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אוסף דפי לימוד 
העוסקים בשנת 

השמיטה בהיבטים 
שונים המסודרים לפי 

 אותיות הא'-ב'.
f

 אחת לשבע שנים, שומטים את הקרקע,
      שומטים חובות, נכנסים לזמן שבת, 

            שבת לארץ, שבת לה' שבת לעצמך... 

מהו הפקר? 

בשנת השמיטה אסור לנו לעבד את האדמה ולקטוף פירות מעבר לשימוש אישי. עלינו להשאיר 
את כל מה שצומח באותה השנה כמתנה למי שצריך )כל עוד הוא עצמו לקוח רק לשימוש 
פרטי ולא למסחר(. ההפקר נועד להפוך את כלל הציבור לציבור של שווים, שבו לכל אחד יש 

את היכולת ליהנות מפרי האדמה.
  

הרמב"ם, משנה תורה, הלכות שמיטה ויובל, פרק ד', הלכה כד':

כב  ]כד[ מצות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית, שנאמר "והשביעית 
תשמטנה ונטשתה" )שמות כג,יא(.  וכל הנועל כרמו, או סג שדהו בשביעית--ביטל מצות 
עשה; וכן אם אסף כל פירותיו לתוך ביתו.  אלא יפקיר הכול, ויד הכול שווין בכל מקום-
-שנאמר "ואכלו אביוני עמך" )שם(.  ויש לו להביא מעט לתוך ביתו, כדרך שמביאין מן 

ההפקר--חמש כדי שמן, חמש עשרה כדי יין; ואם הביא יתר מזה, מותר.

הפקר ומרחב ציבורי הא

משנה אבות, ה', יא

ה,ט  ]י[ ארבע מידות באדם:  האומר שלי שלי, ושלך שלך--זו מידה בינונית; ויש אומרין, זו 
מידת סדום.  שלי שלך, ושלך שלי--עם הארץ.  שלי שלך, ושלך שלך--חסיד.  שלך שלי, ושלי 

שלי--רשע.

רעיון ההפקר הופך את המרחב הפרטי, את השדה הפרטי של חקלאי, לשטח ציבורי שכל 
ולקחת את אשר הוא צריך. מדובר ברעיון מהפכני, במיוחד עבור החברה  יכול לבוא  אדם 
המודרנית. כיום אנו רגילים להפרדה ברורה למדי בין מרחב פרטי לציבורי וגם המרחב הציבורי 

שלנו מפורז ומפורק והמגזרים השונים אינם מתערבבים האחד בשני. 

האם אנחנו יכולים לתאר מצב שבו אנו מורידים את הגדרות ביננו לבין שכנינו והופכים את 
החצרות שלנו למרחב ציבורי? האם נוכל לדמיין מצב כזה גם ברמת החברה הישראלית ?  
האם נשכיל להוריד גדרות בין מגזרים בחברה הישראלית ובכך להעשיר את המרחב הציבורי 

בקולות שונים?

לומדים שמיטה: רעיון ההפקר בשנת שמיטה

שאלות למחשבה: • מה המשמעות 
של האיסור על לקיחת פירות הפקר 

לשימוש בבית? • מהם הגבולות של המרחב 
הפרטי שלך וכיצד את/ה יוצר/ת הפרדה 

בינך לבין שכניך? • כיצד נוכל לתרגם את 
מונח ההפקר לחיינו כיום?  • האם יש סכנה 

בביטול המרחב הפרטי והרחבת המרחב 
הציבורי? • האם יש ערך בהרחבת המרחב 
הציבורי?  • כיצד רעיון ההפקר יכול לקבל 

ביטוי בימינו?
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 שרים שמיטה
 שטח ההפקר \\ מילים: עלי מוהר

 

 עושים שמיטה: 
רעיונות ליישם את השמיטה בחיי כל ישראלי

הפקר בחיינו

והפקרת  הגדרות  להורדת  משמעות  ואין  חקלאים  איננו  כבר  רובנו  המודרני  בעולם 
הפירות. כיצד נוכל בכל זאת לתרגם את מושג ההפקר לחיינו? 

אם נרחיב את מושג ההפקר להתייחסות מחודשת לרכוש ולמרחב הציבורי נוכל לתת 
ערך ומשמעות למונח 'ההפקר'. כיוון מחשבה אחד הוא לחשוב על אירועים המקרבים 
בין שכנים. ניתן לארגן מסיבת רחוב במרחב הציבורי של הרחוב שבו שכנים מביאים 
ולארגן  הפרטי  המרחב  לתוך  שכנים  להזמין  אפשר  השנייה.  עם  אחד  ונפגשים  אוכל 
דרך הועד המקומי )ועד בית, ועד רחוב וכו' ע"פ הרלוונטיות( ארוחות ערב והכרות אצל 

השכנים.

