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 האיזון בין הפיתוח לבין שמירה על הטבע ועל הסביבה –מצוות השמיטה 

  תיכוןחטיבה ור לתלמידי מערך שיעו

מהו התפקיד שלנו, בני האדם, בשמירה על הסביבה והטבע בעידן של פיתוח תעשייתי, 

נכתב  המערך תורמים לקידום רעיון האיזון בין השניים? וכיצד ערכי שנת השמיטה

 ֹצַהר בשיתוף עם ארגון

תוכני הפעילות מיועדים לצורכי הדרכה והוראה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מעבר *

 לשימוש זה

איזון בין פיתוח תעשייתי לשמירה על הטבע ההכרת החשיבות של שמירה על  – מטרת על

 ועל הסביבה.

 ים ית בינמטרו

 הבנת הקונפליקט בין תפקידו של האדם בפיתוח העולם לבין תפקידו בשמירה עליו. .א

בין הכרת מצוות השמיטה וערכיה כרעיונות המקדמים את האיזון הנדרש בין הפיתוח ל .ב

 שמירה על הטבע ועל הסביבה.

 

 עליונה ת ביניים וחטיבהחטיב :אוכלוסיית יעד

 דק' 45 משך זמן השיעור:

 

 מהלך השיעור –מבנה המפגש 

 '(דק 5)פתיחה 

 :מילים שמתקשרות עם הביטויים הבאים לומר במהירותעל המשתתפים  :משחק אסוציאציות

 פיתוח, תעשייה, טבע, מפעלים, טכנולוגיה, כסף, איכות חיים, סמרטפונים, כימיקלים.

 

איכות חיים, כסף וכו' מעוררים לרוב  ,אפשר לראות שמצד אחד הביטויים טכנולוגיה

קונוטציות  ותקונוטציות חיוביות, ולעומת זאת מילים כמו מפעלים, תעשייה וכו' מעורר

 שליליות. 

 '(דק 51–01) תפקידיו של האדם: עיון במקורות

 :, כחבראשית פרק א

ים ְפ֥רּו ּוְר֪בּו" ם ֱאֹלִהִ֗ אֶמר ָלֶהֶ֜ ֹֹּ֨ ֶרְך ֹאָת֘ם ֱאֹלִהי֒ם ַוי ת ַהָי֙ם  ַוְיָבָ֣ ָה ּוְר֫דּו ִבְדַגַ֤ ֻׁ֑ ֶרץ ְוִכְבש  ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָאָ֖

ֶרץ ֶשת ַעל־ָהָאָֽ ִים ּוְבָכל־ַחָיָ֖ה ָהֹרֶמ֥ ֹוף ַהָשַמַ֔  "ּוְבעָ֣

 לפי הפסוק הזה? תפקידו של האדם בעולם ומה 
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 , טו:בראשית פרק ב

ֶדן " הּו ְבַגן־ע ַ֔ ָ֣ ם ַוַיִנח  ָאָדֻׁ֑ ים ֶאת־ָהָֽ ח ה' ֱאֹלִהָ֖ ּהַוִיַק֪ ּה ּוְלָשְמָרָֽ  "ְלָעְבָדָ֖

  שנילאור הפסוק השל האדם בעולם מה תפקידו? 

 ן שני הפסוקיםהאם אין סתירה בי ? 

 אפשר גם לחלק את הכיתה לשתי  ?לאיזה מהתפקידים אתם מתחברים באופן אישי(

וכל קבוצה תנסה  – קבוצת "כבשו את הארץ" וקבוצת "לעבדה ולשמרה" – קבוצות

 (.להציג את העמדה שלה

 '(דק 2)הקרנת הסרטון "האי של צחי" וקריאת מאמר 

  הסרטון "האי של צחי"מקרינים את: 

-https://greenwin.kkl.org.il/features/environment/earth

day/movies/Tzachis_island/ 

  מאמר קצר בשבח אכילת החומוסקוראים: 

https://www.infomed.co.il/articles/4066/ 

 '(דק 8)דיון בעקבות הסרטון 

  הסרט? מה הוא מנסה ללמד אותנו?מה דעתכם על 

 ?מה לדעתכם גרם לכישלון של צחי להשיג איזון 

ניצול לא  ;שימוש באמצעים חריגים )פצצות( ;רדיפה אחר העושר :)תשובות אפשריות

 נכון של משאבי האי(.

