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 אייל ישפה – חודש אלול וסיום שנת שמיטה

מניין בעשר והאחרון -אלול הינו החודש השנים

החודשים של השנה העברית. בשנה הנוכחית, שנת 

ה' תשפ"ב, זהו גם סיום המחזור העשרים של שנות 

השמיטה מיום בו חזרו לעבד את האדמה בא"י 

 (.1882בשנת תרמ"ג )

וא רעיון סוציאלי המבקש לייצר רעיון השמיטה ה

ערבות חברתית וצמצום פערים בין מעמדות 

קמה תנועת  19-של המאה ה 80-בחברה. בשנות ה

חיבת ציון. היה ניתן לצפות מחובבי ציון שראו במוסר 

הנביאים אידיאל לשאוף אליו, שיאמצו את רעיון 

השמיטה אל ליבם וינהיגו אותו בארץ ישראל. ד"ר 

מצא שלא כך פעלו ראשוני החלוצים  1יוסי לונדין

בארץ ישראל עם תחילת העבודה החקלאית בה. 

הם חששו שהפסקת עיבוד האדמה לשנה תמימה 

תגרור תוצאות הרסניות ליישוב עד כדי נטישת 

הפרויקט הציוני. הנה קטע מעיתון 'הצבי' מתאריך 

המתייחס לשנת השמיטה הראשונה  2/3/1888

לאור בא"י העות'מאנית הצפויה. עיתון 'הצבי' יצא 

 בעריכתו של אליעזר בן יהודה. 

 

"אל השמועה כי באה אשר רבני ירושלים עיר 

הקודש נשאלו מאיכרי וכורמי אחינו בארץ הקודש 

בדבר שנת השמיטה אשר תהיה בשנת תרמ"ט 

הבאה עלינו לטובה, והרבנים הטילו עליהם כל 

חומרי שביעית, עמדתי משתומם, ולא אוכל להאמין 

אשר רבני ישראל המגרדים לפעמים שינה מעיניהם 

תרנגולת אחת, וכן נאה וכן יאה לחוס  למען הכשיר

על ממונם של ישראל, המה לא יחוסו על איזה מאות 

נפש מבני ישראל, אשר זה כשנתיים נאחזו בארץ, 

ועוד לא יכלו עמדו על רגליהם בלי תמיכה מאחיהם 

חובבי ארץ ישראל, ואם ידפקום בחומרות שנת 

השמיטה ומתו ברעב המה וטפם, והאדמה תשמם. 

                                                           
השמיטה, היובל והאוטופיה הציונית, ד"ר יוסי לונדין,  1

 מכללת אורות ישראל

אמרתי בליבי, כי אם קנאי אחד הוציא דיבה  אין זאת,

 על רבני ארץ הקודש."(

גם בכתביהם של הוגים סוציאליסטים מאוחרים יותר 

בתנועה הציונית כמו אהרון דוד גורדון וברל כצנלסון אין 

אזכור לשנת השמיטה. מעבר לחשש מהשלכות 

הרסניות של הפקרת האדמה לשנה תמימה בשלב כל 

כך מוקדם, הייתה בשמיטה גם בעייתיות ערכית 

מערכים  מבחינתם. לציונים החילוניים הייתה רתיעה

 דתיים הנוגדים את ערכי העבודה וגאולת הארץ. 

כיום השמיטה רלבנטית רק לציבור הדתי ורק בהיבטי 

כשרות המזון. כל האידיאלים החברתיים של הרעיון 

נשכחו ונזנחו. דווקא הציבור החילוני שאינו מחויב 

להלכה יכול לקחת את רעיון השמיטה ולהפוך אותו 

של מצוות השמיטה וננסה לרלבנטי. אם נרד לעומקה 

להבין את מניעיה, נוכל להתאים את האידיאלים 

החברתיים הגדולים שהיו רלבנטיים לפני יותר מאלפיים 

 וחמש מאות שנים לערכים הומניסטיים בתקופתנו שלנו.

מצוות השמיטה התייחסה לשני נושאים: שמיטת 

קרקעות ושמיטת חובות. שמיטת החובות יצרה קשיים 

וחברתיים, שכן אנשים נמנעו מלהלוות מחשש כלכליים 

שיפסידו את כספם. ה'פרוזבול' שהציע הלל הזקן כדי 

לתקן את המצב הביא לביטול, הלכה למעשה, של 

מצ"ב טופס פרוזבול לשנת השמיטה  שמיטת החובות.

 :הנוכחית באתר הרבנות הראשית לישראל
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 המשך – חודש אלול וסיום שנת השמיטה

תייחסה למנוחה לה נדרשת שמיטת הקרקעות ה

האדמה. הנה מצוות השמיטה כפי שהיא מופיע 

 בפרשת 'בהר' בספר ויקרא:

י ָתֹבאּו ֶאל י ֹנֵתן ָלֶכם ָהָאֶרץ, ֲאשֶ -"כִּ ְוָשְבָתה  —ר ֲאנִּ

ע ָשֶדָך, וְ  ְזרַׁ ים תִּ ה׳. ֵשש ָשנִּ ָבת לַׁ ים ָהָאֶרץ, שַׁ ֵשש ָשנִּ

ְפָת,  ְרֶמָך; ְוָאסַׁ ְזֹמר כַׁ ת, ְתבּוָאָתּה-ֶאתתִּ יעִּ ְשבִּ ָשָנה הַׁ . ּובַׁ

ְהֶיה ָלָאֶרץ ָבתֹון יִּ ת שַׁ בַׁ ְזָרע, –שַׁ ה׳:  ָשְדָך לֹא תִּ ָבת, לַׁ שַׁ

ְקצֹו יְרָך לֹא תִּ יחַׁ ְקצִּ ְזֹמר. ֵאת ְספִּ ְרְמָך לֹא תִּ -ר, ְוֶאתְוכַׁ

ְהיֶ  ָבתֹון, יִּ ְבֹצר: ְשנַׁת שַׁ יֶרָך לֹא תִּ ְנֵבי ְנזִּ ָתה ה ָלָאֶרץ. ְוָהיְ עִּ

ת ָהָאֶרץ ָלֶכם, ְלָאְכָלה בַׁ ֲאָמֶתָך; –שַׁ ְבְדָך ְולַׁ ְלָך, ּוְלעַׁ

ָמְך. ְולִּ  ים, עִּ ָגרִּ יְרָך, ּוְלתֹוָשְבָך, הַׁ ְשכִּ ָיה, –ְבֶהְמְתָךְולִּ חַׁ ְולַׁ

ְהֶיה ָכל ְרֶצָך:  תִּ  , ֶלֱאֹכל״ )ויקרא כ״ה(.ְתבּוָאָתּה-ֲאֶשר ְבאַׁ

איכרים  השמיטה הונהגה בעולם חקלאי לציבור של

באוכלוסייה עוסקים  2%מעבדי אדמה. כיום פחות מ

בחקלאות וכל עיסוק בהיבטים החקלאיים של השמיטה 

מאבד את רובה המכריע של האוכלוסייה שעברה 

לעולם תעשייתי, טכנולוגי, גלובלי ומסחרי. יתירה מזו, 

השמיטה פוגעת באוכלוסייה החקלאית באופן לא 

ולכן במתכונתה מידתי ביחס לשאר האוכלוסייה 

המקורית גדול נזק השמיטה על התועלת שהיא 

 מתיימרת להשיג.

ממכון השל לקיימות מציע לנו לראות  2ד"ר ג'רמי בנשטיין

בשמיטה פתרון ולא בעיה: החברה בה אנו חיים מקדשת 

את רעיון הצמיחה הכלכלית. צמיחה כלכלית נחשבת 

יד כמפתח לרווחת האדם. צמיחה כזו מחייבת ייצור מתמ

וצריכה בלתי פוסקת. הפכנו לצרכנים כפייתיים של 

מוצרים ושירותים שאינם דרושים לנו. אנו כפופים 

למנגנוני שיווק ופרסום אגרסיביים ומתוחכמים אשר 

מעודדים אותנו לצרוך הרבה מעבר למה שבאמת דרוש 

לנו. כדי להשיג את כל המצרכים הללו, אנחנו עובדים 

מתמיד של ייצור וצריכה. יותר שעות ונמצאים במרוץ 

מכיוון שאין פנאי לקניות באמצע השבוע, סופי השבוע 

 הפכו למוקדי צרכנות והקניונים הפכו למוקדי הבילוי.

אילו יכולנו להוריד מעט את הקצב, היינו יכולים להרוויח 

איכות שבו נעצור את המרוץ הצרכני ונתפנה לנופש זמן 

ון של שבתון אחת ומנוחה, לתרבות וחיי רוח. כיום, רעי

לשבע שנים מונהג רק בקרב חוקרים באוניברסיטאות 

ומורים במערכת החינוך. מה יקרה אם ננהיג שנת שבתון 

בכלל המשק? מזכיר שבמקור דובר על שנת שבתון 

 לכלל החברה שהרי כולם היו חקלאים. 

