יש לי מושג! שנת שמיטה
אחת לשבע שנים חלה בארץ ישראל שנת שמיטה.
שנת השמיטה נועדה לאפשר גם לאדמה לנוח קצת.
במהלך שנת השמיטה החקלאים נמנעים מהרבה מאוד פעולות בשדה ,כמו זריעה ,קצירה וחרישה,
פעולות שהמטרה שלהן היא להשביח את הצומח.
דבר נוסף שמייחד את שנת השמיטה נקרא "הפקר" :החקלאי מוציא מידיו את הבעלות על השדה
ומרשה לכל מי שירצה לקטוף את מה שצמח בחלקה שלו – בחינם!
בהרבה מובנים ,שנת השמיטה היא כמו ִאתחול סביבתי שבו מאפשרים לטבע לאגור כוחות חדשים,
להתאזן ,ולצאת לשש שנים נוספות במלוא המרץ.

ֲהי ַָד ְע ָּת?

ֵע ִצים ְב ִּר ִיאים ְיכֹולִ ים לִ ְחיֹות לָ נֶ ַצח.
ָה ֵעץ ָה ַע ִתּיק ְ ּבי ֵֹותר ָ ּבעֹולָ ם ִה ְתגַ ּלָ ּה לִ ְפנֵ י ָ ּפחֹות ֵמָ 15-שׁנִ ים
על ַהר ִב ְּש ֶׁב ְד ָיה .זֶ הּו ַאּשׁ ַּוח ֶשׁגִ ּילֹו ָמ ֳע ָרְך ְבֹּלא ָ ּפחֹות ִמ-
ָ 9,550שׁנִ ים (!)ֵ .מ ַא ֵחר ֶש ֶׁחלְ קו ַהגָ ּלּוי ֶשׁל ָה ֵעץ ָח ָדׁש ְ ּבא ֶֹפן
תחּו ֶאת
י ֲַח ִסי ,גִ ּילֹו ִ"ה ְס ַת ֵּתּר" ,ו ְִה ְתגַ ּלָ ּה לָ ַא ֲחרֹונָ ה ַרק כַ ֲּא ֶשׁר נִ ְ ּ
ָה ִא ְצ ְט ֻר ָבּלִ ים ו ְֶאת ֲח ִתיכֹות ָה ֵעץ ֶשׁנִ ְּמ ְצאּו ִמ ַת ְּח ָתּיו.
ְב ֶּא ֶרץ י ְִש ָׂר ֵאל גָ ֵּדל ְב ָּה ֵרי ְיר ָּושׁלַ יִם ֵעץ ַאּלֹון ֶבּן ָ 2,000שׁנָ ה -
ֶשׁכְ ָּבר נִ ְש ָׁען ַעל ַמ ֵ ּקל. .

שרים ביחד
למחזר זה בעצם לפרק מוצר קיים ולהשתמש בו שוב לייצור של מוצרים חדשים .אחרי
הפירוק הוא חוזר לפעמים להיות אותו חומר ,אבל לעיתים מתקבל חומר חדש לחלוטין!
בקבוקי פלסטיק ,למשל ,יכולים להפוך לאחר התהליך לסלסילות לפירות וירקות או לפליס,
בד שממנו מייצרים מעילים.
האתגר שלנו הוא לנסות ולמחזר . .שירים! בחרו שיר שאתם מכירים את המילים שלו,
ובמקום לשיר אותו במנגינה המקורית  -נסו לשיר אותו במנגינה של שיר אחר.
זה לא נשמע מסובך במיוחד  -אבל האם תצליחו?

רגע של משחק
השמיטה מתקיימת כל שבע שנים .השבת היא היום השביעי של השבוע,
וארץ ישראל נשתבחה בשבעה מינים.
אז בואו נשחק 'שבע בּום' .למי שצריך תזכורת לכללי המשחק:
הראשון מתחיל לספור ,ומי שיושב לידו אומר את המספר הבא ,אבל
במקום המספר שבע ובמקום כל מספר שמתחלק בשבע ,אומרים בום.
התבלבלת? יצאת מהמשחק .בהצלחה!

