התנועה הרפורמית
יהדות מתקדמת בישראל

ושבתה

הארץ
f

אוסף דפי לימוד
העוסקים בשנת
השמיטה בהיבטים
שונים המסודרים לפי
אותיות הא'-ב'.

f

אא אוצר בית הדין
בא בעלות
גא גינה קהילתית
דא דרור לארץ
הא הפקר,
וא ושבתה הארץ (הקשר בין שמיטה לשבת)
זא זבל
חא חובות ושמיטתן
טא טיפוח עולם הרוח
יא יובל
כא כומפוסט
לא ללא חשש שביעית?
מא מקומיות ,
נא נתינה
סא סוחרי שביעית
עא עבדות מודרנית
פא פרוזבול
צא צרכנות נבונה
קא קיימות
רא רשות הרבים
שא שנת שבתון
תא תזונה לשנת שמיטה

אחת לשבע שנים ,שומטים את הקרקע,
שומטים חובות ,נכנסים לזמן שבת,
שבת לארץ ,שבת לה' שבת לעצמך...

גא גינה קהילתית
גינה קהילתית היא שטח שבו נפגשת קהילה מסוימת ,לרוב מאותו אזור גיאוגרפי ,ועוסקת
בפעילות גינון ,הגינה הקהילתית מהווה מקום מפגש לקהילה ואמצעי לחיזוקה ,מקום מפגש
בו אנשים בגילאים שונים ורקעים שונים יכולים להכיר את שכניהם ,להתיידד אתם ולעבוד יחד
וכך מחזקת את המרקם הקהילתי ביישוב .בנוסף ,מקדמת הגינה הקהילתית ערכים של איכות
סביבה ושיפור האקולוגיה העירונית .בקהילות של תושבים חסרי אמצעים ,גינות קהילתיות
יכולות להיות מקור למזון עצמי טרי ואורגני והן מאפשרות לימוד והתנסות בגננות פרמקלצ'ר,
וכמקום להכנה ולצריכה שלקומפוסט .הגינון הקהילתי יכול לסייע בהתמודדות עם שתי מגמות
של ניכור :האחת  -ניכור כלפי אנשים אחרים ,והשנייה  -ניכור וזרות כלפי מקורות המזון.
מחקרים מצאו כי קהילות פעילות חוות כמות נמוכה יותר של פשיעה ושל ונדליזם.
לדעת חלק מהחוקרים ,התפקיד החשוב ביותר של הגינה הקהילתית הוא היותה זירה ואמצעי
לחיזוק הקהילה ומפגש בלתי אמצעי עם אוכלוסיות שונות .הקשר יכול להיות קשר פעיל כמו
תכנון משותף ,טיפוח הגינה ביחד ,שיחה ,משחק וכו' או פעילות סבילה של התבוננות בפעילות
של אחרים ,צפייה משותפת במופע ,אירוע ,הרצאה וכדו' .מאפיין מרכזי של מפגשים בגינות
קהילתיות הוא הספונטניות שלהם ומצטרף לכך היבט של רוגע הנובע מהסביבה הירוקה
והשקטה יחסית בה הן פועלות.
הגינה הקהילתית מאפשרת יצירת קשרים גם לאנשים עם קשיים ומוגבלויות שונות :קשישים,
בעלי מוגבלויות ואחרים ,שיש להם פעילות מעטה יחסית מחוץ לבית ונהנים בגינה קהילתית
מפעילות שהיא יצרנית ,מחזקת את הבריאות הנפשית והפיזית ומתקיימת בסביבת אנשים
נוספים.

לומדים שמיטה :השמיטה במקורות

" והארץ לא תימכר לצמיתות כי גרים ותושבים אתם עימדי"

ׁשֹוׁשּנִ יםֶ ...אלּ-גִ ּנַ ת ֱאגֹוז יָ ַר ְד ִּתי,
ַ
ם--ל ְרעֹותַּ ,בּגַ ּנִ ים ,וְ ִל ְלקֹט,
ִ
"ּדֹודי יָ ַרד ְלגַ ּנֹוַ ,ל ֲערֻ גֹות ַהּב ֶֹׂש
ִ
ִל ְראֹות ְּב ִא ֵּבי ַהּנָ ַחל; ִל ְראֹות ֲה ָפ ְר ָחה ַהּגֶ ֶפןֵ ,הנֵ צּו ָה ִרּמֹנִ ים"
(שיר השירים ,ו) ,
אדם אחד יצא לדרך לגלות מה טיבם של גן עדן ושל גיהינום .מסעו החל בגיהינום והוא נדהם
לגלות עד כמה יפה המקום .עצים גדולים ,עצי פרי ,אגמים ,נחלים והכל פורח .הלך עד שהגיע
לטירה מאוד יפה ,ובתוכה ראה שולחן ערוך מטעמים מכל טוב ,אנשים ישבו סביב השולחן,
המזון ערוך לפניהם ומשרתים מביאים להם מעדנים כיד המלך .אבל הסועדים היו מתוסכלים
ונזעמים ,כי במקום כפות ידיים ,ממרפקיהם מזלגות ארוכים ולא יכלו להביא את האוכל אל
פיהם .משם המשיך האיש אל גן העדן .כשהגיע לשם הופתע לגלות שגן העדן נראה בדיוק
כמו גיהינום  :אותם עצים שיחים ואגמים ונחלים –הכל פורח וגם שם אותה טירה יפה ואותו
שולחן ערוך מטעמים מכל טוב ,ואותם מזלגות ארוכים מחוברים לזרועות הסועדים מקום ידיים.
אלא ששם היו כולם צוחקים ,שבעים ושמחים .בעזרת המזלגות האכילו יושבי גן עדן זה את זה.
שאלות למחשבה :מה הפך את
הגיהינום לגן עדן? האם אתם חווים קו תפר כזה
דק בין מה שיכול להיות "גן עדן" והופך להיות "
גיהינום"? • מה המשמעות הקהילתית בעבודה
בגינה? • כיצד ניתן למנף גינה קהילתית
לפעילות קהילתית?