    

                                                           
מה עניין שמיטה לצרכנות, ג'רמי בנשטיין, אתר טבע  2

 .עברי

 

בניגוד לרעיון המקורי של השמיטה שהיה מביא 

מדובר ברעיון להקפאה של כל המשק לשנה, 

שמיושם באופן רציף לאורך השנים ולא בו זמנית. 

מאחר שכל אחד מתחיל לעבוד בזמן אחר, כך גם 

אפשרויות היציאה לשנת שבתון תהיינה מפוזרות 

על רצף השנים ולמעשה פוטנציאל כוח האדם 

יום. גם השכר מהקיים כ 85%-העובד במשק יהיה כ

 כדי לממן את שנת השבתון.  15%יקטן ב

מעבר לפנאי המושג בחופשה כזו המתקבלת אחת 

לשבע שנים, זו גם הזדמנות לכל אחד ואחת לבחון 

ולחשוב מחדש על מקום העבודה בו הם היו בשבע 

השנים האחרונות. כפועל יוצא יותר אנשים יחליפו 

קריירות במהלך החיים המקצועיים שלהם וייהנו 

ממגוון ועניין גדול יותר. פחות אנשים ייתקעו 

 בקריירה לא מתאימה לאורך שנים ארוכות.

הישג נוסף המתקבל בהפעלת השבתון לכלל המשק 

הוא שמיטת סמכויות. אנשים ששולטים בתקציבי 

ענק או מנהלים מחלקות וענפים גדולים, ישמטו 

אחת לשבע שנים את השליטה באותן מחלקות 

ואותם תקציבים. פסק זמן כזה יהווה שיעור נפלא 

חליש מעט את תאוות השלטון ואת בפרופורציות וי

 סכנת השחיתות המוסרית שעלולה להתלוות אליו.

למעשה רעיון השמיטה משיב למעשה לכל אחד 

מאיתנו יותר שליטה על חייו. בהיבט הכלכלי 

מהתוצר אולם בהיבט  15%המדינה מפסידה 

החברתי אנו מרוויחים זמן יקר ואיכותי במהלך 

נחנו זוכים החיים ולא רק ביציאה לפנסיה. א

להפסקות שמאפשרות לנו חשיבה ובחינה מחדש 

של מסלול החיים וגם מקבלים פרופורציות על 

מגבלות הכוח והשליטה שיש לנו. בואו נאט מעט את 

 המרוץ הצרכני ובתמורה נרוויח איכות חיים. 

 אייל ישפה
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יונתןאישי     פתיח

ב)חודש(ב   יםל  בֵ א    א 

  יוסף קנציסאבלים על לכתו של 

 .סילביה שנקראביה של חברת הקהילה 

  נחום קולעל מותו של אבלים על          

 , חברת הקהילה. אתיבעלה של      

 מיקי מרקואבלים על מותה של 

 איתן מרקואשתו של חבר הקהילה, נגן האקורדיון  

איתן מרקו הוא אחד מחברי הקהילה החביבים על כולם. 

נעים, אדיב וחייכני. מידי ערב שבת איתן מתייצב עם 

האקורדיון, למפגש הקהילה, מאזין לקטעי הקריאה, 

וביל את השירה במקצועיות, מקשיב לחברים ומחכה מ

בסבלנות ללוות את השיר הבא. הערב מסתיים איתן 

אורז בנחת את האקורדיון, נפרד מהחברות והחברים 

והולך לביתו. ואנחנו הולכים לביתנו, אל ערב שבת 

 משפחתי עם הדי הנגינה שלו. 

רובנו לא ידע שבשנים האחרונות אשתו מיקי נאבקה 

הסרטן, מאבק, שכידוע נוגע בכל המשפחה.  במחלת

אבל המחלה הזו, כמנהגה, תפסה  ,כמעט ניצחה יקימ

אותה שוב )הפעם בכבד( ומיקי צעדה איתה יד ביד, 

בעיניים פקוחות וברוגע אל הסוף של החיים האלה. 

במהלך השבעה, בדרך  ששמעתי מאיתן דעימרסיסי המ

תוכננת אל סוף חייה, מיקי נפרדה מעולמנו בצורה מ

ומסודרת. היא שוחחה על כך עם מטופליה, נפרדה 

בפגישות אישיות עם כל אחד משלושת ילידיהם, כתבה 

לכל אחת מארבעת נכדותיהם )ולנכדה שעוד תגיע( ספר 

על סבתא שמתה, חמישה ספרים עם תוכן דומה ויחד 

עם זה כל ספר מותאם אישית לכל נכדה. מיקי שוחחה 

על חייו בלעדיה בין השאר, עם איתן על חייהם ביחד ו

מיקי דיברה עם איתן על "הבלונדית" שתמלא את 

מקומה "את זה כבר תעשה הבלונדינית", "בזה אל תיתן 

 …לבלונדינית לגעת"

רשם, יאמרתי לאיתן שתהליך הפרידה של מיקי ראוי שי

 מד ברבים.יליפורסם וי

 

 .ההולכים נטוע בקרבנושל יהי זכרם 

 על הצער. בחייכם, שירבו השמחות ולאבלים

 

 

גּועַּ                 ע  ם גַּ י ן ע  נ  ע    ה 
  עוז פרנקל      

ְעגּועַׁ  ם גַׁ ְנָין עִּ  ָהעִּ

ְפתֹור  ֶשֵאין לֹו כַׁ

 הּוא יֹוֵשב לֹו ָקבּועַׁ 

ְסתֹור ין מִּ  ְבתֹוְך מִּ

ים ְצָמד ְלֵריחֹות, ְמקֹומֹות, ֲחָפצִּ  נִּ

י ֶאְפָשר  בֹות אֹותֹואִּ  ְלכַׁ

ים ם רֹוצִּ ם אִּ  גַׁ

ְעגּועַׁ  ם גַׁ ְנָין עִּ  ָהעִּ

ְפתֹור  ֶשֵאין לֹו כַׁ

ֲעקּועַׁ   הּוא ְכמֹו קַׁ

ל ָהעֹור  ָחרּוט עַׁ

ְכרֹונֹות ית זִּ צִּ  מַׁ

ים  ְכמֹו ֵאש ְבקֹוצִּ

בֹות אֹותֹו י ֶאְפָשר ְלכַׁ  אִּ

ים ם רֹוצִּ ם אִּ  גַׁ

 בעלון זה:
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o 3     אייל חודש אלול ושנת שמיטה 

o  6         באב  אבלים יונתןפתיח של 

o  7           שניאודי פגישה אישית עם 

o 8           מיכל וערטל    חוג היצירה     

o  10    כתבה מצולמתמשפטו של ריב"ז 

o  12     גילה אלוןסיום שנת השמיטה 

o       15             איל אלףשיר החודש 

o    16            אבי אלבזצרכנות נבונה 

o  17    רעיםקהל' תמוז באירועי חודש  

 

 מפיק ועורך: יונתן אלתר

 מיכל ישפה עיצוב שערים והזמנות לאירועים:   

https://daff.co.il/p/1548-%D7%94%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%92%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%A2%D7%95%D7%96-%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C
https://daff.co.il/p/1548-%D7%94%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%92%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%A2%D7%95%D7%96-%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C
https://daff.co.il/w/408-%D7%A2%D7%95%D7%96-%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C
https://daff.co.il/w/408-%D7%A2%D7%95%D7%96-%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C
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 פגישה אישית 
  עם   

אודי שני 
 התחלה

מליטא.  8כילדה בת  התעל, אסתר חננית, אמא שלי

כל המשפחה שלה סופרים ומשוררים, אולי בגלל זה 

(  1947-1909גרטלר  ישראל זרחי )היא נישאה  ל

שהיה סופר עברי  מתרגם ועורך. בספר "אהבה 

עמוס עוז מבקר את וחושך" של עמוס עוז, יש קטע ש

 מיכל ונורית זרחי.  הם,נותיב ל ושתיאמא שלי ישרא

משוררת, פזמונאית, סופרת היא זרחי  )נורית

עיתונאית, כלת פרס ישראל בתחום הספרות הו

 )2021והשירה לשנת 

 גבעאחרי שישראל נפטר אמא שלי עברה לקיבוץ 

שגם הוא משה וישנפולסקי,  ,והתחתנה עם אבא שלי

ואני  1950 נולדתי בגבע בשנת עם ילדה. היה אלמן

. למרות שאמא שלי הייתה הבן הקטן במשפחה

והייתה מאד מעורבת בחיי הקיבוץ בהפקת מורה 

לא התערינו  הילדים,אנחנו,  ו חגים והצגות, איכשה

. אולי זה זרים יםשם כמו ילד נובחיי הקיבוץ. הרגש

בא מאבא שלי שגר בקיבוץ אבל לא הסכים להיות 

הוא לא האמין בסוציאליזם, רצה להיות . חבר קיבוץ

ל אחרי עזבנו את הקיבוץ, אב עצמאי. בשלב מסויים

שנתיים, כשלא הצלחנו להסתדר בעיר, חזרנו 

 רגליים.ה בין בלקיבוץ, עם זנ

כאמור, מראש לא התחברתי לילדי הקיבוץ. טלטלות 

אחותי גם ל) לא הקלו עלי את החייםהעזיבה והחזרה 

נורית היה קשה בקיבוץ ואת חוויותיה הקשות 

(. יחד עם "ארה בספרה "ילדת חוץימהתקופה הזו ת

 נוחזה אהבתי מאד את החיים בקיבוץ. הייתי ילד 

לפעמים, הייתי יוצא לשדות ונעלם לימים  אבל

ב ישבתי רוב הזמן על החלון -ות אתכיבשלמים. 

