב-שנתי)
להמשיך ולהתקיים ,ואף פעולות שנועדו למנוע את נסיגתו
(כגון :השקיה) .החקלאי נדרש להעריך אילו ממעשיו נועדו רק
לשימור הקיים ,ואילו מעשים עשויים להצמיח ולהגדיל את
7
הקיים.

ג .לא לנהוג מנהג בעלות בפירות הגדלים בשנה זו
הפרי הגדל בשנה זו שייך לכולם ,אפילו לחיית השדה:
"וְ ָהיְ ָתה ׁ ַש ַּבת ָה ָא ֶרץ ָל ֶכם ְל ָא ְכ ָלה ְל ָך וּ ְל ַע ְב ְּד ָך וְ ַל ֲא ָמ ֶת ָך
ש ִכ ְיר ָך וּ ְלתוׁ ָֹש ְב ָך ַה ָּג ִרים ִע ָּמ ְך .וְ ִל ְב ֶה ְמ ְּת ָך וְ ַל ַח ָּיה ֲאׁ ֶשר
וְ ִל ְ ׂ
8
ְּב ַא ְר ֶצ ָך ִּת ְהיֶ ה ָכל ְּתבוּ ָא ָת ּה ֶל ֱאכֹל".
בכדי להגשים עיקרון זה ,על האדם להפקיר את השדות ואת
הפירות ,ולאפשר נגישות של כל יצור חי לפירות שבשדהו.

עקרונות השמיטה

3
4
5
6

ב .התרת עשייה הכרחית בכדי לשמר את הקיים

ויקרא כה ,ב.
רמב"ם ,הלכות שמיטה ויובל ,פרק א ,הלכה א.
ספר החינוך ,מצוות פד ותעז.
"את אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד ,פועלת היא השמיטה על
האומה בכללה"  -הרב קוק ,שבת הארץ ,תרס"ט.

ד .קדושת שביעית
מסיבות שונות ,וביניהן הרצון למנוע זלזול בפרי המופקר וכן
למנוע מצב של השחתה ,קיבלו פירות הגדלים בשנת השמיטה
מעמד מיוחד של קדושה ,המגדיר מה מותר ומה אסור לעשות
איתם .לא נתעכב כאן על פרטי הלכות אלו ,אך נציין כי ברוב
המקרים מותר בעיקר לאכול את הפירות ,למעט מקרים
9
מיוחדים המתייחסים לפירות ששימושם הייעודי איננו אכילה.

ה .מצוות הקהל
במוצאי שנת השמיטה (ולדעות אחרות בתחילתה )10מתכנס
כל הקהל במקדש ,והמלך  -הסמכות השלטונית העליונה -
קורא בספר התורה לפני העם .חוויה זו אמורה להיות חוויה
רוחנית מאחדת .קיומה של מצוות הקהל דווקא בסמוך לשנת
השמיטה מצטרף לעיקרון הקולקטיביות של השמיטה ,שהיא
במהותה מצווה המוטלת על הציבור כולו ואמורה להשפיע עליו
כקולקטיב .כמו כן מצטרפת מצוות הקהל לרעיון שהשמיטה
אמורה להוות הזדמנות לשינוי ולהתפתחות רוחניים של
העובדים הבטלים ממלאכתם.

ו .חלּות השביעית  -רק כאשר "רוב יושביה עליה"
זמן החיוב מהתורה לקיום מצוות השביעית הנו רק כאשר רוב

7
8
9
10

רמב"ם ,פרק א ,הלכה ח.
ויקרא כה ,ו-ז.
רמב"ם ,פרק ה ,הלכה י.
ראו באנציקלופדיה תלמודית.
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עם ישראל יושב על אדמתו והוא ריבון בארצו 11.אחת הסיבות
לכך היא שלא ניתן לדרוש מאדם לראות את שדהו חרב בעוד
המתחרים משגשגים .כאשר עם ישראל שולט בארצו ,אמורה
מצווה זו במקורה להקיף את כל הציבור החקלאי ,ובכך להפוך
את שמיטת השדות מהתמודדות אישית לפרויקט לאומי.

שמיטה בתעשיית ההיי-טק
כאשר אנו באים להחיל עקרונות אלו על תעשיית ההיי-טק,
עלינו להיצמד במידת האפשר לשורשי המצוות השונות
וטעמיהן ,ולראות באיזו מידה הם רלוונטיים לנושא .עוד
בטרם ניגע בפרטים השונים ,נאמר כי הטעם המרכזי של
מצוות השמיטה  -להשריש את ההכרה בכך שהכול שייך לאל
הכפפת החומר לרוח)  -יושג על ידי עצם
(ובמילים אחרותְ :
הנכונות להחיל עלינו מערכת חוקים ,שאינה מכוונת אך ורק
למקסום הרווח החומרי של בעלי המניות.

א .ושבתה התעשייה שבת ל-ה'
מה פירושה של שביתה בתעשיית ההיי-טק? הפירוש המיידי
הנו עצירה למשך שנה תמימה של כל הפיתוחים החדשים,
הן של התשתיות והן של היישומים השונים .לא עובדים על
מעגלי סיליקון חדישים ,לא מפתחים אלגוריתמים מהירים
יותר ולא מפתחים מהדורה חדשה לתוכנה קיימת .מובן מאליו
שלא מתחילים פרויקטים חדשים ,וכן שעל כל הפרויקטים
הקיימים להסתיים לפני ראש השנה .בנוסף ,משמעותו של
עיקרון ההשבתה היא הימנעות מהתקנה של תשתיות חדשות
במפעלים השונים .מכל זה נגזר שאין גם רישום של פטנטים
במהלך השנה .לא הארץ היא ששובתת כאן ,נחה ממירוץ
החיים ,אלא החברה הצרכנית הטכנולוגית .במהלך שנה זו אנו
נותנים לעולם אפשרות לספוג את הפיתוחים שפותחו בשש
השנים הקודמות ולהטמיע אותם.

מה פירושה של שביתה בתעשיית ההיי-
טק? הפירוש המיידי הנו עצירה למשך שנה
תמימה של כל הפיתוחים החדשים .לא הארץ
היא ששובתת כאן ,נחה ממירוץ החיים ,אלא
החברה הצרכנית הטכנולוגית .במהלך שנה
זו אנו נותנים לעולם אפשרות לספוג את
הפיתוחים שפותחו בשש השנים הקודמות
ולהטמיע אותם
ד .הפחתת הפעילות החומרית
למרות שאין לכך מקבילה מלאה בשוק החקלאי ובכלכלה
העתיקה 12,נראה כי מן הראוי ששוק ההון (לפחות זה הקשור
להיי-טק) יהיה סגור להנפקות ,רכישות ומיזוגים לאורך השנה.
מגמה זו תשתלב היטב עם הנטייה להמעיט בעיסוק בחומר
במהלך השנה.

ה .מצוות הקהל

ב .שימור הקיים
למרות ששמיטה היי-טקית פירושה איסור על פיתוח של
תוכנות קיימות או חדשות ,מותר לעשות את הפעולות
ההכרחיות כדי לשמר את הקיים .לכן ,מותר לעבוד בשנה זו
על תיקון באגים ,אך לא להוסיף תכונות לתוכנה קיימת .מותר
לתקן מערכות שהתקלקלו ולתחזק תשתיות קיימות ,אך לא
להתקין תשתיות חדשות או להרחיב תשתיות קיימות.

ג .הפקר וקדושה
עיקרון ההפקרה משמעו שימוש חופשי בתוצרת .בעולם
ההיי-טק ניתן להציע שבמהלך שנת השביעית כל התוכנות
הקיימות בשוק תחולקנה בחינם (על תקן  )FreeWareלכל
דורש .כך יוכלו גם יחידים או אומות שאין ידם משגת בדרך
 11רמב"ם ,פרק י ,הלכות י-יב.

כלל את הפיתוחים הטכנולוגיים האחרונים ,להתנסות לאורך
זמן בתוכנות שונות ,לשפר את איכות חייהם ולצמצם את הפער
הטכנולוגי בחברה ובעולם .בהקבלה ל'אוצר בית דין' הנוהג כיום
ביחס לפירות שביעית ,יצרניות חומרה יוכלו למכור את תוצרתן
במחירי עלות בלבד ,לפי סידור מיוחד של 'אוצר היי-טק' .בכדי
שלא יבואו הבריות לכדי זלזול במוצרים אלו ,הניתנים בחינם
(או במחירי עלות) ,יש להחיל עליהם נהלים שונים ,למשל:
לאסור את השימוש בהם לשם יצירת כלי נשק התקפיים .נהלים
אלו אמורים להיות מקבילים לנהלים השומרים על קדושת
הפירות הנוהגים בשמיטה החקלאית.

מבנה מצוות הקהל מכוון לכינוס כללי של העם לשם חוויה
רוחנית מאחדת .בשנת השמיטה ,מן הראוי שחברות ההיי-
טק השונות יטלו על עצמן ארגון כנסי 'הקהל' לאומיים
ובינלאומיים .הכנסים יעסקו בסוגיות רוחניות שונות
הרלוונטיות לתעשיית ההיי-טק ולציבור הרחב.

ו .חלּות השביעית  -רק כפרויקט עולמי
כל האמור לעיל יוכל להתקיים רק בעולם בו רוב החברות
יסכימו לקבל על עצמן את המגבלות הללו .סביר להניח שחברה
 12הכוונה לשוק ההון המשני ,שכן שוק הון ראשוני בוודאי התקיים בכל
התקופות ,בדמות של הלוואות זרעים בשנה אחת בתמורה לתוצרת בתוספת
ריבית בשנה הבאה .שוק הון משני הנו שוק הסוחר באגרות חוב ובמניות,
כמייצגים של שפע חומרי כלשהו ,אך אין בו חומר ממשי .שוק זה הגיע לרמת
התפתחות משמעותית רק בכלכלה המודרנית.
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שמיטה

כיצד אמור להיראות היובל המודרני? העיקרון המרכזי הנו 'התחלה מחדש' והחזרת הבעלות על
נכסי התשתית לכלל האנשים החיים באותה ארץ .במילים אחרות ,בשנה זו כל הזיכיונות חוזרים
לעם ,המקבל מחדש  100%של שליטה עליהם
שתנסה 'לשמור שביעית' לאור העקרונות שהוצגו לעיל
לבדה  -לא תשרוד את השנה .ניתן לראות כאן הקבלה לעיקרון
חלות השמיטה החקלאית מהתורה רק כאשר "רוב יושביה
עליה" .לכן ,מימוש שלם של כל מערכת העקרונות שהוצגה
לעיל יכול להתקיים רק בקנה מידה עולמי .במצב כזה ,פסק
הזמן הגלובלי יגרום לשוויון בין כל החברות ,ואף השפעתו
החברתית והרוחנית תהיה גדולה לאין-שיעור.

מה לעשות במשך השנה השביעית?
האם החברות צריכות לסגור את שעריהן במהלך השנה? לדעתי
התשובה היא שלילית .ראשית כל ,הצורך לתמוך בלקוחות
קיימים ולתקן באגים הצצים כל הזמן ,במסגרת 'שימור הקיים'
המותר בשמיטה ,יחייב שמירה על רמת פעילות מסוימת בכל
מקרה .אולם מעבר לכך ,יכולות חברות ההיי-טק להתמקד
בשלושה אפיקי פעילויות נוספים:

למידה
תחום ההיי-טק הנו תחום עתיר ידע ,המצטבר ,מתפתח
ומשתנה במהירות עצומה .על מנת שהעובדים והחברה יישארו
בשיאם לאורך שנים הם צריכים כל הזמן ללמוד ולהתחדש,
אולם במצב הנוכחי כמעט בלתי-אפשרי שהם ישתלטו על כל
החידושים הקיימים ,אפילו בתחום המצומצם של פעילותם.
שנה תמימה של חופש יחסי תיתן לעובדים הזדמנות לסגור
פערי ידע שנצברו לאורך השנים ,ומכך יצאו כולם נשכרים .ניתן
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גם לחשוב על מסגרות של העברת ידע בין חברות במסגרת
13
כנסי 'הקהל'.

תרומה לציבור
כאמור לעיל ,תעשיית ההיי-טק היא מהאחראיות המרכזיות
כיום לפערים הכלכליים והחברתיים ההולכים וגדלים בתוך כל
מדינה ,ובין המדינות השונות .נראה לי כי בשנה זו יכולים כל
המפעלים להתגייס לצמצום הפער על ידי פרויקטים שונים של
צדקה וחסד ,וכן על ידי פעילויות העשרה בתחומי הידע
ההיי-טקי ,שיוענקו בהתנדבות לשכבות החלשות באוכלוסייה.

משפחה
כידוע ,בדרך כלל עובדי חברות ההיי-טק נמצאים שעות רבות
בכל יום בעבודה .כתוצאה מכך ,העובדים מצויים בביתם עם
בני משפחותיהם למשך זמן מועט יחסית .פסק הזמן ששנת
השמיטה מייצרת חייב להיות מנוצל גם בכדי לתת לעובד את
האפשרות לבלות יותר זמן עם משפחתו ובני ביתו.

 13האם היה סדר לימוד מיוחד בשביעית בזמן הקדום? למרות שהדעת נותנת
שכן (ולו רק בגלל העובדה שלרוב האנשים היה הרבה זמן פנוי) ,אין כמעט
מקורות לכך .מקור אפשרי אחד נמצא בקידושין עא ,ע"א ,שבו נאמר על
קטע מסוים שהיה נלמד "פעם בשבוע" ,כלומר פעם בשבע שנים.
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חזון התורה בהתאמה לימינו

האם זה רציני? האם חזון זה הנו בר-מימוש?
בשלב זה מדובר כמובן רק בהשתעשעות מחשבתית-אינטלקטואלית
שמטרתה להראות כי גם במאה ה 21-יש לעקרונות תורת היהדות מה להעניק לעולמנו
יובל
כל שבעה מחזורי שמיטה (פעם בחמישים שנה) חל היובל.
בעוד השמיטה היא רק הפסקה מהמירוץ ולקיחת פסק זמן
לשנה ,היובל מכריז בעצם על התחלה חדשה .כל העבדים
משתחררים וכל הקרקעות  -שהנן נכסי התשתית העיקריים
בעולם העתיק (וגם בימינו)  -חוזרות לבעליהן המקוריים.
תהליך זה יוצר חלוקה מחודשת של ההון (גם אם לא חלוקה
מלאה ,שכן לא כל הרכוש מתחלק ביובל) ומאפשר לכל אחד
שוויון הזדמנויות מחודש ופתיחה חדשה של המירוץ הכלכלי
לכלל החברה .לכלכלה הקלאסית ,המתבססת על העקרונות
שניסח אדם סמית 14,יהיה קשה מאוד לקבל עקרונות אלו
מכיוון שהם מתעמתים באופן מהותי עם האפשרות של אומה,
תאגידים או יחידים לצבור הון 'לנצח'.
לדעתי ,אימוץ עקרונות אלו על ידי התעשייה העולמית יכול
להוות לא רק פתרון צודק מבחינה מוסרית  -על ידי סגירת
פערים כלכליים בין יחידים ובין קבוצות  -אלא גם פתרון חכם
המאפשר צמיחה מואצת .רעיון בסיסי זה הופיע בכתביהם של
17
הוגים ציוניים מודרניים כהרצל 15,ז'בוטינסקי 16,שבתאי בן דב,
ואחרים.

כיצד אמור להיראות היובל המודרני?
כאמור ,העיקרון המרכזי הנו 'התחלה מחדש' והחזרת הבעלות
על נכסי התשתית לכלל האנשים החיים באותה ארץ .בעולמנו
המודרני לא מדובר רק בקרקעות ,אלא אף במחצבים ,תדרים
וכדומה .במילים אחרות ,בשנה זו כל הזיכיונות חוזרים לעם,
המקבל מחדש  100%של שליטה עליהם .העברת בעלות זו
תגרום במקרים רבים לפירוק תאגידי ענק  -דבר מבורך לדעתי
מבחינה כלכלית ,שכן הוא יאפשר צמיחה מואצת .גם תאגידים
שונים שנבנו מהשתלטויות עוינות יפורקו ,והבעלות תחזור
לעובדים או למייסדים.
המצב המקביל ל'שחרור העבדים' יתקיים על ידי שחרור
העובדים מהגבלות שונות תוך הבטחת הזכויות השונות
שצברו במהלך השנים (במילים אחרות :עובד יוכל לעזוב

את מקום עבודתו עם הפיצויים  -דבר הנהוג ממילא בחלק
מחברות ההיי-טק) .בחברות המחלקות אופציות לעובדים  -כל
האופציות יהיו ברות-מימוש.
בהתאם לעקרונות אלו ,ניתן לומר שגם בעלויות על קניין רוחני
(פטנטים רשומים) צריכות לפוג במהלך השנה ,מה שיאפשר
צמיחה של חברות חדשות שיוכלו להשתמש בקניין הרוחני
לצורך פיתוחים חדשים .כאן אמנם תתקיים בעיה מסוג אחר:
חברות שעומדות על סף פיתוחו של מוצר מהפכני לא ישחררו
אותו לשוק שנה או שנתיים לפני היובל ,ויעשו זאת רק עם
סיום שנת היובל בכדי לזכות בטווח הארוך ביותר האפשרי של
זכויות על הפטנט .סוגיה זו דומה ל'נעילת הדלת בפני הלוֹוין'
שהתרחשה בתקופות הקדומות ,ולאורה החליט הלל לתקן את
הפרוזבול 18.ייתכן וגם כאן יידרש סוג כלשהו של פרוזבול ,ויש
צורך לחשוב לעומק על המנגנון המדויק.

שמיטה בחברות ההיי-טק :פנטזיה או
שאיפה ריאלית?
האם זה רציני? האם חזון זה הנו בר-מימוש? בשלב זה מדובר
כמובן רק בהשתעשעות מחשבתית-אינטלקטואלית שמטרתה
להראות כי גם במאה ה 21-יש לעקרונות תורת היהדות מה
להעניק לעולמנו .כפי שנאמר לעיל ,לא ניתן לממש את החזון
הזה במלואו על ידי חברה בודדת ,אלא רק על ידי כלל תעשיית
ההיי-טק העולמית (או לפחות רובה) .עם זאת ,ניתן לחשוב על
אימוץ חלקי של כמה מהעקרונות בכל חברה בהתאם לאופייה
וליכולותיה ,ודי בכך כדי שמאמר זה יתרום תרומה משמעותית.
כמובן ,כדי שהחזון המלא המשורטט כאן יתממש ,צריכים
להתחולל שינויים כבירים בתפיסות האליטה הכלכלית
והפוליטית המובילה את העולם .לדעתי האפשרות לשינויים
אלו קיימת ,ועל כל אחד מאיתנו המאמין בצורך בשינויים
אלו  -מוטלת החובה לעזור לה להתממש ובכך לקדם את
עולמנו לקראת חזון הנביאים על עולם מתוקן במלכות שדי ,או
לפחות טוב יותר מזה הנוכחי.
משנה ,שביעית י ,ג-ו.

 14אדם סמית" :מחקר בדבר טבעו וסיבותיו של עושר האומות".1776 ,
 15הרצל ,אלטנוילנד.1902 ,
" 16רעיון היובל" ,בתוך אומה וחברה (ירושלים תש"י) ,עמ'  .177ז'בוטינסקי
הקדיש בהגותו ובכתביו מקום משמעותי לעיון ביסודותיו של דין היובל
ובמידת שייכותו לחברה המודרנית.
" 17על משטר היובל" ,מתוך ספרו גאולת ישראל במשבר המדינה.1959 ,

יוסי צרויה ,אוהב תורה וטכנולוגיה ,מאמין באפשרות לתיקון
עולם על ידי טכנולוגיה ובהתחדשות היהדות
והפיכתה לרלוונטית לעולם כולו .קצין בגולני,
ממקימי עפרה וחברת  NDSשנמכרה לאחרונה
לחברת סיסקו .מתגורר בירושלים ,נשוי לענת
(בימאית סרטים) ואב לחמישה.
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ֶּתן לֹו ִמ ֶּׁשּלֹו,
ֶׁש ַא ָּתה וְ ֶׁש ָּלְך ֶׁשּלֹו

1

*

ויתור החקלאי על קניינו בשמיטה – על שום מה?
הרב דוב ברקוביץ
"צלם א-לוהים" ויצר הקניין
היסודות המעשיים של שמיטת קרקעות על פי התורה מחייבים
השבתת כל פעילות מצד החקלאי המיועדת להצמחת יבולו
בשדה .חשוב לראות הוראה זו בהקשר הרחב של מצוות התורה
 השבת והמצוות התלויות בארץ  -הבאות כולן למתן את יצרהקניין והרכושנות שבאדם ולהמתיק אותו.

הנו במצוות השבת וממנה ומתוכה הוא כמו יורד לעולם דרך
המצוות האחרות.
ההיפרטות של "הכלל" לתוך המציאות המעשית  -היפרטות
השורש לענפיו  -מנוסחת כך" :הכלל הגדול" של שבת "גדול"
יותר מה"כלל הגדול" 4המכונן את הלכות שביעית היות והשבת
"חלה על הכול ,ושביעית אינה חלה אלא על עבודת הארץ
בלבד" .שביעית גדולה מ"הכלל" 5בהלכות תרומות "שהשביעית
חלה בין על אוכלי אדם בין על אוכלי בהמה .ומעשרות אינן
חלין אלא על אוכלי אדם בלבד" .הכלל במעשרות גדול מ"הכלל
בפאה"" 6שהמעשרות חלין בין על דבר שמכניסו לקיום [יבול
שנשמר במחסנים לאורך זמן] ובין על דבר שאין מכניסו לקיום,
ופאה אינה חלה אלא על דבר שמכניסו לקיום".

הדיון במשנה על מלאכות שבת נפתח בביטוי מיוחד" :כלל
גדול אמרו בשבת" 2.במסגרת ההנמקה המוצעת בתלמוד
הירושלמי לביטוי מתפרטים במבנה של "שתיים שהן ארבע"
הנדבכים של מערכת מצוות זו :שבת-שמיטה; (תרומות ו)
מעשרות ו(לקט ,שכחה ו)פאה 3.על פי הירושלמי ,העיקרון של
'עולם נברא בידי בורא' מהווה תשתית לציווי המעשי של ויתור
על הבעלות ועל הקניין ,המשותף למצוות הללו .שורש העיקרון

כידוע ,מערכת מסועפת זו של מצוות התורה אינה תקפה ברובה

 1משנה ,אבות ג ,ז.
 2משנה ,שבת ז ,א.
 3ראו :ירושלמי ,שבת ז ,א.

 4משנה ,שביעית ז ,א (שימו לב – שוב ,ז ,א).
 5משנה ,מעשרות א ,א.
 6משנה ,פאה א ,ד.

* המחקר שהיווה בסיס למאמר נעשה במסגרת הכנת הפרק "המביאים אל הגורן :עיון במשמעות הקניין הפרטי לאור מסכת פאה" בספרי,
געגועי ארץ :שבילים חדשים בגלות הארץ ישראלית ,ובמחקר ב"צוות השמיטה" של ארגון "קולות" בירושלים.
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ֶּת ן ל ֹו ִמ ֶּׁש ּל ֹו ֶׁ ,ש ַא ָּת ה וְ ֶׁש ּלָ ְך ֶׁש ּל ֹו

היום .כתוצאה מכך ,שאיפת התורה לרסן את כוחות היצירה של
הפרט ושל החברה בשימוש בחיוּ ת הבריאה ,ולווסת את אותם
הכוחות לשם העצמת ברכת החיים עבור כל אדם באשר הוא,
נשארה עדיין בגלות.
למה התורה מתמקדת כל כך ביצר הקניין והרכושנות?
הברכה הסגולית בה התברך אדם  -זכר ונקבה  -בשעת בריאתו
ב"צלם א-לוהים" הייתה להיות א-לוהים קטן על הארץ:
"פרוּ וּ ְרבוּ וּ ִמ ְלאוּ ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ִכ ְבׁ ֻש ָה וּ ְרדוּ ִּב ְדגַ ת ַה ָּים וּ ְבעוֹף
ְּ
7
שת ַעל ָה ָא ֶרץ".
ַהׁ ָּש ַמיִ ם וּ ְב ָכל ַח ָּיה ָהר ֶֹמ ֶ ׂ
בכך ניתנו לאדם כוחות יצירה מוגברים של יוזמה ,תכנון
וביצוע כדי שיוכל להשתמש בחומרי גלם שבטבע לצורך עיצוב
תרבות ,וכדי שיהפוך את מלכות הבורא למלכות האדם .אך
כגודל הברכה כך גודל הסכנה  -האדם יכול להשתמש בכוחות
אלה לאגירת כוח ,לסיפוק צורכי האגו ,לניצול החלש ,לעושק
ולהשחתת הבריאה.
כוחות היצירה של האדם מהווים שורש עמוק ומכונן בעצם
זהותו ,בתחושת נוכחותו וקיומו ,בחיוניות החיים שהוא חש
זורמת ופועמת בשורש אישיותו .מיצוי כוחות אלו מהווה
אחד המוקדים החשובים של תחושת סיפוק ומימוש קיומו
האינדיבידואלי והקולקטיבי .זהו ההימור הגדול שהבורא לקח
על עצמו בבריאת האדם בשעה שיחד עם ברכתו הסגולית הוא
ִחייב את האדם באחריות לחירותו ולבחירתו החופשית.
מצוות אלו חוסמות את רצון האדם מלהשחית את "צלמו"
בשימוש לרעה בברכתו .הן מחייבות את הפרט והחברה לנכס
משהו שגדל בטבע לשם רכוש פרטי רק בתנאי שהם מעניקים
לאחר ,או על ידי השבתת כוח המלאכה כמו בשבת ובשמיטה.
כך הן אמורות לרסן את חופש האדם בכניסתו לרשות הבורא,
ולעדן את הדחף לבעלות ולרכושנות.

שאלת היסוד  -הלגיטימיות המוסרית של
קניין פרטי
השימוש הראשוני במקרא של השורש קנ"ה מניח שקיים
מעשה יצירה המכונן יחס של שייכות ,או השתייכות .השימוש
הראשון של שורש זה מובא בהקשר של הלידה הראשונה,
לידתו של 'קין' ,ששמו אף נגזר מהיותו היצירה הראשונה של
ֹאמר [חוה] ָקנִ ִ
האימהות האנושית" :וַ ּת ֶ
יתי ִא ׁיש ֶאת ה'"- 8
כלומר ,יצרתי איש עם ה'.
מובן אחר למשמעות הקניין אנו מוצאים אצל אברהם" :וּ ַמ ְל ִּכי
ֶצ ֶדק ֶמ ֶל ְך ׁ ָש ֵלם הו ִֹציא ֶל ֶחם וָ יָ יִ ן וְ הוּ א כ ֵֹהן ְל ֵאל ֶע ְליוֹן ,וַ יְ ָב ֲר ֵכהוּ
וַ יּ ַ
ֹאמר ָּברוּ ְך ַא ְב ָרם ְל ֵא-ל ֶע ְליוֹן קֹנֵ ה ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ" 9.במובן זה
מהות הקניין שייכת למעשה היצירה של הבורא עצמו אשר
 7בראשית א ,כח.
 8בראשית ד ,א.
 9בראשית יד ,יח-יט.

