יםׁ--ש ַבע ָׁשנִ יםֶׁ ,ש ַבע ְּפ ָע ִמים; וְ ָהיּו לְ ָך ,יְ ֵמי
ֶ
וס ַפ ְר ָּת לְ ָךֶׁ ,ש ַבע ַׁש ְּבתֹת ָׁשנִ
ָ
רּועה,
ׁשֹופר ְּת ָ
ַ
ֶׁש ַבע ַׁש ְּבתֹת ַה ָּשׁנִ יםֵּ ,ת ַׁשע וְ ַא ְר ָּב ִעיםָׁ ,שנָ ה  .ט וְ ַה ֲע ַב ְר ָּת
ׁשֹופרְּ ,ב ָכל-
ָ
ַּבח ֶֹדׁש ַה ְּשׁ ִב ִעיֶּ ,ב ָעׂשֹור ,לַ ח ֶֹדׁש; ְּביֹוםַ ,ה ִּכ ֻּפ ִריםַּ ,ת ֲע ִבירּו
אתם ְּדרֹור ָּב ָא ֶרץ,
ּוק ָר ֶ
ַא ְר ְצ ֶכם  .י וְ ִק ַּד ְׁש ֶּתםֵ ,את ְׁשנַ ת ַה ֲח ִמ ִּשׁים ָׁשנָ הְ ,
יה;
לְ ָכל-י ְֹׁש ֶב ָ
בעולם היהודי ישנה תודעת זמן מחזוריות שבועית ,מחזורים הנעים במקצב
של שבע .היום השביעי -שבת ,החודש הראשון והחודש השביעי -ראש
השנה וחג החירות ,הינם נקודות ציון משמעותיות במחזור השנה היהודי;
השנה השביעית היא שנת השמיטה והמחזור השביעי של שנת השמיטה
מוביל אל שנת היובל ,שנת החירות והגאולה.
המחזוריות היא לכאורה מעגלית ,מה אם כן יוביל אותה אל שנת החרות?
מה משמעותן של כל נקודות הציון שבדרך? השבת? השמיטה? ראש
השנה? ליל החרות?
אחד האפיונים של תודעת הזמן היהודית היא שאינה מעגלית סגורה ,בה
חוזרים בכל מעגל אל אותה נקודה “ואין חדש תחת השמש” ,אלא שהיא
ספירלית במהותה .המחזוריות הנה בעל פוטנציאל להתפתחות פנימית,
חברתית ואולי אף קוסמית.
נקודות הציון שבזמן הנם רגעי חסד המאפשרים לנו לעצור,להתבונן
,להתאפס מחדש ,לחשוב מה אנחנו רוצים לשנות ,במה להשתנות וכדומה.
נקודת הייחוס היא נקודת המרכז ,שהיא במסורת השבת ,שנת השמיטה,
וכדומה .היא מגלמת את הכוונה המייצרת את הכיוון שמאפשר התפתחות
אל שנת הדרור ,בתקווה שנת הגאולה.

יֹוצא ַמ ְעיָ ן...
ּומן ָה ֶא ֶבן ֵ
עֹומד ֶא ֶבןִ ,
וְ יֵ ׁש ַהר ,וְ ַעל ָה ָהר ֵ
עֹומד ְב ָּק ֶצה ֶא ָחד ֶשׁל ָהעֹולָ ם
וְ זֶ ה ָה ָהר ִעם ָה ֶא ֶבן וְ ַה ַמ ְּעיָ ן ַהנַ ּ”ל ֵ
עֹומד ְב ָּק ֶצה ַא ֵחר ֶשׁל ָהעֹולָ ם
וְ זֶ ה ַהלֵ ּב ֶשׁל ָהעֹולָ ם ֵ
עֹומד ְכּנֶ גֶ ד ַה ַמ ְּעיָ ן ַהנַ ּ”ל
וְ זֶ ה ַהלֵ ּב ַהנַ ּ”ל ֵ
ּׁתֹוקק ָת ִּמיד ְמאד ְמאד לָ בֹוא ֶאל אֹותֹו ַה ַמ ְּעיָ ן
ּומ ְש ֵ
כֹוסף ִ
וְ ֵ
צֹועק ְמאד לָ בֹוא ֶאל אֹותֹו ַה ַמ ְּעיָ ן
ּׁתֹוקקּות גָ ּדֹול ְמאד ְמאד וְ ֵ
ְב ִּה ְש ְ
ּׁתֹוקק ֵאלָ יו []...
וְ גַ ם זֶ ה ַה ַמ ְּעיָ ן ִמ ְש ֵ
וְ זֶ ה ַה ַמ ְּעיָ ן ֵאין לֹו זְ ַמן
ִכּי זֶ ה ַה ַמ ְּעיָ ן ֵאינֹו ְבּתֹוְך ַהזְ ַּמן ְכּלָ ל
ַאְך ִע ַקּר ַהזְ ַּמן ֶשׁל ַה ַמ ְּעיָ ן
נֹותן לֹו ְב ַּמ ָתּנָ ה יֹום ֶא ָחד
ש ַׁהלֵ ּב ֵ
הּוא ַרק ַמה ֶ ּ
ּיע ַהּיֹום לִ ְהיֹות נִ גְ ָמר וְ נִ ְפ ָסק
ּוכ ֶש ַׁמּגִ ַ
ְ
וַ ֲאזַ י ְכ ֶּשׁיֻ ּגְ ַמר ַהּיֹום לא יִ ְהיֶ ה זְ ַמן לְ ַה ַמ ְּעיָ ן וְ יִ ְס ַתּלֵ ּקַ ,חס וְ ָשׁלֹום