והצצתי החוצה. לא ידעו איך לאכול אותי. אחד 

כרונות שלי מהתקופה הזו, שיום אחד המורה יהז

שות ביקשה שכל אחד יכתוב, מה הוא רוצה לע

כשיהיה גדול. אני כתבתי שכשאהיה גדול, אני רוצה 

סוס. עד היום זוכרים לי את זה ילדי הכיתה  –להיות 

 בגבע.

שוב עזבה המשפחה, הפעם לפתח תקווה.  10בגיל 

היה לנו בית עם חצר קטנה ואני ביליתי בעיקר בחצר 

 עם הנמלים ושאר חרקים. 

ונהיה חצי  כשהייתי בכיתה ו' אבא שלי עבר שיתוק מוחי,

נכנסנו  משותק. זו הייתה טלטלה גדולה לכל המשפחה.

לחיים מאד לא פשוטים. בבית היו אמא, מיכל ונורית 

אחיותיי ואני. הבית היה מלא חיי רוח, אבל מבחינה 

   פיזית היה קשה מאד. 

אני זוכר שבימי גשם היינו עוברים מהמטבח לסלון עם 

ר ללמוד ב"כפ דנדתי לאמא שלי שאני רוצהנ ...מטריה

אתה רוצה "מצווה היא אמרה לי, -אחרי הבר. הירוק"

ללמוד בכפר הירוק, קח את הכסף שקיבלת ולך לכפר 

. הלכתי לבדי, נרשמתי וכאן התחילה תקופת "הירוק

"תור הזהב" שלי. חיי פנימייה באזור ירוק, קהילה, 

ף! מכיוון שהיה חשוב יכֵ  –חברים, משימות, פעילויות 

שאר ביחד גם בתקופת הצבא, לקראת ילה כל החבר'הל

כיתה י"ב הצטרפנו לגרעין שעושה ביחד את כל המסלול 

שבגליל  יפתחהצבאי ולבסוף מגיע  להגשמה בקיבוץ 

נשארנו בקשר עד היום וכיום אנחנו מגדלים העליון. 

 דבורים יחד ורודים דבש.

 

 צבא

המוקדם" עשינו )שרות ללא תשלום( את ה"של"ת 

תקופה אני זוכר אותה כ –בקיבוץ אשדות יעקב איחוד 

חל סיני". אחרי . אחר כך יצאנו להיאחזות "נמאד שמחה

בטיול ואיבדתי את הראיה בעין  ההיאחזות, נפצעתי

אחת, לא ויתרתי, זייפתי פרופיל והמשכתי עם הגרעין 

ל"סיירת נחל" בפארן שבערבה. תקופה לא פשוטה של 

ירדן וחדירות שלנו לתחום ירדן. מצד אחד חדירות מ

תקופה מעניינת ומאתגרת, מצד שני, אני זוכר שהמ.פ. 

ה להראות שהוא גיבור והתחיל לירות בגמלים צשלנו ר

שהסתובבו בשטח. זה גרם לי לסלידה מהמערכת 

 הצבאית.

באיזשהו שלב, אחותי הלשינה לצבא שאני רואה רק 

גלגלתי ממקום בעין אחת וגרשו אותי מהסיירת. הת

שהגרעין הגיע לשלב האחרון בצבא "של"ת  דלמקום, ע

יפתח. הגעתי ליפתח, סיימנו  –מאוחר" בקיבוץ היעד 

את השל"ת והתקבלתי לחברות בקיבוץ. אבל אז 

החלטתי שמספיק לי קיבוץ ואני רוצה חוויות, רוצה 

חסכתי נסעתי שאפריקה. עבדתי בשמירה בסיני ובכסף 

 לאתיופיה. 
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 המשך –פגישה אישית עם אודי שני 

 אפריקה

יש שטח אולוג, אובאתיופיה יצרתי קשר עם גיורא אילני )ז

כמוביל מחקר נמרי מדבר  וחוקר, ידוע לציבור בעיקר

יהודה( הוא חיבר אותי לג'וליו, צייד איטלקי באדיס 

קופים אבבה, התחברתי אליו, עבדתי איתו בתפיסת 

דברים מעניינים, מרתקים והיו יענים וערודים. היו לי איתו 

גם חוויות מסמרות שיער. אחת מהן, כשרדפנו אחרי יען, 

צר וג'וליו נוהג, מתקרב ליען ואני תופס אותו בכנף, ג'וליו ע

פל, אבל קם מיד, שני ואת היען שנ דוחףאת הגיפ ואני 

נשאר לבדי ואני  םהאתיופים שהיו איתנו ברחו על נפש

למזלי ניצלתי.  . ועוד בעיטות.עוד מול היען המכוון אלי 

בהפסקות בעבודה יצאתי לטייל. באחד הטיולים טסתי 

ליב  אל   .אתיופיה שלמרכזה -עיר בצפון -ה ל)לליב הלל 

מטר.  2,630בגובה של  רמת אתיופיההעיר שוכנת ב

 לליבלה מכונה "פטרה של אפריקה" בשל הכנסיות

מהן הוכרזו כ"אתר  11 -הגעשי שהחצובות בסלע 

מורשת עולמית". עוד מוכרת העיר בכינוי "ירושלים 

במקרים רבים  יםאתריה הדתיים הנושאהחדשה" בזכות  

פלא. יום אחד אני (. מקום מוירושליםשמות של אתרים ב

הולך ורואה שם קבוצה של אנשים, אני שואל אותם, מה 

קורה? והם מספרים לי שהם עומדים ליד זקן חולה 

. באחד כלו להמשיך ללכת..ובכדי שי ומחכים שהוא ימות

מסיורי הגעתי לאיזה כפר ושאלתי על האוטובוס לאדיס. 

הם אמרו לי "בדיוק יצא, האוטובוס הבא בעוד 

 ...שבועיים"

המשכתי לקניה והופניתי אל צייד אירי, חצי שיכור 

ות לספארי ברמת גן. היה לי שתפקידו היה ללכוד חי

סה והוא קיבל מג'וליו, "עשיתי קולות" של צייד מנומכתב 

תפסנו חיות והובלנו אותן למומבאסה שם  אותי לעבודה. 

הגעתי עם החיות  העמיסו אותן על אוניה, בדרך לאילת.

 ילת.לארץ, לא

 1969אודי שני 

 

 ישראל

במבנה היסטורי שנמצא לקראת נשארתי לגור באילת 

הבית  ,אילת השפך של נחל שלמה למפרץ

ויליאמס. על שם הגאולוג הבריטי, לאונרד  בית נקרא

 20-של המאה ה 40-שהתגורר בו בשנות ה ויליאמס לויד

 וחיפש זהב. 

בשלב מסויים הבנתי שאני צריך לממש את עצמי ועליתי 

צפונה, חזרתי לכפר הירוק והפכתי להיות מנהל פינת החי 

ונורא רציתי  הכיפורים מלחמת יוםבמקום. ואז פרצה 

שאלו אותי מה  למרכז הגיוסהגעתי כשלקחת בה חלק. 

ועשיתי קורס נחל אמרתי שהייתי בסיירת ובצבא  יעשית

צניחה. אמרו לי, אם עשית קורס צניחה אתה מגוייס 

נשלחנו מכאן לשם ומשם צורפתי לאיזו יחידה, לצנחנים. 

לכאן,  מידי פעם הופגזנו אבל לא ממש נלחמנו. בקיצור, 

ארבעה חודשים, התגלגלתי עם היחידה הזו ממקום 

ך אבל בלי הבנה רֹולמקום כשאנחנו רואים את עוצמת הבְ 

אחר כך עוד הרבה שנים עשיתי  מה קורה.ית ממש

 מילואים עם הצנחנים.

חזרתי לכפר הירוק ואז בדיוק מהמלחמה, אחרי השחרור 

. סמינר למדריכים לבית ספר שדהפתחו בשדה בוקר, 

עשרה בנים ומאה  ,הייתה מסגרת משונה. זו הגעתי

נעשיתי היה מאד שמח. בסוף הסמינר  –עשרים בנות 

הרבה,  ילמדת .שדה, שדה בוקר" מדריך ב"בית ספר

שורשית, למדתי עמוקה והכרתי את המדבר ברמה 

 ערבית, והיו לי חברים בדואים.