  מה הייתם מציעים לצחי לעשות כדי לא לגרום להרס של האי? איך אפשר ליצור איזון

 (.שמירה על האי צדהחיוביות? )הפצת חומוס בריא והצלחה כלכלית לבין המטרות 

 '(דק 15)ת השמיטה ומצו :הצעה לאיזון הנדרש

 עיון במקורות:

  ז:–, גויקרא פרק כה

ּה:" .ג ָך ְוָאַסְפָתָ֖ ֶאת־ְתבּוָאָתָֽ ר ַכְרֶמֻׁ֑ ים ִתְזֹמָ֣ ש ָשִנָ֖ ֥ ָך ְוש  ע ָשֶדַ֔ ש ָשִני֙ם ִתְזַרָ֣ ַ֤  "ש 

א  ּוַבָשָנָ֣ה" .ד ֹ֥ ע ְוַכְרְמָךָ֖ ל א ִתְזָרַ֔ ָֹ֣ ְדָ֙ך ל ת ַליֹקָוֻׁ֑ק ָשָֽ ֶרץ ַשָבָ֖ ת ַשָבתֹו֙ן ִיְהֶיָ֣ה ָלָאַ֔ ת ַשַבַ֤ ַהְשִביִעִ֗

ר:  "ִתְזֹמָֽ

ֶרץ:" .ה ֹון ִיְהֶי֥ה ָלָאָֽ ר ְשַנ֥ת ַשָבתָ֖ א ִתְבֹצֻׁ֑ ָֹ֣ ָך ל י ְנִזיֶרָ֖ ֥ ֹור ְוֶאת־ִעְנב  א ִתְקצַ֔ ָֹ֣ יְרָ֙ך ל יַח ְקִצָֽ ת ְסִפַ֤ ָ֣  "א 

ָהיְ " .ו ים ְוְ֠ ְבָךַ֔ ַהָגִרָ֖ יְרָ֙ך ּוְלתֹוָשָ֣ ָך ְוִלְשִכָֽ ה ְלָךָ֖ ּוְלַעְבְדָךָ֣ ְוַלֲאָמֶתֻׁ֑ ֶרץ ָלֶכ֙ם ְלָאְכָלַ֔ ת ָהָאַ֤ ָתה ַשַבֹּ֨

ְך:  "ִעָמָֽ

ל." .ז ּה ֶלֱאֹכָֽ ָך ִתְהֶי֥ה ָכל־ְתבּוָאָתָ֖ ר ְבַאְרֶצֻׁ֑ ַחָיָ֖ה ֲאֶשָ֣ ְבֶהְמְתָךַ֔ ְוַלָֽ  "ְוִלֹּ֨
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 קרא? מדוע אחרי כל שש שנים צריך לדעתכם הטעם למצוות השמיטה במ ומה

 לשבות ממלאכה?

 פרק לט ,ספר מורה נבוכים חג ,רמב"ם

ֶהם " ל" מ  ְלָחְמָלה ַעל ְבנ י ָאָדם  –ְוָאְמָנם ֹכל ַהִמְצוֹות ֲאֶשר ִסַפְרנּום ְב"ִהְלכֹות ְשִמָטה ְויֹוב 

ק ְבָעְמָדה ְשמּוָטה )ָהָאֶרץ  "ְוָהְרָחָבה ִלְבנ י ָאָדם כ ָלם... ְוֶשתֹוִסיף ָהָאֶרץ ְתבּוָאָתּה ְוִתְתַחז 