חידה

מס׳ 2

אני יכול לעוף ,למרות שאין לי כנפיים.
אני יכול לבכות ,למרות שאין לי עיניים.
לפעמים אני לבן ,לפעמים אפור –
שמתחתי נשאר כמעט בלי אור.
ַ
ומה
מי אני?
(התשובה חבויה בראנר)

טוב לדעת – אפקט הפרפר
אם ינחת בקרבתכם מסוק ,תוכלו להרגיש גם ממרחק רב את משב הרוח העצום שהוא מייצר.
לעומת זאת ,אם פרפר יתעופף במרחק  5ס"מ מהפרצוף שלכם ,יש סיכוי שלא תרגישו שום
דבר.
ובכל זאת ,משק כנפיים של פרפר בצד אחד של העולם ,יכול ליצור שינויים קטנטנים
באטמוספרה ,שבסופו של דבר יגרמו לסופה חזקה בצד האחר של העולם .מכאן נולד הביטוי
'אפקט הפרפר'  -שינויים קטנים שבתנאים מסוימים יכולים לגרום להשפעה גדולה מאוד.
גם על המערכת האקולוגית שלנו חל אפקט הפרפר :כל שינוי קטן ,לטוב ולרע ,יכול לגרום לשינוי
גדול מאוד בעתיד .וכל פעולה טובה שאנחנו עושים עבור כדור הארץ ,יכולה לשפר את המצב
העתידי שלנו במידה משמעותית!

רגע של משחק
משחק 'מים ,אדמה ,יער':
קחו ביד אחת מזלג וביד השנייה כף.
מי שיושב בראש השולחן (או מישהו אחר ,לבחירתכם) יכריז בכל פעם :מים ,אדמה או יער.
אם הוא הכריז "מים"  -הרימו את הכף .אם הוא הכריז "אדמה"  -הרימו את המזלג.
אם הוא הכריז "יער"  -הרימו את הכף ואת המזלג יחד.
כדאי ורצוי גם לבלבל מדי פעם ולומר סתם מילים דומות .מי שיָרים
כף או מזלג במילה לא נכונה ,יוצא מהמשחק.
מי יישאר אחרון?

יש לי מושג! שנת היובל
שנת היובל היא שנה מקודשת שחלה אחת ל 50-שנים (השנה שאחרי שבע שנים ,כפול שבע פעמים).
בתקופות קדומות היו העבדים משתחררים בשנה זו ,והנחלות היו חוזרות לבעליהן המקוריים.
מדובר בגישה חברתית מעניינת מאוד ,שמחייבת את ה"בעלים" ,הרוכש ,בעל הכוח והעושר שמחזיק באדמות
ובמשרתים ,לשנות תפיסה ,להיות ענָ יו ולהבין שלמעשה  -כלום לא באמת שייך לו ,וכל הגלגל חוזר אחורנית.
האם אנחנו יודעים מתי שנת היובל הבאה או שאיבדנו את הספירה? שאלה מצוינת  -רבים סבורים שאיבדנו,
אולם הרמב"ם בספרו עשה את החישוב ,ולפי שיטתו שנת היובל האחרונה הייתה לפני  17שנים (שנת ה'תשס"ה,
.)2005-2004

חידה
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אחרי שקראתם את כל הפינות של הראנר,
נסו לענות מהזיכרון על השאלות הבאות -
בואו נבדוק עד כמה תצליחו:
א .היכן חי חוני המעגל?
ב .אילו מוצרים חדשים אפשר לייצר
ממחזור של בקבוקי פלסטיק?
ִ
ג .כל כמה שנים מתרחשת שנת שמיטה?
ד .בן כמה העץ העתיק בעולם והיכן הוא
נמצא?
ה .מהי שנת היובל?
(התשובות חבויות בראנר)

נקודה למחשבה
ש ָׁבּת? ָמה ֶא ְצלְ כֶ ם ְמ ַב ֵטּא ֶאת " ַו ִיּנָ ַּפׁש"?
ֵהיכָ ן ַא ֶתּם ַמ ְרגִ ִּישׁים ֶאת ָהרֹגַ ע ֶשׁל ַה ַ ּ