, אחרי איזו תקופה הכרתי והתאהבתי בנורית )הראשונה(

, )סופר ומשורר ישראלי , יליד של יוסל בירשטיין תובִּ 

(. נורית הייתה 2003-1920 פולין, כתב ביידיש ובעברית

לפני כן והחלטנו להתחתן.  שדה בית ספר חיילת במורה 

ו דברים משוגעים כמו לטפס על נסענו יחד לטורקיה ועשינ

לטפס עליו ויש בו  הירשוהטורקים לא ש ט,רראהר 

 קחנו שני מלווים כורדים והם שמרו עלינו.. לשודדים

אני חושב תות וגילי. התחתנו, נולדו לנו שתי בנות. 

יצירתי. גרנו בבית זית, ף ומשתשהייתי אבא לא רע, 

למדתי באוניברסיטה העברית לתואר ראשון ואחר כך 

חיים. אחר כך החלטתי -תואר שני והתמחיתי בזוחלים ודו

באוניברסיטת באר שבע על הנושא:  דוקטורטלעשות 

ם המארב". נורית קּוי"קבלת החלטות אצל הנחש לגבי מִּ 

אד הייתה רכזת הדרכה ואני עסקתי במחקר. תקופה מ

 .המעניינת. חקרתי הרבה בחצב

ואז, באיזשהו שלב, היא אמרה שמכל מיני סיבות, היא 

 ….לא רוצה לחיות איתי יותר

      

 הסוף בעמוד הבא                                         

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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 הסוף –פגישה אישית עם אודי שני 
 

לקחתי את זה קשה מאד. הייתי בטוח שזה סוף העולם. 

אבל לא היה לי כסף לשכור בית. אז שכרתי  הייתי מורה

מחסן ובו גרתי, כחצי שנה  ללא חשמל וללא מים זורמים. 

מה שהחזיק אותי זו ההוראה. הייתי מורה למחוננים איתם 

נושאי לימוד חדשים. לימדתי על  כל הזמן אתה צריך להמציא

ם יהאם צמחי דלעת מרגישוגם "משמעות ביולוגית של זמן, 

להתמצא איך לומדות החולדות ", "פסיםעל מה הם מט

 ועוד. "במבוך

ספר -בבתי כדי להתקיים עבדתי בחמישה חלקי משרה

.. היו , המכונית שלי נסעה בשיטת "תקן וסע".שונים

תקופות שהתנעתי אותה בעזרת מכות פטיש על 

 המתנע...

 

 בימים אלה

ונוצר חיבור ממש חברה של נורית בן עמי הכירה בינינו 

ר שהשם נורית מלווה את חיי. אחותי נורית מתברטוב. 

ואני קרובים מאוד עד היום, לאשתי הראשונה קראו 

כאמור נורית ובפרק ב' אני שוב חולק את חיי עם נורית. 

וסקופ מחליף צורות בקטע טוב, לידעם נורית זה כמו ק

נורית מאירה את המציאות באור חיובי וסלחני. זה תורם 

 רבות ליחסים שלנו.

 נורית בן עמי בטיול שורשים שלה בגרמניהעם 

אני מטפל רגשי בעזרת בעלי חיים. אני מטפל כבר קרוב 

לעשרים שנה במרכז למשפחה ולילד במועצה האזורית 

 מטה יהודה. 

עוד  קיבלתי אירוע מוחי ואני לומד לחיות איתו. 2010-ב

בקיבוץ למדתי לקום עוד לפני שגמרתי ליפול מהחשש 

 ותי, וגייסתי כוחות למשימה השיקומית.שהילדים ידרסו א

אני רוכב הרבה על אופניים, קורא הרבה. אני מגדל 

 .ועוד רנביםא, נחשים בע"ח במרפסת הבית

 

עם תות וגילי וגלעד בעלה של גילי באחד מטיולי 

 האופניים הרבים

בעלי חיים זה חלק מאד חשוב בחיים שלי. באיזשהו שלב 

, מחקר לא צריך להיות באוניברסיטה הבנתי שכדי לעשות

אני יורד ביולי אפשר גם לעשות בגינה או במרפסת הבית. 

אוגוסט לחצבה לצפות ולצלם נחשים. מחקר נחשים 

בטבע הוא סוג של עבודה מדיטטיבית, דורש להתאים את 

 הקצב שלך לזה של הנחשים.

יתה יהאחרונה, בשם זיק, ההרבה שנים היו לי כלבים, 

י מסוג , לקחתי תוכשזיק נגנבהאחרי ) סלוקימגזע 

שנקשרת אליך, קצת כמו  ציפור אינטליגנטיתג'ראדין. זו 

ומנהל מרשה ללטף אותו מיגל, התוכי,   כלב עם מקור...

אבל לא צריך להוציא אותו לעשות , ערנית תקשורת

 הסלוקי.עם כמו  כל יום צרכים ולא צריך לרוץ איתו

אנחנו יורדים לחצבה, ואני/ עדיין קשר נפשי חזקיש לי 

לשם מידי פעם. אני עובד שם בעיקר בלילות. מאד מעניין 

אותי ומרגש אותי לעקוב אחרי נחש, לנסות להבין את 

התנועות שלו וההחלטות שלו. אני כל פעם מנסה לכתוב 

אבל כל פעם  ,והמסקנות שלי האלומשהו על המעקבים 

 מאמר מקצועי. אמיתי או מדומה ולא יוצא לי  מכשול מגיע

בצילומי  במיוחדחצבה, אני עוסק בביקורי העכשוויים ב

 , גילי,. הבת הקטנה שליינפרא אדוםו בתאורת אאוידו

צלמת דוקו אנחנו חושבים אומנית ומשלמדה בבצלאל היא 

 .דוקומנטרי-להפיק סרט, תיעודי עלילתי

 

ל בסך הכ

מרוצה מחיי 

ומחכה 

בסבלנות 

תי לנכד

 הראשונה. 

 

 

 ורשם: יונתן אלתרהתרשם 
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ּיתליהקּהריציגּוּ ח
מיכל ישפה & וערטל רילסקי

ת פעילותו בחודש מרץ חוג היצירה בקהילה התחיל א

בעקבות האהבה שלנו ליצור, הרצון , (2022השנה )

למשתתפים את הידע שלנו בחומרים שונים להעביר 

והרצון שלנו ללמוד ממשתתפי החוג דברים חדשים שעוד 

 לא התנסינו בהם.

בחוג התנסינו בפימו, יצרנו כרטיסי ברכה, קופסאות תה 

 .בנייר עבה ונייר מדוגםתוך שימוש  ...ועוד

((CARDSTOCK 

למדנו ציור בשיטת נוירוגרפיקה בהדרכת ציפי ועבודות 

 מיחזור עם קפסולות קפה בהדרכת ירדנה

בפעם 

האחרונה 

התנסינו 

בציור על 

 אבנים. 

 

 

 

 

 

 

מגוון האפשרויות והסיגנונות שיש לציור על אבן הוא 

עצום, גם מגוון החומרים שבהם ניתן להשתמש הוא גדול.  

במפגש התמקדנו בשני סוגים של חומרים צבעים 

 אקריליים וטושים.

הסגנונות שהצגנו הם ציור מנדלות בנקודות וקוים, צביעת 

של מספר טכניקות  חיבורו יניםמעני בשילוביםמשטחים 

 נוספות. 

ניסינו גם לשלב את הטכניקה של נוירוגרפיקה שלמדנו 

במפגש הקודם וציירנו אותה על האבנים.  מה שהכי 

מהנה בקבוצה שלנו זה שכאשר נותנים לקבוצה קצה חוט 

 לוקח אותו למקומות יצירתיים ומקוריים משלו כל אחד

והתמונות מעידות על כך . שמחת היצירה הלמידה 

המשותפת זו מזו והפירגון ההדדי הם ערך מוסף חשוב 

 ביותר.

הפעילות יצאה לחופש עד ספטמבר ואנו נפתח 

 את ההרשמה לחברים נוספים ונשמח שתצטרפו.

 מיכל וערטל
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ימשפטו של רבי יוחנן בן זכא 

 דבר קיומו של המשפט משך אליו קהל רב. 

 

 חלק מהקהל הרב מזווית אחרת

 

 כבוד השופטים: 

 הדסה, פרופסור אריאל פרוקאצ'ה, צביקה

השאלות: האם רבן יוחנן בן זכאי התנהג כיאות 

בשעת משבר? האם אשם רבן יוחנן בן  למנהיג

 זכאי, בבגידה על רקע האירועים בזמנו?

ליאורה 

 לינצ'בסקי

המפיקה 

פותחת את 

 האירוע.

 יוחנןמימין, 

רון ) בן זכאי

( בן יעקב

נראה מודאג 

לקראת 

 המשפט.

