
וָסַפְרָּת ְלָך, ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ָׁשִנים--ֶׁשַבע ָׁשִנים, ֶׁשַבע ְּפָעִמים; ְוָהיּו ְלָך, ְיֵמי 
ִנים, ֵּתַׁשע ְוַאְרָּבִעים, ָׁשָנה.  ט ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה,  ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ַהּׁשָ
ְּבָכל- ׁשֹוָפר,  ַּתֲעִבירּו  ַהִּכֻּפִרים,  ְּביֹום,  ַלֹחֶדׁש;  ֶּבָעׂשֹור,  ִבִעי,  ַהּׁשְ ַּבֹחֶדׁש 
ָּבָאֶרץ,  ְּדרֹור  ּוְקָראֶתם  ָׁשָנה,  ים  ַהֲחִמּׁשִ ְׁשַנת  ֵאת  ַאְרְצֶכם.  י ְוִקַּדְׁשֶּתם, 

ְלָכל-ֹיְׁשֶביָה;

בעולם היהודי ישנה תודעת זמן  מחזוריות שבועית, מחזורים הנעים במקצב 
ראש  השביעי-  והחודש  הראשון  החודש  שבת,  השביעי-  היום  שבע.  של 
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?  
ראש  השמיטה?  השבת?  שבדרך?  הציון  נקודות  כל  של  משמעותן  מה 

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. 

לעצור,להתבונן  לנו  המאפשרים  חסד  רגעי  הנם  שבזמן  הציון  נקודות 
,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.                                                     

ְוֵיׁש ַהר, ְוַעל ָהָהר עֹוֵמד ֶאֶבן, ּוִמן ָהֶאֶבן יֹוֵצא ַמְעָין...
ְוֶזה ָהָהר ִעם ָהֶאֶבן ְוַהַמְּעָין ַהַנּ”ל עֹוֵמד ְבָּקֶצה ֶאָחד ֶשׁל ָהעֹוָלם

ְוֶזה ַהֵלּב ֶשׁל ָהעֹוָלם עֹוֵמד ְבָּקֶצה ַאֵחר ֶשׁל ָהעֹוָלם
ְוֶזה ַהֵלּב ַהַנּ”ל עֹוֵמד ְכֶּנֶגד ַהַמְּעָין ַהַנּ”ל

ְוכֹוֵסף ּוִמְשּׁתֹוֵקק ָתִּמיד ְמאד ְמאד ָלבֹוא ֶאל אֹותֹו ַהַמְּעָין
ְבִּהְשּׁתֹוְקקּות ָגּדֹול ְמאד ְמאד ְוצֹוֵעק ְמאד ָלבֹוא ֶאל אֹותֹו ַהַמְּעָין

ְוַגם ֶזה ַהַמְּעָין ִמְשּׁתֹוֵקק ֵאָליו ]...[
ְוֶזה ַהַמְּעָין ֵאין לֹו ְזַמן

ִכּי ֶזה ַהַמְּעָין ֵאינֹו ְבּתֹוְך ַהְזַּמן ְכָּלל
ַאְך ִעַקּר ַהְזַּמן ֶשׁל ַהַמְּעָין

הּוא ַרק ַמה ֶשַּׁהֵלּב נֹוֵתן לֹו ְבַּמָתָּנה יֹום ֶאָחד
ּוְכֶשַׁמִּגּיַע ַהּיֹום ִלְהיֹות ִנְגָמר ְוִנְפָסק

ַוֲאַזי ְכֶּשֻׁיְּגַמר ַהּיֹום לא ִיְהֶיה ְזַמן ְלַהַמְּעָין ְוִיְסַתֵּלּק, ַחס ְוָשׁלֹום



ַוֲאַזי ִיְסַתֵּלּק ַהֵלּב, ַחס ְוָשׁלֹום ַכַּנּ”ל
ְוִיְתַבֵּטּל ָכּל ָהעֹוָלם, ַחס ְוָשׁלֹום ַכַּנּ”ל

ַוֲאַזי, ָסמּוְך ִלְגַמר ַהּיֹום
ֲאַזי ַמְתִחיִלים ִלּטל ְרׁשּות ֶזה ִמֶזּה ]ֶשּׁקֹוִרין איחולים וברכות פרידה[

ּוַמְתִחיִלין לֹוַמר ִחידֹות ְוִשׁיִרים ִנְפָלִאים ֶזה ָלֶזה ]ְבַּאֲהָבה ַרָבּה ְוִהְשּׁתֹוְקקּות ָגּדֹול ְמאד ְמאד[
ְוֶזה ָהִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת ַהַנּ”ל ֵיׁש לֹו ַהְשָׁגָּחה ַעל ֶזה

ּוְכֶשַׁמִּגּיַע ַהּיֹום ְבּסֹופֹו ַמָמּׁש ִלְהיֹות ִנְגָמר ְוִנְפָסק
ֲאַזי ֶזה ָהִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת הּוא נֹוֵתן ְבַּמָתָּנה יֹום ֶאָחד ְלַהֵלּב ַהַנּ”ל

ְוַהֵלּב נֹוֵתן ַהּיֹום ְלַהַמְּעָין
ַוֲאַזי ׁשּוב ֵיׁש ְזַמן ְלַהַמְּעָין

ּוְכֶשֶׁזּה ַהּיֹום הֹוֵלְך ִמָמּקֹום ֶשׁהּוא ָבּא ִמָשּׁם
ֲאַזי הּוא הֹוֵלְך ַגּם ֵכּן ְבִּחידֹות ְוִשׁיִרים ִנְפָלִאים ְמאד ]ֶשֵׁיּׁש ָבֶּהם ָכּל ַהָחְכמֹות]

ְוֵיׁש ִשּׁנּוִיים ֵבּין ַהָיִּמים
ִכּי ֵיׁש יֹום ֶאָחד ַבָּשּׁבּוַע ְויֹום ֵשִׁני ְוכּו’

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 
זה נראה בלתי אפשרי, לכן יש למצוא דרכים  . בחיינו העסוקים והמלאים במחויבות, לעיתים  והתבוננות 

להזכיר לנו לעצור ולהתבונן.

לרגיעה  המוקדשת  ביום  שעה  לקחת  לכם  המזכירה  לפלאפון  יומית  תזכורת  הכניסו   •  
והתבוננות.

ויוצאים  והמחויבויות  העבודה  את  שומטים  השנה  אתם  בהם  חודשיים  ימים  על  החליטו   •  
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

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 
לחזור  בשביל  אויר  לתפוס 

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 

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? 

בהם  מעשיות  דרכים  על  לחשוב  נסו  החיצונים  בעלים 
כוונות  אלו יכולות לבוא לידי ביטוי מעשי? 

יוצרים שמיטה