בצורה זו יצר-קנה את הנבראים.
לצד השימושים של השורש קנ"ה המתייחסים ל'קונה שמים
וארץ' ,נמצאות גם דוגמאות בהן הוא משמש במשמעות של
העברת בעלות על חפצים שונים מאדם לאדם ,כגון במערת
ש ֶדה ֲאׁ ֶשר ָקנָ ה ַא ְב ָר ָהם ֵמ ֵאת ְּבנֵ י ֵחת ׁ ָש ָּמה קֻ ַּבר
"ה ָּ ׂ
המכפלהַ :
10
ַא ְב ָר ָהם וְ ָ ׂ
ש ָרה ִאׁ ְש ּתוֹ" ,או בדברי יוסף לתושבי מצרים
יתי ֶא ְת ֶכם ַהיּ וֹם
ֹאמר יו ֵֹסף ֶאל ָה ָעם ֵהן ָקנִ ִ
המשוועים לאוכל" :וַ יּ ֶ
11
וְ ֶאת ַא ְד ַמ ְת ֶכם ְל ַפ ְרעֹה ֵהא ָל ֶכם זֶ ַרע וּ זְ ַר ְע ֶּתם ֶאת ָה ֲא ָד ָמה".

שאיפת התורה לרסן את כוחות היצירה של
הפרט ושל החברה בשימוש בחיּות הבריאה,
ולווסת את אותם הכוחות לשם העצמת ברכת
החיים עבור כל אדם באשר הוא ,נשארה עדיין
בגלות
על רקע השימושים המקראיים הללו יש להבין את השימוש
בשורש קנ"ה כמכונן את מושג הקניין והבעלות האנושי.
האם המושג 'קניין' ,הנגזר מעצם ההשתייכות של נברא לבוראו,
יכול לפרנס את המושג 'קניין' מבחינה משפטית-אנושית?
הרי טמון בכך פרדוקס .ההנחה שהבריאה היא קניינו של
הבורא מחייבת על פניה את הגבלת דחף הקניין באדם .עם
זאת ,המושג 'קניין' כתשתית הפעילות הכלכלית החופשית
של האדם מניח את יכולת היצירה של האדם במסגרת מסחר,
מלאכה ובניין החברה ואת עצם הלגיטימיות המוסרית של
פעולת הקניין.
לאור הנאמר על המושג 'קניין' במקרא יש לשאול :על איזה
בסיס מוסרי-משפטי מונחת "זכות" זו? וכי לאדם  -הפרטי
והקולקטיבי  -יש זכות לקניין בבריאה שכולה של הבורא?
חכמינו במשנה במסכת פאה ,כמו במקומות אחרים בתלמוד,
שאלו את עצמם שאלה זאת ,אך לפני שנתוודע לצורת
התייחסותם אליה נסכם בתמצית את משנתו של מי ששאל
שאלה זו באופן החד והעקרוני ביותר ועיצב בתשובתו את
יסודות מסורת החשיבה המודרנית הכלכלית-פוליטית
ליברלית.
ההוגה האנגלי בן המאה ה ,17-ג'ון לוק ,בפרק "על
הרכוש הפרטי" בספר השני של Two Treatises on
 Governmentמתייחס לאותה שאלה ערכית בסיסית בה
עוסקת המשנה במסכת פאה.
בתפיסתו של לוק המצב הטבעי והראשוני של כדור הארץ היה
של "קניין א-לוהי" .במצב זה לא היה קיים רכוש פרטי והארץ
 10בראשית כה ,ט-י.
 11בראשית מז ,כג.
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שמיטה

הייתה שייכת בשותפות לכלל האנושות .הרכוש הפרטי הטבעי
והראשוני השייך בנפרד לכל אדם כפרט ,הנו גופו ,או ליתר דיוק
העבודה או המלאכה שהוא מסוגל לעשות בגופו .זכויות האדם
לכוח קניין ולרכוש פרטי נובעות מכך שהא-ל העניק לו ברכת
הידיים והדעת  -יחד הן מקנות לו את היכולת לעשות מלאכה
כדי להוציא את מחייתו מהארץ .ברכה א-לוהית זו ,הטמונה
בו ,משקפת את הרצון והחסד הא-לוהי להקנות לאדם את כוח
הקניין האוטונומי לרכוש פרטי ,בכדי להעביר את "קניינו" לבני
אנוש למחייתם .רק כוח המלאכה של האדם בשדה ,המצמיח
את החיים הטבעיים בהם הא-ל בירך את העולם ,יכול להוות
בסיס לקניין פרטי .זאת היות והיבול בשדה אינו נמצא שם
בצורה שיכולה לממש את רצון הא-לוהים לחיי האדם עד
שהאדם עצמו ישקיע באיסוף ,בקציר ובבציר לשם הפיכת
היבול למחייתו.
לוק תופס את חסדו של הבורא כאינסופי ,ומכאן הוא סובר
שהאדם מוזמן לנכס מהטבע את מה שהוא זקוק למחייתו כמעט
באופן בלתי מוגבל ,אך אין לו רשות להרוס ולהשחית .אם בני
האדם יקחו לעצמם רק מה שנחוץ להם לשם מחייתם ,יישמר
היסוד המוסרי בבסיס פעולת הניכוס של הפרט .מלאכת האדם
תהווה ביטוי נאות לעצם המוסריות הא-לוהית שהעניקה לאדם
את יכולת היצירה המתממשת במלאכה בשדה.
שאלת היסוד המקננת בתשתית תפיסתו של לוק היא שאלת
האדם ,ייעודו ותפקידו ,ובמיוחד שאלת היחס של האדם לברכת
החיוּ ת שהוא מוצא בבריאה ובשורש אישיותו ,ברכה המהווה
ביטוי מובהק לחסד הא-ל.
התביעה המוסרית הנגזרת ממציאות זו היא למעשה תביעת
היצירה האנושית עצמה  -תביעה שתצמיח בחסדה את הכלכלה
האנושית ואת הטכנולוגיה והיכולת התעשייתית .זהו היסוד
הנוצרי התיאולוגי העמוק של הקפיטליזם המודרני ,בו לא
נמצא למעשה בסיס פילוסופי מוסרי להגבלת כוחות היצירה
של האדם .המעבר של הקניין הא-לוהי בטבע לידי כוח קניין
האנושי והזכות להשתמש בו תלויים אך ורק בעצם הברכה של
כוחות היצירה שבאדם.
המסורת המקראית כפי שהיא התנסחה במשנה ,חולקת על
הפרשנות המקראית של הנצרות שהתמקדה במושג 'חסד' כפי
שלוק שיקף אותה בנאמנות .עצם הכניסה של האדם לשדה,
המסמל את מקום התממשותה של ברכת החיים הא-לוהית,
כרוך בסיכון בגלל מהותו של האופי האנושי .יכולות האדם
לנכס לעצמו את ברכת הא-לוהים שבטבע מהוות מבחן לעצם
קיומו כיצור חופשי ויוצר ,מבחן נוקב לעצם קיום תפקידו
וייעודו כאדם.
אישיות האדם יונקת מעצם ברכת הצלם הא-לוהי המקנה לה
כוחות יצירה עצומים ,אך היא גם מתאפיינת בדחפים ,יצרים
וצורכי הישרדות קיומיים ,המאיימים גם על נפש האדם וגם
על מימוש הברכה עצמה .בכל מקום שנמצא חסדו של הא-ל
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בברכת החיים ,חלה גם החובה לעיצוב גבולות לאותם כוחות
היצירה שבצלם .זוהי התביעה המוסרית שביסודן של מצוות
התורה :בכל מקום שהולך ומתעצם השימוש בברכה המיוחדת
של האדם ,תנועת הנפש הראשונית שלו חייבת להיות תנועה
של ויתור  -ויתור על עמדת היוצר ,ויתור על יכולת הניכוס,
ויתור על עצם כוח הקניין והבעלות .רק בשהייה ואף בשכחה
עצמה  -שכחת האדם את עצמו לשעה כבעל יכולות יצירה -
תיוולד ברכת היצירה האמיתית של האדם.

זכות הקניין  -חסד ,ברכה ואתגר מוסרי
במשנה ,השדה איננו נחשב לרכושו הפרטי של בעל השדה
במלוא מובן המילה ,והנכנס בו לשם ניכוס היבול לצרכיו נכנס
כאורח למקום שברכתו הא-לוהית מיועדת לכלל האדם .בכך
תפיסת המשנה דומה לתפיסתו של לוק .למשל ,שלושת
הפרקים הראשונים במסכת פאה אינם מזכירים כלל וכלל את
העניים .במובן זה מצוות פאה איננה מצווה סוציאלית בה בעל
הנכס חייב לחלק מיבולו למי שאין לו .בעל הנכס הנכנס לשדה
עומד מול הבורא ,עמידה המחייבת אותו לוותר על בעלותו
לטובת קיום בעלות הבורא .מי שמחלק את היבול לעניים
הנכנסים לשדה כדי לקצור את חלקת הפאה כאילו היא שלהם,
הוא בעל השדה האמיתי ,הקדוש ברוך הוא .בפעם הראשונה
שהמסכת מזכירה באופן מפורש את העניים (בתחילת פרק
ד) ,הרי זה בשביל לקבוע שרק במצב של סכנה לעניים  -כגון:
בפאה הניתנת בגפן מודלה או מפירות הדקל  -יש לבעל השדה
חובה לתווך ולחלק לעניים שווה בשווה.
איך הופך המפגש הבלתי-אמצעי של בעל השדה עם א-לוהים,

כל חברה שקיבלה זיכיון בשדות נפט או גז
חייבת להכיר בכך שאין לה בעלות בלעדית על
אותו משאב טבע ,והוא שייך לא-לוהים ומתוך
כך לכל תושבי המדינה .על הבעלים לחלק את
המשאב ולהניחו לעניים באופן שיהיה בר-
שימוש מיידי ,ובאופן שלא יעדיף עני אחד על
משנהו.
התובע ממנו ויתור על בעלותו ,לאירוע המכונן של כוח הקניין
של האדם ולהתהוות המוסרית של הרשות הכלכלית הפרטית?
בכדי להתבונן בשאלה זו עלינו לאתר את הנקודה בה עובר
היבול משייכות של הבורא לשייכות פרטית של בעל השדה.
נקודה זו היא הגורן .בדיוני המשנה ,הגורן היא כל נקודה בשדה,
או בסמוך לו ,אליה יובלו העומרים לשם פעולות שעיקרן הכנת
היבול לשימוש האדם .זו הנקודה הממירה את חומר הגלם
שבמלכות א-לוהים ,לחומר ְמ ַח ֶּיה במלכות האדם .על רקע זה
קיימות שתי מערכות נתינה מקבילות :חלק עיקרי ממצוות
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הנתינה  -כגון כל מערכת התרומות והמעשרות  -אינו חל לפני
סיום פעולות הגורן ,בעוד עיקר הקיום של מצוות לקט ,שכחה
12
ופאה הנו דווקא בשדה ,לפני האיסוף לגורן.
במערכת הנתינה הקיימת בשדה לפני סיום מלאכות הגורן ,אין
היבול משועבד לבעל השדה כרכושו הפרטי .למעשה ,היבול
עדיין נמצא בזירה הא-לוהית ולא בתרבות האנושית .במובן
העמוק ,במערכת זו אין עדיין קיום לחברת האדם ועל כן אין
עדיין כל מעמדות .ועוד ,מתנות העניים שבשדה אינן נחשבות
כסוג של צדקה אותה מחליט בעל הרכוש למי לחלק ,אלא -
כפי שהמשנה קובעת בהקשר של מצוות לקט " -מי ...שמניח
[שמרשה] את האחד [ללקוט] והאחד לא ,או שמסייע את אחד
מהם  -הרי זה גוזל את העניים" 13.הוויתור על הבעלות מצד
בעל השדה חושף מציאות יותר ראשונית במציאות השדה,
היינו :שהבורא הנחיל חלק מהיבול לאלו שאין להם יסוד של
בעלות.
לעומת זאת ,מערכת חלוקת תוצר הגלם הלאומי לאחר סיום
מלאכות הגורן ,במסגרת התרומות והמעשרות ,מבוססת על
ההנחה שקיימת בעלות פרטית ,ועל חובתו של בעל הרכוש
לחלוק עם המעמדות החלשים או לתרום תרומה למוקדי
הקודש בחברה .פועל יוצא של הנחות אלו הנו שבמצב של
רכוש מופקר ,חסר בעלות ,לא חלות חובות נתינה אלו .ברור
גם שבמערכת כזו קיימת זכות לבעלים לקבוע למי יועברו
תרומותיו ומעשרותיו ,שהרי זכות הנתינה היא אחד הביטויים
המובהקים לבעלות.
על רקע זה הגורן לובשת רובד סמלי מובהק כנקודת מעבר
מתחום ההופעה הברורה של העולם כרכושו של הבורא,
להופעה סמויה של מציאות זו תוך כדי התהוות רשויות
כלכליות ,פרטיות וציבוריות .הגורן משקפת את הפיכת חסד
הא-ל שבטבע הגולמי ,לחסד היוצר את המחיה הממשית של
האדם על ידי כוחות היצירה שניתנו לו.
אם כן ,מהו יסוד הזכות לקניין בה זוכה החקלאי בסיום כל
מלאכות הגורן?
ויתור על חלק מהיבול בקיום מצוות הנתינה בשדה יוצר התניה
הדדית בין האדם והבורא .אם האדם מסוגל להעלים את מאווייו
לנכס את כל ברכת יבולו לעצמו ולהעמיד במקומם את הרצון
התשתיתי לחיים של בורא העולם המשתקף במצוותיו  -ולא
רק לקיום האינטרסים שלו עצמו  -אזי רצון הבורא הוא לתת
לאדם את עולמו לפעול וליצור בו .היבול הגולמי שהפך
במלאכות הגורן לזרעים לשימוש האדם יינתן לו על ידי הבורא
כקניינו הפרטי .בכך ,הוויתור בדרך לגורן מהווה את התשתית
הקיומית למציאות המשפטית המעגנת את קניין האדם.

 12ראו :משנה ,פאה א ,ה .אמנם ניתן לקיים מצוות אלו גם לאחר האיסוף
לגורן ,אך זוהי מציאות של 'בדיעבד' מבחינה הלכתית ,ולא 'לכתחילה'.
 13משנה ,פאה ה ,ו.

על מה מוותרים היום?
התוצר החקלאי במדינת ישראל מוערך כשלושה עד ארבעה
אחוזים מהתוצר הלאומי .על אף שחיוני ביותר לנסות ליישם
יסודות אלו בשדות המדינה גם היום ,עיקר היישום שלהם חייב
לבוא בתחומים אחרים .נדמה שמה שהחליף את שדה הדגן
כבסיס הקיומי העיקרי של החברה המודרנית בה אנו חיים -
ומהווה חלק מהותי של מימוש כוחות היצירה של האדם  -הנם
שדות האנרגיה ,הנפט והגז ,ובקרוב שדות הטורבינות לניצול
אנרגיות השמש והרוח .על פי המשנה במסכת פאה ,יש מקום
לגזור כמה מסקנות הרלוונטיות לסוגיות הבוערות בתחום
חלוקת הון ומשאבים אלו.
אין כל מניעה שאנשים או חברות פרטיים ישקיעו את מרצם,
את ברכתם כ"צלם א-לוהים" ,ואת כספם בתפוקת אנרגיה ,וגם
ירוויחו מכך באופן אישי ,אלא שיש ליישם את העיקרון של
שתי מערכות הנתינה השונות.
ראשית ,כל חברה שקיבלה זיכיון בשדות נפט או גז חייבת
להכיר בכך שאין לה בעלות בלעדית על אותו משאב טבע,
והוא שייך לא-לוהים ומתוך כך לכל תושבי המדינה .על כל
בעל זיכיון לאפשר למעוטי יכולת להיכנס לשדה ו"לקצור את
היבול" בעצמם ,אלא שאין לבני אדם מהשורה את היכולות
לקצור בשדה המודרני ,ולא את המשאבים להפעלת בתי
זיקוק ומערכות צנרת מסועפות כדי להביא את התוצר לביתם
ולשולחנם .לפיכך  -כמו במקרים של גפן מודלה או פירות
שעל הדקל  -על הבעלים לחלק את המשאב ולהניחו לעניים
באופן שיהיה בר-שימוש מיידי ,ובאופן שלא יעדיף עני אחד על
משנהו.
על כן נראה שמוטל על אותן חברות בעלות הזיכיון במשאבי
אנרגיה להוביל בעצמן את התוצר  -חשמל לשימוש ביתי  -אל
מאגר שממנו כל משפחה בעלת משכורת שמתחת לסף שייקבע
בחוק תוכל לקבל חינם אין כסף .כל זאת ,עוד לפני שהבעלים
יהיו חייבים להתחלק ברווחיהם במסגרת חוק המיסוי הלאומי.
והעיקר  -ברכת ה' בארץ עדיין תלויה באותה התניה הדדית
האמורה לכונן את דרך שימוש האדם הישראלי ,גם היום,
בכוחות היצירה שהתברך בהם .כאמור ,אחת המצוות המרכזיות
המבטאות תודעה זו ,יחד עם השבת ,היא מצוות השמיטה .על
כן יש למצוא דרכים המממשות את יסודות השמיטה ,ברמת
הפרט וברמה לאומית ,כדי להחיות את אותו יסוד ביש הנברא,
"וְ ׁ ָש ְב ָתה ָה ָא ֶרץַ ׁ ,ש ָּבת ַלה'" 14.העקרונות שבמצוות שמיטת
קרקעות מחייבים אותנו היום לדאוג לכך שבשדות האנרגיה -
המהווים היום שורש המחיה האנושית ,ובפיתוחם מתגלמים
כוחות היצירה המיוחדים לאדם  -לא יפתחו מקורות חדשים,
והעיקר שיחלקו את הקיים בשווה בין כולם.

 14ויקרא כה ,ב.
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ראש ארגון 'מעגלי צדק' במבט לאחור על הישגי העמותה,
ובמבט קדימה ליעדים הבאים
ריבה פריד עם עפרי רביב
עפרי רביב ,בן קיבוץ גשר ,הוא העומד כיום בראש ארגון
'מעגלי צדק' .עפרי ,נשוי ואב לילד ,החל את דרכו לאחר התיכון
בשנה משמעותית במכינת מיצר שבראשה עמד הרב אביה רוזן,
שם נחשף לראשונה ללימודי יהדות שקירבו אותו למקורות
המקראיים .לאחר מכן יצא לשירות צבאי כקצין חי"ר .בסיום
השירות הצטרף עפרי לפעילות של 'התו החברתי'  -פרויקט
של עמותת 'מעגלי צדק' בירושלים ,ובהמשך היה יו"ר אגודת
הסטודנטים ושותף במאבק החברתי .לאחר תקופה בה עבד
באבטחה ,החליט עפרי שהוא מחפש עבודה עם משמעות וחזר
לעמותת 'מעגלי צדק'" :תפיסות העולם של 'מעגלי צדק' הן
התפיסות שהשפיעו על איך שהייתי רוצה שייראו החיים שלי".
כשחזר ל'מעגלי צדק' קיבל את ההצעה להיות המנכ"ל.
ארגון 'מעגלי צדק' ,כך על פי עפרי ,עובר היום שינויים.
"למעגלי צדק יש בעיניי תפקיד ייחודי בעיצוב תפיסת העולם
של הדור הבא .זהו התחום שבו אנחנו הולכים להתמקד בתקופה
הקרובה .אנחנו מקיימים דיבור ושיח בית-מדרשי שאותו
אנשים מאוד אוהבים ולוקחים בו חלק משמעותי ומסכימים
עליו ,אבל בפרקטיקה יש לנו קשיים .החלק המעשי לעתים
קשה יותר לעיכול ומהווה מקור למחלוקת.
כיום אנחנו רואים בעמותה בעיקר מכשיר תודעתי .המטרה
שלנו היא לגרום לכך שההשפעה של פעולותינו תתחיל לצאת
מהציבור הקטן יחסית שסביבנו ,למקומות נוספים בארץ.
חשוב לנו לאפשר לפעולות שאנו מובילים להגיע להרבה
מקומות שלא יכולנו להגיע אליהם ואנו עושים זאת דרך
מתנדבים וגופים שאנחנו מפעילים ,וגם דרך אמצעי התקשורת
המקובלים כיום  -אפליקציה ואתר שאנו מקימים בימים אלה,
לקניות עם ערך במקומות בעלי 'התו החברתי' .כיום עובדים
בעמותה עשרה אנשים ,חלקם במשרות חלקיות ,ומכאן
שהמשאבים מאוד קטנים וצריכים להיות ממוקדים".
עפרי מביא כדוגמה את נושא הפנסיה" :למרות שהמודעות
גדלה בשנים האחרונות ,יש עדיין הרבה עיוותים והרבה עושק
בתחום .זהו נושא חשוב שדורש המון עבודה ,לכן אנו פועלים
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בשיתוף עם עמותת 'תבל בצדק' ויחד איתם בונים בימים אלה
נייר עמדה ותכנית עבודה לפעולה בנושא הפנסיה".
השינוי מתבטא גם באחד ההישגים הגדולים של 'מעגלי צדק'
עד כה  -המלחמה בתופעת 'עובדי קבלן'" :כיום הנושא על
השולחן ומטופל על ידי גורמים רשמיים .גם בתחום 'התו
החברתי' אנחנו ממשיכים לנהל וללוות את התפעול היומיומי
וההשגחות דרך גורמים חברתיים אחרים  -המכינה בחנתון ,בית
הגלגלים ,ועוד".

עד כמה יש מודעות בציבור ,אצל האדם הפרטי ,ל'תו
החברתי'? האם זוג שיוצא למסעדה חושב על בחירת
המסעדה לא על פי טעמו של האוכל אלא על פי 'התו
החברתי'?
"אנחנו מאמינים שהפרויקט החדש שלנו בנושא 'התו החברתי'
יעלה את המודעות  -שגם כיום היא באופן יחסי גבוהה בציבור
מסוים  -אצל עוד ועוד אזרחים .לאחרונה ערכנו סקר בקרב
סטודנטים וקיבלנו תוצאה יפה שמעידה על כך שרבים מכירים
את הפעילות של 'מעגלי צדק' ,הרבה יותר מעמותות אחרות
בתחומה .במשאבים הדלים שלנו הגענו להישגים גדולים.
כמעט בכל מסעדה שפעלנו בה נעשה משהו לטובת העובדים.
זה לא מספיק .יש עדיין בעיית חקיקה בתחומים מסוימים,
הרבה חוסר מודעות של עובדים לגבי זכויותיהם ,והאוכלוסייה
שבה אנחנו מתמקדים' ,עניים עובדים' לדוגמה ,עדיין נעשקת -
למשל הסכום השערורייתי של גובה דמי הניהול שהם משלמים
על קופות הגמל .לא ייתכן שיגבו מאדם שמרוויח שכר מינימום
דמי ניהול כל כך גבוהים עד שלא ישתלם לו לחסוך .לא מעט
אנשים אומרים לי  -איך אחסוך ,אם אין לי היום מה לתת
לילדים שלי."...

מי עומד לצדכם במאבק הלא-פשוט הזה? האם יש לכם
לובי בממשלה?
"יש לנו קשרים עם גורמים בממשלה ,וחלק מאוהדי העמותה
נמצאים כיום בתפקידי מפתח אבל אנחנו שואפים לנגיעה
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בציבור .העמותה לא מנהלת מסע צלב לחקיקה אלא רוצה
להגיע לציבור .אנחנו מאמינים שאם תעלה המודעות מתוך
הציבור עצמו ,והוא ידחוף את המהלך ,זה ייצור תהליכים
נכונים יותר .הדרך החדשה אותה אני שואף להוביל היא לא דרך
מתלהמת .התשובות צריכות לבוא מתוך הציבור .המגזר פרטי
הוא זה שאמור לתת פתרונות לעיוות כמו דמי הניהול הגבוהים.
המגזר הפרטי או השלישי (ארגונים הפועלים ללא מטרות רווח)
ולא הממשלה ,הוא זה שצריך להקים קרן פנסיה קואופרטיבית.
אנחנו יושבים עם אנשים מאוד רציניים שמעורבים בתחום".

מה הם המכשולים הכי קשים שעומדים בדרככם?
"תהליך שינוי הוא קשה .לאנשים קשה להשתנות ואפילו קשה
להם לקבל שינוי של מישהו אחר .אפילו לציבור אוהדי 'מעגלי
צדק' קשה עם חלק מהשינויים שאנו מעוניינים להוביל .בממד
אחר ,הירידה בתרומות מחו"ל מקשה על תפקוד הארגון .אלה
כספים שהסתמכנו עליהם .קושי נוסף הוא העבודה מול משרדי
הממשלה .כידוע ,זו עבודה מול המון בירוקרטיה והמון מקבלי
החלטות .ניתן לומר שגם תרבות התשלום של 'שוטף  '90 +לא
מקלה על ההתנהלות הכספית של העמותה ...עם זאת ,בעיניי
תהליך השינוי הוא תהליך חיובי שמכריח אותנו לעשות ,לעבוד
יותר קשה".

