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אוסף דפי לימוד העוסקים 
בשנת השמיטה בהיבטים 

שונים המסודרים לפי 
 אותיות הא'-ב'.
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 אחת לשבע שנים, שומטים את הקרקע,
      שומטים חובות, נכנסים לזמן שבת, 

            שבת לארץ, שבת לה' שבת לעצמך... 

ציבורי,  גוף  ידי  על  יאספו  - חכמים התקינו שפרות שצמחו בשנת שמיטה  הדין  בית  אוצר 
שימונה על ידי בית הדין של אותה תקופה. רק גוף זה יהיה רשאי לאסוף את הפרות, ולמכור 
אותם רק בעלות האיסוף. תקנה זאת הינה חידוש על המקרא,  שלפי הנאמר בו, הפרות היו 
אמורים להאסף רק על ידי אנשים פרטיים.  המטרה של תקנת אוצר בית הדין הייתה למנוע 

מסוחרים לאסוף את הפרות ולמכור אותם במחיר מופקע.
  

אוצר בית הדין אפשר לעניים ולעשירים לקבל שווה בשווה, כל אחד על פי צרכיו מזון, הוא לימד 
אנשים לחלוק, להשתתף, ולהרגיש שווים. 

אוצר בית דין כיום - עם התחדשות הישוב היהודי בארץ, חידש הרב קוק את הפעילות של אוצר 
בית דין. לפי תקנה זו החקלאים מפקירים את כל הפירות, ובית הדין ממנה אותם כשליחים 
שלו לטיפול בפירות והפצתם. בית הדין מאפשר לחקלאים לגבות עבור הפירות כסף להחזר 
ההוצאות שלהם כולל הוצאות השכירות )או הפחת( של כלי העבודה החקלאית. פיתרון חקלאי 

זה מקובל גם על העדה החרדית וגם על רבים מהזרמים הדתיים האחרים. 

אוצר בית דין  אא

ִּתְׁשְמֶטָּנה  ִביִעת  ְוַהּׁשְ ְּתבּוָאָתּה.  ֶאת  ְוָאַסְפָּת  ַאְרֶצָך  ֶאת  ִּתְזַרע  ָׁשִנים  ְוֵׁשׁש 
ְלֵזיֶתָך ְלַכְרְמָך,  ַּתֲעֶׂשה  ֵּכן  ֶדה;  ַהּשָׂ ַחַּית  ּתֹאַכל  ְוִיְתָרם,  ַעֶּמָך,  ֶאְביֵֹני  ְוָאְכלּו   ּוְנַטְׁשָּתּה 

.
                 שמות, פרק כג, פסוקים י-יא

א ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל-מֶֹׁשה, ְּבַהר ִסיַני ֵלאמֹר. ב ַּדֵּבר ֶאל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ִּכי ָתבֹאּו 
ֶאל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם--ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ, ַׁשָּבת ַליהָוה. ג ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדָך, ְוֵׁשׁש 
ִביִעת, ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ-- ָנה ַהּׁשְ ָׁשִנים ִּתְזמֹר ַּכְרֶמָך; ְוָאַסְפָּת, ֶאת-ְּתבּוָאָתּה. ד ּוַבּׁשָ
ַׁשָּבת, ַליהָוה: ָׂשְדָך ֹלא ִתְזָרע, ְוַכְרְמָך ֹלא ִתְזמֹר. ה ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך ֹלא ִתְקצֹור, ְוֶאת-ִעְּנֵבי 
ְנִזיֶרָך ֹלא ִתְבצֹר: ְׁשַנת ַׁשָּבתֹון, ִיְהֶיה ָלָאֶרץ. ו ְוָהְיָתה ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם, ְלָאְכָלה--ְלָך, ּוְלַעְבְּדָך 
ְוַלֲאָמֶתָך; ְוִלְׂשִכיְרָך, ּוְלתֹוָׁשְבָך, ַהָּגִרים, ִעָּמְך. ז ְוִלְבֶהְמְּתָך--ְוַלַחָּיה, ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצָך: ִּתְהֶיה ָכל-

ְּתבּוָאָתּה, ֶלֱאכֹל.
ויקרא, פרק כה, פסוקים א-ז       

רעיון השמיטה פשוט ונועז - מדי שבע שנים, למשך שנה שלמה, ייעלמו ההבדלים בין ״עשיר״ 
לבין ״עני״, תבואת השדה תהפוך לשיתופית, ותותר לכל אדם - כפי צרכו בלבד. שלא כמו 
שיטות כלכליות אחרות, השמיטה אינה מבקשת להחריב ״עדי יסוד״ את העולם הכלכלי הישן 
והרע. נכון יותר יהיה לומר שהיא מבקשת להזכיר לו מניין בא ולאן הוא הולך; להציל אותו 

מעצמו ומאשליית הבעלות על הטבע. 