עושים שמיטה:
הקמת גינה קהילתית  -איך עושים זאת?
שנת השמיטה היא הזדמנות נהדרת להתחבר מחדש לקרקע ולחקלאות
קהילתית ומקומית וגם אם לא שותלים עדיין אפשר לתכנן מה יהיה בשנה
הבאה .בשנים האחרונות צצו עשרות גינות קהילתיות ברחבי הארץ ,חלקן לנוי
וחלקן למאכל ופעמים רבות גם וגם .גינות אלו מטופחות על ידי הקהילה ומהוות
מקום מפגש משמעותי ללימוד על מזון ,חיבור לקרקע ועשייה משותפת .זוהי
הזדמנות ללמד את ילדינו מאין מגיע האוכל שהם אוכלים ולהראות להם תהליך
בריא של טיפול באוכל וגידולו.
בנוסף ,גינות קהילתיות יכולות להיות מקור לגידול חקלאי אורבני ,דבר התורם
לאיכות האוויר ואיכות החיים בעיר .מחקרים רבים בעולם אף הוכיחו את הקשר
בין עבודת גינון ,חיים בקהילה ואריכות ימים.
ניתן להצטרף לגינה קהילתית באזור מגוריכם (ניתן לחפש דרך האתר של
החברה להגנת הטבע) או אפילו להקים גינה קהילתית משלכם! אל הגינה
הקהילתית ניתן לחבור ברמות שונות .בערים רבות כבר פועלות גינות קהילתיות
והן משוועת למתנדבים שיגיעו באופן קבוע או חד פעמי לפעילות משפחתית או
קהילתית.
ניתן למצוא רשימה של גינות קהילתיות באתר של החברה להגנת הטבע ובאתר
הזהwww.israel-gardens.blogspot.co.il :
ניתן להקים כקהילה גינה קהילתית חדשה שתהווה בסיס לפעילות קהילתית
שמחוברת לקרקע ולאדמה .הצעות וטיפים להקמת גינה קהילתית ניתן למצוא
באתר של החברה להגנת הטבעwww.teva.org.il :

יוצרים שמיטה:
מפתחים חיים משותפים בתוך עיר
איך מכירים את השכנים??
• הזמינו את ילדי השכנים לביקור
• אספו תאריכי יום הולדת של השכנים ושלחו תותים או עוגייה ביום ההולדת...
• שתלו גדר חיה עם פירות משני הצדדים שכולם יכולים ליהנות מהם...
• עשו ספר טלפונים שכונתי או של הבניין בו אתם גרים.
 10שאלות על השכונה שלך:
א .איפה נמצא המקום החשוב ביותר בשכונה שלך ואיפה המקום שהכי פחות מתייחסים אליו?
ב .איפה האנשים מסתובבים השכונה?
ג .האם יש מקום לכינוסים ,מסיבות ,סביב מה אנשים מתרכזים?
ד .איפה רואים הכי הרבה ציפורים? איפה ילדים יכולים לעשות " מחנה"?
ה .איפה יש ריכוזי פרחים?
ו .מה עושה את השכונה /מושב שלך מיוחד?
ז .איפה יש ריכוז של עצים שונים?
ח .איפה אפשר ללכת לדבר עם מישהו בשקט?
ט .איפה הבית הנטוש בשכונה?
י .מה היית רוצה לפתח בשכונה שלך ?

שרים שמיטה

זלמן \\ מילים ולחן :נעמי שמר
מבוסס על תורה של ר' נחמן מברסלב
דע לך
שכל רועה ורועה
יש לו ניגון מיוחד
משלו
דע לך
שכל עשב ועשב
יש לו שירה מיוחדת
משלו
ומשירת העשבים
נעשה ניגון
של רועה
כמה יפה
כמה יפה ונאה
כששומעים השירה
שלהם
טוב מאוד
להתפלל ביניהם
ובשמחה לעבוד
את השם
ומשירת העשבים
מתמלא הלב
ומשתוקק
וכשהלב
מן השירה מתמלא
ומשתוקק
אל ארץ ישראל
אור גדול
אזי נמשך והולך
מקדושתה של הארץ
עליו
ומשירת העשבים
נעשה ניגון
של הלב.

ושבתה

הארץ