היהודית בעיניי צריכה להשפיע על כל המהלכים החברתיים.
המסר שאנחנו מביאים איתנו צריך להגיע גם לבית החרד"לי וגם
לבית החילוני הגמור שיש בו איזו זיקה ליהדות  -מסר של צדק
ולא של צדקה .יש לנו עוד דרך ארוכה לעשות .מאז המחאה
המושג 'צדק חברתי' הפך לטעון מאוד .השאלה היא איך לא
מתעסקים רק בחלוקת המזון בתחילת החג ,אלא בתיקון המצב
שבו אנשים עובדים ועדיין זקוקים לחבילות האלה .אני מאמין
שאפשר להגיד 'צדק חברתי' ולתמוך גם בשוק החופשי .המון
אנשים מעורבים בפרויקטים חברתיים ,אבל לא במהלך מתמשך
שפועל לשינוי התנהגות ,שתורם לצדק חברתי ברוח ,שקשור
בעיניי לאחריות ,לסולידריות ,לדרך חיים ,ולא קשור לטובתו
המיידית של כל אחד מאיתנו .לכן המטרה שלנו היא חינוך
והסברה .יש עם מי לעבוד במשרד החינוך ,במינהל חברה ונוער.
יש עם מי לעבוד במשרדי הממשלה .אנחנו מבינים שצריך
עכשיו להשקיע בעבודה סיזיפית של מודעות .אנחנו שואפים
ליותר למרות שאני מזהה התקדמויות יפות ושיפור מאוד גדול
בתחומים בהם פעלה העמותה :יותר ויותר בעלי מסעדות
משלמים פנסיה ,וכשאדם מקים היום מסעדה הוא משקיע
עשרות אלפי שקלים להנגשה כמו שצריך  -שינוי שפעם היה
הרבה יותר נדיר .גם המלצרים הרבה יותר מודעים כיום לזכויות
המגיעות להם בזכות הפעילות שלנו".

בעניין הגברת המודעות  -לא חשבתם על אפשרות להגיע האם יש קשר בין תנועת הקיבוץ הדתי לבין העמותה?
יותר לתקשורת?
עופרי מספר שבעבר היה קשר משמעותי ,אך כיום הוא בא לידי
"התקשורת מחפשת סנסציות ורוע .אנחנו מעדיפים את הטוב.
לא פעם ביקשו ממני כתבים לחשוף בעלי מסעדות שלא
עומדים ברף של 'התו החברתי' אבל אני לא מעלה על המוקד.
אני מאמין שבפרסום שכזה אני יורה לעצמי ברגל".

ביטוי דרך סיוע בתרומות ("אחת נדיבה נתקבלה לאחרונה").
והוא מסכם" :אנחנו פתוחים תמיד לקלוט שותפים .פשוט
צריך למצוא דרך לחזור לשיתוף פעולה".

איפה אתה רואה את העמותה בעוד חמש שנים?
"קודם כול ,כעמותה שמקיימת עצמה ולא תלויה בתרומות .זה
בראש ובראשונה התפקיד של המערך החינוכי שאנו מפתחים.
בחזון שלי זו תהיה עמותה שמאוד משתפת את הציבור,
שיוצרת סביבה ציבור של המונים שמודעים למסר של 'מעגלי
צדק' ,עמותה שיש לה המון פעילים בהתנדבות ובני הנוער
מהתנועות השונות מתנדבים בה".
בהקשר זה מעז עפרי ואומר " :קשה לי עם זה שבבני עקיבא
משקיעים יותר בצדקה ופחות בצדק .לעומתם ,ב'נוער העובד'
עוסקים ופועלים הרבה יותר בסוגיית הצדק .אני מעלה את
הביקורת הזו כדי לאפשר למקבלי ההחלטות של תנועת בני
עקיבא להסתכל על עצמם ולשאול את השאלות".

במה אתם ייחודיים מכל שאר אלפי העמותות שקמות
כאן חדשות לבקרים?
"'מעגלי צדק' היא עמותה שיודעת להאיר את תחום החיבורים
בין העולם היהודי והזהות היהודית  -לעולם המעשי .התרבות

עמותת 'מעגלי צדק'
שואפת לקדם חברה ישראלית בה ערכי הצדק החברתי
באים לידי ביטוי מעשי במרחב האישי ,הקהילתי
והציבורי .מאז הקמתה בשנת  ,2004פועלת העמותה
לפיתוח מנגנוני עשייה המקדמים צדק חברתי לאור
מורשת ישראל .זאת ,דרך הגברת מודעות והנעת הציבור
ללקיחת אחריות ביצירת שינוי חברתי.
העמותה עומדת מאחורי פעילות חברתית וחינוכית ענפה
כדוגמת פרויקט 'התו החברתי' והמאבק נגד עושק עובדי
הקבלן .העמותה הצליחה למתג עצמה בציבור הדתי
והכללי כמי שיודעת לתרגם אמירות ערכיות לעשייה
חברתית המובילה לשינוי ארוך טווח.
'מעגלי צדק' עוברת תהליך אסטרטגי של בחינת דרכי
פעולתה ומשימותיה בחברה הישראלית .באחרונה
התקבלה החלטה להגיע לקהל רחב שעוד לא נחשף
לפעולות העמותה ולחבר את המסר היהודי והאזרחי-
חברתי לעשייה חברתית משמעותית ובעלת השראה
לציבור רחב.
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שמיטה 2015
בעין חקלאית ירוקה
כיצד ניתן לממש את רעיונות השמיטה בעידן של חקלאות ירוקה
מבלי לוותר על המצווה המקורית
איתן אביבי
"וְ ׁ ֵשׁש ׁ ָשנִ ים ִּתזְ ַרע ֶאת ַא ְר ֶצ ָך וְ ָא ַס ְפ ָּת ֶאת ְּתבוּ ָא ָת ּה.
יעת ִּתׁ ְש ְמ ֶט ָּנה וּ נְ ַטׁ ְש ָּת ּה ,וְ ָא ְכלוּ ֶא ְביֹנֵ י ַע ֶּמ ָך ,וְ יִ ְת ָרם
וְ ַהׁ ְּש ִב ִ
1
ית ָך".
אכל ַח ַּית ַה ָּש ֶׂדהֵּ ,כן ַּת ֲע ֶשׂה ְל ַכ ְר ְמ ָךְ ,לזֵ ֶ
ת ַ
ֹּ
בשנת השמיטה מצוּ וה עם ישראל בשמיטת נכסיו הגשמיים
ועזיבתם .בשמיטת הקרקעות הוא מחויב לשבות מחלק גדול
של המלאכות בשדות החקלאיים ובאיסור הנאה מתוצרתם,
ובשמיטת הכספים הוא מצווה על מחיקת חובות  -רעיון
סוציאליסטי-חברתי שמטרתו למנוע עוני העובר לדורות.
המצוות בשנת השמיטה הנן מצוות התלויות בארץ ,כך שמעיקר
הדין קיום מצוות השמיטה בימינו הוא מדרבנן ,ולפי רוב
הפוסקים ,מצוות השמיטה תלויה בהימצאותם של רוב היהודים
על אדמתם .לכן ,מאז גלות בית שני ,השמיטה אינה חלק מן
התורה ,אלא נוהגת מתוקף דברי חכמים.
למצוות השמיטה ניתנו טעמים שונים ,המבוססים בעיקר על
הניסוחים השונים בתורה ,והמרכזיים שבהם:
א .ערעור יכולת הקניין על האדמה  -ברמה החברתית
המטרה היא לתמוך בחלוקה שוויונית של תוצרת האדמה
והעבודה ,וברמה האישית המטרה היא ערעור על עצם
הבעלות האנושית על האדמה.
ב .מנוחת האדמה  -המבוססת בעיקר על הציווי "וְ ׁ ָש ְב ָתה
ָה ָא ֶרץ ׁ ַש ָּבת ַלה'" ,2בהקבלה לבריאת העולם בששת ימי
בראשית ועצירה בשבת.
ג .פנאי לעיסוק רוחני  -עזיבה זמנית של מלאכת החול
(החומר) לטובת עיסוק בקודש (ברוח).
ד .שמירת האדמה מטעם אקולוגי  -בציווי בספר שמות
נאמר שהחיות יאכלו את תנובת השמיטה ,ולא העניים.
בכך דואגת התורה לשיקום המערך האקולוגי מהשפעת
שימוש האדם בטבע .ישנם פרשנים המוסיפים גם את
 1שמות כג ,י-יא.
 2ויקרא כה ,ב.

28

טיוב הקרקע לטעמים האקולוגיים של מצוות השמיטה.
בזמן כתיבת המצוות ,רוב האנושות התקיימה מציד ומלקט
זרעים ופירות ,כאשר בתרבויות המתקדמות ,כמו באזור הסהר
הפורה ,כבר היה צאן במרעה וחקלאות מונו-קולטורה (גידול
יחיד) .כאשר מגדלים גידול יחיד במשך מספר שנים על אותה
הקרקע ,היבול הולך ופוחת בעקביות בגלל צריכה חוזרת של
אותם מינרלים שהצמח זקוק להם בכדי לגדול .הגידול הבודד
גם יוצר כר מאוד נוח למזיקים ומחלות שמורידים אף הם
בהתמדה את כמות היבול .לכן ברור הוא כי באותם זמנים היה
צורך אחת לכמה שנים ,לעשות הפסקה מהגידול בכדי לחדש
את מלאי יסודות ההזנה (מינרלים) בקרקע ובאותה הזדמנות
להיפטר מהמחלות והמזיקים ,שכאשר ניטל מהם הצמח
הפונדקאי חדלו מלהתרבות ולהתקיים.
"המהפכה הירוקה" היא כינוי לתהליך של שינוי פני החקלאות,
תוך שימוש במיכון ,תיעוש ,דשנים כימיים ,זיבול ברפש
בעלי חיים (קומפוסט) ושימוש בחומרי הדברה .זהו תהליך
שהתאפשר ,בין היתר ,בזכות המעבר לגידול במחזור
זרעים  -בכל שנה מגדלים על אותה קרקע גידול שונה וכך כל
גידול צורך מצד אחד את יסודות ההזנה הדרושים לו ,אך מצד
שני תורם לקרקע מינרלים אחרים .בנוסף ,המהפכה הירוקה
נתמכת בטכנולוגיות חדשות המאפשרות שימוש אינטנסיבי
במיכון חקלאי ובדשנים כימיים ואורגניים המספקים את כל
צורכו של הצמח .טכנולוגיות אלה אף נתמכות בבדיקות קרקע
וצמחים בכדי לבדוק חוסרים ולהשלימם .כמו כן פותחו חומרים
כימיים להדברתם של מזיקים ומחלות.
לאור האמור לעיל ,נראה כי יש לבדוק את התאמת תפיסת
השמיטה לזמננו ולהתאימה לצורכי השעה .ודוגמה לכך ניתן
ללמוד מנושא שמיטת הכספים .הלל הזקן ,נשיא הסנהדרין
במאה הראשונה לספירה ,תיקן את הפרוזבול שביטל למעשה
את שמיטת הכספים עקב הימנעות הציבור מהלוואה בשנים
הקרובות לשנת השמיטה .התקנה אפשרה למלווים להקנות את
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החובות לבית דין ,ולגבות אותם בכל זמן שירצו .תקנה אמיצה
זו נגדה את עיקר המצווה והותאמה לצורכי השעה.
בשל השלכותיהן הכלכליות המיידיות של מצווֹת שנת
השמיטה ואורח החיים החקלאי בארץ ישראל ,הייתה מצוות
השמיטה אחת הקשות ביותר לקיום במהלך הדורות .עם
הקמת המושבות הראשונות בימי העלייה הראשונה ,התעורר
הצורך להתמודד עם מצוות השמיטה ,אשר בגלל התבססות
כלכלת המושבות על חקלאות הפכה ל"בעיית השמיטה" .בין
הרבנים אשר רצו להסתמך על היתר המכירה ובין השוללים
התעורר ויכוח עז אשר נודע כ"פולמוס השמיטה" .היתר
המכירה ניתן בראשית דרכן של המושבות הראשונות על
ידי הרב יצחק אלחנן ספקטור ,ורבנים נוספים בעקבותיו,
אך הוא מזוהה בעיקר עם הרב קוק שנתמנה בתחילת המאה
ה 20-לרב של יפו והמושבות ,ונאלץ להיכנס לעובי הקורה.
מצד אחד ,רצה הרב קוק בכל מאודו לשמור את השמיטה,
אך מצד שני ,העריך הרב קוק ששמירת השמיטה כהלכתה
תביא להרס ההתיישבות בארץ ,בה תמך מאוד .על כן הוא
הורה באופן זמני לתמוך בהיתר המכירה ,שכבר נפסק להלכה

על ידי רבנים שקדמו לו ,ועל פיו ניתן למכור את הקרקע
לגויים (עם כל הבעייתיות שמשתמעת מכך) למשך שנת
השמיטה ,וליהנות בכל זאת מפרי הארץ .הרב קוק התנה זאת
בכך שיהודים יעשו בקרקעות שנמכרו רק מלאכות האסורות
מדרבנן .היתר המכירה מהווה עד היום אחד מסלעי המחלוקת
העיקריים בתוך החברה הדתית בעידן המודרני ,בין החרדים
לרוב הדתיים-לאומיים.
היום ,לאור הידע הנצבר בתחום "המהפכה הירוקה" ,אנו
חסרים את המנהיגות האמיצה כדוגמת הלל הזקן וכדוגמתם
של הרבנים שתמכו בהיתר המכירה .אני מאמין שיש לשאוף
לשינוי ולנסות לגבש אותו כך שיהיה מוסכם על קשת רחבה
של הציבור הדתי .השינוי לתפיסתי צריך להסתמך על היתר
המכירה או על תקנה אחרת מוסכמת ,ולכלול סממנים שיש
בהם אזכור למצוות השמיטה המקורית .לדוגמה :חובת
השמטת חלקה בתוך שטחי הגידול ,שתסומן כחלקת שמיטה.
בחלקה זו לא יהיה גידול ולא תבוצע בה כל מלאכה חקלאית,
השטח יושמט לשנה ויהיה משולט כ"חלקת זיכרון לשנת
השמיטה".

בשדות עין חרוד איחוד ,אותם אני מנהל ,הושארה בשנת השמיטה הקודמת חלקה שגודלה שלושים
דונם  -אותה ציינו כחלקת שמיטה ,וביתר השטחים גידלנו גידולים שהסתמכו על היתר המכירה.
השארת חלקה לא מעובדת עוררה הרבה שאלות אצל חברי קיבוץ עין חרוד איחוד והן הופנו אלי
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תמונה :פיקיויקי
יעתֵ ,הן לֹא נִ זְ ָרע וְ לֹא
ֹאכל ַּבׁ ָּשנָ ה ַהׁ ְּש ִב ִ
ֹאמרוּ ַ'מה נּ ַ
"וְ ִכי ת ְ
נֶ ֱאסֹף ֶאת ְּתבוּ ָא ֵתנוּ ?'
שת ֶאת
יתי ֶאת ִּב ְר ָכ ִתי ָל ֶכם ַּבׁ ָּשנָ ה ַהׁ ִּשׁ ִּשית ,וְ ָע ָ ׂ
וְ ִצ ִּו ִ
3
ַה ְּתבוּ ָאה ִלׁ ְשלֹׁש ַהׁ ָּשנִ ים."...
יש הטוענים שאכן ישנה ברכה מיוחדת בשנה השישית ,ויש
הטוענים שלא .אולם יש לזכור שבימינו ,גם בלי שום ברכה
מיוחדת ,כמות היבול הממוצעת גדולה פי כמה וכמה מכמות
היבול בזמן התורה .בעקבות הבצורת וחלוקת הגשמים הגרועה
שהייתה השנה ,אני חושב שהעובדה כי הופרה הבטחת הקב"ה

לאור הידע הנצבר בתחום "המהפכה הירוקה",
אנו חסרים את המנהיגות האמיצה כדוגמת
הלל הזקן וכדוגמתם של הרבנים שתמכו
בהיתר המכירה .אני מאמין שיש לשאוף לשינוי
ולנסות לגבש אותו כך שיהיה מוסכם על קשת
רחבה של הציבור הדתי
לשנה שישית יותר שופעת ומבורכת ,היא אות .במילים
אחרות :שנה שישית זאת מהווה סימן שעדיין לא בשלו
ל"כי ָתבֹאוּ ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲאׁ ֶשר ֲאנִ י נ ֵֹתן ָל ֶכם  -וְ ׁ ָש ְב ָתה
התנאים ִּ
4
ָה ָא ֶרץ ׁ ַש ָּבת לה'".
בשדות עין חרוד איחוד ,אותם אני מנהל ,הושארה בשנת
השמיטה הקודמת חלקה שגודלה שלושים דונם  -אותה ציינו
כחלקת שמיטה ,וביתר השטחים גידלנו גידולים שהסתמכו
על היתר המכירה .השארת חלקה לא מעובדת עוררה הרבה
שאלות אצל חברי קיבוץ עין חרוד איחוד ,הידוע כקיבוץ חילוני,
והן הופנו אלי .בתגובה לתשובות שהשבתי לחברי הקיבוץ
התוהים על היוזמה ,קיבלתי בהתחלה קולות של זלזול ,אך
עם הזמן הם השתנו לקולות של הבנת מהות המצווה ומקורה.
פתרון מעין זה המוצע כאן הוא תשובה יהודית-ישראלית

למצב של ביטחון תזונתי שמתקיימת בו ערבות הדדית .הדבר
שונה בתכלית השינוי מהדרך בה הולך הציבור החרדי  -שימוש
בירקות ופירות מגידול נכרי או יבוא תוצרת חקלאית מחו"ל.
זהו פתרון שאינו ישים לכלל-ישראל משני היבטים :האחד -
לא ניתן יהיה לספק את מלוא הביקוש למזון מיבוא או פירות
נכרי .השני  -מנקודת מבט של חקלאים שמשווקים את
תוצרתם בארץ ובחו"ל ,לא מתקבל על הדעת בעולם המודרני
שבכל שנה שביעית ייעלמו כל הגידולים של חקלאי ישראל
מהשווקים הישראליים ומשווקי חו"ל מבלי שייפגעו מכך מאוד
בשנים שלאחר מכן.
עניין נוסף אותו אנו למדים ממצוות השמיטה הוא שאלת
הבעלות האמיתית על הארץ .התחושה שהארץ היא שלנו
ואנו רשאים לעשות בה ככל העולה על רוחנו מקבלת כל
שבע שנים מעין תזכורת שבה מתחוור לנו למי באמת היא
שייכת .בספר בראשית מקבל האדם את אדמת הגן ומצוּ וה:
ְ
"ל ָע ְב ָד ּה וּ ְלׁ ָש ְמ ָר ּה" 5.החיבור בין המילים מבטא את נוסחת
האיזון העתיקה שבין זכות האדם לעבד את האדמה ובין החובה
שבצדה .בורא עולם מטיל את האחריות על האדם :למצוא
את האיזון בין 'לעבדה'  -ההתערבות בטבע כדי להתקיים,
ובין 'לשמרה'  -הדאגה כי התערבות האדם לא תביא לחורבן
ולקלקול .האדם מצווה על שמירת עולמו של הקב"ה.

מעלה גלבוע

 5בראשית ב ,טו.

 3ויקרא כה ,כא.
 4ויקרא כה ,ב.
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איתן אביבי ,תושב מעלה גלבוע,
אב לשלושה .מנהל את גידולי השדה של
קיבוץ עין חרוד איחוד .רואה את העבודה
בתחום החקלאות כייעוד ,ואת עבודת
האדמה כדרך חיים.

שמיטה 1958

שמיטה 1958
כיצד התייחסו לנושא השמיטה בראשית הדרך?
אברהם (רודי) הרץ
1

עיבוד מאמר שכתב לסיכום כנס שמיטה
השנה  .1958 -עם התקרב שנת השמיטה  -זו פעם שנייה
מאז קום המדינה  -עקב התגברות התעניינות הציבור בהלכות
שביעית והיתריה והוראות הרבנות לקיום המצווה ,מקיים
המוסד המשותף של המחלקה לתרבות תורנית במשרד החינוך
והתרבות ,סמינריון ללימוד ענייני השמיטה .כ 30-חברים
מרוב משקי הקיבוץ הדתי מצטרפים לחמישה ימים של לימוד
אינטנסיבי בנושא זה .עבור לא מעט מהחברים הצעירים מן
הגרעינים שהצטרפו או עומדים להצטרף למשקים ,זו הפעם
הראשונה בחייהם שבה הם נתקלים בבעיות אלו" .מן הסקטור
המושבי לא הופיע אף חבר אחד" ,כותב אברהם (רודי) הרץ,
ושואל" :האם הבעיה נוגעת להם פחות ,או שמא די להם
לבצע הוראות מבלי להתעמק בפרשה ,לדעת ,להבין ולהסביר
לחברים?".
התכנית הייתה עשירה ומקיפה וכללה :סוגיית שביעית ,שמיטה
למעשה ,שמיטה בתקופת המשנה והתלמוד ,בעיות ההיתר
במקורות ותולדות ההיתר בימינו" .לרשות הסמינריון עמדו
מורים מעולים ,תלמידי חכמים ובעלי מקצוע בשטח זה",
משתף רודי את הקוראים" ,שררה אווירה של לימוד .גם בלי כל
קשר בין החומר הנלמד ובין המציאות המשקית הכלכלית שלנו,
היינו נהנים מההתייחדות עם נושא היסטורי ולימודי מעניין
כשלעצמו .ועתה ,כשהקשר הזה ישנו ואנו שואפים לטפחו
ולהחיות אותו ,על אחת כמה וכמה .דבר אינו יכול להמחיש את
הרציפות החיה של הדורות מאז ההיאחזות הראשונה בארץ,
דרך גלויות ושיבה ועד עתה ,יותר מהרצון ללמוד ולקיים את
התורה ,שבזכותה היינו ונהיה לעם .ההיסטוריה אינה עוד
עבר המתגלה להסתכלותנו ולחקירותינו לאחר שהורדנו את
אבק העתים ,אלא חלק מחיינו היומיומיים שבהם מתווכחים
האחרונים עם הראשונים".
הסמינריון התקיים באכסניית הנוער בבית וגן" .הבית היפה,
הסידורים הנאים והנוף הירושלמי רב הוד הקדומים הוסיפו
להרחבת הדעת" ,מתאר רודי ומסכם מנקודת מבטו את תוכן
הדברים ומסקנותיו:
"בימי בית ראשון לא קיימו כלל יובל ושמיטה .הגלות נחשבה
כעונש על הזנחת המצוות האלו .אורך הגלות היה כמספר שנות

השמיטה והיובל שלא קוימו .עם שיבת ציון קיבל העם באופן
חגיגי לקיים את כל התורה וגם שמיטת כספים וקרקעות.
גם אז כבר היו חילוקי דעות ,האם שמיטה בזמן הזה היא
אתם
מדאורייתא ,כי שמיטה קשורה ליובל וביובל נאמר " :ו ְּק ָר ֶ
ְדּ רוֹ ר ָ ּב ָא ֶרץ לְ כָ ל י ׁ ְֹש ֶב ָיה" 1,ומפרשים' :כשכל יושביה עליה' 2,זאת
אומרת :כשרוב כל שבט ישכון בנחלתו.

שנות השמיטה היו לפעמים שנות רעב ממש.
ידוע הדבר ממקורות רבים .המדרש מספר
שהגויים היו מתלוצצים ומלעיגים .הכניסו
גמל עטוף שק לתיאטרין .שאלו" :למה
הגמל מתאבל?" ,ענו" :היהודים הללו שומרי
שביעית הם ואין להם ירק .אכלו את החוחים
של זה .האין לגמל זה אפוא סיבה להתאבל?"
בזמן בית שני לא ישב רוב העם בארץ והשבטים ודאי לא על
נחלתם .כשישראל היה מעלה מס למלך פרס ,בזמן אנטוניוס,
הורדוס ויתר המושלים שהיו משועבדים לרומי ,לא היה דרור
ולכן לא היה יובל .משום שגם שמיטה לא הייתה מדאורייתא,
אלא מדרבנן.
מימי עזרא עד המאה הרביעית ואולי גם יותר מאוחר  -זאת
אומרת ,בתקופה של בערך אלף שנה  -קיימו יהודי ארץ
ישראל את השמיטה כהלכתה .אך גם אז קיום המצווה היה
כרוך בקשיים עצומים ובקורבנות קשים .שנות השמיטה היו
לפעמים שנות רעב ממש .ידוע הדבר ממקורות רבים .המדרש
מספר שהגויים היו מתלוצצים ומלעיגים .הכניסו גמל עטוף שק
לתיאטרין .שאלו" :למה הגמל מתאבל?" ,ענו" :היהודים הללו
 1הדברים התפרסמו ב'עמודים' ,גליון  141תשי"ט ,ו ושובצו מאוחר יותר
בספר נושא אלומותיו.
 2ויקרא כה ,י.
 3בבלי ,ערכין לב ,ע"ב.
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יטה  .רחל כוכבא
ְׁש ִמ ָ
רוֹ ָצה ָה ָא ֶרץ ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת
לְ ַמ ַען ָּתנו ַּח,
וְ כָ ל ַה ָדּ ִרים ָע ֶל ָיה
ְ ּב ַר ֲח ִמים
יֹאכְ ל ּו ֶאת ּ ֵפרוֹ ת ֲע ָמ ָל ּה
יחנִ ִ ּיים
ַה ְּמתו ִּקיםָ ,ה ֵר ָ
ִמ ׁ ּ ֵשש ׁ ָשנִ ים
ְמ ֻצוּוֹ ת ְ ּב ָרכָ ה.
ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים
ישית נֶ ֱח ֶר ׁ ֶשת
ֲח ִר ׁ ִ
ִע ֶ ּק ׁ ֶשת
לִ ְת ָל ִמים נִ ְת ֶל ֶמת
נֶ ֱח ֶר ֶצת
ְ ּבזֵ ַיעת ַהזּוֹ ְר ִעיםּ ְ ,ב ִד ְמ ָע ָתם,
ִמ ְת ַל ְח ַל ַחת
ְמ ַצ ַּמ ַחת שְׂ דוֹ ֶת ָיהְּ ,כ ָר ֶמ ָיה,
ְמגַ ֶדּ ֶלת ֲע ֵצי ַמ ָּט ֶע ָיה
ְּתבו ָּא ָת ּה ְ ּבחֹם ְמ ַע ֶּט ֶפת
ַעד ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ֶס ֶפת.
ׁ ַש ָ ּבת ָל ָא ֶרץ
ָ ּבנֶ ָיה ׁשוּב נָ ִחים ְ ּב ֵח ָיק ּה
ַמ ִּטים ָאזְ נָ ם לִ נְ ׁ ִשימוֹ ֶת ָיה
ָלרו ַּח ַה ׁ ּ ָש ָבה ֵא ֶל ָיה
וְ ִהיא
ֵמ ֲא ִחיזָ ָתם ָהאוֹ ֶה ֶבת
ַאט ַאט נִ ׁ ְש ֶמ ֶטת
ו ְּבגַ ְע ּגו ַּע ֵאינְ סוֹ ף
ְ ּב ֶע ְדנָ ה
ׁ ָש ָבה לְ בוֹ ְר ָא ּה.
מגדל עוז