ן-אןֵ 69% ,מ ַהנִ ְּש ָׁאלִ ים ֵה ִשׁיבּו ֶש ָׁהיּו ְש ֵׂמ ִחים לְ ָה ֵאט ֶאת ֶק ֶצב
י-א ֶ
ּשּתּוף ִעם ִס ֶ
ְב ֶּס ֶקר ֶשׁנֶ ֱּע ַרְך ְב ִ ׁ
שעּור ַמ ְד ִהים עֹוד י ֵֹותרֶ ,שׁל ֵ 89%מ ַהנִ ְּש ָׁאלִ ים ּ ִ -ד ְ ּוחּו
ַה ַח ִיּים ֶשׁלָ ֶּהםּ ,ולְ נַ ֵהל ַח ִיּים ְרג ִּועים י ֵֹותרׁ ִ .
"תנ ַּועת ַה ֶה ָא ָטה",
תםַ .על ֶר ַקע זִ ְר ֵמי ָהע ֶֹמק ַהלָ ּלּו ָק ָמה ְ ּ
ֶש ָׁהיּו ר ִֹוצים לְ ַבּלֹות י ֵֹותר זְ ַמן ִעם ִמ ְש ַׁפ ְּח ָ ּ
ֶש ְׁמ ַּק ֶד ֶּמת ִ ׁ
שּנּוי ַת ְּרּב ִּותי ְּומ ַב ֶק ֶּשׁת לְ ָה ִביא לְ ֶה ָא ָטה ְב ֶּק ֶצב ַה ַח ִיּים ָ ּבעֹולָ ם ַה ַמ ֲּע ָר ִבי.
ש ִׁב ִיעי ָש ַׁבת ַו ִיּנָ ַּפׁש",
שב ִּועית ֶשׁלָ ּנּוֹ .לא ְס ָתם נֶ ֱא ַמרַּ " :ובּיֹום ַה ְ ּ
תנ ַּועת ַה ֶה ָא ָטה ַה ְ ּׁ
ַה ַשּ ָׁבּת ִהיא ְ ּ
ִמלְ ּׁשֹון נ ֶֹפׁש לַ נֶ ֶּפׁשְ .רגִ ָיעה ,נְ ִש ָׁימה ו ֲַע ִצ ַירת ֶק ֶצב ַה ַח ִיּים ַה ְמ ֻּשׁגָ ּע ֶש ְׁמ ֻּק ָבּל ְמאֹוד ִב ְּש ַׁאר ְימֹות
שב ַּוע.
ַה ָ ּׁ

ֲהי ַָד ְע ָּת?

מה דעתכם ,האם הטבע נועד לשימושו של האדם או לשמירתו של האדם? האם אפשר
גם להשתמש בטבע אבל גם לשמור עליו?

מדרש אגדה מפורסם מספר שכאשר אדם הראשון היה בגן עדן ,הוליכו אותו בשבילי הגן,
הראו לו את כל העצים היפים ,הפירות העסיסיים והצמחים המלבלבים ,ואמרו לו" :כל אלו
נבראו בשבילך" .אבל באותה נשימה הוא גם קיבל אזהרה" :תן דעתך שלא תקלקל ותחריב,
שאם תקלקל  -אין מי שיתקן אחריך".

רגע של שיח

פעם בשבע שנים אנחנו נותנים לאדמה
לנוח ,אבל אנחנו ,בני האדם' ,מפונקים'
יותר  -אנחנו נחים פעם בשבעה ימים:
מניחים את כלי העבודה ,מתלבשים יפה
וחוגגים עם המשפחה.
כל שבע שנים האדמה נחה ,נושמת
ומקבלת כוח לשש השנים הבאות ,כדי
להצמיח ביתר ׂשאת את היבול בשדות.
ואנחנו? אחת לשבוע נחים ,נושמים ,כדי
שיהיו לנו כוחות לעוד שישה ימים של
עבודה ויצירה.
אילו דברים אתם אוהבים לעשות
במהלך השבת ,כדי לתת לנפש שלכם
"לנשום" ,לנוח ולחדש כוחות?

ְיה ֹֻוש ַׁע ו ְַחנָ ּה נִ גְ ּׁשּו לִ זְ רֹק ֶאת ַב ְּקּב ֵּוקי ַה ְפּלַ ְס ִטיק לְ ַפח ַה ִמ ְּחזּור ֶשׁנִ ְּמ ָצא ִב ְּק ֵצה ָה ְרחֹוב.
תמּונֹות כִ ְּמ ַעט זֵ הֹות לְ ַאלְ ּבֹום ַה ַמ ְּחזֹורִ .אם
ְב ִּדּיּוק ָאז ָע ַבר ָב ְּרחֹוב ַה ַמ ְּד ִריְך ֶשׁלָ ֶּהם ו ְִצלֵ ּם ְש ֵׁתּי ְ ּ
תמּונֹותַ .ה ִאם ַת ְּצלִ יחּו לִ ְמצֹא ֶאת כֻ ּלָ ּם?
ש ֵיּׁש ֶ 7ה ְב ֵדּלִ ים ֵבּין ְש ֵׁתּי ַה ְ ּ
ִת ְּס ַתּכְ ּלּו ֵה ֵיטבְ ,תּגַ ּלּו ֶ ׁ