ק ִבְזַמן ֶשַיְפִסיקּו ַלֲעֹבד ָבּה(  ִתְתַחז 

  ותתחזק"?..." ל"שתוסיף הארץ תבואתה כ ָלםמה הקשר בין "הרחבה לבני אדם 

  בני אדם וגם את הארץ?עבור האם אפשרי לחזק גם את הטוב 

 ?האם אין סתירה בין צורכי האדם לצורכי הארץ / הטבע / הסביבה 

 ?איך השמיטה מסייעת לאיזון בשמירה על הטבע 

 

 :עם מסרים דומים )אפשר לבחור אחד מהם(נוספים מצ"ב שני מקורות 

 עמוד שמח א ,שיח שאול על התורה – 1הרב שאול ישראלי

י הּוא ְכֶאבֶ " ֶרְך ְלִהְתַיְגעּות, ְלִריָצה ְמֹבֶהֶלת ְלַהֲעִשיר. ָבָאה ְשִמָטה, ְוַהֶכֶסף ֲאֶשר ִנְרַכש ֲהר  ין ע  ן א 

ְפָקִעים... ָבא ְפָקִרים ּומ  ין ָלּה הֹוְפִכין, ַהְנָכִסים ֶשֶנֶאְגרּו ְברֹוב ָעָמל מ  ין ִסילֹון ֶשל ַמִים  ֶשא  ע  ָכאן מ 

יֶהם ָחַלק  ָקִרים ַעל ַהמֹוחֹות ַהְמי ָגִעים ְוַהַמִזיִעים ֶשֹאֶשר ַהנֹוִטים ִלְראֹות ַבְיקּום ֲאֶשר ְבַרְגל 

ָכל אֹוָתּה ַתֲחרּות ְוִקְנָאה, ִריָצה ְוָעָמל... ָמה ")האושר שלהם הוא בקנין החומרי( " ִמַמהּוָתם...

י ָבֶזה ַהְפָנַית  מּות? י ש ֲהר  ָהנֹות ִמֶמנּו ִבְמלֹואֹו ִבְשל  ַמָטָרה י ש ְבָכל אֹוָתּה ְצִביַרת הֹון התּוַכל ל 

י ַהִקְנָיִנים ַהְפִניִמִיים ַהִקְנָיִנים ַהִחיצֹוִנִיים, ְוַהֲעַבְרָת ִעַקר ַהַמֲחָשָבה ְכַלפ  ב מ   ְתשּוֶמת ַהל 

א ַהִספּוק.ָהרּו  "ָחִנִיים ָהִעָקִרִיים, ַרק ֲאֶשר ָבֶהם ִיָמצ 

 תנוח, תחלק, תניח / פרופ' אבי שגיא ופרופ' ידידיה שטרן 

... בישראל המופרטת, הגלובלית ורבת הפערים, השמיטה היא סימן קריאה הכרחי. יש לנו, "

ית שהתרופפה. במובן איש-באמתחתנו הלאומית, תרופה מוכנה לשיקום הסולידריות הבין

זה, השמיטה היא מרכיב בחוסן הלאומי. קשה שלא להתרשם מעמקות האידיאה, הנעה 

                                                           
( היה רב 1995ביוני  17י"ט בסיוון ה'תשנ"ה,  – 1909ביולי  14)כ"ה בתמוז ה'תרס"ט,  הרב שאול ישראלי 1

דיין בבית הדין הרבני כופוסק, מן הרבנים הבולטים של הציונות הדתית, תלמיד מובהק של הראי"ה קוק. כיהן 
הגדול, חבר מועצת הרבנות הראשית, ראש ישיבת מרכז הרב, נשיא מכון ארץ חמדה וחבר הנשיאות המייסדת 
של איחוד הרבנים למען ארץ ישראל. חתן פרס ישראל למדעי היהדות. ממקימי חבר הרבנים שעל ידי הפועל 

ובעיני רבים היה  –לפוסק בעל שיעור קומה בולט  . נחשב"התורה והמדינה" –המזרחי, דוברו ועורך ביטאונו 
 לפוסק הבולט בציונות הדתית.(
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בזהירות בין הרצון לשמר את רכושו של האדם לרצון שלא לראות ברכוש חזות הכל. 