 

גילה 

 אלון

נותנת 

את 

סיפור 

הרקע 

 לתקופה

מימין, 

 ירדנה

 המפיקה

 

  זכאי יוחנן בןשיחה שהייתה באמת בין 

 ישראל( )ישראל בןאבא סיקרא ל

 

 

רבן יוחנן 

מתייעץ עם 

יקרא סאבא 

על האפשרויות 

 לצאת מהעיר
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( אייל ישפהרבי יוחנן בן זכאי והקצין הרומאי )

 (קובי אלון) אספאסיאנוס עםבשיחה  

 

(   נירה בן ישראלמרתה )

 יוחנן  מסביר את עמדתו

 

          (    קובי סמואל) התובע

 (חיה ישפה) הסנגורית                                    

 

 

  התובע

יוחנן חוקר את 

  חלב מגוש

 (ארי פיינמסר)

 

 

 

 

 

 כמו כן השתתפו:

 ירדנה פיינמסר –רבי יהושוע בן חנניה 

 נורית בן עמי -רבי אליעזר 

 ירדנה פיינמסר –רבי יהושוע 

 ציקי אוד –שמעון בן גמליאל 

 יונתן אלתר –יוספוס פלביוס 

 מוסיף מהידע שלו אייללקראת הכרעת הדין,     

 

למרות פסק הדין, בסוף, כולם היו מרוצים. המפיקה, 

 הסנגורית, התובע  והעד שמעון בר גיורא )ערטל רילסקי(
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 וסיום שנת שמיטה של תשפ"בחודש אלול 
 גילה אלון

שמיטה היא אוסף מצוות המתקיימות ביהדות מדי שנה 

 -שביעית המתחלקות לשתי קבוצות: שמיטת קרקעות 

איסור על עבודת האדמה ושמיטת כספים, המחייבת 

 מחיקת חובות.

של חוקי השמיטה המופיעים בתורה נוצרו בהקשר חיים 

חברה המקיימת אורח חיים דתי ואמוני, שרובה ככולה 

התפרנסה ונסמכה על עבודת האדמה. לחוקים אלה ולצו 

המוסרי שלהם היה תוקף בהיותם חוקים המצווים על ידי 

 גלות -האל. העונש על אי שמירת שמיטה חמור ביותר 

ת ָהָאֶרץ" )אבות פ"ה,  ְשָמטַׁ ל הַׁ "ָגלּות ָבָאה ָלעֹוָלם...עַׁ

"ט(, ומבאר רבנו עובדיה מברטנורא שכוונת המשנה מ

לומר שגלות באה לעולם על "שחורשים וזורעים 

 בשביעית".

"אמר להן הקדוש ברוך הוא, הואיל ואין אתם משמיטין 

אותה, היא תשמט אתכם. ומספר ירחים שאי אתם 

 משמיטין אותה, היא תשמט מאליה". 

רשת המקור לדברי המשנה הם דברי התורה עצמה בפ

"כי תבוא" שחלקה עוסק בפירוט הקללות הצפויות בשל 

אי קיום מצוות. אחת מהן היא שישראל נענשים ויוצאים 

לגלות, הארץ שוממה והיא משלימה את שנות השמיטה 

שבהן הייתה אמורה לנוח ולשבות כאשר היו ישראל 

יושבים עליה. הביטוי שהתורה נוקטת הוא שהארץ 

שהארץ מתרצית על מה "מרצה את שבתותיה" כלומר 

שפגמו בה ישראל. ומכאן משמע שעונש הגלות בא 

 בעקבות אי שמירת שמיטת הארץ )אבות דרבי נתן )ל"ח(.

חכמינו מנו חמישה טעמים לקיום שנת השמיטה: חברתי, 

זכר לבריאה )משמעות אמונית(, התחשבות בבע"ח, מתן 

 אפשרות לפנאי ללימוד ולעבודות ציבוריות וטעם אקולוגי.

להתייחס לחמשת הטעמים  "רעיתון"קצרה היריעה ב

 ואתייחס לשניים מהם, הטעם החברתי והטעם האקולוגי.

 

 טעם חברתי

נראה לי שכעם היהודי אנו יכולים להתגאות בקיומה של 

תרבות קדומה דוברת עברית שראתה חשיבות באחריות 

הקהילה את הדאגה שהאוכלוסייה החזקה תהיה אחראית 

לחלשים שבה. מדובר בכתובת עברית עתיקה שהתגלתה 

לפה"ס.  980 – 1020-בחורבת קיאפה ומתוארכת  ל

י של תרבות שדרשה צדק הכתובת היא ציווי משפטי ומוסר

 לעבד, האלמנה, היתום, הגר, העולל הדל 

והאביון, רשימה של כל החלשים שהכירה החברה 

העתיקה שכתבה על האוסטרקון. )שבר כלי חרס שעליו 

נהגו לכתוב או לצייר  על ידי חריתה או בדיו(. היא כתובה 

כנעני )כתב של אותיות -בשפה העברית באלפבית פרוטו

 כתב החרטומים או הכתב ההירוגליפי המבוסס על 

המצרי (. בעיני מחברי הספר "יהודים ומילים" עמוס עוז 

זלצברג כתובת זו היא הנכס המוסרי הגדול  -ופניה עוז

ביותר שהעניקו היהודים )העברים(לתרבות האנושית 

כבר בתקופה כה מוקדמת. וזו לשון הכתובת עפ"י 

 הקריאה של אפיגרפים:

 ת חיפהגליל מאוניברסיט
 אל תעש: ועבד א]ת[...

שפט עבד ואלמנ ]ה[ שפט 
 ית]ם[

 וגר רב עלל רב דל ו
אלמנ )ה( נקם *יבד )=ביד( 

 מלך.
 [אבינ ועבד שכ גר תמ]כ

 

הארכאולוג הצרפתי פואש 
הצרפתי למקרא  "סמביה

 וארכאולוגיה
 ...אל תעשק ועבד א....

 ....)מ(שפט ובו אלמן שפט...
 ...לגר ובעל לקבר יחד...
 ...אתן ושרן ביד מלך...

 ...חקם עבדם מדות...

  

  

בתורה, שנכתבה בתקופה מאוחרת יותר קיימים צוויים 

לעזרה לעניים ומענה לקשייהם במהלך שש השנים תוך 

)ויקרא י"ט,  של העמרשכחה, והקפדה קבועה על לקט, 

כ"ב(. בשנה השביעית חל איסור  -י'; דברים כ"ד, י"ט-ט'

על עבודת האדמה, וכל התבואה שגדלה מאליה מוגדרת 

ת פרטית, והיא מותרת כלומר אינה בבעלו –כהפקר 

לכול. שנת השמיטה נתנה מענה מערכתי לשוויון חברתי 

ושימשה מודל של צדק חברתי לחלוקה שווה של 

אקונומיות בעם. כך גם -משאבים לכל השכבות הסוציו

לגבי חובות כספיים בין אדם לחברו. שש שנים אמור 

להתקיים מצב תקין בו מלווים בעלי האמצעים לנזקקים 

נה השביעית, מצווים המלווים לשמוט את חובם ואילו בש

 וים התאוששות כלכלית.וִּ לְ לַׁ ולאפשר 

ֵשה ָידֹו ֲאֶשר  .1 ל מַׁ עַׁ ָטה ָשמֹוט ָכל בַׁ ְשמִּ ר הַׁ " ְוֶזה ְדבַׁ
י ָקָרא  יו כִּ ֹגש ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת ָאחִּ יֶַׁשה ְבֵרֵעהּו: לֹא יִּ

ְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון" )דברים ט"ו א' י לֹא יִּ ה'... כִּ ָטה לַׁ -ְשמִּ
 ה'(. 
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 המשך -" סיום שנת השמיטה"

ְזָרע,  .2 יְרָך "ָשְדָך לֹא תִּ יחַׁ ְקצִּ ְזֹמר. ֵאת ְספִּ ְרְמָך לֹא תִּ ְוכַׁ
ָבתֹון  ְבֹצר:  ְשנַׁת שַׁ יֶרָך לֹא תִּ ְנֵבי ְנזִּ ְקצֹור ְוֶאת עִּ לֹא תִּ
ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך  בַׁ ְהֶיה ָלָאֶרץ. ְוָהְיָתה שַׁ יִּ
ָמְך. ים עִּ ָגרִּ יְרָך ּוְלתֹוָשְבָך הַׁ ְשכִּ ֲאָמֶתָך; ְולִּ ְבְדָך ְולַׁ  ּוְלעַׁ
ְהֶיה ָכל ְתבּוָאָתּה  ְרֶצָך: תִּ ָיה ֲאֶשר ְבאַׁ חַׁ ְבֶהְמְתָך ְולַׁ ְולִּ

 ז'(.-ֶלֱאֹכל" )ויקרא כ"ה ד'
ֶמָך  .3 ְשָתּה ְוָאְכלּו ֶאְבֹיֵני עַׁ ְשְמֶטָנה ּוְנטַׁ ת תִּ יעִּ ְשבִּ "ְוהַׁ

ָשֶדה ֵכן יַׁת הַׁ ְתָרם תֹאכַׁל חַׁ ְרְמָך ְלֵזיֶתָך" -ְויִּ ֲעֶשה ְלכַׁ תַׁ
 ג י"א(. )שמות כ"

 

גדולים בתורה ובהלכה ציינו את חשיבותה של 

 שנת השמיטה:

"בשנה השביעית נותן הוא לארץ מנוחה מחרישה  .1
ונטיעה כדוגמת המנוחה מעבודה ביום השביעי, 
שציווה גם עליהם. ומה שתוציא הארץ מאליה יהיה 
לשימוש משותף לכל מי שירצה, לבני העם ולנוכרים, 

)יוסף בן מתתיהו,  ולא ישמר שום דבר ממנו"
 קדמוניות ג' י"ב ג(.