וַ ֲאזַ י יִ ְס ַתּלֵ ּק ַהלֵ ּבַ ,חס וְ ָשׁלֹום ַכּנַ ּ”ל
וְ יִ ְת ַב ֵּטּל ָכּל ָהעֹולָ םַ ,חס וְ ָשׁלֹום ַכּנַ ּ”ל
וַ ֲאזַ יָ ,סמּוְך לִ גְ ַמר ַהּיֹום
ּׁקֹורין איחולים וברכות פרידה]
[ש ִ
ֲאזַ י ַמ ְת ִחילִ ים לִ ּטל ְרׁשּות זֶ ה ִמזֶ ּה ֶ
גָ
ּׁתֹוקקּות ּדֹול ְמאד ְמאד]
ּומ ְת ִחילִ ין ַ
ַ
[ב ַּא ֲה ָבה ַר ָבּה וְ ִה ְש ְ
לֹומר ִחידֹות וְ ִש ִׁירים נִ ְפלָ ִאים זֶ ה לָ זֶ ה ְ
וְ זֶ ה ָה ִאיׁש ֶח ֶסד ָה ֱא ֶמת ַהנַ ּ”ל יֵ ׁש לֹו ַה ְשׁגָ ָּחה ַעל זֶ ה
ּיע ַהּיֹום ְבּסֹופֹו ַמ ָמּׁש לִ ְהיֹות נִ גְ ָמר וְ נִ ְפ ָסק
ּוכ ֶש ַׁמּגִ ַ
ְ
נֹותן ְב ַּמ ָתּנָ ה יֹום ֶא ָחד לְ ַהלֵ ּב ַהנַ ּ”ל
ֲאזַ י זֶ ה ָה ִאיׁש ֶח ֶסד ָה ֱא ֶמת הּוא ֵ
נֹותן ַהּיֹום לְ ַה ַמ ְּעיָ ן
וְ ַהלֵ ּב ֵ
וַ ֲאזַ י ׁשּוב יֵ ׁש זְ ַמן לְ ַה ַמ ְּעיָ ן
שׁם
ּוכ ֶשׁזֶ ּה ַהּיֹום הֹולֵ ְך ִמ ָמּקֹום ֶשׁהּוא ָבּא ִמ ָ ּ
ְ
[שׁיֵ ּׁש ָב ֶּהם ָכּל ַה ָח ְכמֹות[
ֲאזַ י הּוא הֹולֵ ְך גַ ּם ֵכּן ְב ִּחידֹות וְ ִש ִׁירים נִ ְפלָ ִאים ְמאד ֶ
וְ יֵ ׁש ִשּׁנּויִ ים ֵבּין ַהיָ ִּמים
ׁבּוע וְ יֹום ֵשׁנִ י וְ כּו’
ּש ַ
ִכּי יֵ ׁש יֹום ֶא ָחד ַב ָ ּ
מתוך שבעת הקבצנים  /סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב.

שאלות למחשבה
• מה לדעתכם מסמלים הלב והמעיין ? • מדוע הלב משתוקק לבוא אל המעיין? ומדוע המעיין משתוקק
אל הלב ,מה הם משלימים אחד אצל השני? • למה הכוונה שהלב נותן לו רק יום אחד? כיצד לדעתכם זה
משפיע על תודעת הזמן? • נסו לחשוב על הזמן שלכם ,מה הייתן רוצים שיהיה הלב של הזמן? את מי אתם
רוצים שהמעיין ישקה? במה?

כדי ליצר שינויי בחיי היום יום ,יש להסכים להפסיק את המרוץ הקיים ,ולקחת פסק זמן המוקדש למחשבה
והתבוננות  .בחיינו העסוקים והמלאים במחויבות ,לעיתים זה נראה בלתי אפשרי ,לכן יש למצוא דרכים
להזכיר לנו לעצור ולהתבונן.
הכניסו תזכורת יומית לפלאפון המזכירה לכם לקחת שעה ביום המוקדשת לרגיעה

•
והתבוננות.
החליטו על ימים חודשיים בהם אתם השנה שומטים את העבודה והמחויבויות ויוצאים
•
לטבע לבדכם על מנת לחשוב ולהתבונן..
קחו זמן בשבת המוקדש רק לכם.
•
מצאו מסגרת בה אתם יכולים להתמסר לעבודה פנימית.
•

שרים שמיטה

פסק זמן
אריק איינשטיין ושם טוב לוי

יוצרים שמיטה
לפניכם מנדלה המסמלת זמן מחזורי ספירלי.
בעלים הפנימיים אתם מוזמנים לכתוב את הכוונות שלכם
לשנת שמיטה:
מה אתם רוצים לשמוט?
על מה אתם רוצים להתבונן ? מה אתם רוצים לחדש?
בעלים החיצונים נסו לחשוב על דרכים מעשיות בהם
כוונות אלו יכולות לבוא לידי ביטוי מעשי?

לקחת פסק זמן ולא לחשוב
לשבת מול הים ולא לדאוג
לתת לראש לנוח מהפיצוצים
לתת ללב לנוח מהלחצים
אני יודע שזה לא הזמן
בעצם גם אני עוד לא מוכן
אבל הנשמה רוצה קצת מנוחה
לתפוס אויר בשביל לחזור
לעבודה
אולי זה רק משבר קטן וזה חולף
אולי פשוט אני נהייתי קצת עייף
לקחת פסק זמן ולא לחשוב
לשבת מול הים ולא לדאוג
לתת לראש לנוח מהפיצוצים
לתת ללב לנוח מהלחצים
אולי זה רק משבר קטן וזה חולף
אולי פשוט אני נהייתי קצת עייף