השמיטה היא קריאה לביצור בועה בזמן, שבה העשייה הכלכלית אמורה להגיע לרגיעה, 

אף שותפות בין כל החולקים את פני האדמה, כולל חיית השדה. שמטפחת חמלה, רחמים ו

בשנה השמינית המרוץ יימשך, מכיוון שהאנושות זקוקה לו, אך האידיאה וזיכרונה יחלחלו אל 

 מחוץ לשנת השבתון, אל שש שנות הקדחתנות היצרנית".

  איך השמיטה יכולה לסייע להתמודד עם הרדיפה אחר המותרות שגרמה להריסת

 ל צחי?האי ש

 סיכום

 קריאה משותפת של הקטע הבא.

 

 :מנכ"ל מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית –מתוך מאמר של ג'רמי בנשטיין 

ַהִפּתּוחַ  ה וְׁ ִריכָּ ֶקֶצב ַהצְׁ ִבֹקֶרת לְׁ ה כְׁ ִמטָּ  ֲחזֹון שְׁ

א ַהֶקֶצב ַהָנכֹון ֶשל " ָדשֹות ְבנֹוש  ַח ֲהָבנֹות ְמח  -ִפתּוַח ּוְצִריָכה ַלֶחְבָרה פֹוְסטי ש ֹצֶרְך ְלַפת 

ָלה זֹו. ָלאֹור ַהַמֲחזֹוִרים ֶשל ַשָבת ּוְשִמָטה, י ש  ַתֲעִשָיִתית; ֲחזֹון ַהְשִמיָטה ְמַהֶּוה ַהְשָרָאה ִלְפע 

כֹות ֶרְך ִאיִשי ְוֶחְבָרִתי ְלִאמּוץ ַהְפָסקֹות ּוְתקּופֹות ְקָצרֹות ַוֲאר  ר שֶ  ע  -ל ֹחֶסר ֲעִשָיה ַכְלָכִלית ַעליֹות 

ְמַנת ִליֹצר ֶאת ֶהָחָלל ִלְצִמיָחה ַתְרבּוִתית ְורּוָחִנית. ְכלֹוַמר, ִרסּון ְצִריַכת ַהְזַמן ֶשַהַמֲעֶרֶכת כֹוָפה 

יָנן ִנְשָאלֹות בִ  לֹות, ֶשָכַלל א  ינּו. ְכַדאי ְלָפחֹות ְלַהְתִחיל ְוִלְשֹאל ֶאת ַהְשא  ינּו: ַמהּו ֶקֶצב ָעל  ְמחֹוזֹות 

ֶהן ַהְפרֹופֹוְרִציֹות ַהְנכֹונֹות ִלְפִעילּות ַכְלָכִלית ְוִלְצִמיָחה; ּוַמהּו  ָנכֹון ְלִפתּוַח ְוִלְפִעילּות ַכְלָכִלית? מ 

י ָהרּוַח, ָבֹרֶבד ַהְפָרט ְוַהכְ  ין ַחי  ין ְרִדיַפת ַפְרָנָסה ְלב   "ָלל?ַהַיַחס ָהָראּוי ב 

 

 ?כיצד אתם הייתם עונים לשאלות של כותב המאמר 

 

ינ יֶהם מֹוִביִלים ַבְק " י ַהִהְתַקְדמּות ַהִבְלִתי פֹוֶסֶקת ְבַמָדע ּוַבֶטְכנֹולֹוְגָיה: ַרִבים טֹוֲעִנים, ב  ִהָלה ְלַגב 