מצא את ההבדלים

רגע של עברית
הרבה מאוד ביטויים מגיעים אלינו מהטבע בכלל ,ומן העצים והיערות בפרט:
ֹושב ,המשמעות היא שהפעולה שלו
אם מישהו כָ ַּרת ֶאת ֶה ָענָ ף ֶש ָׁעלָ יו הּוא י ֵ ׁ
עלולה בסופו של דבר לפגוע בו .כשאומרים על מישהו שהוא נִ ְתלָ ה ְב ִּאילָ ן גָ ּב ַֹוהּ,
הכוונה היא שהדברים שהציג מסתמכים על אנשים גדולים וחשובים ממנו .ואם
שמרֹב ֵע ִצים ֹלא ר ִֹואים ֶאת ַה ַי ַּער – כנראה שיש לך שם
אחרי המצגת אמרו לך ֵ
יותר מדי פרטים  -ולכן מפספסים את הנקודה החשובה.
אילו עוד ביטויים מהטבע אתם מכירים,
ומהי המשמעות שלהם?

ט"ו בשבת בינלאומית

קק"ל לטבע ולנשמה

בשיתוף עם המכון הלאומי לשבת ,חברה וכלכלה מיסודם של המשרד לשירותי דת ועמותת שערים*

טוב לדעת – שמח"ה
המושג שמח"ה הוא ראשי תיבות של המילים :שימוש חוזרִ ,מחזור ,חשיבה והפחתה.
כל אחת מהמילים הללו ,מייצגת דרך לשמור על הסביבה ולהקטין את הנזק שנעשה לטבע.
שימוש חוזר הוא הדרך שלנו להימנע מפסולת באמצעות שימוש נוסף במוצר בלי לעשות בו שינוי מהותי.
כמו למשל ,לבישת בגדים מ"יד שנייה".
ִמחזור גם הוא שימוש נוסף ,אבל אחרי שהחומר עבר עיבוד והפך למוצר אחר.
אם גורסים בקבוקי פלסטיק ,למשל ,אפשר להשתמש בהם שוב כדי לייצר בד.
חשיבה היא כלי נוסף שיכול לחסוך בפסולת .לפני כל רכישה אנחנו עוצרים וחושבים :האם המוצר באמת
נחוץ לנו או אולי אפשר להשתמש במוצר שכבר קיים אצלנו? האם יש חלופה ידידותית יותר לסביבה?
הפחתה  -ברגע שנצמצם את הצריכה שלנו במוצרים ובאנרגיה  -בין היתר באמצעות שימוש בכלים
שהזכרנו קודם ,נפחית משמעותית את הפסולת ונקטין את זיהום הסביבה .גישת "אפס פסולת" מיישמת את
העיקרון הזה גם ברמה האישית וגם ברמה הקהילתית ,ולפעמים אפילו ברמה עירונית .כפר סבא ,למשל ,היא
דוגמה לעיר שמיישמת את הגישה באופן עירוני.
ואתם ,כיצד אתם עוזרים לשמור על הסביבה? ספרו לכולם על מקרה שבו שיניתם את ההרגלים שלכם
כדי להשתמש שוב ,למחזר ,לחשוב או להפחית שימוש לטובת הסביבה.

ציטוט
"דע לך שכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו.
"דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו
ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה"
(נעמי שמר ,על פי ר' נחמן מברסלב)

ומהו הניגון שלכם?

ציטוט
ָא ַמר ַר ִבּי ִסימֹוןֵ :״אין לְ ָך כָ ּל ֵע ֶשׂב ו ְֵע ֶשׂב ֶש ֵׁאין לֹו ַמזָ ּל
ָב ָּר ִק ַיע ֶש ַׁמּכֶ ּה אֹותֹו ְוא ֵֹומר לֹו גְ ַּדל"
(בראשית רבה)

נעים להכיר – חוני המעגל

תפילת הנוטעים  /הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל
ּש ַׁמיִם
ָא ִבינּו ֶש ַׁב ָ ּ
ּבֹונֵ ה ִצּיֹון וִיר ָּושׁלַ יִם
ְּומכֹונֵ ן ַמלְ כּות י ְִש ָׂר ֵאל.
ש ַׁמיִם
ַה ְש ִׁק ָיפה ִמ ְ ּמעֹון ָק ְד ְשָׁך ִמן ַה ָ ּ
ָּוב ֵרְך ֶאת ַע ְמָּך ֶאת י ְִש ָׂר ֵאל
ת לָ נּו
ו ְֶאת ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נָ ַת ָ ּ
כַ ֲּא ֶשׁר נִ ְש ַׁב ְּע ָ ּ
ת לַ ֲאב ֵֹותינּו.
ְר ֵצה ה' ַא ְר ֶצָך
ו ְַה ְש ַׁפּע ָעלֶ ָיה ִמּטּוב ַח ְס ֶדָּך.
ֵתּן ַטל לִ ְב ָרכָ ה
וְגִ ְש ֵׁמי ָרצֹון ה ֵֹורד ְב ִּע ָתּם
לְ ַרּוֹות ָה ֵרי י ְִש ָׂר ֵאל ו ֲַע ָמ ֶק ָיה