"מצות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ  .2
ְשָתּה"  ְשְמֶטָנה ּוְנטַׁ ת תִּ יעִּ ְשבִּ בשביעית. שנאמר: "ְוהַׁ
וכל הנועל כרמו או סג שדהו בשביעית בטל מצוות 

 עשה" )הרמב"ם הלכות שמיטה ד' ג'(.
" ... שלא יתנשא העשיר על העני, אמרה תורה:  .3

שנה השביעית כולם שווים, יחד עשיר ואביון יש ב
להם רשות בגנות ובשדות לאכול לשבעה" )ספר 

 הברית, הרב צבי הירש קלישר(
" שנת שבתון לחמלה על בני אדם והרחבה לבני אדם  .4

 כולם" )הרמב"ם, מורה נבוכים פל"ט בשלישי(. 
"שנת שבתון מוכרחת היא לעם ולארץ. שנת שוויון  .5

ש פרטי מסוים ולא זכות קפדנית, ומרגוע. אין רכו
ושלום אלוקי שורר על כל אשר נשמה באפו" )הרב 

 קוק בהקדמה לספר "שבת הארץ"( 
"...ועוד יש תועלת בדבר: לקנות בזה מדת  .6

הוותרנות, כי אין נדיב כנותן מבלי תקוה אל הגמול, 
ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה שיוסיף האדם בטחון 

עם לבבו לתת ולהפקיר בה' יתברך, כי כל המוצא 
לעולם כולו גידולי קרקעותיו ונחלת אבותיו, הגדלים 
בכל שנה אחת, ומלומד בכך, הוא וכל המשפחה כל 
ימיו, לא תחזר בו לעולם מידת הכילות )קמצנות( 
 הרבה ולא מעוט הביטחון." )ספר החינוך מצווה פ"ד( 

חוקי השמיטה בתורה נוצרו בהקשר של חברה  .7
ים דתי ואמוני, שרובה ככולה המקיימת אורח חי

התפרנסה ונסמכה על עבודת האדמה. לחוקים אלה 
ולצו המוסרי שלהם היה תוקף בהיותם חוקים 

 שהאדם מצווה עליהם על ידי האל.

מצוות השמיטה מציבה אידיאל שבמהותו מבטא 

 יסודות חברתיים והומניים, תוך מתן דגש 

 

השוויון להתמודדות עם מצוקות העניים ובעיית חוסר 

חברתי. האם קיום מצוות השמיטה רלוונטי -הכלכלי

לזמננו והאם היא יכולה להיות בסיס לכינון צדק חברתי 

 בשאיפה ליצירת חברה צודקת ושוויונית.

דוגמא מאלפת ליישום מודל השמיטה  היה "המשביר " 

שהקימו ברל קצנלסון ומאיר רוטנברג בראי השמיטה 

 החלוצים מעוטי היכולת. וערכיה, במטרה לסייע לפועלים

,בעיצומה של מלחמת  1916נוסד בשנת “ המשביר”

העולם הראשונה, כאשר המצב הכלכלי של היהודים 

בארץ היה בשפל המדרגה.  גזירות קשות נחתו על 

היישוב היהודי: הוטל סגר ימי, העלייה נחסמה, פסקה 

התמיכה הכספית מן הפזורה, נעצר ייצוא פרי ההדר 

רנס רבים  מאיכרי המושבות. לצורכי המלחמה הטילו שפִּ

התורכים מס כבד וגם החרימו מזון, בהמות וציוד. רבים 

 גויסו בעל כורחם לגדודי עבודה מפרכים. 

הרעיון של ברל כצנלסון ומאיר רוטברג היה להקים  גוף 

כלכלי שיהיה מושתת על עזרה הדדית, בה תומך מי שיש 

ש תבואה במחיר לו במי שאין בידו. השיטה הייתה לרכו

סיטונאי נמוך מהיישובים העבריים, להוביל ולמכור אותה 

לנזקקים הרבים במחיר העלות בלבד, ללא כל כוונות 

ָטה ָשמֹוט  ְשמִּ ר הַׁ רווח, ובכך לקיים את הכתוב " ְוֶזה ְדבַׁ

ֹגש ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת  ֵשה ָידֹו ֲאֶשר יֶַׁשה ְבֵרֵעהּו: לֹא יִּ ל מַׁ עַׁ ָכל בַׁ

ְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון" )דברים  י לֹא יִּ ה'... כִּ ָטה לַׁ י ָקָרא ְשמִּ יו כִּ ָאחִּ

 ה'(.-ט"ו א'

יֶתם  ים ֱהיִּ י ֵגרִּ ֵגר כִּ ְעֶתם ֶאת ֶנֶפש הַׁ ֶתם ְידַׁ ְלָחץ ְואַׁ "ְוֵגר לֹא תִּ

ְפָת ֶאת  ְרֶצָך; ְוָאסַׁ ע ֶאת אַׁ ְזרַׁ ים, תִּ ם. ְוֵשש ָשנִּ ְצָריִּ ְבֶאֶרץ מִּ

ֶמָך ְתבּוָאָתּה.  ְשָתּה ְוָאְכלּו ֶאְבֹיֵני עַׁ ְשְמֶטָנה ּוְנטַׁ ת תִּ יעִּ ְשבִּ ְוהַׁ

ְרְמָך ְלֵזיֶתָך" )שמות  ֲעֶשה ְלכַׁ ָשֶדה ֵכן תַׁ יַׁת הַׁ ְתָרם תֹאכַׁל חַׁ ְויִּ

 י"א(.   -כ"ג ט

ברל כצנלסון הציע לכנות את המסגרת החדשה בשם 

 על סמך הפסוק על אודות יוסף, שידע כיצד“ המשביר”

ל” לתמוך בעם בשנות הרעב:  יט עַׁ לִּ שַׁ -ְויֹוֵסף, הּוא הַׁ

יר, ְלָכל--ָהָאֶרץ ְשבִּ מַׁ ם ָהָאֶרץ; וַָׁיֹבאּו ֲאֵחי יֹוֵסף, -הּוא הַׁ עַׁ

ֲחוּו ְשתַׁ ם ָאְרָצה )בראשית מ"ב, ו'(.-וַׁיִּ יִּ פַׁ  לֹו אַׁ
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 הסוף -"סיום שנת השמיטה" 

פרסם אהרון דוד “, המשביר”כמה שנים לאחר הקמת 

השנייה, מאמר רדון, מנהיגה הרוחני של העלייהגו

"רעיוננו היסודי “: המשביר”המסביר את החזון של 

להעמיד את חיינו הקיבוציים )המשותפים(, והלאומיים, על 

יסודות חדשים, וקודם כל על היצירנות.... העיקר צריך 

להיות הספקת צרכיו של כל עובד. המוסד הראשון, 

‘ המשביר’מעבר זה היה  השואף לסלול דרך להגשמת

ד גורדון, שותפות טבעית )לבירור תפקידו של “מתוך: א

(. נראה שאילו ברל כצנלסון 1919תרע"ט, ‘ המשביר’

ומאיר רוטנברג היו נכנסים היום לחנויות המשביר היו 

מופתעים. שהרי לא למען מכירת בגדי אופנה ולא כדי 

 לספק מוצרי יוקרה יזמו והקימו רשת זו. 

ו מבטא יסודות מצוות השמיטה הציבה אידיאל שבמהות

חברתיים והומניים, תוך מתן דגש להתמודדות עם 

חברתי. האם -מצוקות העניים ובעיית חוסר שוויון כלכלי

עשוייה השמיטה להיות דוגמא למודל הולם לשאיפות של 

צדק חברתי בכלכלה המודרנית, כאשר רוב העם אינו 

חקלאי ואינו מתפרנס מעבודת האדמה. נראה לי שהרעיון 

שהציבה השמיטה בהיסטוריה המוקדמת של החברתי 

עם ישראל נטע ניצנים למודלים השואפים לצדק חברתי 

 המתאימים לתקופתנו.