שומרי שביעית הם ואין להם ירק .אכלו את החוחים של זה.
האין לגמל זה אפוא סיבה להתאבל?" .לכן הייתה דרושה גבורת
נפש גדולה לעמוד בחומרת איסורי שביעית.
הלל ראה צורך להתיר שמיטת כספים על ידי פרוזבול (מסירת
חובות לבית דין) ,רבי ינאי התיר עיבוד קרקע במידה שבעלי
הקרקע אנוסים לשלם ארנונה לשלטון הזר ,אך לא יותר מזה.
בימי הביניים ,עם התחדשות היישוב היהודי בגליל  -לא
התעוררה הבעיה .ייתכן שהיקף החקלאות וחלקה בכלכלה לא
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חייבו להתייחס אליה באופן מיוחד .ה'שולחן ערוך' ,שנכתב
בזמן ההוא ,לא מזכיר הלכות שמיטה.
מאז ועד היום הזה היא עומדת וצפה בכל פעם .ההתלבטות
עברה במשך שבעים השנים שעברו מאז ,שלבים רבים .בתהליך
הדינמי של בניין הארץ ,שהגיע בהקמת המדינה לשלב מכריע,
השתנו התנאים והנסיבות במהירות רבה וטרם הגענו ליציבות.
בימי פתח תקווה והמושבות ,לבשה השאלה צורה אחרת מאשר
היום .אז הייתה רוב החקלאות מבוססת על נטיעות ,שלגביהן
יש אפשרות של הקלות ,משום שאין צורך בזריעה וקצירה,
שהן אבות מלאכה ,האסורים מדאורייתא (בזמן ששמיטה
מדאורייתא) .עבודה ערבית הייתה ממילא נהוגה במשק יהודי.
גם לא הייתה מוטלת כל אחריות ממלכתית במסגרת כלכלת
המדינה על החקלאות העברית .מאידך החקלאות וההתיישבות
היוו את היסוד היחידי להתחדשות היישוב .הרחבת המפעל
והעלייה היו קשורים בהצלחת החקלאות .משום כך סבר אז רבי
יצחק אלחנן ,מגדולי התורה בזמן ההוא ,ואליו פנו ,שיש למצוא
דרך להתיר עבודה בשביעית על ידי מכירת קרקע לגוי .אך
כבר אז נחלקו הדעות ,אם נכון הוא להקל על יישוב הארץ על
ידי היתר העבודה או במכירת קרקע לגוי .ברור שזאת הייתה
מכירה פיקטיבית כגון מכירת חמץ לפני פסח .אך צורת המכירה
צריכה להיות מכירה ממשית .היו גם אז ויש היום חילוקי דעות
האם מותר למכור קרקע בארץ ישראל לגוי ,משום "לֹא ִתכְ רֹת
4
ָל ֶהם ְ ּב ִרית וְ לֹא ְת ָח ֵ ּנם"" - 3לא תחנם  -לא תתן להם חניה",
אך הפסוק מתפרש לגבי עבודה זרה ,ומוסלמים אינם נחשבים
כעכו"ם .רבני ארץ ישראל ובראשם הרב קוק זצ"ל קיבלו דעתו
של רבי יצחק אלחנן ופרסמו את ההיתר.
ההתפתחות הגדולה של החקלאות העברית ,הופעת ציבור דתי
גדול החי על החקלאות ,השינויים של המשימות הפוליטיות,
הביטחוניות והכלכליות ,נתנו את אותותיהם גם בדיני הרבנות,
מפקידה לפקידה .ההיתר ניתן תמיד לשמיטה אחת כהוראה
לעם ,מתוך תקווה שהנסיבות תשתנינה ותאפשרנה שמירה
שלמה יותר של מצוות שביעית .לכן ,לפני כל שנת שמיטה
מתחדשים הדיונים.
כיום הפלחה וגידולי שדה תופסים את השטח הרחב ביותר
בחקלאות .היום אין עוד לדבר על עבודה ערבית .פעם הייתה
זאת שאלת ביטחון ,היום אין ערבי מצוי אצלנו .מצב העניינים
מחייב את הרבנות שלא להסתפק עוד בהוראות כלליות,
אלא לבאר כל פרט ופרט של ביצוע העבודות המותרות.
חבר הרבנים של 'הפועל המזרחי' ,ובמיוחד רבנים המקורבים
ליישובי החקלאות ,עשו עבודה גדולה והציעו הצעות מפורטות
שנתקבלו על ידי הרבנים לקראת השמיטה בתשי"ב.
יש היום מערערים רבים על הבסיס החוקי של היתר מכירת
קרקע ,לא רק מבחינת ההלכה אלא גם מבחינת חוק המדינה.
 4דברים ז ,ב.
 5בבלי ,עבודה זרה כ ,ע"א.
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היום רובו של שטח המדינה בבעלות המדינה ,או קק"ל .האם
מותר לפי תקנות קק"ל ולפי חוקי המדינה לבצע מכירת רוב
השטחים מבלי שזאת תהיה מכירה פיקטיבית גלויה ,שאין
לה אפילו צורה נאותה של מכירה? על שאלה זו לא קיבלנו
תשובה.
אך בכל אופן יש לומר שהשיטה הזאת מכוונת את הבעיה
בעניין הכלל ,ולא של יחידים בלבד .כל פתרון לעתיד לבוא
צריך להיות מושתת על תפיסה זו .אין אנו עדיין בסוף
ההתפתחות .יתכן שימצאו פתרונות מבלי להזדקק למכירה -
אולי יש לחזור להצעה של הנצי"ב ,שהעדיף הפקרת הקרקע על
פני המכירה .ייתכן שעצם התפיסה לחלוקת הארץ כפי שהיא
נעשית היום אינה סופית .הדיון עדיין נמשך.
מאידך ,אין אנו סבורים שהדרך של קיבוץ חפץ חיים ,המבוססת
על פסק הלכה של 'החזון איש' ,תיתן לנו את הכיוון הנכון.
השיטה הזאת מבוססת על שורה של היתרים שהם כשלעצמם
לא פחות דחוקים .הם כידוע מקדימים את הזריעה לראש
השנה ,דבר שאסור בהחלט מצד הדין המקומי .משום כך הם
משנים את סדר מחזור הזריעה וזורעים על שטחים שהיו
מיועדים לפי הסדר הרגיל לגידולי קיץ .על ידי כך נחשבים
השדות האלה כשדות בור ובשדות בור מותר לאסוף ספיחים.

יש היום מערערים רבים על הבסיס החוקי של
היתר מכירת קרקע ,לא רק מבחינת ההלכה
אלא גם מבחינת חוק המדינה .היום רובו של
שטח המדינה בבעלות המדינה ,או קק"ל.
האם מותר לפי תקנות קק"ל ולפי חוקי המדינה
לבצע מכירת רוב השטחים מבלי שזאת תהיה
מכירה פיקטיבית גלויה ,שאין לה אפילו צורה
נאותה של מכירה? על שאלה זו לא קיבלנו
תשובה
קשה לעכל את ההשוואה בין שדה בור ,שהתבואה גדלה
מעצמה ובין שינוי במחזור זרעים שבכל זאת אנו זורעים במכוון
על מנת לגדל תבואה ,אם כי לא לפי המחזור התקין1/12 .
מהשדה יימסרו לבית דין וקוצרים אותו כבאי כוח של בית דין.
בעונת האביב אין הם זורעים.
לדעתנו ,צריכה להכריע כאן הגישה הציבורית .אין אנו יכולים
להסתפק בדרך המאפשרת למשק אחד ,או אפילו לכל משק
דתי היום ,להתקיים בו .ייתכן שמשקים רבים יכולים להחזיק
מעמד בהפסדים הכרוכים בדרך זו .ברור שבמידה שמשק יותר
גדול ומפותח ובמידה שגידולי השדה תופסים אחוז גבוה יותר
מכלל המשק ,נעשה הדבר יותר חמור .ייתכן שגם אנו יכולנו
לעמוד בהפסד זה (ובוודאי לא נרצה להזדקק לקרנות שמיטה),

סמינר שמיטה ,ארכיון הקיבוץ הדתי
אך אף על פי כן אין אנו יכולים לראות פתרון בדרך זו כי הוא
לא ניתן לביצוע על ידי החקלאות הישראלית כולה .זאת
אומרת שיכולנו לבצע אותו רק בזכות אותם החקלאים שאינם
שמים לב לשמיטה .כנגד זה טוענים שבזמן שכל חקלאי הארץ
ירצו לקיים את השמיטה כהלכתה ,תימצא גם דרך לכך ואין
לנו לדאוג היום .נראה שהצעה כזאת היא תמימה או מיתממת.
אין אנו חוזרים למצב שבו רוב האוכלוסייה התפרנסה על
משק חקלאי ,שהיה בנוי בראש ובראשונה על אספקה עצמית,
ואנשים ידעו להסתפק במועט.
במשק המודרני רק אחוז קטן של המפרנסים עובד בחקלאות
שמתפקידה לייצר מזון לאוכלוסייה כולה ,החיה ברמה גבוהה.
גם במסגרת זו אין אנו אוטרקים .אנו תלויים ומשולבים
בכלכלת העולם .אין אנו יכולים בכל שנה שביעית לנתק את כל
הקשרים האלה מבלי לערער את קיום משק המדינה מיסודו.
גם הפרוזבול וגם היתר עיסקא ,ניתנו בזמנו כהוראת שעה
ואנו חיים עדיין על פי ההיתרים האלה .אין לנו להניח שלגבי
שמיטה תהיה חזרה למצב כפי שהיה קיים בזמן הבית השני .אין
ההיתר הנוכחי מספק אותנו ובוודאי גם לא את אלה החותמים
עליו .אין זה אפוא סוף פסוק .במידה שיהיו חקלאים דתיים,
הרואים את עצמם אחראים לדת ,ומדינה ,יימצאו פתרונות
נאותים לקיום מצוות שביעית".

אברהם (רודי) הרץ ז"ל היה חבר קבוצת
יבנה ואחד ממייסדי ומנהיגי תנועת הקיבוץ
הדתי בראשית שנותיה .היה שליח עלייה
בגרמניה הנאצית ,הקים את כפר הנוער הדתי,
"גבעת וושינגטון" ,ואת ישיבת כרם ביבנה ,כיהן
כראש המועצה האזורית "חבל יבנה" ועוד.
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שמיטות אישיות משפחתיות
מגרש המשחקים של המלאות וההיעדר
קובי שטיין
שמיטה  -איזו מילה .מה זה בכלל אומר לשמוט? האם משמעה
פשוט לעזוב דבר מה? ואילו דברים אני מוצא את עצמי עוזב
ביום-יום השגרתי שלי?
כאשר התיישבתי לחשוב על שמיטות אישיות ,מצאתי את
עצמי מתמקד בשתי שמיטות הפוכות ושתיהן קשורות
במשפחה .השמיטה הראשונה מביאה עמה תחושה של מלאות
רגעית המנכיחה היעדר בו לא הכרתי קודם ,בעוד השנייה
מביאה עמה תחושה של היעדר אשר מנכיח מלאות ,היעדר
התובע את הכרת הטוב .בנקל אוכל לאפיין את שתי השמיטות
הללו כשמיטה של יום חולין ושמיטה של יום השבת.

שמיטה של יום חולין
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המחקר אשוב עת יישנו הם במיטתם ,והלילה יאפשר שוב את
השקט הדרוש למלאכת המחקר.

שמיטה של יום השבת
בוקרו של יום השבת .השעה  7:30ואני ער כבר כשעה וחצי עם
הילדים .אשתי עוד נמה את מה שנותר משנת הלילה .בינתיים
הילדים ואנוכי כבר קראנו ספרים ,שיחקנו בפאזלים ,אכלנו
דגני בוקר ואם התמזל מזלי אף הספקתי לשתות קפה ולטעום
מעוגת השבת .זה הוא זמן מיוחד של כיף עם הילדים .זה הזמן
שלנו ליהנות ברוגע .אין טלפונים ,אין וואטסאפ ,אין מחשב
ואין מטלות .אין לחפש חברים מהגנון כדי ללכת אליהם או
להזמין אותם אלינו .רק הילדים ואני בכיף .עם הזמן ,אשתי
מתעוררת ואני ניגש להכין לה קפה .אנחנו רוויי נחת מהמשפחה
שלנו .אך הזמן אץ ורץ לו ,עוד מעט ואצטרך לעזוב את הבית,
את הילדים והמשפחה וללכת לתפילת השחרית .אילו תחושות
עולות בי עם התקרב השעה  ?8:00התחושה העיקרית היא
תחושה של עקירה .זו תחושה שעלי להניח את המשפחה
ולהתפנות אל התפילה .אני יודע שלא תהיה בתפילה כל חוויה
ממלאת עבורי (לצערי) .אני כמובן גם יודע שאין זה מפחית
במאומה מחשיבותה .באותם הרגעים אני יודע בדיוק מה עלי
לעשות  -עלי לשמוט את המשפחה ולהתמסר אל עבודת ה'.

יום ראשון ,או שני או רביעי ,סתם יום של חול .השעה ,15:45
עוד רגע קט עלי לעזוב את עבודתי ,שכן הנה וכבר הילדים
יפתחו את הדלת עת חזרתם מהמסגרות החינוכיות בהן הם
שוהים .אילו תחושות עולות בי באותם רגעים? האמת אשר
קשה להודות בה ,היא שאני חש אי־נחת מסוימת .זהו מעבר
מחלק אחד של היום  -חלק של מיצוי הזמן ,חלק של חדוות
יצירה ,חלק של השקעה מחשבתית ולימודית ,אל חלק אחר -
חלק של העברת הזמן ,של הכרח ,ויש בו אף מימד מסוים של
שעבוד .המחקר  -בו אני שקוע ואליו אני מקדיש את מירב
זמני  -לא עושה רעש ובלגן ואינו תובע את תגובותיי הרגשיות.
הילדים ,לעומת זאת ,קוראים לי ,קופצים עלי ,צועקים אלי
ועלי ,ויש להם רצונות ומאוויים ,אליהם אני נדרש להפנות את
תשומת לבי.

מה שמיוחד כל כך בשתי השמיטות ,אלו הרגעים שמגיעים מיד
לאחריהן.

אל תבינו אותי לא נכון .אני מאוד אוהב את ילדיי ואת הזמן
שיש לי איתם ,אבל לפעמים  -וזה ממש לא פופולרי לומר
זאת  -התחושה היא שהזמנים בין  16:00ל ,18:00-בין החזרה
הביתה לתחילת הרצף הריטואלי של ארוחת ערב ,מקלחות
ושינה ,אינם ממלאים כמו אותם זמנים בהם אני יושב ליד
המחשב ,קורא וחוקר ,לומד ,כותב ויוצר .כאשר השעה 16:00
קרבה ,ברור לי כשמש מה עלי לעשות  -עלי לשמוט את
העבודה ולהתמסר אל המשפחה ,אל הילדים ואל היחד שאנו
יוצרים בפעולות הגומלין שלנו האחד עם השנייה והשלישי .אל

אחר הצהריים ,עת הילדים חוזרים מהמסגרות שלהם ונכנסים
מבעד למפתן ביתנו זהו אחד הרגעים הממלאים ביותר של
היום .הוא ימשך דקה או שתיים לכל היותר  -אבל אלו תהיינה
דקתיים יקרות מפז .איזו שמחה ממלאת אותי כשאני רואה
אותם ,מחבק אותם ומאמצם אל חיקי .שפתיי ,המוצאות את
לחייהם ,ואהבתי אליהם כמו חסרות מעצורים ,כשטף של
נהר פרא .תחושת הגעגוע אותה לא חשתי במשך כל אותו
היום פתאום ממלאת אותי ואני חש את החוסר שהיה לי בעוד
קטנטנים אלו בילו את יומם מחוץ לטווח של בבת עיני .כמעט

המיוחד והמשותף לשתי השמיטות
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שמיטות אישיות משפחתיות

בוקרו של יום השבת .אני ער כבר כשעה וחצי עם הילדים .זה הזמן שלנו ליהנות ברוגע .אין
טלפונים ,אין וואטסאפ ,אין מחשב ואין מטלות .אך הזמן אץ ורץ לו ,עוד מעט ואצטרך לעזוב
וללכת לתפילת השחרית .אני יודע שלא תהיה בתפילה כל חוויה ממלאת עבורי (לצערי) .אני
כמובן גם יודע שאין זה מפחית במאומה מחשיבותה
שדמעה עומדת בעיניי בכל מפגש מחודש שכזה .הפער בין
תחושה זו לבין התחושה שקדמה לה רק בכמה רגעים הוא מסוג
הסתירות הרגשיות שאין השכל נדרש לפותרן .מרגע המפגש
ועד לשאריתו של אותו היום אינני עוד חוקר העמל על השלמת
הדוקטורט ,אלא אבא ואיש ובן-זוג ,אשר זמנו נתון לרצונותיהם
וצרכיהם של זאטוטים .באותם הרגעים אמנם העבודה נשמטה,
אך המשפחה אומצה.
ובבוקר השבת ,עת אני צועד במשעוליו של הקיבוץ לעבר
בית הכנסת ,אני מחייך לעצמי בעודי חושב על השפע בו חנן
אותי הקב"ה .אני חושב על תחושת העקירה מחיק המשפחה
ומודה על אותה תחושה המנכיחה עבורי את כל הטוב לו זכיתי
במשפחה כל כך אוהבת .באופן פרדוקסלי ,דווקא הצורך
לשמוט הוא אשר מאפשר לי להתבונן ממרחק על כל אותו
הטוב ולברך עליו .אני צועד לכיוון בית הכנסת ויודע שאת
התפילה האמיתית שלי אמרתי בלבי במהלכה של הדרך אליו.
את ההודיה השקטה ,הכנה והאותנטית שלי לקב"ה שום סידור
לא יוכל להכיל במילותיו.
שתי שמיטות אישיות אלו ,כה שונות וכמעט הפוכות הן האחת
מרעותה ,ברם הן גם כה דומות .לשתיהן מרכיב משותף של
הפסקה חדה בפעולה הממלאת אותי ,ומעבר אל מה שכעת
אני נדרש לעשותו .זוהי שמיטה באופן המילולי ביותר שלה.
הדברים נשמטים מהידיים ,ועלי להתפנות לעיסוק אחר כל כך
במהותו ובחשיבותו מזה שקדם לו .אכן גם הדברים בהם עסקתי
קודם השמיטה חשובים ומשמעותיים וגם אלו אשר מצדה השני
של השמיטה .לכן ,על אף שרגע המעבר מעיסוק אחד אל השני
והציפייה לקראתו טומנים בחובם תחושות מעכבות ,תחושות

של אי-חשק ורצון להישאר שקוע במצב הקודם  -אני מברך על
הצורך בשמיטות אלו .אני מברך על כך שהמציאות קוראת לי
להרים את הראש מהמחקר ולהתפנות אל המשפחה ,כמו שהיא
קוראת לי להתנתק לרגע מהמשפחה ולהתפנות אל עבודת ה'
של בוקר השבת.

וחוזר חלילה...
כאשר אני מנסה לארוג את חוויות השמיטה האישיות הללו
לכדי תובנה על השמיטה הקרבה ,שמיטת הקרקעות ,אני
מוצא עצמי חושב על כך ש"שמיטה" הנו שם חלקי ביותר
לכל המכלול בו אנו חיים .מצד אחד ,שמיטה מייצגת את מה
שנעזב ,את המקום ממנו אני נעקר או עוקר את עצמי ,לא תמיד
בקלות .עם זאת ,קיים גם צד שני ,הצד המשלים ,והוא הצד של
הכרת הטוב .הכרה זו מתעוררת מתוך ההיעדר אשר תמיד היה
שם ,רדום ,אך מרים ראשו וניעוֹר כאשר מתפנים אל הדברים
והאנשים החשובים באמת .נראה לי שלשמוט זה בראש
ובראשונה לחוש בהיעדר מתוך המלאות ,ולחוש במלאות מתוך
ההיעדר .לחיות זה לשמוט על מנת לאמץ ,ולאמץ על מנת
לשמוט ,וחוזר חלילה.

קובי שטיין ,חבר קבוצת יבנה ,בן
 ,31נשוי ואב לשניים .בוגר תואר ראשון
בפסיכולוגיה ופילוסופיה יהודית בבר-אילן,
וכיום עמל על התואר השלישי בפסיכולוגיה
שיקומית קלינית באותו המוסד.
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שמיטה

שנת השמיטה שלי
מה אפשר לעשות בשנה שבה לוקחים
פסק זמן מהחיים ויוצאים להיפגש
ריבה פריד עם תא"ל (מיל') רם שמואלי
רם שמואלי נולד וגדל בכפר יהושע ,גר בכרם מהר"ל ,דור
שלישי למשפחת חקלאים ואב לארבעה .בפנקס השירות
הצבאי שלו רשימת תפקידים בכירים בחיל האוויר .אנחנו
נפגשים כדי שיספר לי על השמיטה הפרטית שלו  -שנה של
פסק זמן שלקח לעצמו לפני שש שנים ,בתחילת יולי ,2007
כשפרש מהצבא.
"לאורך כל השנים נשארתי חקלאי" ,הוא מציין כבר בתחילת
המפגש" ,יש לי משק פעיל בכרם מהר"ל .אנו מחזיקים אותו
כדרך חיים ,ועובדים בו רק אנחנו  -המשפחה וחברים .זו לא
הפרנסה שלנו .כיום יש לי מטע זיתים ואנחנו מייצרים שמן
זית".

ספר לי קצת על הרעיון לצאת לשנת שמיטה אישית
"כשהשתחררתי ,היה לי חלום ברור .שלושים שנה בדרך
הצבאית עסקתי בחינוך ,בלהיות דוגמה אישית שמכוונת איך
הדברים צריכים להיות ולהיעשות .החלום שלי היה לצאת
החוצה ולהכיר את החברה הישראלית .יכולתי ללכת לתחום של
התעשייה הצבאית או להיות טייס באל-על ,אבל רציתי לפני
הכול לעשות מיפוי עצמי ולגלות איפה אני יכול לתרום הכי
הרבה .ישבתי ובניתי תכנית עבודה אישית ,בדיוק כמו שעשיתי
בתפקידים השונים שמילאתי .במשך שמונה חודשים מיום
שהשתחררתי ,הסתובבתי בדרכים על מנת להכיר את החברה
הישראלית כולה".

מה הניע אותך למסע הזה?
"סבא שלי לימד אותי משפט' :אם אתה יכול לתת  -אתה חייב
לתת' .אם התברכתי ביכולת מסוימת בתחום החינוך ,ביכולת
לעשות חיבורים ולתת השראה  -לא יכול להיות שאשב בבית
ואחביא את היכולות האלה .שלושים שנה אמרתי לחיילים שלי
שכל אחד צריך להוציא מעצמו את המקסימום ,אז איך אלך
לעשות לביתי ברגע שאני משתחרר."...
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איך זה עובד? מה היה סדר היום שלך?
"פשוט קמים בבוקר ,מניעים את האוטו ונוסעים .סדר היום
התגלגל מפגישה לפגישה ,וכל פגישה הולידה עוד פגישות
שפותחות פתח למעגלים שונים שאיתם יש לי עניין להמשיך
ולהיות בקשר .היתרון שלי במסע היה שלא באתי בשם מישהו
ולא במעמד כלשהו ,וזה פתח כל דלת ,גם דלתות שאם יבוא
אליהן מישהו מהצד הרשמי הן לא ייפתחו .אין דלת שלא
נפתחה בפניי".

מה זה אומר "כל דלת"?
"דלתות של חרדים ,של ערבים ,של דתיים  -של כולם .אומרים
שהצבא הוא כור היתוך ,אך במהלך הזמן הבנתי שהוא לא
באמת מאחד את כל קצוות החברה הישראלית .בשנה הזו
נמשכתי ללכת דווקא לשונים ,בעיקר למי שלא מכירים באופן
טבעי .לא נתקלתי בשום מקום בתחושה של חשד .היה כיף
אמיתי".

תן דוגמה למפגש שנצרב בזיכרונך במסע הזה.
"אחד המפגשים המשמעותיים היה עם מפוני גוש קטיף ביתד.
כשהייתי בצבא ,ידעתי לגייס את החיילים שלי לעזרה בהעברת
החממות .חשבתי שמתפקידי ללוות אותם גם אחרי הפינוי ולכן
היה זה אך טבעי להגיע גם בתור אזרח .קיימתי שם פגישה עם
הרב רפי פרץ ועם שלמה קוסטינר ,ועד היום אני מוזמן להגיע
למכינות ולהרצות בפניהם".
מאז המסע עברו שש שנים " -ניתן לומר שהוא ממשיך עד
היום" ,אומר רם ומסביר" :אני ממשיך לפתוח עוד ועוד דלתות,
כמו למשל את דלתו של ראש העיר של בועיינה-נוג'ידאת
שנפתחה לי אחרי המסע ,ושם שמעתי סיפור מדהים .ראש
העיר סיפר לנו שבליל אסון המסוקים הוא ישב וראה כמו כל
אזרחי המדינה במשך כל הלילה את מראות האסון בטלוויזיה.
בבוקר קיבל טלפון' .אבו אסעד' ,אמרו לו מהעבר השני של
הקו' ,יש לנו בעיה .אחד מהנופלים באסון המסוקים הוא
מהיישוב הררית ואין לנו איפה לקבור אותו כי אין בית עלמין
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סבא שלי לימד אותי משפט' :אם אתה יכול לתת  -אתה חייב לתת' .אם התברכתי ביכולת
מסוימת בתחום החינוך ,ביכולת לעשות חיבורים ולתת השראה  -לא יכול להיות שאשב בבית
ואחביא את היכולות האלה
ביישוב .אנחנו מתקשרים כי בצמוד לגדר של היישוב ישנו שטח
מתאים ,אבל גילינו שזהו שטח ששייך לך אישית" .ראש העיר
סיפר שברגע ששמע זאת ,ענה בלי לחשוב יותר מדי' :האדמה
שלי  -היא שלך' ,ונתן את השטח כדי שיעשו ממנו בית קברות.
כשנודע הדבר בעירו' ,זכה' ראש העיר להרבה קיתונות של
רותחין ואפילו לכינוי 'בוגד' .מן הצד השני ,מלבד אריק שרון,
אף אחד לא הוקיר תודה על המעשה ההומני שלו .כששמעתי
על כך החלטתי לטפל בזה  -סיפרתי את הסיפור לחבר שכיהן
אז בפיקוד צפון וביקשתי ממנו לבוא באופן רשמי ,לקיים טקס
ולהעניק לראש העיר את הכבוד המגיע לו .כעבור כמה שבועות
הופענו אצלו ,הענקנו לו תשורה אישית ודאגנו לצלם את
האירוע ולתת לו את התודה המגיעה לו.
זו דוגמה לכך שברגע שאתה יוצר מפגש אמיתי בין אנשים -
אפשר להגיע להמון דברים.
במהלך המסע ,זיהיתי צורך מאוד גדול למפגשים בין-אישיים.
קיימים חוסר הבנה ובורות תהומיים בין המרכיבים השונים של
האוכלוסייה בישראל ,והבנתי שרק דרך המפגשים ניתן לגשר
ביניהם .המציאות שמשתקפת לפעמים דרך התקשורת לא
מציגה את התמונה כפי שהיא .למשל :בנושא גיוס החרדים
נעשה קמפיין ששכנע את כולנו שהחרדים לא רוצים להתגייס.
במפגשים שלי גיליתי שיש דווקא תור של אנשים  -חרדים
וערבים  -שרוצים לעשות שירות לאומי ובעצם אין מקום
לכולם .פשוט צריך להושיב אנשים  -לא פוליטיקאים ,אלא
אנשים עובדים ,רגילים  -ולייצר פתרונות".