ברמה הקהילתית אפשר לארגן פעילות היוצאת אל הרחוב. פעמים רבות אנו רגילים 
בקהילותינו להסתגר מאחורי דלתות בית הכנסת ואיננה נחשפים לרחוב. ניתן לחבור 
לקהילות נוספות, שותפים קהילתיים ועוד ולצאת לרחוב בפעילות חברתית וקהילתית. 
ניתן להרחיב את החשיבה ולחשוב על הרעיון של "שטחי הפקר", שטחים הקיימים בעיר 
)בשיתוף  אותה  ולהפוך  הפקר  לאמץ שטח  יכולה  קהילה  דבר.  בהם  שאין  ביישוב  או 

פעולה מוניציפאלי כמובן( לגינה קהילתית, גן משחקים וכו'.

שוק קח-תן:

להביא  הקהל  את  מזמינים  קח-תן.  שוק  הוא  לארגון  וקלה  נהדרת  קהילתית  פעילות 
דברים איכותיים )בגדים, נעליים, צעצועים, ספרים וכד'( שהם מעוניינים למסור. כל מי 
שמביא יכול לקחת. ניתן לקיים שוק גדול יותר בקהילה או לחילופין לקיים "בית פתוח" 

אליו מזמינים חברים לשוק קח-תן קטן יותר. 

להתחבר לקהילות וירטואליות:

כיום אחד משטחי ההפקר, לטוב ולרע, הוא המרחב האינטרנטי והרשתות החברתיות. 
מתלהם  שיח  יוצא  רבות  ופעמים  אישי  לא  אך  חברתי  למפגש  לשם  מגיעים  אנשים 
ובעייתי. יחד עם זאת, הרשתות החברתיות גם מאפשרות חיים קהילתיים עשירים של 
לעודד  או  המגורים  באזור  הרלוונטית  הקבוצה  מהי  לברר  כדאי  הדדית.  ועזרה  שיתוף 
את הקהילה להפוך את דף הקהילה לשיתופית יותר. שם אפשר לפרסם ציוד שרוצים 
למסור או דברים שצריך. תופתעו לגלות שאנשים שמחים מאוד להעביר דברים הלאה 

במחיר סמלי או בחינם...

ובחוץ השמיים מתכסים בעננים 
והרוח עוברת בין הים והבתים 

והשמש יורדת ושום אור אינו עולה 
והחדר באופל מתמלא. 

ובשקט בלי נוע לבדי אני יושב 
מילדות השעה הזאת נוחתת בכאב 

כי לא יום ולא לילה זהו שטח ההפקר 
והלב מסרב להשתחרר 

הו - הלוואי שהיית איתי פה 
לא - היא איננה ושוב לא תבוא. 

והזמן שחלף מאז כאילו לא חלף 
בחלון מתנועע למולי אותו ענף 

תאריך מתחלף אבל בחוץ אותו הסתיו 
ולרגע האז הוא העכשיו. 

הו - את איתי כמה טוב שאת פה 
לא - היא איננה ושוב לא תבוא. 

הו - את איתי כמה טוב שאת פה 
לא - היא איננה ושוב לא תבוא. 

ובחוץ השמיים כבר כהים וחמורים 
ובערב נדלקים כבר האורות בחדרים 

ואני שעייפתי את האור פה מעלה 
מסלק את החושך - והולך. 

 

מעבר,  של  שטח  הוא  הפקר  שטח 
בין  לבין:  בין  שהוא  שטח  לימינלי.  שטח 
הפנים,  לבין  החוץ  בין  לציבורי,  הפרטי 
בין השטח העירוני לבין שטחים פתוחים 
גם  הוא  בהפקר  להיות  עצמו.  הטבע  או 
להיות בתודעה של בין לבין. בשירו "שטח 
את  בדיוק  מתאר  מוהר  עלי  ההפקר" 
אין  ועוד  השקיעה  שעת  הזאת,  החוויה 
חושך אבל אין יותר אור, לא יום ולא לילה. 
שטחי  על  לחושב  אתכם  מזמינים  אנו 

ההפקר בחיים שלכם.

 יוצרים שמיטה: 
מתחברים אל הטבע

מזמן  ההפקר  רעיון  ילדים  עבור  לילדים:  קח-תן  שוק 
אפשרות ללמוד כיצד ניתן להעביר הלאה משחקים ורכוש 
והילדים אינם  שלהם. רוב חדרי הילדים מלאים כל טוב 
נוגעים בהם מרוב שפע. אפשר לארגן יחד עם משפחות 
נוספות "החלפת משחקים וצעצועים". כל ילד מביא משחק 
הילדים.  בין  ומעבירים  להחליף  מעוניין  צעצוע שהוא   או 

אפשר אף להגדיל ולנקות את המדפים- בגדים, צעצועים 
וכו' ולהעבירם למרכז אשר מעביר את הדבים הלאה למי 
וחבל.  לפח  לרוב  נזרקים  איכותיים  דברים  לו.  שזקוקים 

זבלו של אחד הוא אוצרו של האחר...

ושבתההארץ