הקשבה למילות הפסוקים מגלה רובד נוסף לשנת השמיטה - זוהי גם שנת מנוחה לאדמה 
עצמה; ״שנת שבתון יהיה לארץ״. האדם נדרש להניח לאדמה, להפסיק לנצל את אוצרותיה 
ולחיות ממה שהאדמה תעניק לו מעצמה. בצד שמיטת הקרקע, מצווה התורה גם על מצוות 
שמיטת כספים - שנת השמיטה מוחקת חובות כספיים ומעניקה לחייבים הזדמנות חדשה. 
כל מצוות השמיטה יוצרות יחדיו מציאות חברתית נדירה שהיא הזדמנות - הזדמנות להעצמה 
אישית, לזמן משפחתי, למנוחה מהמרוץ הכלכלי. השמיטה היא כלי להגשמת ערכים רבים - 

מנוחת האדמה, מנוחת האדם, שוויון, מידתיות, העצמה אישית, נתינה וחירות. 

שאלות למחשבה: מדוע לדעתכם הצטוונו גם לשמוט וגם לנטוש, מה ההבדלים בין 
הפעלים? • מה המטרה של שנת השמיטה לפי כל אחד מהמקורות? • למה הכוונה בשבת 

שבתון תהיה לארץ? • מה המקבילות שאתם מוצאים בין ציווי השבת לציווי השמיטה?

לומדים שמיטה: השמיטה במקורות
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ושבתההארץ

 יוצרים שמיטה: 
קופת צדקה מחומרים ממוחזרים

 שרים שמיטה: 
יהי הכל \\ מילים : ברנולד ברכט, לחן: שלמה גרוניך 

 עושים שמיטה: 
רעיונות ליישם את השמיטה בחיים המודרנים 

קופת שמיטה, אוצר בית דין פרטי. קופת צדקה מיוחדת לשמיטה בה אוספים מצרכי מזון לנזקקים. ניתן לעשות זאת 
באופן אישי או קהילתי, להציב קופסאות כאלה בבית או בכיתה, או בפתח בית הכנסת ולהעביר את המזון שהצטבר 
לעמותות המחלקות מזון זה לנזקקים. קופה זאת תאפשר לתרגל דרך בה אנו שומטים מהאחיזה שלנו בצורך בממון 

ומפתחים את היכולת להתחלק עם אביונים. 

www.leket.org :ראו לדוגמא את מפעלה המפואר של עמותת לקט העוסקת באיסוף שאריות מזון והעברתם לנזקקים

ניצור ביחד קופת צדקה צבעונית ומקושטת

חומרים:  קופסאת מתכת עם מכסה מפלסטיק  לדוגמא קופסאת 
מטרנה או קופסא של דייסת קווקר, אפשר גם קופסאת שימורים. 
הטוב  הדמיון  וכיד  כפתורים  צמר,  חוטי  חרוזים,  סרטים,  בדים, 

עליכם דבק חם , או דבק פחסטיק חזק סכין יפנית
 

עיטפו את הקופסא בבדים
קשטו כי הדמיון הטובה עליכם

חוררו חריץ קטין במכסה 

קופת הצדקה מוכנה למצוה

יהי הכל 
שייך לכל שיוכל 

להטיב עימו 
שיוכל להטיב עימו 

הילד לאישה האימהית 
למען יגדל 

העגלה לעגלון הטוב 
למען ינהג בה היטב 

והאדמה, למשקים אותה מים 
למען תתן פריה בעיתו

לצפייה והאזנה לשיר חפשו ב- YouTube "יהי הכל - שלמה גרוניך"