איך מייצרים תהליך כזה של גישור ופתרון?
"בשירות הצבאי מאוד בלט לי שלשינוי במדיניות של 'טופ-
דאון'  -הנחתות מלמעלה למטה ,מההנהגה לחיילים  -יש
מגבלות .הבנתי שרק אם נשכנע כל אחד מהאנשים שזה מה
שחשוב וטוב ,הם יהיו איתנו .אם נצפה מהם לעשות מה שנאמר
להם לעשות ,הם אולי יפעלו כך למראית עין ,אבל לא יפנימו

את חשיבות הדבר וזה יהיה ניכר בתוצאות.
ברור שאם כך זה בצבא  -קל וחומר באזרחות .השינוי לא
נמצא בידיים של בעלי התפקידים ,משפיעים ככל שיהיו.
הכוח של ה'בוטם-אפ'  -מלמטה למעלה  -הרבה יותר חזק.
אם נותנים לאנשים תחושה שאפשר לשנות ,אם מפגישים
אנשים ועושים איתם את העבודה ,פנים אל מול פנים ,זה מה
שיביא תוצאות .המחאה החברתית עוררה בי השראה .אמנם
התחושות שלי בעקבותיה כללו גם תסכול וביקורת על כך
שחלקים משמעותיים בחברה הישראלית לא היו שם ,אבל
הבנתי שאנשים יצאו לרחובות כי הם חיפשו את ה'ביחד' .אבד
לנו 'הביחד הישראלי' ,ואנו מחויבים לבנות אותו עבור הדורות
הבאים.
משם גם נולדה היוזמה 'מתחברים  -בונים עתיד ביחד' .זהו
מהלך שמטרתו לקדם שינוי חברתי משמעותי באמצעות
תהליכי חינוך ,שבו שותפים יחידים ,קבוצות וקהילות ,על ידי
מפגשי שיח במספר מוקדים ברחבי הארץ ,אליהם מוזמנת
כל החברה הישראלית על רבדיה וגווניה השונים .הכוונה היא
להתחבר באמת  -כלומר ,להיפגש זה עם זה .המפגש ,כשהוא
ללא מטרה וללא כובע פוליטי ,פותח להקשבה .האנשים
בתפקידים הבכירים ביותר עושים הרבה דברים ,אבל הם לא
מקשיבים .אין להם זמן .הטירוף מייצר מגבלה .היתרון בשנת
השמיטה שלי הוא שיכולתי לעצור ,בלי שהייתה לי שום
מגבלת זמן ,ולהקשיב .אחד היתרונות העיקריים במפגשים
של 'מתחברים' הוא שברגע שמוציאים את האגו מהשולחן ,יש
מפגש אמיתי .גם במפגשים שלי עם אנשים בתפקידי מפתח,
ברגע שהם הבינו שאין לי אינטרסים שאני מחביא ,היה חיבור
אמיתי.
למשל ,לפני שיצאתי לפגוש את ראש העיר רהט ,הייתי צריך
לעבוד על עצמי במשך יומיים ולהכין את עצמי לפגישה ,כיוון
שידעתי שהוא שייך למפלגה אסלאמית קיצונית .אני משער
שגם הוא היה צריך הכנה של יומיים כדי להיפגש איתי ועם
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שמיטה

העבר הצבאי שלי ...בסופו של דבר ,המפגש בינינו הוליד אירוע
של מאות אנשים ,כולל קיבוצניקים ומתנחלים ,בעיר רהט .זה
תוצר של מפגש שכל אחד מהצדדים מגיע אליו עם ראש נקי".

למה לא הקדשת את השנה הזו למשפחה ,למשל? הם
בטח חיכו לזמן איכות איתך אחרי הרבה שנות שירות
תובעניות כל כך.
"בשנה הזו הרגשתי שאני שולט בזמן שלי ,אז היה לי גם יותר
זמן למשפחה על פי הצרכים של כל אחד .הכי חשוב זה לשמור
על האיזון.

אני לא רוצה להשתתף בריצה המטורפת של
החיים בהשפעת הסביבה ' -למה לכולם יש
שתי מכוניות ולי יש רק אחת?' .כשנכנסים
למירוץ הזה ,מתחיל אטרף שנועד לספק
את כל הצרכים של כל בני המשפחה .אנחנו
יכולים להסתפק בפחות ולהשקיע בדברים
החשובים יותר
אחד הדברים שקרו בשנה הזו הוא שיצאתי פעם ראשונה
למילואים .זה היה בשבילי שיעור גדול .פתאום הייתי חייל
מילואים פשוט ,טייס שטס כמו כל טייס אחר ,בלי הנחות.
פתאום חשתי בעצמי את שמיטת האחריות עד לרצפת הייצור.
דבר נוסף שעשיתי בשנה הזו הוא להתנדב אחת לשבוע
כעוזר למורה בבית ספר יסודי בחדרה .ישבתי בכיתה והמורה
תדרכה אותי במה לעזור  -לקחת קבוצה וללמוד איתה בצד,
או ללמוד עם ילד ספציפי בנפרד .כיבדתי את המורה כבעלת
מקצוע ועברתי באמת למעמד של רצפת ייצור .זו הייתה חוויה
שנתנה לי הרבה מאוד והובילה אותי בסופו של דבר לתפקידי
ייעוץ במערכת החינוך .הבנתי שלמורה יש אחריות גדולה
מאוד לעתיד התלמיד  -רק למורה ,לא לתכנית הלימודים,
לא למפקח ,ולא לשר החינוך .זה כמובן מקביל לטייסת -
השאלה האמיתית היא מה קורה באמת לטייס כשנסגרת דלת
המטוס .שום פעולה של הדרג העליון לא תעזור אם הטייס
עצמו לא יהיה האדם המתאים לבצע את המשימה .כך בדיוק
בבית הספר  -בסופו של דבר ,מה שיקבע איך ייראה החינוך
תלוי במורה ובאישיות שלו .רק אם המורים יקבלו יחס אחר,
והטובים ביותר יהיו למורים  -יכול להיות כאן שינוי מהותי
בתחום החינוך .כתוצאה מהמפגש הבלתי-אמצעי הזה יזמתי
יחד עם יצחק אוחיון תכנית ' -הטובים בחינוך' ,שבה אנשי
צבא מקבלים הכשרה של שנה בשלושה מוקדים בארץ והולכים
להיות מורים לאחר הפרישה מצה"ל .מורה מתוסכל ולא
מתאים ,לא באמת יכול להביא לשינוי בחינוך".
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איך עושים את כל זה לבד?
"אני לא עושה דברים לבד .כל מה שעשיתי  -עשיתי תמיד
בשותפות עם אנשים רבים.
כך הקמנו את ארגון 'ערי חינוך' בהובלת יעקב הכט וכך
הצטרפתי לקבוצה של צעירים שהקימו את ארגון 'השומר
החדש' ,שאני מכהן כיו"ר שלו מזה ארבע שנים .כיום אני
מרגיש שאנחנו מסוגלים להושיב רבים ושונים לשיתופי
פעולה ,וזה נולד מהשנה הזו ,מהמפגשים עם כל הקצוות ובניית
רגישות לכל פלח באוכלוסייה הישראלית".

אתה מכיר ומזכיר רק הצלחות?
"ברור שהיו גם כישלונות בדרך  -היוזמה הראשונה שנולדה
אצלי היא הקמת הנהלה לאומית שתיצור מפגשים בין ישראלים
מכל שכבות האוכלוסייה .הלכתי לראש הממשלה והצעתי
לו את התכנית .הוא לא כל כך ידע איך לצאת לדרך ,ואני לא
באתי מוכן ולא הבנתי אז שיוזמה כזו לא נמצאת ברזולוציה
שלו כראש ממשלה .הרעיון היה לא מספיק בשל ומעמיק ,והיה
צריך עוד שנתיים-שלוש כדי שאבין איך להניע את הרעיון
מתוך חוכמת ההמונים.
אני מאמין שהבעיה הכי מסוכנת למדינת ישראל כיום היא לא
האיום האיראני .הסוגיה של 'לאן הולכת החברה הישראלית?'
היא הסוגיה הכי בוערת כאן .יש אנשים שאומרים לי' :למה
אתה עושה את כל המפגשים האלה? אינתיפאדה אחת ,והכול
מתנפץ תוך שנייה' .זה נכון ולא נכון .נכון שכשיש משבר הוא
משפיע בכל התחומים ,אבל כיוון שבנִ ינו אמון ,ואולי גם משום
שאנחנו לא בעלי הסמכות ,השותפים ל'מתחברים' לא מפוצצים
את תהליך השיח אלא מביאים את המשבר לתוך השיח".
כדי להמחיש את היתכנות הרעיון שהוא מוביל ,מספר לי רם:
"הייתי בבוסטון לפני שבועיים .פגשתי שם קהילה שיש בה
את כל הגוונים והמינים של החברה ,פאזל אנושי שחי בתוך
קהילה בשקט בין-גזעי יוצא דופן .זה לא היה שם כך תמיד.
לפני שלושים שנה המצב היה קשה והמנהיגות קמה ,קיימה
מפגשים ,הוחלט על קודים של התנהגות ,ונוצרו גשרים .זו
מציאות שנבנתה בתהליכים ְמשני תרבות .גם בהסתכלות
על מערכת החינוך בפינלנד ניתן לראות איך העם עשה שינוי
בהתייחסות לחינוך דרך שיח".

מה החזון שלך? איפה אתה רואה את התהליך בעוד עשר
שנים?
"אני חולם שנצליח לעבור את תהליך ההידברות עם מסה
קריטית של אנשים ,מסה של שיח שישנה שפה ,שיעביר את
המסר ,ושיוביל אותנו למצב שבו מפגשים בין שונים יתקבלו
כדבר טבעי ויאפשרו בניית עתיד משותף .אני חייב להגיד שאני
רואה כל מיני ניצנים שקורים כבר עכשיו ,וזה מעודד.
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שנת השמיטה שלי

אני מזמין את האנשים להיפגש ,ליצור אחדות ולא אחידות,
להגיע לשינוי שפה ,להיכרות הדדית ולבניית עתיד טוב ביחד.
מאז מגילת העצמאות לא הצלחנו לחתום על מסמך משותף
לכל חלקי העם .אני מציע ללמוד את מגילת העצמאות,
להתפלפל ולהתווכח עליה ולקבל ממנה השראה .אם רק נשב
ונדבר ,נגלה שיש לנו הרבה פתרונות ביד".

היו כאן בארץ הרבה ניסיונות ליצור שיח ואף אחד מהם
לא ממש תפס תאוצה .למה שאתה תצליח?
"בכל הניסיונות שנעשו ,הכול היה נהדר אלא שהייתה לכל
היוזמים טעות אחת  -הניסיונות ליצור שיח משותף היו רק בין
אוסף של אליטיסטים ,אוסף אנשים לא מייצג .ב'מתחברים' אנו
מנסים לעשות אחרת ,להביא אנשים מכל השכבות' .מתחברים'
יכול להיות מיזם שמתאים גם לקהילה ,לקיבוץ ,לבניין משותף
בעיר .הרעיון הוא ליצור יחד שפה אחת של שיח תוך היכרות
בין שונים ,שפה שלא מאיימת .זו הדרך לבניית עתיד משותף".

במהלך כל התקופה הזו לא היו ניסיונות לשאוב אותך
לתפקידים בכירים?
"ודאי שכן ,ובכל פעם זו דילמה  -האם להישאב לתפקידים
בכירים לניהול ארגונים ,או להמשיך בניסיון לחולל שינוי
מלמטה .עד היום תמיד הרגשתי שהבחירה לעבוד מלמטה
יותר משמעותית ,למרות שזו דרך יותר קשה .בעיניי זו אשליה
לחשוב שמלמעלה אפשר לחולל שינוי .הכי משלה זה לחשוב
שלשר יש המון השפעה .השר באמת יכול להזיז תקציב מפה
לשם ,אבל אחרי שביליתי לא מעט בלשכות של שרים הבנתי
שהשר מגלגל את הדברים לסמנכ"לים שלו ,שמגלגלים את זה
הלאה ,לפקידים ,ובסופו של דבר הם אלה שקובעים".

סליחה על השאלה הבוטה  -אבל ממה אתה חי בשנים
האלה (למרות פנסיה לא קטנה מהצבא?)...
"שאלה טובה .עד לא מזמן הייתי חלק מהנהלת מיזם 'ערי
חינוך'  -ושם קיבלתי שכר .כיוון שהרגשתי שהעומס גדול,
עזבתי את 'ערי חינוך' ולכן השאלה במקומה .כרגע הפרנסה
היא מהזיתים ,מהפנסיה ומהרצאות שאני מקיים מדי פעם .גם
המילואים קצת תורמים .זה לא שאנחנו מסכנים ,אבל העלית
פה נקודה חשובה .אני לא רוצה להשתתף בריצה המטורפת של
החיים בהשפעת הסביבה ' -למה לכולם יש שתי מכוניות ולי
יש רק אחת?' .כשנכנסים למירוץ הזה ,מתחיל אטרף שנועד
לספק את כל הצרכים של כל בני המשפחה .אנשים עובדים
שעות מטורפות ולא נפגשים זה עם זה ,והתהליך הזה משפיע
גם על החברה .אנחנו יכולים להסתפק בפחות ולהשקיע
בדברים החשובים יותר".

מה המסר מהשמיטה שלך לשמיטה של כולם בשנה
הבאה?
"כחלק מצוות 'שמיטה ישראלית' וכחקלאי ,אני חושב שזה
מאוד מקומם שכיום שנת השמיטה רלוונטית רק לחקלאים
ורק הם צריכים 'לשלם את המחיר' .אני חושב שהכוונה הייתה
שכולם ישמטו כמסר חברתי ערכי ,ואם כולם שותפים  -הגיוני
שגם החקלאי יפסיד את רווחיו בשנת השמיטה .השבוע
הקראתי לילדים שלי את פרשת השבוע  -פרשת בהר -
שעוסקת בשמיטה וביובל כערכים ,ואני לא מבין למה אי אפשר
להחיל ,למשל ,גם על הבנקים את השמיטה .למה שלא תהיה
שנה אחת בלי ריבית? אני חושב שכולם התבלבלו בעניין הזה,
ובראשם הרבנים  -אם אתה רב או מנהיג חינוכי ,בוא תקדם את
כל הערכים שהשמיטה מביאה איתה".

מתחברים  -בונים עתיד ביחד
רשת של ארגונים הפועלת לקדם את ערכי
האחדות והערבות ההדדית בין כל חלקי
החברה הישראלית ומאפשרת בניית עתיד
משותף ברמה קהילתית ,עירונית ולאומית.
במהלך שותפים החברה למתנ"סים,
הצופים ,תנועת הערבות ,התאגדות המרכזים
הקהילתיים בישראל ,תנועת בני המושבים,
ִמנהל חברה ונוער במשרד החינוך ,האגודה
להתנדבות לשירות לאומי ואזרחי ,ועשרות
ראשי רשויות יהודים ,ערבים ,דרוזים ,דתיים,
חילוניים וחרדים.

רם שמואלי ,טייס קרב בחיל האוויר ,פיקד על
טייסת בחצור ,היה מפקד בסיס עובדה ומפקד
בסיס רמת דוד .לאחר שסיים לימודי תואר שני
באוניברסיטת הרווארד ,קודם לדרגת תת-אלוף
ומונה לראש להק מודיעין של חיל האוויר .כיום
יו"ר עמותת 'השומר החדש' ויו"ר רשת הארגונים
'מתחברים  -בונים עתיד ביחד'.
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נידבק בשמיטה בשמחה
מקבץ מקורות שהפכו ביד אמן למאמר אחד
'אורים ותומים' ,ר' יהונתן אייבשיץ
חושן המשפט ,סימן ס"ז
ומה עצום מצווה זו וטעם יש בה ועל
ידה ידע איש הישראלי אשר ימינו כצל
על הארץ ,וגרים ככל אבותיו 1אריסי בתי
אבות ולה' הארץ ומלואה 2.וידע כי לא
שלימות אנושי לעסוק בקיבוץ הקניינים
ולאסוף חומרים חומרים יצבור 3,ולא ידע
מי אספם כי יראה כי שבתה הארץ שבת
לה' 4.ויד הכל שווה בארץ ,אשר עיני ה'
בה תמיד 5.והוא הרומז על עולם שכולו
טוב ,אשר ינוחו כל יגיעי כח 6,מעצבם
7
ומעבודתם .להוציא לחם מן הארץ,
עושר ורש 8נפגשו ,קטן וגדול שם הוא
9
ועבד חפשי מאדוניו.
והיא שנת השביעית ,שנת רצון לה',
אשר ישליך אדם אלילי כספו 11,ולא
יאמר עוד א-לוהינו למעשי ידינו 12.הוא
היקום והרכוש ,כי אז אין כסף נחשב
כלום 13ולא יועיל הון ביום עברה 14.ולכך
נוהג שמיטת קרקע וכספים בשנה
15
ההיא  -שבת נוגש עול מדהבה.
10

ומצווה זו גרמה לישראל שלא נשתקעו
יותר מדי בעסק משא ומתן ולהרבות
בסחורה כאניות סוחר 16ולבלות בו זמן
17
יום ולילה כהגויים אשר על פני האדמה,

ולא כל המרבה בסחורה מחכים 18.כי לזו
צריך הלוואת איש באחיו ולהיות נושה
איש ברעהו 19מזמן לזמן ,וזה אי אפשר
בהחזיק המצווה הנ"ל .כי בהגיע תור
השמיטה ישמט הנושה ויצא נקי מכל
חובו.
ואם כן היה חובה עלינו להחזיק במידת
ההסתפקות במועט כראוי וכנאות
לעובד השלם ,מבלי לשים כל חושו
וחילו וראשית אונו 20בהבל המדומה
ותחבולותיו ,לאסוף עושר שלא
כמשפט 21התורה .כי אם להיות מתמימי
הדרך ההולכים בתורת ה' 22,יבטח באלוקי
23
יעקב ,הוא הנותן לחם לכל בשר,
ובתורתו יהגה יומם ולילה 24,עושר וכבוד
עתה.

המידות ואנשי מוסר אמרו שיעשה האדם
אותו לקניין מידות השלמות ,ידעתי כי
ייאותו האנשים לשמוע 29בקולו ויאמרו:
ראה וחכם ,אף כי יצא מפי ה' בעל
החכמה ותבונה עצמו ,וחכמינו בתורה
שבעל-פה ,מעתיקי השמועה ז"ל,
קבעו בו מסמרות להיות נוהג בזמן הזה
גם כן ,והכל מרועה אחד 30יהיב חכמתו
31
לחכמין.
הלא ראוי על כל הירא והחרד לדבר ה',
לשמוע ולשמור ולעשות על כל פנים
זכר למצווה זו שהיה נוהגת אצלנו בזמן
שהיינו שרוין על אדמתנו ,זכרה ירושלים
ימי עניה ומרדיה כל מחמדיה אשר היה
מימי קדם ,עד לא נפל עמה ביד צר ,ראוה
33
צרים שחקו על משבתיה.
32

כאשר היו אבותינו ,לא פנו אל הון.
רועי צאן מגז כבשים יתחממו 25,ומחלב
27
עתודים ישתו 26,וברכת ה' היא תעשיר.
ברצונו נותן וברצונו נוטל 28,ושווא כל
תחבולות בני אדם.
ואם כן הוא שמצווה זו ,למה לא נידבק
בה בתכלית הדבקות והשמחה?! ואילו
חכם אחד מחכמי הפילוסופים ,בעלי

מראה מקומות הוכן על ידי יוחנן בן יעקב.
1
2
3
4
5
6
7
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דברי הימים א כט ,יד-טו.
תהילים כד ,א.
שמות ח ,י.
ויקרא כה ,ב.
דברים יא ,יב.
איוב ג ,ז.
תהילים קד ,טו.

8
9
10
11
12
13
14

משלי ל ,ח.
איוב ג ,יט.
ישעיהו סא ,ב.
ישעיה ב ,כ.
הושע יד ,ד.
מלכים א י ,כ.
 .הושע יא ,ד.

15
16
17
18
19
20
21

ישעיה יד ,ד.
משלי לא ,יד.
ירמיהו כה ,כו.
משנה ,אבות ב ,ו.
דברים טו ,ב.
בראשית מט ,ג.
ירמיה יז ,יא.
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22
23
24
25
26
27
28

תהילים קיט ,א.
תהילים קלו ,כה.
תהילים א ,ב.
איוב לא ,כ.
דברים לב ,יד.
משלי י ,כב.
רש"י ,בראשית א ,א.

29
30
31
32
33

בראשית לד ,כב.
קהלת יב ,א.
דניאל ב ,כא.
ישעיהו סו ,ה.
איכה א ,ז.

בגרות אחרת

בגרות אחרת
מורה ובנות כיתה י' ,מול סיפורם של
אנשי מזכרת בתיה  -ה'עקרונים' ,שמסרו
את נפשם על קיום השמיטה
אילה שקלאר
"אבל למה לגרום למות תינוקות בשביל זה? זה ממש עצוב...
והם ידעו שזה הולך לקרות".
"זה בכלל לא באשמתם ,הכול בגלל פקיד הברון האכזרי הזה...
אם הוא היה רוצה ,כולם היו יכולים לחיות שם ברווחה עוד
הרבה זמן."...
"זה בכלל לא קשור לברון רוטשילד .הם החליטו לסמוך על
כספי החלוקה ,החליטו מראש למסור את הנפש על קיום
השמיטה."...
"אז מה אם אין ירקות? שיקנו לחם ובשר בסופר ...מה הקשר
למוות?"
רב-שיח ער בסגנון הזה מתעורר כמעט בכל שנה ,כשאני
פוסעת עם תלמידות כיתה י' בדרך מבית הכנסת ומבני הכורכר
העתיקים של מזכרת בתיה ,לכיוון בית הקברות של המושבה.
אחרי שצחקו מהצגות הרחוב ,נהנו לסובב את מוט הבאר
האנטילית והצטלמו ליד הטלפון העתיק ,הן יוצאות מהצפייה
בחיזיון "השמיטה הראשונה" ,ודמעות בעיניהן .דמעות של
הזדהות ,כאב ,עצב ,אבל אולי גם התפעלות .ושאלות קשות.
כשאני שומעת "שמיטה" אני חושבת בעיקר על דבר אחד ,ועל
מקום אחד .שש-עשרה שנים אחורה ,אל ימיי בשירות הלאומי
במדרשה למורשת הציונות במזכרת בתיה .נרתמנו לסייע
לאחיעזר ארקין ,דור חמישי במושבה ,להנחיל בכל אמצעי את
סיפורם האמיתי של סב-סביו ועשרת חבריו שהגיעו לארץ
ישראל בעלייה הראשונה והתיישבו במזכרת בתיה .ניסיון
לנפץ במידה זו או אחרת את הדימוי הבילו"יי שהשתלט על
העלייה הראשונה ,ולהזכיר שמייסדי מושבת הדגם של 'חובבי
ציון' נבחרו למשימה זו דווקא משום שהיו "כולם עובדי אדמה
1
מנעוריהם ,כשרים ויראי ה' למאוד".
 1מדברי הרב שמואל מוהליבר ,שו"ת מהר"ש מוהליבר ,או"ח י"ט ,הוצאת
מוסד הרב קוק ,תש"מ.

בשונה מ'סיורי מושבות' שגרתיים ,הסיורים שהדרכנו במזכרת
בתיה הדגישו ,בין השאר ,את סיפור סירובם של המתיישבים
לקבל את 'היתר המכירה' הראשון ,שניתן לחקלאי המושבות
הראשונות ,לשנת השמיטה תרמ"ט.