שקֹות ָב ֶּהם כָ ּל ֶצ ַמח ו ֵָעץ.
ּולְ ַה ְ ׁ
ּונְ ִטיעֹות ֵאלֶ ּה ֲא ֶשׁר ֲאנַ ְחנּו
נ ְֹוט ִעים לְ ָפנֶ יָך ַהּיֹום
ַה ֲע ֵמק ָש ְׁר ֵש ֶׁיהם וְגַ ֵדּל ְפ ֵּא ָרם
לַ ַמ ַּען י ְִפ ְרחּו לְ ָרצֹון
ְבּתֹוְך ְש ַׁאר ֲע ֵצי י ְִש ָׂר ֵאל
לִ ְב ָרכָ ה ּולְ ִת ְפ ָא ָרה.
ו ְַחזֵ ּק י ְֵדי כָ ּל ַא ֵחינּו
ָה ֲע ֵמלִ ים ַב ֲּעב ַֹודת ַא ְד ַמת ַהקֹ ֶּדׁש
ְּוב ַה ְפ ָר ַחת ִש ְׁמ ָמ ָתּה.
ָב ֵּרְך ה' ֵחילָ ם
ּופ ַֹעל י ָָדם ִת ְּר ֶצה.
ָא ֵמן.

אמנם השנה לא נוטעים בארץ ישראל בגלל שנת השמיטה ,אבל תפילתו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל מעניקה
לנו הצצה לתפילותיהם הכמוסות של החקלאים .הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל היה הראשון לציון ,והרב
הראשי הספרדי הראשון של מדינת ישראל .הוא נולד בירושלים וכיהן בתפקיד במשך  14שנים .בצוואתו כתב:
"שמרו מכל משמר את שלום העם ושלום המדינה . .האמת והשלום אהבו".

במאה ה 1-לספירה חי בארץ ישראל איש חכם ובעל נס ששמו חוני המעגל.
בוודאי שמעתם את הסיפור המפורסם שממנו נגזר גם שמו  -על המעגל שצייר וממנו לא
יצא עד שירדו גשמים .אולם ישנו סיפור נוסף שנקשר בשמו:
יום אחד הלך חוני וראה אדם נוטע חרוב .הוא שאל את אותו אדם מדוע הוא נוטע עץ שייתן
פרי רק עוד  70שנה* והוא לא יוכל ליהנות ממנו .השיב אותו אדם לחוני" :כשם שנטעו אבותי
לי ,אטע אני לבני" .בדרך נס נרדם חוני והתעורר כעבור  70שנים ,ומצא את נכדו של אותו
אדם מלקט פירות מהעץ.
כמו נטיעת החרוב ,גם השמירה על כדור הארץ היא חשיבה קדימה ,על הדורות הבאים.
המעשים שלנו כעת ישפיעו שנים קדימה ,על האופן שבו ילדינו,
נכדינו וצאצאינו יוכלו ליהנות על פני האדמה.

רגע של משחק
לקראת שנת השמיטה ,קק"ל שלחה לשליחיה ברחבי העולם ארגז
מלא בפירות וירקות מארץ ישראל .כשהשליח לברזיל הגיע אל ביתו,
הארגז נפל והפירות והירקות התפזרו על כל הראנר :עגבנייה ,מלפפון,
תפוז ,אשכול ענבים ,רימון ,חסה וגזר.
האם תוכלו למצוא את כל רשימת הפירות והירקות?

קומיקס
תשובות:

א .בארץ ישראל ב .סלסילות לפירות
וירקות ומעילי פליס ג .כל שבע שנים
ד .בן כ 9,550-שנים ,בשבדיה ה .חלה
פעם ב 50-שנים ,ובה האדמות חוזרות
לבעליהן.

קרן קימת לישראל – החטיבה לחינוך ולקהילה:

https://www.kkl.org.il/youth-and-education | https://greenwin.kkl.org.il

*שערים-מגשימים יהדות ישראלית (ע"ר) info@shearim.org.il