ט  ...ַהַמָדִעית, ֶשְשַנת ְשִמָטה י ְלִהְשַתל  ר ֶשל ֶטְכנֹולֹוְגיֹות, ֶשֶאת ִנְדֶרֶשת ְכד  ַעל ַהִפתּוַח ַהְמַסְחר 

רֹוץ ַלִפתּוִחים ְבִביֹו ין ְלַצפֹות. ַהִאם ֶאְפָשר ּוְכַדאי ְלַהְשִלים ִעם ַהמ  ֶטְכנֹולֹוְגָיה, -ַהְשָלכֹוָתיו א 

ינּו? ְבִלי ְלַהְכִריז  ר ְבַמֲעש  ְגָמה, ְבִלי ְלַהְרה  י ֶשנּוַכל ִלְקֹבַע ְכָלִלים ַלִמְשָחק , ֶרַגע'פּוס'ְלד  , ְכד 

רּוש  ֶהָחָדש ַהֶזה? ַרִבים ַיִגידּו ֶשֶזהּו ֲחלֹום אּוטֹוִפי, ֲאִפלּו ִאם ָהִיינּו ַמְסִכיִמים ֶשהּוא ָרצּוי. פ 

ם רֹוִאים ְבִפתּוַח ַהֶטְכנֹולֹוִגי ְמכֹוָנה ֶשָקֶשה ַלֲעצֹ  ֶליָה ְוָאנּו ַהָדָבר, ֶשה  א  ר ַבֲעָדּה, ְמכֹוָנה ֶשָרָצה מ 

ר ִמָמה ֶשִשַעְרנּו: ִהפּוְך ַתְפִקיִדים  ָפשּוט ָרִצים ַאֲחֶריָה. ִאם ָכְך הּוא, ָאז ַהַמָצב ַאף ָחמּור יֹות 

ין ַבַעל ַהְמָלאָכה ר ָנכֹון, ב  ין ָה'ַאדֹון'; אֹו יֹות  ין ַה'ֶעֶבד' ְלב  ְחָלט ב  י ַהַצד  מ  ִלים ֶשלֹו. ֲהר  ין ַהכ  ְלב 

ין ָדָבר ֶשהּוא ֶשָלנּו )לֹא ֲאָדָמה, לֹא ֶכֶסף, לֹא ֲחָפִצים  אֹולֹוִגי ֶשל ַהְשִמיָטה ַמְדִגיש ֶשא  ַהת 

אֹולֹוִגי גַ  ן ָאסּור ָלֶלֶכת ִעם ַרְעיֹון ַהַבֲעלּות ַעד ַהסֹוף; ַהַצד ַהת  ם(, ְוָלכ  יֶננּו ָכְלֶשה  ם ַמְדִגיש, ֶשָאנּו א 
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ָחְמָרנּות ְדֶטְרָמִניְסִטיִת )ְקבּוָעה  ֲעָבִדים ְלאֹוָתם ֲחָפִצים ֶאָלא ְלֹכַח רּוָחִני ִמְתַעֶלה, ַהַמִביַע ֹחֶפש מ 

רֹאש( ָכזֹו   "מ 

 

 כלים לדרך... :סיכום

האישיים שלנו? איך איך אנחנו משלבים בין "לעבדה ולשמרה", לבין "כבשוה" בחיים 

 מפתחים את העולם ועדיין מצליחים לשמור על הטבע ועל הסביבה?

עם בני וגם להיטיב עם הטבע שבהן אפשר בקשו מהמשתתפים למנות דוגמאות לדרכים 

 .האדם

 

 

היכנסו למדור שנת  ,למידע על קק"ל בשנת שמיטה ולחומרים נוספים של קק"ל בנושא

 שמיטה:

  :באתר קק"ל-education/halon-and-https://www.kkl.org.il/youth

activities-teachers/shmita-for-materials-lamechanchim/study/ 

  :בחלון ירוק לצעיריםhttps://greenwin.kkl.org.il/features/holidays/shmita/ 
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