אחרי הלמידה על "פולמוס השמיטה" בעלייה
הראשונה ,אנחנו נוסעות בכל שנה למזכרת
בתיה ,ונחשפות מקרוב אל סיפור מסירות
הנפש ההוא .זו "בחינת בגרות" מעמיקה יותר
מזו שיכתבו בסוף השנה :דילמת המתיישבים
הראשונים על מצווה ,שלכאורה אינה נכללת
בין מצוות "יהרג ובל יעבור"
בין החותמים על ההיתר (שהיה מרובה הגבלות) ,היו הרב
יצחק-אלחנן ספקטור ,רבן של כל בני הגולה דאז ,ואף הרב
מוהליבר  -מיוזמי הקמת המושבה מזכרת בתיה .פולמוס
רבני כלל-עולמי התעורר בעקבות פרסומו ,וכמעט כל חקלאי
מושבות ארץ ישראל נסמכו על היתר זה והמשיכו בעבודת
האדמה.
מזכרת בתיה הייתה המושבה היחידה שסירבה להסתמך על
היתר המכירה ,כשמייסדיה מסתמכים על "מרא דאתרא"  -הרב
שמואל סלנט ,וכל רבני ירושלים האשכנזים .רבני ירושלים
היו "תמוכים ובטוחים כי שביתת הארץ תהיה לכם לברכה,
ולמותר יחשב להודיע להם חומר עונש עון חלול השמיטה
ושכר השומרה כהלכתה" 2.למרות הקשיים הכלכליים הרבים
שצפויים היו לחקלאים שיינטשו את השדה הצעיר שלהם,
טענו אנשי מזכרת בתיה כי הברון רוטשילד יכול להמשיך
 2החבצלת ,תרמ"ט ,גיליון .6
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ולתמוך בהם ,ואם לא  -ייעזרו ב'כספי החלוקה' ,כפי
שהבטיחו להם רבני ירושלים .הסיפור הסתבך כשפקידי
הברון לא קיבלו בשום אופן את בקשת המתיישבים שלא
להסתמך על ההיתר ,ופתחו במסכת לחצים כלכליים על
המייסדים ,שהובילה בסופו של דבר לקרע בין הברון ובין
המתיישבים .כתוצאה מכך נסגרה באר המים של המושבה,
אזל מלאי התרופות ,המורים הוצאו מהמושבה ,ובני המושבה
הגיעו לחרפת רעב .בעיתון 'החבצלת' הירושלמי תיארו את
מצבם:
הלא תדעו אחים יקרים כי אחיכם איכרי "עקרון"
נתונים ברעה גדולה ,ואסונם גדלה מאד ,המה ונשיהם
וטפם ובהמותם יחד יגועו ברעב במלוא מובן המלה.
זעקת הרעבון החלה להפיל בהם חללים ויום יום יובאו
חולים רבים מהמושבה לבתי החולים אשר בעירנו,
כל לב ישראלי נקרע לגזרים בראותו נהרי החלי דמי
ישראל מוגרים במורד בגלל שמירת הדת וחוקי
האמונה על שמירתם שנת השמיטה כפי האיסור אשר
3
יצא מאת גאוני עיה"ק ירושלים ת"ו...
גם היום ,כשאני מורה להיסטוריה של תלמידות כיתה
י' ,אחרי הלמידה בכיתה על "פולמוס השמיטה" בעלייה
הראשונה ,אנחנו נוסעות בכל שנה לסיור במזכרת בתיה,
ונחשפות מקרוב אל סיפור מסירות הנפש ההוא .זו "בחינת
בגרות" מעמיקה יותר מזו שיכתבו בסוף השנה :דילמת
מסירות הנפש של המתיישבים הראשונים על מצווה,
שלכאורה אינה נכללת בין מצוות "יהרג ובל יעבור" .האם
ראו בכך "שעת השמד"? האם ניסו רק להפעיל לחץ על
פקידי הברון האירופאים ,כי ידעו שבלאו הכי הם נתמכי
תרומותיו? מה גרם להם לקפח חיים לשם כך? אולי הרצון
לתקן בשיבה לארץ ישראל את החטא שהוביל לגלות  -אי
שמירת השמיטה? 4או אולי תחושת האחריות על אופי
5
המדינה היהודית שתקום כאן בעתיד?
אם כן ,הם כנראה היו מתאכזבים לראות שגם יותר ממאה
שנים אחר כך עדיין מתפרסם בכל שמיטה 'היתר מכירה'
מחודש...
הסיור שלנו מסתיים בבית העלמין של מזכרת בתיה :קברו
של הרב מוהליבר שעצמותיו הועלו ארצה אך לפני עשרים
ושלוש שנים ,דווקא לכאן ,קברי המייסדים ,ובהם אחדים
מילדיהם הרכים ,וקברים צבאיים רבים ,בהם גם החללים ערן
שמיר ורפנאל מוסקל ז"ל  -נדבך נוסף למסירות הנפש על
ארץ ישראל ומצוותיה ,מאז ועד היום.

 3החבצלת ,כ"ו מנחם אב תרמ"ט ,גיליון .43
 4ויקרא כו.
 5מנחם פרידמן" ,למשמעותו החברתית של פולמוס השמיטה" ,שלם ,א',
ירושלים תשל"ד ,עמ' .455-479
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טור אישי

יורה דעה
שמיטה ישראלית?
הרב אילעאי עופרן

מאז ומעולם הייתה לי רתיעה אינסטינקטיבית מרעיונות
שכולם מסכימים להם .אולי זה הבית בו גדלתי ,אולי זה בתי
המדרש שבהם התחנכתי ,אולי זה פשוט מבנה האישיות שלי -
רעיונות הזוכים להסכמה מקיר אל קיר ,המאגדים סביבם מגוון
רחב של דמויות ,היוצרים אחדות ותמימות דעים מעוררים
אותי לבחינה נוספת :הכצעקתה? האומנם?
כך קרה לי כששמעתי לראשונה על יוזמת "שמיטה ישראלית"
הקורמת עור וגידים בימים אלו .בהשקפה ראשונה מדובר
ביוזמה נאה ומתקבלת  -גם תורה ,גם צדק חברתי ,גם אחדות.
מי יהין לדבר נגדה? מי ימצא בה שמץ פסול?
מכל עבר מתרים בנו לבל "נשמוט את השמיטה" ,לבל נפטיר
כאשתקד ונחמיץ את השעה .כך הולכות ומתרבות היוזמות:
אלו צועקים קיימות ,ואלו מבקשים חסד ,הללו קוראים לשוויון
והללו שואפים לצדק .הצד השווה שבהם  -כולם מתהדרים
באצטלת השמיטה המתחדשת.
מדוע צריכה השמיטה להתחדש? משום שהשמיטה המקראית
 הן שמיטת הקרקעות והן שמיטת הכספים  -אינה רלוונטיתעבור רוב הציבור בעולמנו .השמיטה במובנה החקלאי היא מנת
חלקו של קומץ יהודי זניח העוסק בחקלאות .השמיטה במובנה
הכלכלי בוטלה למעשה לפני כאלפיים שנה עם תיקון הפרוזבול
על ידי הלל ו"החייאתה" כיום ,במובנה המקראי כשמיטה
מוחלטת של כל החובות באשר הם ,אינה עולה על הדעת.
בהיעדר אפשרות לקיים את מצוות השמיטה כהלכתה,
מבקשים רבים לקיים את "הרעיון העומד בבסיס השמיטה".
אלא ששיטה זו  -שעיקרה לשמר את ה"רעיון שמאחורי
המצווה"  -זרה ומוזרה היא .עולם ההלכה היה ועודנו עולם
של פרטים ושל מעשים .למעשה ההלכתי משמעויות עמוקות
ורבות ,אך משמעויות אלו ,הנתונות לפרשנויות מגוונות,
נמצאות תמיד בשוליו של השיח ההלכתי .עיקרו מבקש תמיד
את ה"איך" ורק מיעוטו ,אם בכלל ,עוסק ב"למה".

"אילו ידעתיו  -הייתיו" קובע בעל 'ספר העיקרים' .מי שמבין
את מניעיו הנסתרים של נותן התורה ,עושה עצמו א-לוהים.
אנו ,אין לנו אלא התורה עצמה ,המצוות עצמן ,ההלכות כפי
שהן .כוונותיו של ריבון העולמים אינן חלק מהשיח ההלכתי
ואינן שיקול בפסיקת ההלכה .בשני קצותיו של העולם
הדתי ניתן למצוא את מי שסבור כי יודע הוא דעת עליון ,מי
שמשוכנע כי השכינה מדברת מגרונו וברור לו לגמרי למה
התכוונה או לא התכוונה התורה ,אלא שתמצית ההוויה הדתית
היא הספק ,הקושיה וחוסר הוודאות .באופן פרדוקסלי ,הדבר
היחיד בעולם הדתי שבו אני יכול להיות בטוח ,הוא שאיני יכול
להיות בטוח בשום דבר .מי שנהירים לו שבילי הרקיע עד שיכול
לכוון לדעתו יתברך ,אינו אלא עובד אלילים.
איני יודע למה כיוון הקב"ה כאשר ציווה על השמיטה  -האם
רצה לחנכנו לשמור על הטבע? האם התכוון שנדאג לחלכאים
ולנדכאים? שמא היה בדעתו שלא נראה בעצמנו "אדוני
הארץ"? או אולי עניין אחר בעולמות עליונים שאיני יכול
להבינם...
אין לי אלא ההלכות והמעשים כפי שגובשו בדברי הפוסקים -
בחריש ובקציר ,בהיתר המכירה או בפרוזבול .זו השמיטה ואין
בלתה.
ובאשר ליוזמות האחרות  -ברוכות הן ,ראויות הן ויישר חילן
לאורייתא ,אך אל להן להתהדר ב"כוונת" המצווה או ב"רעיון"
הגלום בה" .שמיטה" אין כאן ,אך "ועשית הישר והטוב" יש
ויש .גם על כך נאה לשבח...

הרב אילעאי עופרן ,רב קבוצת יבנה
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הו ,גיליוטינה
האוב ,הרע והמכוער
יהונתן שרמן

אין ספק ,מראהו דוחה" .מבט של רוצח הומואים יש לו" -
מבחינים בכך בבירור כבר בהיכנסו לאולם הדיונים .חוץ מזה
לעולם איננו מגולח למשעי ,תמיד צל ירוק-שחור מבשר רע
מכסה את קלסתרו הכעור .מעבר לכך ,גם אחיו היה עצור בחשד
שאנס עורכת דין .מה גם שאפילו לשם משפחתו יש צליל לא
נעים .חוּ ְצ ִמזֶ ה הוא מפרדס כץ ועיתונים חייבים להימכר.

משירה
ּ
טניטה טיקראם היפה עם הקול המורבידי ,בקטע
המוכר ,היטיבה להספיד את המציאות המתעוותת:
Cup of tea take time to think, yeah
Time to risk a life, a life, a life
Sweet and handsome, soft and porky
You pig out 'til you've seen the light
Pig out 'til you've seen the light

מהו ה"זה" ,שחוצמזה  -ידידנו הקדוש  -בא להוסיף עליו
בנימוקיו המשכנעים? כלום ישנו "זה"?!
צריך לפענח ,אחת ולתמיד ,את הצופן שיגלה למה להמון
המרייר סביב בימת העץ החורקת לקראת ביצוע אקט ההתזה,
כלל לא רלוונטי קיומו או היעדרו של "זה" .מרתק לחשוב איך
אין בנמצא פעוט ,כמו באגדות ,שישאל האם אולי ה"-זה"
הוא החוצמזה עצמו .בינתיים ,היחיד שצועק שם זה הילדון
עם גיליון חדשות הבוקר ,שמציע את מרכולתו .עיתונים ,הרי,
חייבים להימכר.
מקדמת דנא מייללת בת קול מאחורי הפרגוד ,אך קולה החלוש
כמעט ולא בא אל אוזני בני תמותה .צווחת היא תדיר ולכן
צרודה .בועת צליל זו ,העולה מן האוב ,יצוקה מנשמתו של חף
מפשע שראשו נערף ,והיא מכרזת ואומרת" :אין ריבוי אחר
ריבוי אלא למעט" .שאון האספסוף המכין עצמו לזֶ בח מחריש
כל אוושה ,בטח כזו שבאה מעלמא דאתי .בהיסח הדעת ומבלי
לגרוע מבט מעמוד הקלון ,מרפקים נדחפים ,ארנקים נשלפים,
בעיתון כבר יש תמונות ועיתונים חייבים להימכר.
תשוקה נקרופילית ממלאת את האוויר ואד מטריף משלהב
את ההמון .המתאוננים חשים כי תכף יחולק יתר הבז וננגוס
בשלל .ברגעים הקרובים יבותר האתנן ,נעבור בסך בין הבתרים,
ציפור נפשנו תיטבל בדם השחוטה ונחווה גאולה .איש אינו
"שעד
תוהה :האם לשווא ישב הנידון? "לא יכול להיות" ,יקבעוֵ ,
המדינה משקר!"  -הרי כבר שמונה חודשים שהוא עצור...

Half the people read the papers
Read them good and well
Pretty people, nervous people
People have got to sell
News you have to sell
Look my eyes are just holograms
Look your love has drawn red from my hands
From my hands you know you'll never be
More than twist in my sobriety
More than twist in my sobriety

אפילוג:
לעתים נדירות ,מבעד לפרגוד בצבע דם ,מפציע מן האוב קול
חלוש .בזליפה איטית ,אך עקבית ,ניגר דבש מגוויית הארי
השסוע .אדם יוצא לחופשי.
עיתונים מושלכים על המדרכת ,עכברים חומקים חזרה
למחילותיהם וצינה יורדת על העיר.

מאתיים לילות ארוכים ועוד מאתיים ימים טרופים ,יותר מאלף
דקות ליממה ורבבות מקטעי זמן מלאי ייאוש וסבל ,ועוד שנייה
ועוד אחת ועוד.
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יהונתן שרמן ,חבר בארות יצחק ,נשוי ואב
לארבעה ,בוגר ישיבת ההסדר במעלות ושירות
צבאי בחטיבת הנח"ל .עורך דין ,סנגור פלילי ובעל
משרד עצמאי.

טור אישי

מדור לדור
מה כדאי לשמוט?
אביתר דור

לכאורה ,בתור חקלאי המוציא לחם מן הארץ באופן הכי מעשי,
זה אך מתבקש שאכתוב בענייני היתר מכירה ,פרוזבול ועוד
מיני מושגים שמיטתיים שכאלה .אך יש משהו בשגרתו של
החקלאי שאינו מותיר מקום רב לפלפולים ולהתלבטויות
הלכתיות-עקרוניות ,והפתרון המוכר והנוח הוא זה שישרוד
לאורך זמן.
יש משהו בדתות בכלל ,הדורש מהאדם להחזיק את עצמו.
להיות ער למחשבותיו ותאוותיו ,להתנהג בצורה מסוימת,
להתלבש ,לנהוג ,להתפרנס ,לקיים זוגיות והורות ,להפריש לזה
ולתרום להוא ,לעמוד בציפיות מלמעלה ועד למטה  -להחזיק
חזק כל הזמן .לא לוותר ,לא להתפשר ,לא להרפות .ביהדות
מסמל כיסוי הראש (כיפה בעיקר) את התפיסה הזו ,לפיה
הקב"ה מעלינו" :יראת שמים" .והוא שם כל הזמן ,כידוע.
אמרה לי פעם מישהי חרדית ,מבוגרת ולמודת ניסיון חיים
שאם הייתה חיה בתודעה שיקיריה רואים אותה מלמעלה ,היא
הייתה משותקת" .איך אפשר לחיות ככה ."!?..יש בזה משהו.
כמו הדחקת המוות האורב מעבר לפינה ,כך גם ההדחקה של
מציאות עליונה הצופה בך שעה-שעה ,דקה-דקה ,היא כורח
המציאות .זה אולי פתרון קוגניטיבי  -מודע או שלא  -של
הקושי "להחזיק" כל הזמן .קשה להיות על המשמר בכל רגע
נתון .קשה להתמודד עם תחושת הנִ ראות התמידית.
אנשי הקיבוץ הדתי נתפסים בדרך כלל כבעלי השקפה דתית
מתונה ,פתוחה ונינוחה .לא זכורות לי הפגנות של חברי
הקבה"ד נגד חילול שבת או בעד החמרת דרישות הגיור ,ואם
היו  -ודאי לא נזרקו שם אבנים ...ברוב הקיבוצים לא ימדדו את
אורך השרוול או האם ישנם כיסוי ראש או זקן .אנחנו פשוט לא
כאלה (הכללה גסה ,נא לגלות סובלנות) .תורה עם דרך ארץ,
שקדמה לתורה ,כמו גם הלחם ,זו מהות חיינו .פתיחות ,קבלה,
אהבת האדם  -ברוח ישראל סבא ,ברוח ר' עקיבא .החיצוני אינו
מהותי ,נשמתו של האדם טהורה היא ,וכל עוד הוא בכיוון
הנכון  -לא נגער ולא נטיף ,ובוודאי לא נעורר מחלוקות ומדנים.
הפסקה הקודמת לא נכתבה באירוניה ולא בסרקזם ,היא באמת.
ִּ
ועם זאת ,כל המתגורר בקיבוץ (מהוותיקים ועד הצעירים

שביישובים)  -יודע שאין הדבר כך באופן מוחלט .אולי השלווה
הדתית שלנו והפתיחות הרוחנית אכן מהוות יסוד חשוב
בקהילותינו ,אך ישנם תחומים אחרים בהם אנו נקפיד שלא
לוותר על אף תג וקוצו של יוד  -ויתגלו תפיסות קיצוניות
ומחמירות ,כאלו שלא יוותרו ולא ייסוגו ...לפעמים זה נוגע
למתח שבין "הקיבוץ של פעם" ו"הקיבוץ של היום" ,ייתכן שזו
"קנאת השקל" ,תורת ה"מה יגידו" או משנת ה"אצלנו לא".
אולי השמיטה באה לומר לנו  -חקלאים לשעבר ברובנו  -שאם
איכר מסוגל לשחרר את אדמתו אחת לשבע שנים ,מצופה
מכל אדם להיות מסוגל לשחרר קצת את תפיסותיו ה"ייהרג-
ובל-יעבוריות" ,לנער אותן קצת ,ולהניח אותן לנפשן .רק פעם
בשבע שנים .לא חייבים לאפשר לעשבים רעים להשתלט על
הקרקע .מותר להמשיך ולשמר את הקיים לצורך הישרדות
בסיסית ,אבל מוכרחים קצת לשחרר ,לתת לאחר ליהנות
מהמרחב הזה שנתפס בעיניי כשלי בלבד ("שלנו") ,לתת פה
ושם גם לרעיונות אחרים ,רצונות אחרים  -וסתם אחרים -
להרגיש בנוח בשדה שלי .לתת ל"אחרים" לקטוף קצת מן
הפירות ,לנוח קצת בצל ,ואולי  -רחמנא לצלן  -לחוש גם קצת
בעלי הקרקע...
כן ,אני מכוון בעדינות למקום ההוא  -ובכוונה לא נוקט בשמו
המפורש ,כי בכל קהילה תהיה זו נקודה אחרת הדורשת
שמיטה .ובכל אדם ישנה נקודה שונה לשמוט .ובכלל ,עם כל
תכתיבי החיים והחברה והמדינה והעולם – שמיטה היא רק
ברכה:
ושמיטת כספים ...ללמד נפשנו במידות המעולות מידת
הנדיבות ועין טוב ,ונקבע בלבבנו הבטחון הגדול בשם
ברוך הוא. 1...
 1ספר החינוך ,מצווה תעז.

אביתר דור ,נשוי לורדית ואבא לארבעה.
מרפא בעיסוק בהכשרתו ,עובד בחקלאות
למחייתו .גר במעלה גלבוע.
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שמיטה ישראלית
טורחים בערב "שבת הארץ"
עינט קרמר

גיליון זה של 'עמודים' מוקדש כולו לנושא השמיטה .לפיכך
חשבתי כי יהיה זה מתאים לפרט בטור אישי זה את מגוון
הפעילויות וכיווני העשייה שמובילה בימים אלו קואליציית
'שמיטה ישראלית' ,שהקיבוץ הדתי שותף מרכזי בה.

מה זה 'שמיטה ישראלית'?
'שמיטה ישראלית' היא קואליציה של גופים ,ארגונים ומוסדות
שהתאגדו במטרה לקדם את שנת השמיטה בישראל כשנת
מפנה בתחום הרוח ,החברה ,הסביבה והקהילה .שאיפתנו
היא כי כל אדם בישראל "יפגוש" את שנת השמיטה דרך
מגוון תכניות לימודיות ויוזמות חברתיות ,שיהפכו את השנה
למשמעותית ברמה האישית והלאומית.
יוזמת 'שמיטה ישראלית' נפתחה בכנס ארגונים שהתקיים
ב-י"א בטבת בתל אביב .מלבד חתימה משותפת על אמנת
'שמיטה ישראלית' (במעמד הרב הראשי לישראל ,הרב דוד
לאו) ,קיימנו עשרה שולחנות עבודה אופרטיביים שדנו בשאלה
"מה עניין שמיטה" לחינוך ,כלכלה ,רווחה ,סביבה ,צדק חברתי,
קשרי ישראל  -תפוצות ,חיבור בין חלקי העם ,קהילות ,צדק
חלוקתי ,העולם העסקי .כשלושה שבועות אחרי הכנס האמור,
התקיים מושב מיוחד בכנסת ,בהובלת ח"כ רות קלדרון וראש
האופוזיציה ח"כ יצחק הרצוג .משרד החינוך ,המשרד להגנת
הסביבה ומשרד הרווחה קיבלו על עצמם לקדם רעיונות ברוח
השמיטה בעבודה משותפת עם הארגונים.

אז מה אנחנו עושים תכל'ס?
לאחר אירועי ההשקה ,התפנינו לעיקר העשייה  -הקמה
והפעלה של קבוצות חשיבה ועבודה להובלת יוזמות
"שמיטתיות" בכלל תחומי החיים.
להלן חלק מהקבוצות הפעילות כיום:
חינוך  -מגוון רחב של ארגונים העוסקים בחינוך התגייסו
למהלך והקימו שולחן עבודה חינוכי העוסק במלוא המרץ
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בכתיבת תכניות לימודים ובניית סדנאות וסיורים סביב ערכי
השמיטה .במקביל ,חברה 'שמיטה ישראלית' לחמ"ד בהפקת
כנס חינוכי ארצי שיוקדש לנושא השמיטה .הכנס יתקיים
באיסרו-חג שבועות ( )5.6והוא נועד לכלל העוסקים בחינוך -
מחנכים ,רבנים ,מורים מקצועיים ועוד .בואו בשמחה!
קבוצת עבודה מעניינת בתחום החינוכי היא קבוצת השמיטה
באקדמיה  -אנשי אקדמיה ,דיקאנים ומנהלי אחריות תאגידית
של מוסדות מתחום זה מתאספים כדי לבחון דרכים להטמעת
ערכי השמיטה במוסדות האקדמיים .בין השאר הם דנים בדבר
הנגשת האקדמיה לאוכלוסיות שאינן מגיעות לשם בדרך כלל,
מפגשים באקדמיה לתלמידים ממקומות מוחלשים" ,שחרור"
פטנטים בשנה זו ,ועוד.
מנהלי חוות חקלאיות ברחבי הארץ הקימו גם הם קבוצת
עבודה ,בה הם מחפשים דרכים למנף את שנת השמיטה לעיסוק
אינטנסיבי בסוגיות של קיימות וקהילתיות ,דבר שירחיב גם
את קהל היעד שמגיע אליהן וגם ישמור אותן בחזית העשייה
החינוכית-סביבתית.
ואם בסביבה עסקינן ,אי אפשר לשכוח את קבוצת "שבת
הארץ"  -קבוצת העבודה הסביבתית שלנו ,המתמקדת בערכי
השמיטה ותרגומם בתחום זה .הקבוצה מקדמת ,בין השאר,
אירועי תרבות ורוח חינמיים בגינות וביערות הקהילתיים,
עיסוק בקומפוסט סביב רעיון 'פח שביעית' ,וקריאה להתבונן
בשנה זו על משאבי הטבע ב"עין טובה" ולא במבט תועלתני
ונצלני.
קבוצת "משמיטה לצמיחה" של ארגוני השיקום הכלכלי,
פועלת להקמת שתי קרנות מרכזיות המתעתדות לפנות
אל הציבור בשנת השמיטה ולהציע לו לממש את מצוות
שמיטת הכספים בדרך ייחודית  -תרומה של כספים ייעודיים
לקרן שמטרתה לסייע למשפחות שנקלעו לחובות "ליישר
קו" מבחינה כלכלית .המשפחות שיזכו להטבה הן משפחות
שיסכימו לעבור תהליך הבראה כלכלית מקיף בליווי ארגוני
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השיקום הכלכלי ,וההטבה תינתן רק עם סיום התהליך .הכוונה
המוצהרת של היוזמה היא לסייע ל 5,000-משפחות לחזור
למעגל החיים הנורמטיבי ולהשאיר את החובות מאחוריהן.

ערכי השמיטה בציבור .שתי קבוצות של "חובבי שביעית"
כבר יצאו לדרך ,וקבוצות צפוניות ודרומיות יפתחו בע"ה אחרי
שבועות.

ואחרונים ,קבוצת מובילי הקהילות שעוסקים בחשיבה
משותפת בדבר מימוש השמיטה ברמה הקהילתית .אחת
האפשרויות ,שהציע הרב יוסף צבי רימון ,היא לבנות "בנק
זמן" קהילתי ,של נתינה בלבד ,שינוהל על ידי הקהילה
ולמענה ויכלול את כל חברי הקהילה (כולל ילדים ,קשישים
וכן הלאה) ,מתוך המחשבה שהיום אנו מוציאים את מחייתנו
מזמן ומיומנות ,ולכן מן הראוי שנשמוט ,באופן סמלי ,בתחום
זה .הרחבה של רעיון זה מציעה שקהילה תאמץ קהילה אחרת,
ובמקרים מסוימים ניתן גם לחבר בין 'הפקרת השעות' ושמיטת
הכספים  -כשקהילה מאמצת את ה"אחר" שלה ,בכל הרמות.

בעזרת ה' נעשה וגם נשמוט!

לצד קבוצות העבודה האופרטיביות ,מקיימת 'שמיטה
ישראלית' מגוון קורסים ותכניות מנהיגות לסוכני שינוי
בחברה הישראלית תחת הכותרת "חובבי שביעית" .במסגרת
זו נפגשים בכירים בשלטון המקומי ,פעילים חברתיים ,עובדים
במתנ"סים ומוסדות ציבור ,ומתנדבים ,לסדרת מפגשים סביב
ערכי השמיטה והחברה הישראלית .עם סיום התכניות מקבלים
המשתתפים ליווי בהקמת מיזם ברמה המקומית ,שינכיח את

לפרטים ,קבלת דפי לימוד ,רעיונות לעשייה
והצטרפות למגוון היוזמות ושולחנות העבודה
האופרטיביים – פנו אלינו:
info@tevaivri.org.il

השאירו את פרטיכם באתר:
www.ishmita.org.il

או כתבו בעמוד הפייסבוק שלנו:
facebook.com/goshmita

עינט קרמר ,נשואה ואם לארבעה ,מתגוררת
באשחר ,יוזמת ומובילת יוזמת מיזם 'שמיטה
ישראלית' ,הקימה ומנהלת את עמותת 'טבע עברי',
בעלת תואר מוסמך במקרא ומחשבת ישראל.