 נימוק אקולוגי 

הרמב"ם ב"מורה נבוכים" ביאר כי הטעם למצוות שמיטת 

הקרקע הוא שהקרקע תתחזק, שכן קרקע שאין עובדים 

 בה שנה אחת מתחזקת ומוסיפה יבול, וכלשון הרמב"ם:

"ושתוסיף הארץ תבואתה ותתחזק בעמדה שמוטה". 

"חששה התורה, שלא ייחלש כוח  הארץ וייבש לשדה 

בתמידות הזריעה", וצוותה שתשבות הארץ ,"למען תוסיף 

 תת כוחה לזורע"... )הרמב"ם מורה נבוכים, ג', ל"ט(.

המסתובב בארץ בשדות שלא נזרעו ובהם שלטים "כאן 

להתרשם ממה שרואות   שומרים שמיטה" לא יכול שלא

עיניו שבעצם הקרקע אינה נחה ואינה שומרת משאביה 

"לשנים שיבואו לאחר מנוחתה". השדות של שנת שמיטה 

מכוסים עשבוניים חד ורב שנתיים  שהזרעים שלהם היו 

בקרקע מספר שנים ושמרו על חיוניותם. עם הפסקת 

העיבוד הם צמחו לגובה של יותר מקומת אדם ויצרו את 

ות החלוץ של צמחיית בר המתפתחת בשטחים חבר

חשופים לא מעובדים. חברות אלה מנצלות חזק מאד את 

משאבי הקרקע כך שהן יותר מעכבות את הנביטה 

והצמיחה של גידולים חדשים שלאחר שנת השמיטה 

 ובטח אינן מאפשרות את הגדלת פוריותה.

כמובן שהחקלאות המודרנית של העשרת הקרקע בחומרי 

ון, גידול על מצעים מנותקים ושיטות ההשקייה דיש

 החדישות הופכים את שנת השמיטה ללא 

 

 

רלוונטית מבחינת הטעם האקולוגי. גידולים על מצעים 

מנותקים מהקרקע מהווים גם פתרון הלכתי למקפידים 

על אכילת תוצרת חקלאית שלא גודלה על קרקע בשנת 

 שמיטה. 

 
 

הוא קיום של היבט נוסף של גידולים על מצע מנותק 

 לא תתן להם חנייה.  –המצווה לא ְתָחֵנם

האיסור כולל: מכירת קרקע בארץ ישראל לגויים, איסור 

 נתינת מתנת חינם לגוי. בארץ מותר למכור רק ליהודים.

ְשָתּה  ָתה ָבא ָשָמה ְלרִּ יֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר אַׁ י ְיבִּ כִּ

ים מִּ  בִּ ם רַׁ ל גֹויִּ י ְוָנשַׁ ֲענִּ ְכנַׁ י ְוהַׁ י ְוָהֱאֹמרִּ ְרָגשִּ גִּ י ְוהַׁ תִּ חִּ ָפֶניָך, הַׁ

ֶמָך.  ים מִּ ים וֲַׁעצּומִּ בִּ ם רַׁ ְבָעה גֹויִּ י, שִּ ְיבּוסִּ י ְוהַׁ ּוִּ חִּ י ְוהַׁ זִּ ְפרִּ ְוהַׁ

ים ֹאָתם, לֹא  ֲחרִּ ֲחֵרם תַׁ יָתם, הַׁ כִּ ּוְנָתָנם ה' ֱאֹלֶהיָך ְלָפֶניָך ְוהִּ

ית ְולֹא ְתחָ  ְכֹרת ָלֶהם ְברִּ  ה'(. –ֵנם )דברים ז' א' תִּ

ֲחֵנם  .1 "לא תיתן להם חניה בקרקע"; איסור על  -לא תַׁ
מכירת בתים ושדות בארץ ישראל לעובדי עבודה 

 זרה.
ֵנם  .2 "לא תיתן להם מתנת חינם"; איסור על  -לא ְתחִּ

 נתינת מתנות לעובדי עבודה זרה.

ההשלכות האינטלקטואליות של מצווה זו הועלו על ידי 

דתיים בזמן המאבקים נגד מסירת שטחים אנשי ימין 

בהסכמי אוסלו בטענה שהממשלה עוברת על איסור 

תורה במוסרה שטחים של ארץ ישראל לשליטת הרשות 

הפלסטינית. כך גם בזמן המאבקים נגד ההתנתקות 

 מגוש קטיף ורצועת עזה.

 שאר שלושת הטעמים שמנו חכמינו לחשיבות קיומה

 של שנת השמיטה: 

  זכר לבריאה, .1
 התחשבות בבע"ח,  .2
 מתן אפשרות לפנאי ללימוד ולעבודות ציבוריות  .3

 שיצא בשנת השמיטה הבאה. "רעיתון"יכתבו ב

 גילה אלון                    
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 שיר החודש

 

 בקרוב

 

 

 

 בספטמבר. 8-ערב טד חוזר ב

 הרצאות מרתקות וכמובן ארוחה קלה.

 פרסום מפורט ישלח אחרי שבת. 

 שריינו את התאריך. 

 להתראות.

 

  סדרת הרצאות

 

 

 

 

נותרו 

עדיין 

 מספר

מקומות 

 פנויים 

 

 

 

בסדרת ההרצאות על גדולי הרוח ביהדות ספרד 

 ומורשתם.

 ₪ 450דרה סמחיר ה

בין קמילת  ,על סליחותיו בהגיע חודש אלול": לי  א  

 גם ,הקיץ לפריחת החצב, מן הראוי לחזור ולשנן

 ...כמובן מאליו, את הנראה לכאורה

הן ראשי התיבות של שלושת ,  כמוסבר בשיר, י"םמ

 .יסודות הנהיגה הבטוחה

 הירות הנסיעהמ  מין הדרךירחק תגובה. ממי"ם = 

 ! מונעת תאונות  ,שמירתם

 

  :נאמר

 והאחריות על מאחר'  אסע במתינות" ולא רק אנהג וגו"

  ,מהנוסעים ברכב  מוטלת על כל אחד ,בטיחות הנסיעה

 ואף על אלו הנמצאים במעגלים החברתיים הקשורים

 ...אליהם

         אנא , שתפו  והשתתפו במאבק ! " 

משמעת מי"ם        
 מילים ולחן: איל אלף 

 משמעת מי"ם חוסכת דם 

 אסע במתינות כאחד האדם 

 מרחק תגובה יציל מתלאובה 

 קרי, צרה 

 דבר בעל ערך  -ימין הדרך 

 אין הפתעות בליגה 

 מהירות הנסיעה היא על פי 

  "מבחן הנהג הסביר"

 שעניינו: תמיד אדע להסביר 

     מדוע נסעתי כפי שנסעתי 

 ביוטיוב, בהקלדת: נמצא על מילותיו ושאר פרטיו השיר 

 Ayal Alefאיל אלף / 

 Ctrlוגם בעמידה על הקישור ולחיצה על 

https://youtu.be/8jj7WpD51OE 

 .ב.נ

 תתקבל ,שלי היוטיוב בערוץ כמנויים לנרשמים

 הנמצא, הבא האלבום צאת עם ",מערכתית תזכורת"

 ...מתקדמים הפקה בשלבי כעת

https://youtu.be/8jj7WpD51OE
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אבי אלבז – צרכנות נבונה –צו השעה 

השונים התייקרו בחודשים מחירי המוצרים והשירותים 

נאלצים נים בעשרות אחוזים, ואנו הצרכנים האחרו

להגדיל את ההוצאה המשפחתית על קניות שחלקן 

זאת  בסיסיות והכרחיות לקיום השוטף של כל משפחה.

לאחר שנים שבהם האינפלציה הייתה כמעט אפס ומחירי 

 המוצרים והשירותים היו בד"כ יציבים לאורך שנים.

מחייב אותנו לחשיבה מעמיקה ומחודשת  המצב החדש

איך לכלכל את צעדנו בתבונה צרכנית, בכדי לחסוך כסף 

 ולהקטין את ההוצאה המשפחתית למינימום סביר.

מה הם העקרונות של צרכנות נבונה, במיוחד בתקופה 

 של עליות מחירים?

מחירי המוצרים מבטאים בד"כ את העיקרון הכלכלי  .1

ככל שהצרכנים יקנו יותר  –הידוע של היצע וביקוש 

וללא בדיקת מחירי המוצרים/השירותים, המחירים 

 יהיו גבוהים. 

 התנהגות צרכנית נבונה והשוואותלעומת זאת, 

, תאותת ליצרנים ולרשתות השיווק שנדרשת מחירים

 הוזלת מחירים.

לכן, חשוב ביותר לבדוק מחירים, להשתמש 

באפליקציות השוואה, להשוות מחירי מוצרים 

שירותים גם במקומות שבהם אתם רגילים לקנות וגם ו

תופתעו לגלות שלעיתים על אותו  –אצל המתחרים 

מקומות שונים, פערי המחירים עלולים  2 -מוצר ב

 להגיע גם לעשרות אחוזים.