גיליון עמודים הבא יעסוק בשאלה

האם ועל מה  -את ,אתה או אנחנו מוכנים וצריכים להילחם?
בגיליון נבקש לשמוע על מה אתם חושבים שראוי וצריך להיאבק,
להתעקש ולפעול כיחידים ,כקבוצה או כתנועה.
נשמח לקרוא גם על המוכנות של הנהגות היישובים ושל החברה בכלל,
להכיל מאבק למען אמונות ,ערכים ,צרכים ורצונות בתוך הקהילה,
ועל התוצאות של כל בחירה.
וגם  -איך עושים זאת ,ומה הם המחירים והרווחים?
אנו מזמינים 'לוחמים ולוחמות' ותיקים וצעירים כאחד לקחת חלק בגיליון.
שירים וצילומים של עבודות אמנות בנושא שיגיעו למערכת ויימצאו מתאימים ,יזכו לקבל במה מכובדת.
את הכתבות יש לשלוח אל מערכת 'עמודים' לא יאוחר מיום חמישי ,ה' תמוז תשע"ד (,)3.6.2014
לכתובת amudim@kdati.org.il
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עומדת על דעתי
דיני מחלוקת
עינת לוי

אחד הדברים שלמדתי מאבא שלי ,הוא חשיבותו הרבה של
שלום-בית .בכל צומת דרכים חוזר אבא ואומר לי" :מה שטוב
לך ,טוב גם לי" ,או" :העיקר שכולנו ביחד" ,ולפעמים גם:
"מבחינתי ,הכול בסדר" ,וכן הלאה דברים המשבחים את דרך
הפשרה והויתור.
כך לימדה אותו סבתא .סבתא שלי ,שמבלי לדבר יותר מדי,
לימדה את כולנו מהי כוחה של פשרה ,כוחה של דרך האמצע
הטובה והמיטיבה ,המשיגה כל דבר בדרכי נעם ,המגיעה אל
כל לב בשקט ובחיוך ,המוכנה ,תמיד "לבוא לקראת" ,לחתור
להבנה .מעולם לא נדרשה סבתא לוויתורים כואבים ,הוויתור
הטוב היה נר לרגליה ,והיא שמחה מאוד על יכולתה זו .כנכדים
(הרבה נכדים) ,נהנינו בעיקר מהאופן שבו קיבלה כל אחד על
שיגעונותיו ושיגיונותיו .לא היה כמעט כלל או עיקרון שבעטיו
הגיעה לוויכוח עם מי מאיתנו .אני זוכרת איך הערימה על סבא,
כשהייתה צריכה להסביר לו לאן נעלם הנכד שהיה אתמול בליל
הסדר ,ובבוקר לא נודעו עקבותיו" .מה שטוב לו  ,טוב לי,"...
כך אמרה" ,העיקר שכולנו ביחד".
ואני ,הפנמתי את המסר .אמנם מלאכת הפשרה מעולם לא
הייתה פשוטה עבורי ,ואת היכולת לוותר מרצון ובלי כאבים לא
קיבלתי בתורשה ,אבל למרות זאת ,במשך כל חיי השתדלתי
להימנע ממחלוקת חזיתית .תמיד שאפתי לא להרגיז אף אחד
ולא לעורר חילוקי דעות.
מביני נפש האדם יכולים לדבר על צורך להיות מקובלת,
להרגיש אהובה ,אבל אני פיתחתי לי מיני תאוריות אנטי-
מחלוקתיות כדי להצדיק את התופעה .במחשבותיי ,תליתי
במחלוקות את כל חוליי העולם .האמנתי שאילו רק ידעו בני
האדם להסתדר ביניהם ,היה העולם טוב יותר ,והדרך להגשמת
מטרותינו היתה מתקצרת פלאים .אודה על האמת  -עמידה
איתנה על עקרונות תמיד נראתה לי מפתה במיוחד ,ציורית
כזו ,רומנטית (מילדות דמיינתי כיצד אני נלחמת על דרכי
ואמונותיי) ,אבל המחירים הנדרשים נראו לי בלתי נסבלים
בעליל.
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קשה לי לשים את האצבע על נקודת המפנה (אולי זה הגיל,
אולי הרצון לא לעמוד מנגד) ,אבל למרות כל התחזיות ,אני
מוצאת את עצמי בשבועות האחרונים בלבה של מחלוקת קשה.
אנשים אחרים ,למודי מחלוקות ומאבקים ציבוריים ,בוודאי
לא יתרגשו .אבל עבורי ,המחלוקת הזו פוגעת ישר בנימי הלב
הקטנים .כאשר יגורתי  -בא לי :המחלוקת פוגעת ,מעוררת
רגשות ,מייצרת מחנות ,גוררת התנגדויות...
אבל דווקא עכשיו ,כשאני כבר בעין הסערה ,למדתי כמה דברים
חדשים על מחלוקות ומהותן .למדתי על בשרי את שאמרו
חז"לינו כבר מזמן ,שלא כל מחלוקת אין לה מקום בעולם ,שלא
כל מחלוקת סופה להרוס (גם אם תוך כדי הדרך ,הסוף נראה
מעורפל ולא ברור) ,ושלפעמים למחלוקת יש תפקיד הכרחי
בתנועה קדימה לעבר מטרות.
את השיעור הכי חשוב בדיני מחלוקות ,אני לומדת דווקא
מבני הפלוגתא שלי ,אלו הנמצאים בצדו השני של המתרס
ולא שותפים לדעותיי (ואולי בכלל הם אלו שאפשרו לי את
המפנה) .הם מלמדים אותי שכדי לנהל מחלוקת לא צריך עוז
ואומץ רוח ,אלא דווקא שני אנשים המכבדים זה את זה .הם
מראים לי שכדי לנהל מחלוקת אין צורך בקול רם ובמרפקים,
אלא בשני חברים שבתוך ים הרגשות הסוערים מוצאים זמן
לחשוב ברצינות ,זה על דבריו של זה .אני לומדת שהחיוך
והרצון הטוב של סבתא הכרחיים גם הם לקיומה של המחלוקת,
כי מחלוקת היא תמיד דו-שיח בין שני צדדים.
אז למרות שהמחלוקת עוד לא הסתיימה ,ומבלי לדעת את
התוצאות  -על עצמי אני יכולה להגיד בביטחון ,שהעזתי,
ויצאתי נשכרת.
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עינת לוי ,חברת קבוצת יבנה ,בת  ,34נשואה
לרן ,אמא לארבעה ,מורה לגמרא בבית ספר
'עמיחי' בקבוצת יבנה ,בעלת תואר ראשון
בלימודי ארץ ישראל ותלמוד.

על המדף

ספרות הדרש על פרשת השבוע ,זו שלוקחת את הפרשה
ויוצרת חיבור לחיי השומעים ,ליום-יום ולמתרחש בעולם,
זוכה כאן לקריאה עדינה וקשובה.
זה ממשיך גם בתוכן.
כבר יצא לי לקרוא כמה ספרים שמשלבים את הפסוקים עם
דברי חז"ל ,אבל נדמה לי שעדיין נעדרים מן המדף ספרים
שמשלבים גם אותם וגם גם את ג'ון לנון ,צ'יף סיאטל ,ג'ווהרלל
נהרו ,פול אוסטר ,מרסל פרוסט ,מרי ראסל ועוד רבים וטובים
(בחנו את עצמכם :כמה מתוך השמות אתם מכירים בלי עזרת
ה.)?google-
שילוב המקורות יוצר שיח בין עולמות שבדרך כלל לא נפגשים.
בספרו של הרב יעקב נגן ,נוצרת שיחה ערה בין אז להיום ,בין
המקורות התנ"כים והחז"לים לבין מקורות שונים ומגוונים
שיוצרים צבעוניות ועומק חדש לפרשת השבוע.
כמו כל ספר דרשות טוב (ואם לא הבנתם עד כה ,אני בהחלט
חושב שספרו של הרב יעקב נגן הוא מצוין) ,הוא מתובל
בסיפורים רבים מתוך החיים עצמם .יש שלב בחיים  -כך נדמה
לי  -שבו מבינים שהחיים עצמם יכולים להוות פרשנות נפלאה
ומודרנית ,קיומית ומרתקת לדבר ה' המתגלה בעולם.

להתעורר ליום חדש

ומשהו קטן לסיום.

קריאה מתחדשת של התורה ושל החיים
ספרי מגיד ,הוצאת קורן
הרב יעקב נגן

בפרשת במדבר תמה הרב נגן על כך שישנו ציווי ִלמנות את
ישראל ,הרי אנו מכירים  -מדוד המלך וממקורות נוספים -
את הבעייתיות שבמניין עם ישראל .הרב נגן מבאר שהמניין
של ספר במדבר שונה באופן מהותי במספר דברים ,שהעיקרי
שבהם הוא שהמניין נעשה בשם ,ללמדנו שעם ישראל הוא לא
רק אוסף של מספרים אלא "לכל איש יש שם".

כשקיבלתי את הספר לידי ,אשתי הייתה הראשונה ששמה לב:
"יש לו דפים צהובים" .ברגע הראשון לא הבנתי כל כך ,ואז היא
שבה ואמרה" :כל הספרים שקיבלת עד עכשיו היו בשחור על
גבי לבן ,וסוף סוף ספר אחד עם דפים צהובים יותר .זה יותר
נוח לקריאה ,ככה אומרים".

הרב נגן קושר את הדברים לימי הזיכרון שאנו בעיצומם .בכל
פעם ,כשאנחנו זוכרים את הנופלים ,עלינו לזכור מישהו אחד,
מישהו משמעותי .לאחר מכן נזכור גם את חברו שנפל עמו,
אבל גם באותו הרגע ,נזכור רק אחד.

המשכנו הלאה בשיחתנו .אבל בסופו של דבר ,כמו תמיד,
התברר שאשתי צודקת .זה לא ספר של שחור ולבן .מי
שמחפש אמירות חד-משמעיות הבטוחות בצדקת דרכן ,שיילך
לקרוא ספרים אחרים .בספר הזה ,השחור והלבן מתערבבים
בצבעים וגוונים אחרים.

ספרו של הרב נגן נותן לכל פרשה ופרשה את מקומה המיוחד.
 52פרשות יש בתורה ,ומכל אחת דולה הרב נגן פנינים .לכל
פרשה הוא מזמין אורח אחר ואיתו הוא משוחח .בין אם האורח
הוא מחז"לינו ,ובין אם האורח הוא משדות נכר  -השיחה תמיד
מרתקת.

זה מתחיל באופן הלימוד.
אלו לא שיעורים ,וגם פרשנות אין כאן במובנה הקלאסי ,אלא
'קריאה מתחדשת' כפי שמעידה כותרת המשנה .הנחת היסוד
של הרב יעקב נגן היא שהתורה יכולה להתחדש בכל פעם
כשמישהו קורא אותה .העיניים הסקרניות ,שמחפשות ללמוד
תורה במבט חדש ,הן-הן יוצרות קריאה מתחדשת.

גילעד רוזנברג
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נחמיה רפל
מזכ"ל

mazkal@kdati.org.il

"קרבה שנת השבע"
לקראת כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת
בימים אלה אנו עמלים על ההכנות הנדרשות לכנס ייחודי
שיזמה מזכירות הקיבוץ הדתי .אנו מתכננים כנס של נציגי כל
ההתיישבות העובדת ,שיעסוק בשמיטה הבאה עלינו לטובה
בהיבטים רבים ומגוונים.

למה שמיטה ולמה עוד כנס?
בחודשים האחרונים העיסוק בשמיטה הולך וצובר תאוצה.
מדי שבוע מתפרסמות בעיתונות הציונית-דתית מודעות
המזמינות את הציבור לכנס ,ערב עיון או מפגש שיעסוק
בשמיטה .רבנים לצד טובי אנשי הדעת והרוח מספרים ,שואלים
ועונים על סוגיות הנוגעות לשמיטה .אנו סוברים שמקומה של
ההתיישבות העובדת ביחס לשמיטה הוא ייחודי ,ויש להרחיב
את מעגל המתכוננים לשנת השבע לכלל היישובים
החקלאיים  -קיבוצים ומושבים ,חילוניים ודתיים ,ותיקים
וצעירים .בקיצור  -כולם!

יחד
מטרותיו של הכנס הן מגוונות ורבות ,כשהראשונה בהן היא
עצם הכינוס של אנשי ההתיישבות העובדת לעיון במהותו של
נושא יהודי-תנ"כי שורשי .כולנו  -חילוניים ודתיים ,חקלאים,
עובדי חינוך ,אנשי חברה ומזכירויות היישובים  -צריכים
להתכונן לשנת השמיטה על ידי עיון במהותה ומטרותיה ,לימוד
משותף של מקומה והתפתחותה לאורך הדורות ,ובניית דרכים
ליישומה במציאות חיינו .אנו סוברים שבכוחות משותפים
ומתוך הבנה והידברות ניתן להביא לכך ששנת השמיטה
תהיה נוכחת ומורגשת בכל בית ,כפי שיום השבת מורגש בכל
משפחה ומשפחה.

מקומה של החקלאות במדינת ישראל
אנו סוברים ששנת השמיטה מאפשרת לנו להחזיר את
החקלאות והחקלאים למקום הראוי להם בחברה הישראלית.
ככל שמצטמצם מספר החקלאים הפעילים ,ככל שהערים
גדלות ותושביהן מתפרנסים מעולם ההיי-טק ,וככל שהכלכלה
מתרכזת בצדדים הפיננסיים של עסקות ענק ואקזיטים ,כך
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מתרחקת החברה הישראלית מההתיישבות העובדת .יותר
ויותר רואים בנו נדל"ניסטים ולא מעבדי אדמות אשר מוציאים
לחם מן הארץ ופרושים במרחביה .התמקדותה של שנת
השמיטה בחקלאות ובתוצרת החקלאית מאפשרת לכולנו לחזור
ולעסוק בסולם הערכים של החברה בישראל.

מפגש רב-תחומי
מטרה נוספת שהצבנו לעצמנו היא ליצור מפגש רב-תחומי עם
ארגונים וקבוצות הנערכים לשנת השמיטה ,ולהכיר את המגוון
הרחב של פעילויות שהם מציעים ,ביניהם :שמיטה ישראלית,
מדרשת תורה ועבודה ,יסודות ,קבוצת השמיטה באקדמיה,
שבת הארץ ,מעגלי צדק ,משרד החינוך ועוד.

עדכון און-ליין
בכנס יתקיים מפגש עם נציגי משרד החקלאות ,המשרד
לשירותי דת והרבנות הראשית ,על מנת שבאי הכנס יוכלו
לקבל הנחיות מעודכנות וישירות בכל הנוגע לשנת השמיטה,
ושתינתן להם האפשרות להעלות שאלות והצעות .לקראת
שנת השמיטה הבעל"ט כבר הופקו חוברות הדרכה על ידי
משרדי הממשלה הנוגעים בדבר ,ואנו מתכוונים לחלק אותן
לכל הבאים לכנס.

השמיטה שלנו
באמצעות כנס זה אנו שואפים ליצור אווירה חיובית כלפי שנת
השמיטה ,ולהרחיב את היקפה ,השפעתה ויעדיה של שנת
השבע למלוא הרוחב של החברה בישראל.
הכנס יתקיים בעז"ה ב-י"ט תמוז )17.7.2014( ,בקיבוץ גן
שמואל ,ושותפים לו רבים וכן טובים  -תנועות ההתיישבות
הקיבוציות והמושביות ,משרדי ממשלה ,גורמים מתחום
החקלאות ,ההתיישבות והתעשייה ,וכן מרכז המועצות
האזוריות ,הקרן קיימת לישראל ,מפעלות הציונות הדתית
ועמותת 'טבע עברי' המובילה את יוזמת 'שמיטה ישראלית'.
בכנס יתקיימו מושבים מקבילים שיעסקו בשמיטה מהיבטים
שונים ומגוונים ,ולכן הוא מיועד בראש ובראשונה לכל חברי
הקיבוצים והמושבים ,אך גם לכל אחת ואחד שחיים בארץ הזו
ורוצים להבין ,לחוש ,ולהיות שותפים לרצון להפוך את שנת
השמיטה הקרובה לשנה משמעותית וחשובה לכולנו.
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אמיתי פורת
מרכז אגף חברה

chevra@kdati.org.il

צוות חשיבה  -החינוך התיכוני

משימות חברתיות־לאומיות בקיבוצים

לאחרונה הקמנו צוות חשיבה בנושא החינוך התיכוני בקיבוץ
הדתי ,כדי ליישם את החלטת מועצת החינוך ולהכין המלצות
לאישור המזכירות המורחבת .בצוות חברים :יוחנן בן יעקב ,גילי
זיוון ,נח חיות ,שרה עברון ,שמעון שורק ,בועז שוורץ ,שלומית
ברק ,אפי חורין ,יאיר לסלוי ,זיו כרמל ,והח"מ.

אחר תקופה שבה חלק מהמפעלים המסורתיים שלנו נסגרו
(כמו אולפני גיור ,הכשרות וכיוצ"ב) ,יש ברוך ה' התקדמות
בתחום הזה .לאחרונה מצטרפים קיבוצים נוספים למשימת
קליטת גרעיני צב"ר (יש שמונה קיבוצים כאלו ,ועוד שניים
שבוחנים כרגע) .תחום נוסף הוא "בית בקהילה" (דיור מוגן
או בית לחיים) לבעלי צרכים מיוחדים מעל גיל  .21בית פעיל
לנשים קיים במירב כבר כארבע שנים ,ונציגי כמה קיבוצים
ביקרו שם ולמדו מעבודתם היפה .לאחרונה קיבלו עין הנצי"ב
ויבנה החלטות להקים בית כזה גם אצלם .עוד כשלושה קיבוצים
מתעניינים בנושא ברמות שונות .בעז"ה נעשה ונצליח.

תפקיד הצוות להכין קווי מתאר לחינוך התיכוני בקיבוץ הדתי
בעת הזו.
הצוות עסק עד כה בשתי סוגיות מרכזיות :הסוגיה הראשונה -
מה מאפיין חינוך ברוח ובדרך הקיבוץ הדתי .הסוגיה השנייה
היא שאלת ההפרדה המגדרית .לפני הצוות עומדים מפגשי
למידה נוספים ופגישות עם דמויות מתחומי החינוך והרוח.
בכוונת הצוות להוציא חוברת שמבטאת את אופיו של החינוך
הקיבוצי-דתי הרצוי .כמו כן נגבש הצעות יישומיות פרקטיות
והמלצות כלליות בנושא המסגרת הרצויה .נדווח בהמשך על
התקדמות עבודת הצוות ומסקנותיו.

אורחות החיים בקיבוצים
שרגא וילק ,מנהל צמ"ד ,והח"מ מלווים ,במידת מעורבות
משתנה ,את התהליכים בקיבוצים בתחומי אורחות החיים
(התפרנסות ,ביטחון סוציאלי ,הפרטות בשירותים ,שיוכים -
הסדרת זכויות החברים ועוד) ,תהליכי הסכמות ,ותהליכי קליטה
וצמ"ד (לחברות מלאה ,או לעצמאות כלכלית) .נדמה שאפשר
לשרטט קווים ראשונים של התהליכים שהתרחשו בקיבוצים
בתחומים אלו.
מחד ,ברוב הקיבוצים שהתלבטו על דרכם ,ניהלו תהליך ובחרו
בשינוי ,ניתן לראות שיפור בשני תחומים מרכזיים :המצב
הכלכלי של הקיבוץ (ולעתים גם ברמת החיים של החברים או
של מרביתם) ,וצמיחה דמוגרפית (לקיבוץ או ליישוב) .מאידך,
קיבוצים אשר בוחרים בדרך השיתופית ,מחויבים לה גם ברמת
ההנהגה ומובילים אותה תוך הסכמה רחבה  -מצליחים בהחלט
לקלוט מצטרפים חדשים לקיבוץ ,ולשפר את רמת החיים של
החברים ,במקום שיש מקורות (בנושאים כמו דיור וקרן חיים).
לדעתי ,יש לתנועה תפקיד בנושאים אלו מול כלל הקיבוצים,
ובנושא זה ארחיב אי"ה בעלון הבעל"ט.

אורחות החיים הדתיים
לאחרונה אנו פוגשים את הנושא הזה בכמה קיבוצים וקהילות.
גורמים לכך גם הקליטה והצמיחה הדמוגרפית וגם תהליכים
רחבים שעוברים על כלל הציונות הדתית ,שמשפיעים גם
אצלנו .בחלק גדול מהקיבוצים עוסקים בסדרי תפילה (שעות
המניין והאם לאפשר יותר ממניין מרכזי אחד) ,בסוגיות
אידאולוגיות (מניינים משתפים) וכיוצ"ב ,אך גם בנורמות
אחרות (למשל :צניעות ועירוב בחברת המבוגרים או הילדים
והנוער) ,או בשאלות כלליות יותר (מהו אופיו הדתי של
הקיבוץ והקהילה?) .אתגר מיוחד וחדש מעמידה תכנית
אפשרית לקליטת בנים חילוניים בקיבוץ ,שנדונה כעת בעין
צורים וזכתה להתייחסות במזמו"ר האחרון .כמובן שיש אורות
וצללים ,אך בראייה אופטימית ניתן לראות בדיונים אלו
הזדמנות לבירור זהות ,שכנראה יש בו צורך בעת הזו .להערכתי,
יש גם כאן מקום לאיסוף ולהכוון תנועתי וננסה לפעול בתחום.
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מחלקת ביטחון וחינוך
זיו כרמל

bitachon@kdati.org.il

מה חדש במחלקת החינוך?
בסיומו של תהליך אינטנסיבי שעסק השנה בחינוך (שתי
מועצות והחלטות המחייבות ליווי והובלה) ,קיימנו תהליך
חשיבה באגף חברה ,הכולל את רזי בן יעקב (דור צעיר) ,נירית
אפרתי (גיל הרך) ,אמיתי פורת (מרכז האגף) ,ריבה פריד
(עורכת עמודים) ואת הח"מ (מנהל מחלקת החינוך בתנועה),
ושאלנו שאלות שונות לגבי אופן עבודתה של מחלקת החינוך.
מתוך מצב שבו כל רכיב חינוכי עובד כמעט בצורה אוטונומית
במבנה הנוכחי ,גובשה הסכמה שיש לפעול כך שהמחלקה
תעבוד יותר כגוף אחד מתואם .בתקופה הקרובה ,יחד עם
המזכירות הפעילה כולה ,נפעל על מנת ליישם את המהלך.
במקביל אנו נערכים להחלפתו של רזי בן יעקב ,שריכז את
פעילות הצעירים בתנועה ,ומסיים את פעילותו בקיץ הקרוב.
למרות שמוקדם עדיין לסכם ,אין ספק שרזי יצר מערך פעילות
ייחודי ,איכותי ומשמעותי ברוח ערכי התנועה .נראה שבדילמה
בין עבודה חינוכית המייצרת מופעים ,סמינרים ומפגשים
מעצבי תודעה וזהות ,ובין עבודת שטח של הנחייה ,ייעוץ,
הובלה ומעורבות בתהליכים המרכזיים במערכות החינוך שלנו,
הדרך המיטבית נמצאת בתמהיל נכון בין הדברים .בהמשך
לגיבוש דרכי עבודה שיתופיות יותר במחלקת החינוך ,נקדם
יצירת תמהיל כזה בתוך תכניות העבודה לתשע"ה .בונוס נוסף
לתיאום הנכון בין מרכיבי החינוך הוא חיבור הדוק יותר עם
מדרשת תורה ועבודה כגוף המפתח פדגוגיה ומתודה חינוכית
לעשייה במערכות החינוך בקיבוצים.
הצטרפותה של נירית אפרתי כרכזת הגיל הרך בתנועה ,הביאה
איתה משב רוח רענן של חשיבה ושותפות במהלך החינוכי,
המאפשר להתייחס לרצף המשמעותי מגיל לידה ועד סיום בית
הספר.
במחלקת החינוך אנו עסוקים בתקופה זו במגוון רחב של
נושאים שחלקם כאמור תוצר מבורך של מועצות החינוך.
תשומת הלב מופנית גם פנימה בהכנות לקראת חופשת הקיץ,
ליווי וריכוז מהלכים מתאימים לקייטנות ביוזמת השר שי פירון,
שותפות בצוות מייעץ לבתי הספר שלנו ובמקביל שותפות
בהובלת תהליכים אותם יזמה התנועה הקיבוצית ,בגיל הרך
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ובגילאי א-ב ,שתכליתם לייחד את החינוך הקיבוצי ,להכיר
במקומו ,לתת לו אוטונומיה ולחזק את דרכו.
במקביל להכנות במזכירות התנועה לקראת כנס רחב בנושא
השמיטה ,בכוונתנו לקיים יום עיון מקדים בנושא שמיטה לכל
צוותי החינוך שלנו ,מתוך רצון לעורר עשייה בהיבטי השמיטה
השונים ולהפוך עיסוק זה לרלוונטי ,מלהיב ומרענן.
אנא רשמו לפניכם  -יום שני ,כ"ו אייר ,26.5 ,בכפר עציון.
פרטים יפורסמו בהקדם.

מחלקת הביטחון לאן?
לאורך השנים עולה אחת לתקופה השאלה האם יש הצדקה
לקיומה של מחלקת הביטחון? המבקרים יגידו שזוהי פריבילגיה
מיותרת ,מעין לשכת סעד לקיבוצניקים .אכן ,ישנו קושי
להצדיק את קיומה של המחלקה בגלל חשאיות הסיפורים
והדוגמאות בהם קיימות פעילות ומעורבות .במהות נראה
שהעבודה היא פשוטה ונסמכת בעיקר על ניסיונו הרב של
אבישי טבת ,אך זו איננה כל התמונה .למעשה ,אנו נותנים ליווי
ותמיכה למספר רב של פונים (מאות ואולי אף יותר לשנה)
ומנסים לעבוד בתיאום ,תוך חלוקת המקרים השונים והפנייתם
לכתובת המתאימה .כיוון שרוב הנוער שלנו רוצה לעשות את
המיטב בשירותו הצבאי ,חלק לא קטן של הבקשות מכוונות
לסיוע בשיבוץ מותאם ,ודי בכך כדי להצביע על המוטיבציה
הגדולה והרצון לתרום .חלק אחר של הפניות נובע מקשיים
ולעתים גם מטעויות של המערכת.
לתחושתי ,חלק מתפקיד המחלקה הוא לייצר אווירה ודחיפה
למיצוי היכולות ,במקביל לביסוס ידיעה של הבנים והבנות
שיש להם כתובת להתייעצות ,עזרה ואוזן קשבת משמעותית
וחשובה .אנו מקפידים על תיאור האפשרויות העומדות בפני
הנוער בצורה אמינה מבלי ליצור אצלם אשליות .לעתים
אנו נדרשים להתעמת מול הבקשות המופנות אלינו ולהזכיר
שהצבא אינו 'תכנית כבקשתך' ,אך מנגד אין אנו משלימים
עם סחבת ,חוסר הגינות והתעמרות ועושים הכול כדי לסייע
לפונים אלינו.
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תנועה בתנועה

האם המענה לפניות מתבסס על מקצועיות וניסיון הנרכש עם
השנים? לתחושתי ,כן .ככל שאנו מתנסים ונותנים מענה למגוון
פניות ,כך משתפרת יכולתנו ואנו נעשים ממוקדים יותר .לעתים
פנייה לאדם הנכון ,במקום הנכון ובזמן הנכון ,נותנת פתרון
שאדם חסר ניסיון וחסר כלים מקצועיים היה מקדיש לו זמן רב
יותר.

בני ובנות שנת השירות
בנינו ובנותינו פרוסים במגוון מקומות במהלך שנת השירות,
היג"ל ,המכינות ,המדרשות והישיבות .הקשר עמם מורכב,

ולו רק ברמה הטכנית של התיאום וההגעה לכל אחד מהם.
אין ספק שביקורים בכלל המקומות מחייבים לעתים ויתור
על פעילות אחרת של המחלקה ,אך זו משימה שאנו רוצים
ושואפים להגשים  -להצליח להגיע ,לראות ולהתעניין בכל אחד
ואחת .המפגשים עם הצעירים מרתקים ,מרגשים ומחזקים את
הידיעה שהמרחק מהבית בשילוב עשייה ולימוד משמעותיים,
מאפשרים תהליך פנימי עוצמתי של בנייה והתפתחות אישית.
מי ייתן וכל הכוחות הללו ידעו להתממש בקיבוצינו ויהוו
מכפלת כוח השפעה ועשייה בהמשך הדרך.

תכניות בית המדרש הקהילתי
במדרשת עין הנציב לשנת תשע"ה:
שיעורים ,סדנאות ולימוד בית מדרשי במגוון תחומים :תנ"ך ,ספרות
חז"ל ,חסידות ,ספרות ומחשבת ישראל .בין המלמדים בשנה הבאה:
הרב יצחק בן פזי ,רחל קרן ,ד"ר חזי כהן ,אפרת ביגמן ,סמדר בן דוד
ועוד

חדש!!

'מעינות' ערב  -ערב לימוד שבועי – ימי רביעי 21:30 – 19:30
)שני שעורים  +הפסקת קפה ומאפה(  -פרטים יפורסמו בקרוב...

קורות בתינו  -בית מדרש ערב לזוגות ,בנושאי חינוך
ומשפחה.

ש מ ר ו את הי ום!

'מעינות' בוקר  -ימי רביעי 13:00 - 8:00

בהנחיית נתנאל פרבשטיין ואסתר פישר.
ימי רביעי אחת לשבועיים  . 22:30 – 20:30מחזור שני יוצא לדרך!
כל התכניות מתחילות אחרי החגים ומתקיימות במדרשה בעין הנצי"ב

מדרשת עין הנצי“ב ד.נ .עמק המעיינות  ,10805טל 04-6062900 .פקס,04-6062868 .

e-mail: midresheteinhanatziv@gmail.com

מדרשת עין הנצי“ב
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לזכרם

אדית גולד ז"ל

שלמה קייזר ז"ל

נולדה :ז' אדר ב' תרצ"ב 15.3.1932
נפטרה :א' תשרי תשע"ד 5.9.13
לביא

נולד :כ"ח תמוז תרפ"ז 28.07.1927
נפטר :א' ניסן תשע"ד 1.1.2014
שדה אליהו

אדית היקרה ,הסתלקת מעמנו בחטף בליל ראש השנה ,יום
הדין ,כאילו רצה מלך מלכי המלכים בחברתך בליל ההמלכה.
פסוקים רבים ב'אשת חיל' הולמים את מידותייך ,אך בניגוד
לאותה אשת חיל ממשלי ,שגדלה כנראה בבית מלכות מטופח
ומסודר ,את המלכותיות שלך בנית בעצמך בעשר אצבעותייך.
נולדת בכפר קטן שליד מינכן ,לחיים יפים ושלווים של משפחה
קטנה ומבוססת ,אך בגיל  5העיבו עננים שחורים של רשע את
פני השמים .בגיל  ,7לבדך ,עם בובה ביד ושלט זיהוי מקרטון
תלוי על צווארך ,הגעת לרציף הרכבת בלונדון .למזלך ,נאספת
על ידי משפחה יהודית טובה ותקופת המלחמה עברה עלייך
בלונדון ,כשכל משפחתך נשארת מאחור ועולה השמיימה.
באנגליה הצטרפת לבח"ד ודרכו עלית לארץ .הגעת לטירת צבי,
משם יצאת לשרת בחיל האוויר .גרת כמה שנים בתל אביב
וללביא הגעת בעקבות האהבה לאישך ג'ודי ז"ל.
היית מאבני היסוד של המקום ,מילאת תפקידים רבים
ומגוונים ,ובכל תפקידייך באו לידי ביטוי הכישורים הבין-
אישיים המופלאים שהיו לך :יכולת הקשבה נדירה ,אמפתיה
עמוקה לזולת ,חוכמת חיים וגם היכולת המיוחדת לומר בכנות
ובישירות את שיש בלבך.
חיית אמנם במקום קטן אבל היית במובנים רבים אשת העולם
הגדול .דעתך ולבך היו נתונים לשאלות עם ישראל כולו .היה
לך חשבון בלתי סגור עם רשעי אומות העולם וניסית בדרכים
שונות לסגור מעגלים בחייך ,דרך ביקור חוזר במקומות ההם,
ודרך קשרים מרתקים עם אנשים מעברה של משפחתך .אך את
התשובה הניצחת לרשע מצאת כאן במשפחה הנפלאה שהקמת
בארץ ישראל ,ובקיבוץ שתרמת לבניינו .המשפחתיות בביתכם
הייתה אינטנסיבית ומועצמת כאי של רוגע ,ביטחון וביתיות
חמה ושלווה.
היו בך ,אדית ,טוב לב ,ויכולת נתינה גדולה שחברו להם יחד עם
מעשיוּ ת וכושר ארגון .פעלת רבות למען מזנון החיילים בצומת
גולני ,משפחות נצרכות ומעשי חסד רבים.
היו בך כוחות עצומים של טוב לב ואופטימיות .היית לכולנו
מופת של גבורת נפש ,אצילות ,ונועם הליכות.
תהא נשמתך צרורה בצרור החיים.
הרב יהודה גלעד

נולדת בהמבורג שבגרמניה ובגיל  11וחצי נאלצת לברוח
להולנד ,ללא ההורים שנותרו מאחור ונרצחו .נדדת בין בתי
יתומים שונים וכאשר נלקחו הילדים בהולנד להשמדה ,ברחת
לאמסטרדם והסתתרת בבתים שונים .בסופו של דבר הגעת
לדרום-הולנד ,שם היית עד השחרור .בינואר  1948הגעת
לארץ עם רבים מפליטי השואה ,קבעת את מקומך בקבוצת
עין הנצי"ב ,אך הגעת אלינו בעקבות גאולה אהובתך .עבדת
בלול שנים רבות ,והשקעת את כל יכולתך בפיתוחו .מאז הגעת
לשדה אליהו נהגת לכתוב בעלון הקבוצה ובמאמריך בלט מאוד
העיסוק בשאלות סביב לבית הכנסת ואורח חיינו הדתיים.
שבוע לפני לכתך מעמנו התחתנה נטע נכדתך .באתי לאחל מזל
טוב וראיתי עד כמה נצצו עיניך משמחה.
כמה סמלי ,שנפרדת מעמנו בראש חודש ניסן ,חודש הגאולה.
משמעות ה'גאולה' כפולה עבורך .ניצלת ממוראות השואה
בדרך פלאית והקב"ה הוליך אותך לגאולה שבארץ ישראל -
אשתך ז"ל ,שאיתה חיית חיים מלאי תוכן.
היית איש צנוע ,אך ידעת לעמוד על שלך .כגבאי בקהילתנו
עשרות שנים ,היית האיש המשפיע ביותר בשדה אליהו בכל
הקשור לתפילות המקיפות אותנו יום-יום .כמעט כל סדרי
התפילה ,ונוהלי בית הכנסת נשמרים עד היום באותה מתכונת
שהצעת ובנית.
בשבועות האחרונים כשלמדנו יחד במשניות ממסכת 'אבות'-
הגבת לדברי רבי יוחנן בן זכאי שאומר לתלמידיו' :צאו וראו
איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם '..ור' אליעזר אומר:
'עין טובה'" .זה הכי נכון" ,אמרת ,כי לא קינאת באלה שיש
להם יותר ממה שהיה לך .עין טובה היא שהוליכה אותך בדרך
הצנועה בה פסעת.
שלמה  ,אתה עוזב אותנו היום ואנחנו מתפללים שנהיה ראויים
להמשיך בדרכך.
ילדיך  -גוני ,אמי ושמחה  -קיבלו חינוך יהודי מאוד משמעותי
ובנו בתים לתפארת .השתאינו לנוכח האהבה והמסירות שגילו
בני המשפחה ובעיקר הנכדים ועובדי בית הקשתות מאז הדרדר
מצבך.
אנחנו בטוחים שבשמים שמחים לקבל את פניך ,בעוד אנחנו
מתאבלים על לכתך.
נוח בשלום על משכבך.
אהרון שחק
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לזכרם

אתי ביטן ז"ל

נורית מרמורשטיין (לבית גרינגליק) ז"ל

נולדה :כ"ה אדר תשכ"ח 25.3.1968
נפטרה :ט"ז אדר א' תשע"ד 16.2.2014
מגדל עוז

נולדה :כ"א תשרי תשט"ו 17.10.1954
נפטרה :ג' אדר א' תשע"ד 2.3.2014
עלומים

בכל פעם שבה היו שואלים אותי מה שם אמא שלי ,אפילו לא
בהקשר של המחלה ,ישר הייתי עונה 'אסתר בת יהודית' .אמנם
גדלתי עם המודעות לכך שאמא שלי אשה חולה ,אבל מעולם
זה לא השפיע על היחס שלה כלפינו ,המשפחה ,וגם לא על
היחס שלנו כלפיה .אמא תמיד חשבה רק עלינו ,הילדים ,אף
פעם לא ויתרה על אף אחד מאיתנו ,וגם לא ויתרה על עצמה.
אמא הייתה אישה עקשנית מאוד ,ולכן עד הדקה האחרונה
לחייה עוד האמנתי שהיא תעבור את זה ,שהיא תבריא .תמיד
אמרתי לה שלא תוותר ,והיא תמיד הקשיבה לי ,והמשיכה לא
לוותר עד שהייתה מוכרחה לעזוב אותנו.
אני ואמא מאוד נקשרנו בתקופה הזאת .היא הייתה אומרת
לי שאני הוא זה שמחזק אותה ,ועד כמה אני חשוב לה .תמיד
הייתה קוראת לי המלאך שלה .עד כמה שהצבא איפשר לי,
הייתי מתקשר אליה ומספר לה מה קורה איתי ומה אני עושה,
כדי להעניק לה חוזק  -מתוך תקווה שתבריא ,שאזכה לראות
אותה שוב עומדת על הרגליים .אפילו בשבוע האחרון ,תוך כדי
לילות בבית החולים ועדכונים מרופאים ,עדיין לא עזבה אותי
האמונה שאמא תתגבר ,שהיא תעבור את זה ותבריא.
וכמו שאני לא הפסקתי להאמין ,גם היא שמרה על
האופטימיות שלה עד לרגע האחרון  -מחייכת בגלל דברים
מצחיקים שהייתי אומר לה ,דואגת שאשים כיפה על הראש.
דווקא בזכות ההתנהגות הרגילה והמופלאה של אמא בנסיבות
האלה ,אפשר ללמוד ממנה שלמרות הקושי צריך להמשיך את
החיים ולא לוותר.
בנה ,מאור
אתי ,בת גרעין "להבים" ,ויורם ,בן גרעין "צור" ,נפגשו
בהיאחזות גבעות והאהבה ביניהם פרחה .אתי עבדה לאורך כל
השנים בקיבוץ ,בעיקר במטבח ובמכבסה .במשך שנים רבות
היא סבלה ממחלה שכילתה בהדרגה את כוחותיה .למרות
קשיים רבים ,המשיכה אתי לאורך כל הדרך לחייך ,להיות
פעילה ודעתנית ,לשמור על קשר עם החברים ,ולדאוג לשלומם
של ארבעת ילדיה.
יהי זכרה ברוך.

יום שישי בצהריים ,באה לקחת עיתון לשבת ,ברקע נשמעת
מוזיקה ,חזנות ,שירי שבת .לא רק ערימות העיתונים יסמנו את
בוא השבת ,אלא משהו באוויר ,באווירה ,כי במזכירות עלומים
היתה אווירה ,צבע מיוחד שנורית באישיותה המיוחדת נתנה...
כמה היא חסרה.
נורית נולדה בחיפה והגיעה לעלומים במסגרת גרעין נח"ל .אני
זוכרת עיניים גדולות וכחולות ,צחוק מתגלגל ,שמחה המהולה
בעצב והמון דאגה למשפחתה .אביה נהרג בתאונת דרכים
אחיה ואחותה
זמן קצר לפני הגיוס ,ושם בחיפה נשארו אמהֵ ,
הצעירה .נורית ,אשת משפחה דאוגה ומסורה .כבר בתחילת
דרכה התגלתה כבחורה חרוצה ,אכפתית ,מסורה ומעורבת .יותר
מכול בלטה יכולת הנתינה שלה .כמטפלת בבית הילדים הטביעה
את חותמה ,בלטה במסירותה ,באכפתיות שלה ,בדאגתה.
קיימה חוג שירי ארץ ישראל ,טיולים ,פרשת שבוע ,סיפורים,
נסיעה עם הילדים לקופת חולים ,והכול במסירות וללא גבולות.
לימים הכירה את יוסק'ה וביחד בנו את ביתם-משפחתם.
היופי ,האסתטיקה ,המוזיקה ,זמירות השבת ,הגינה ,הכול נצבע
בצבע המיוחד  -נורית.
אין מילים לתאר את יכולת הנתינה שלה ,את האכפתיות ,שהרי
לכל מקום בעולם הגיעה .אם בהודו או בצבא  -ד"ש מנורית על
המעטפה .אם מבית החולים חזרת ותינוק בחיקך  -עוגת שמרים
של נורית חיכתה לך .אם באת לחופשה מהצבא  -במגורי חיילים
ריח של שבת ,העוגות של נורית .אם לא קיבלת את העיתון -
נורית תדאג .אם הלכת לטייל בשבת בבוקר כשהשחר עולה ,או
בצהריים בקיץ הלוהט  -נורית עם נכדותיה מטיילת ,איזו סבתא!
אם שכחת ...אם רצית ...אם ביקשת ...נורית!
כבר עכשיו את חסרה כל כך.
ובשנה האחרונה ,עת נורית חלתה במחלה קשה ואכזרית,
מתגלה לעינינו משפחה נפלאה ,אך יותר מכל קשר ,אהבה,
עוצמה בין איש ואשה .יוסק'ה  -בשקט שלו ,בדאגה ובאהבה
האינסופית  -דאג לכל מחסורה .קשה לתאר במילים פשוטות
את המסירות העצומה של יוסק'ה ,את הילדים והנכדות
העוטפים אותה ,את החברים המגיעים מבחוץ ומבפנים .כולם
היו שם ולו כדי להקל קצת על נורית שכל חייה נתנה.
הייתה לנו חברה ואיננה עוד .יהי זכרה ברוך.
יהודית גוטמן
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לזכרם

מרדכי (מוטל) ויסמן ז"ל

דבורה גרוס ז"ל

נולד :י"ט סיון תרע"ח 30.5.1918
נפטר :ד' שבט תשע"ד 5.1.2014
קבוצת יבנה

נולדה :ב' סיון תרפ"ג 17.5.1923
נפטרה :כ"ז אדר ב' תשע"ד 29.3.2014
טירת צבי

בשבילי היית תמיד דוֹד מוטל ,וכילד כך קראתי לך  -דוד.
בשבילי הקיבוץ של שנות החמישים ,כולם ידעו שהמילה דוד
לבד ,זהו "דוד מוטל" ,האח של אמי תבדל"א ,יוכבד.
כילד שלא זכה לסבא ולסבתא משלו ,אתה מילאת את החסר,
בפינוקים ,מסטיקים וסוכריות" .דוד ,תביא לי מסטיק" -
הייתה קריאה שבשגרה ,דוד שתמיד נתן לנו את שעון היד שלו
לשבתות ,דוד שנתן לנו להחזיק בהגה של הטנדר ,כשהיינו
קטנים ,ואחר כך לנהוג לבד בשדות.
נולדת בעיירה סקאלט שבפולין למשפחת וייסמן ,משפחה
ברוכת ילדים ,שמונה במספר .לסיפור משפחתך בשואה
נחשפנו מאוחר ,כי גם הבית שלנו היה 'בית של שתיקה' .לא
אשכח את הרגע בו עמדנו במסע השורשים המשותף ,שמטרתו
הייתה הקמת מצבה על בורות ההריגה  -איך עמדת ובקול
גדול ,קורע לב ,סיפרת את סיפור חיסול המשפחה ,חלקם בתוך
הגטו וחלקם בבורות ההריגה .סיפרת איך אתה ,כשהיית במחנה
עבודה ,נאלצת לעבוד בבורות ההריגה ,לראות את אביך מוצא
להורג ,ומתוך שאול תחתיות לקום ,לתפוס אחריות ולהציל
את שתי אחיותיך .מעטים בקיבוץ יודעים את סיפור התלאות
הנורא שעברת ואת התושייה הגדולה שגילית ,ושרק בזכותך
נשאר זכר ממשפחת וייסמן הגדולה.
כאן ביבנה זכית להקים ביחד עם אלקה ,בית משלך ,ולראות
את שלושת ילדיך  -אמנון ,יהודה וחנה ,גדלים ומתפתחים,
בונים בתים משלהם ,ואף זכית לנכדים .אך אם חשבנו שכוס
הייסורים תמה ,באה המכה הקשה ובנך יהודל'ה ,שנשא את
שם אביך ,עלה לשמים .למרות האובדן ,אתה עם העקשנות
ויראת השמים הגדולה שלך ,נצרת הכול בלב ,והחלטת להמשיך
הלאה .אפילו הפגיעה הקשה בראייה ,שלא אפשרה לך לפתוח
ספר לימוד ,דף גמרא ,שכה אהבת ,לצד קשיים בשמיעה,
לא הרפו את ידיך והמשכת קדימה ,נוצר את הקשיים בפנים,
וממשיך לצעוד מבלי לעצור.

דבורה נולדה בברלין .דבורה ולוצי אחותה התייתמו מהוריהן
בגיל צעיר ובשנת  1935עלו ארצה אל בית דודתם בירושלים.
דבורה למדה בבית הספר "אוולינה דה רוטשילד" ,אחר כך
למדה בסמינר לגננות וכעבור זמן מה הוזמנה להיות הגננת
בטירת צבי ,כאן נישאה ליעקב ויחד הקימו את משפחתם .רבים
מאיתנו חייבים תודה לדבורה .חלקנו היינו מתלמידיה בכיתות
הראשונות של בית הספר ,אחדים התחנכו אצלה בגן הילדים,
ויש שהגיעו איתה לכיתות הגבוהות .יש שהיו חבריה
לעבודה  -בצוותי החינוך המגוונים שבקיבוץ או בבית הספר
המשותף .לאורך שנים ארוכות פנו גננות ,מטפלות ,מזכירי
פנים ורכזי ועדות לשמוע חוות דעתה ,לקבל עצה .שיקול
דעתה נחשב בקיבוץ ,הניסיון והידע העשיר שצברה לאורך
שנים ,רצונה לעזור ולהיטיב עם הזולת ,הדאגה לשונה או
לחריג ,לאפשר לכולם להישאר עד כמה שאפשר בתוך
הקהילה ,תרמו מאוד להתנהלות הקהילה שלנו.
דבורה שלטה בכמה שפות ,הייתה בעלת השכלה רחבה,
ודעתנית .ממנה למדנו בילדותנו לנגן בחלילית ,לשיר בקנון,
לצייר ,להאזין למוסיקה ,לקרוא ולכתוב ,ולהתפלל .יחד עם
יעקב הקימה דבורה את ספריית הילדים בטירת צבי ,ומאז
תפעלו אותה יחד במשך שנים .לאחר שנים כמחנכת ,מנהלת
בית הספר היסודי ומורה יועצת ,כשיצאה לגמלאות ,למדה
ספרנות ,והחלה לקטלג את הספריות.
הייתה לדבורה גם תבונת כפיים ,הסריגה והרקמה שלה הן
מעשה חושב .תבשילי הריבות ותוצרי התמרים בהם כיבדה את
שמחותינו היו לשם דבר ,ובכל שנה היה מסקרן לפגוש רעיונות
מקוריים בקישוטי הסוכה של משפחת גרוס ,בה כל נכד ונין
קיבל ביטוי לשמו.
ידועה הייתה גם בהקפדה בקיום מצוות ,בקביעות בתפילות
ובצומות .השתתפותה בשיעורים הייתה עקבית ורצופה ,וגם
כאבים וחוליים לא מנעו בעדה להגיע.

אין ספק שלרעייתך ,אלקה היקרה ,שהלכה איתך יד ביד,
תומכת ומעודדת ,יש זכות גדולה ועל כך הערכתנו.

השנים הארוכות עם יעקב ,ה'ביחד' שלהם ,הצניעות ,הענווה,
ההסתפקות במועט ,התמיכה זה בזו בעיקר במצבים קשים ,האופן
בו קיבלו החלטות ,גם לטובת אחרים  -היו מעוררי השתאות.

יהי זכרך ברוך.

דבורה ראתה נחת מבניה שלמה (מומו) ומוסה ,וראתה עד דור
רביעי " -דור ישרים יבורך".

איבדנו דוד ,בעל ,אבא ,סבא וחבר.
אחיינך ,צביקה שריד

יהי זכרה ברוך.
יזרעאלה כספי
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קיץ תנועתי תשע"ד
בקיבוץ הדתי
המרוץ לקיבוץ הדתי

משחק קבוצתי מתגלגל .המשתתפים יקבלו משימות מגוונות שפתרונן יוביל אותן למשימה
הבאה .המשימות יכללו אתגרי ידע ומחשבה לצד אתגרים פיזיים ,כשהכל נע סביב תנועת
הקיבוץ הדתי ודרכה הרעיונית .המשחק יתגלגל בתנועה רגלית ורכובה ,כשבערב נתכנס
ללינה משותפת באתר עלום (אחת המשימות היא להגיע אליו) בו המשחק יופסק ותהיה
בוגרי כיתה ז'
פעילות כללית להיכרות ולחוויה .למחרת בבוקר המשחק יתחדש .הפרס לזוכים :שולחן
פינג פונג מקצועי למועדון הנוער.
עלות .₪ 70 :עלות לחברי התנועה ולחברי מועדון הקיבוץ הדתי₪ 45 :
רביעי-חמישי ,י”ח -י”ט בתמוז 16-17 ,ביולי ,ברחבי הארץ.

מחנה 'גדוד העבודה'

שלושה ימי “מחנה עבודה” .חוויה רב יומית של קבוצתיות ,שוויון ושותפות .קבוצות העבודה
יקבלו משימות ,יחיו כחברי קיבוץ ויקיימו יחסי שיתוף ושוויון בינם לבין עצמם ובין קבוצתם
לשאר הקבוצות .נעסוק בקיום איזונים בין מערכות שונות – אנושיות ,סביבתיות וכלליות,
הכל באווירה נטולת פוסט-מודרניות וציניות מיותרת .מהחוויה הפרטית נתקדם לדרגת
בוגרי כיתה ח'
השיתוף הבין אישי והקבוצתי.
עלות .₪ 350 :עלות לחברי התנועה ולחברי מועדון הקיבוץ הדתי₪ 235 :
שלישי-חמישי ,י’-י”ב בתמוז 8-10 ,ביולי ,על ראש הגלבוע.

מחנה בתוך הזרם ונגדו

ארבעה ימי פעילות מחנאית אינטנסיבית ביער .במחנה אין גז ואין חשמל ,אין בשר ואין חלב .רק
מדורות ,ומזון יבש בבישול עצמי .כל קבוצה תבנה לעצמה את הבית (מתקן גדול עשוי סנדות
וחבלים עליו ישנו חברי הקבוצה החל מהלילה השני) .במהלך המחנה יבלו המשתתפים ביובלו
של נחל הבניאס ,יגלשו באומגה וילכו נגד הזרם הגועש בקבוצות ,יעברו מסלולי אתגרים
בוגרי כיתה ט’
ומכשולים – קבוצתיים ואישיים .כל המחנה מלווה בתכנים חינוכיים תנועתיים .אין דקה
פנויה במחנה ואין פעילות שאינה מלווה ביחידה עיונית-סמינרית להעמקת החוויה וההבנה.
עלות .₪ 790 :עלות לחברי התנועה ולחברי מועדון הקיבוץ הדתי( ₪ 540 :כולל הסעות).
שני-חמישי ,ב’-ה’ בתמוז 30 ,ביוני  3 -ביולי ,על ראש הגלבוע.

מחנה בתוך הזרם ונגדו

ארבעה ימי פעילות מחנאית אינטנסיבית ביער .במחנה אין גז ואין חשמל ,אין בשר ואין חלב .רק
מדורות ,ומזון יבש בבישול עצמי .כל קבוצה תבנה לעצמה את הבית (מתקן גדול עשוי סנדות
וחבלים עליו ישנו חברי הקבוצה החל מהלילה השני) .במהלך המחנה יבלו המשתתפים ביובלו
של נחל הבניאס ,יגלשו באומגה וילכו נגד הזרם הגועש בקבוצות ,יעברו מסלולי אתגרים
בוגרי כיתה י’
ומכשולים – קבוצתיים ואישיים .כל המחנה מלווה בתכנים חינוכיים תנועתיים .אין דקה
(השלמה
פנויה במחנה ואין פעילות שאינה מלווה ביחידה עיונית-סמינרית להעמקת החוויה וההבנה.
משנה
עלות .₪ 790 :עלות לחברי התנועה ולחברי מועדון הקיבוץ הדתי( ₪ 540 :כולל הסעות).
שעברה)
שני-חמישי ,ב’-ה’ בתמוז 30 ,ביוני  3 -ביולי ,על ראש הגלבוע.

בונים חומה ומגדל

במהלך לילה שלם יבנו המשתתפים יישוב חומה ומגדל פיזי מקרשי בניין – כולל חומה ,שער
ומגדל גבוה ,עליו יונף עם שחר דגל ישראל .המשתתפים יגיעו בשעות הצהרים לקיבוץ
עלומים ,יתארגנו להקמת נק’ יישוב ויצאו עם שקיעה רגלית לנק’ החדשה (בארות
יצחק הישנה) .למחרת ליל ההקמה יעסקו המשתתפים בנושא ההתיישבות דרך סיור
בוגרי כיתה י”א
ולמידת המציאות בעוטף עזה – אז והיום .נעמיד את שאלת ‘ההתיישבות כאידיאל
בימינו’ על שולחן הדיונים.
עלות .₪ 240 :עלות לחברי התנועה ולחברי מועדון הקיבוץ הדתי( ₪ 160 :כולל הסעות).
ראשון-שני ,ט”ו-ט”ז בתמוז 13-14 ,ביולי ,על ראש הגלבוע.
הרשמה לפעילויות דרך מדריכי הנוער
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