תשאלו את עצמכם שוב ושוב, ולפני שאתם  כמו כן

מושיטים ידכם לקחת מוצר כזה או אחר, האם אתם 

מסוגלים לוותר על המוצר, או לפחות להפחית בכמות 

 שאתם רוכשים. 

תקנו בכמות שתספיק לכם ולא תחייב אתכם לזרוק 

 מזון.

בדקו היטב שהפירוט  ביציאה מהסופרמרקט/חנות

שקניתם, ומחירי בחשבונית הוא אכן רק על מה 

המוצרים בחשבונית זהים למחירים על המוצרים או 

 על המדפים, 

במיוחד אם היו מבצעי הנחות. כמו"כ, תוודאו 

שהסכום שחויב בכרטיס האשראי זהה לפירוט 

 החיובים בחשבון הבנק.

אם אתם מעשנים, או אם אתם שותים משקאות קלים  .2

מזון מוגזים, מיצים, או אחרים, או אם אתם אוכלים 

שיש לגביו אזהרות במדבקות אדומות, או מזון שעלול 

להשמין או להזיק לבריאות, יתכן שכדאי לוותר עליהם 

ולחסוך כסף רב, או לפחות לצמצם בצריכתם. זה גם 

עשוי להיטיב את בריאותכם לבריאות טובה, לאיכות 

 חיים טובה, ולאריכות ימים טובה.

רים כמובן שהדבר נכון גם למוצרי צריכה אח

שמחייבים חשיבה האם הם טובים לבריאותנו, או 

שפשוט התרגלנו לאכול אותם וקשה לנו להיפרד 

 מהם.

ומחירי חומרי הגלם בישראל, התייקרו  מחירי הדלק .3

בשנה האחרונה בעשרות אחוזים, בגלל התייקרות 

 –עולמית של נפט, חיטה, שמנים, ברזל, פלדה ועוד 

ויות אצלנו דבר שמשפיע ישירות על כל ההתייקר

בבית. לכן, בעניין נסיעות, חישבו כמה פעמים על כל 

נסיעה שאתם צריכים לבצע ברכב הפרטי, כשהדלק 

 על חשבונכם, האם הנסיעה נדרשת? 

, באופניים תחבורה הציבוריתנסו להשתמש יותר ב

 )בזהירות( כשאתם בעיר.

אני נוסע לתל אביב אחת לכמה שבועות, כמעט רק 

, זה הרבה יותר חסכוני, ויעיל, סבאוטובואו  ברכבת

נמנע מפקקים, אין דאגות חניה ועוד. לעיתים לוקח 

 יותר זמן, אבל זה משתלם.

הם בד"כ גבוהים הרבה יותר  מחירי המותגים .4

מאשר מוצרים דומים שאינם מותגים, שבד"כ 

מיוצרים ע"י יצרים קטנים, ובאיכויות טובות. לכן יתכן 

שכדאי לוותר כמה שיותר על מותגים, ולקנות מוצרים 

דומים שאינם מותגים במחירים משמעותית נמוכים 

 יותר. 

יש כמובן עוד טיפים רבים להתנהגות צרכנית  .5

ה, בחרתי להביא לכם את הטיפים שבעיני הם נבונ

 העיקריים.
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 קבלת שבת 29.7.2022

 

 

 משפט ליוחנן בן זכאי 5.8.2022

 

הערב אתמול היה מקסים. ערב משובח  אייל ישפה:

ומהנה שהנגיש בהומור ובמשחק משובח מסורת בת 

אלפיים שנה אודות דמותו השנויה במחלוקת של רבן יוחנן 

שעל פי המסורת, הוא החלוץ שהנהיג את היהדות בן זכאי 

הגלות שעבר שנות  2000-כפי שאנחנו מכירים אותה ב

 העם היהודי.

 

 

 

 

 

בראש לכל מי שעמל על הערב המיוחד הזה  תודה

 לו את הפעילות,ובראשונה לליאורה וירדנה שהובי

ולשבת  שהסכים להתנדב אוריאל פרוקצ׳יהולפרופסור 

בראש חבר השופטים במשפט. לגילה אלון, חיה, קובי 

סמואל, רון, ערטל, נירה, ארי, יונתן, נורית, ישראל, קובי 

אלון, ציקי, הדסה, צביקה על המחזה והמשפט, לדוד 

ויונתן על הכנת התאורה לארוע ולכל מי שהגיע והשתתף. 

 כן ירבו ערבים מהנים שכאלה.

 צולמת ראה כתבה מ -עוד על המשפט 

 בעלון זה 10-11בעמודים 

 

 שיח רעים  9.8.2022

 
במסגרת שיח רעים דנו הפעם בטקסט של הקדיש 
המסורתי. קראנו אותו בארמית ובעברית ושאלנו את 
עצמנו מה מקומו בטקס לוויה. למדנו שמקורו בכלל 
בתפילה לסיום מסכת גמרא ובמאה העשירית, עת החל 

התנגדות גדולה של רבנים להיות נפוץ בלוויות, הייתה 
ושל רס"ג למהלך הזה. בסופו של דבר המנהג הפך 
רווח והתקבל כנגד דעת הרבנים... קראנו גם קדיש 
חילוני ודנו במשמעות שלו. התייחסנו לאותיות השם של 
הנפטר וכיצד ניתן להשתמש בהן ליצירת טקסט 

 .משמעותי לזכר הנפטר
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 קבלת שבת  12.8.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה

  מברכים וטועמים חלה ויין

אחרי קבלת שבת קצרה וארוחה טעימה מעשה : אייל
ידינו התיישבנו לשיר שירי אהבה קסומים בהנחייתם 

 .שנהדרת של רחל ויוסי וונש

 

          רחל מובילה את השירה 

 על הקלידים יוסי                                             

 מועדון קריאה 14.08.2022

ספר "

 " קריסטין הרמל השמות האבודים

הספר עוסק בשתי עלילות זמן, כשהמרכזית מתרחשת בימי 
 מלחמת העולם השנייה בצרפת.

בדיון עסקנו בדילמות ערכיות שעלו מתוך העלילה, דיברנו על 
בנים, והרהרנו על -סודות שיש במשפחות, על יחסי הורים

 האם אנחנו אוהבים סיום סגור או סיום פתוח. - הסיום

עלו גם הרהורים הקשורים לתקופת מלחמת העולם השניה, 
ליחסי יהודים ונוצרים, לרוח האדם שמתגלה לעיתים 
בתקופות קשות, ולצורך העולה בספר לשמור על הזהות 

 ושהשמות לא יהיו אבודים.

, קובי העשיר אותנו בהסבר מלומד על סדרת פיבונאצ'י
 ששימשה את הגיבורה בצופן השמות האבודים.

 מוזמנים לקרוא.

שנים שבהן דנו בספרים  3במפגש זה ציינו  -ועוד הערה 
שונים מדי חודש. עסקנו בספרים רבים ואנחנו מלאי גאווה, 

 וכמובן ממשיכים הלאה.
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 המשך -מועדון קריאה 

במפגש 

, הבא

בספטמבר, 

נעסוק 

א.ב. בסופר 

, ונדון יהושע

בספרו 

האחרון 

 המקדש"

 "השלישי

 

 

 

 

 קבלת  שבת 19.8.2022

 

קבלת שבת צנועה עם מעט משתתפים אבל עם : אייל
שיח מהנה על מוסר חילוני ושירה מקסימה בה קיבלנו את 
השבת. אבנר וגילה דגן ליוו אותנו במפוחית וסייעו מעט 

שיחזור אלינו  למלא את מקומו של איתן, שאנחנו מקווים

 .במהרה

 

  בעקבות המשפט 23.8.2022

לאחר המשפט שקיימנו בתשעה באב, חזר אלי : אייל

עם מספר תובנות התקיים דו שיח פרופסור פרוקצ'יה 

בינינו סביב המשפט ונושאים נוספים והחלטנו לקיים שיח 

 בקהילה יחד עם פרופסור פרוקצ'יה במסגרת שיח רעים.

ערב מיוחד בו דנו בדמותו של ריב"ז ובדמותם של קיימנו 

הרצל ואחד העם, דנו במהפכה הרבנית ובמהפכה 

 היהודית ועל  הציונית, על מדינת היהודים מול המדינה

 

השינויים 

הדמוגרפיים בין 

הים לירדן. בסוף 

התייחסנו 

לשאלה מי כיום 

הם יורשיו של 

יוחנן בן זכאי. אני 

אישית חושב 

שמדובר בנו... 

היה מרתק 

לשמוע את 

ניתוחיו 

המעמיקים של 

פרופסור אוריאל 

פרוקצ'יה וגם 

חברי הקהילה 

 .תרמו רבות לדיון פורה ומעמיק

 

 קבלת שבת 26.8.2022

 

  

 

 ת השבתולהביא את ילדיכם ונכדיכם לקבלמוזמנים 
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