
[...] גם האנשים מתחלקים לשני סוגים...האוחזים והשומטים.

כל אדם אוחז ושומט לסירוגין. ההבדל ביניהם בא לידי ביטוי

בצורך הפנימי ובתחושה הנלווית לכך. לדוגמה, אם מי מאלה

המכונים כאן 'אוחזים' ייתקף במצב רוח רע, הוא ינקה את הבית

ויתאושש, שעה שהאנשים המשתייכים לשומטים יתקפו במצב

רוח רע מעצם הצורך לנקות את הבית.

'האוחזים' חוששים לבטל זמן, משום שעליהם 'להספיק'. אם

וכאשר חלו, הם מטולטלים בדאגה איך יסתדרו העניינים

בלעדיהם. נטל אדיר וקבוע של אשמה רובץ עליהם, מחשש

שיעבירו, חלילה, את יומם בבטלה. הם אנשי היום, אנשי

הפעולה, וכמו שאומרת רחל שפירא, הם הנושאים את אבק

היומיום על השכם. על הצד שכנגד, על השומטים, קל לי הרבה

יותר לדבר, משום שזיכני המקום ועם המחנה שלהם אני נמנית.

[...]

אני, את כל כוח היצירה שלי קבלתי מתוך השמיטה. דרכה

למדתי להיות קשובה, פקוחה, מתוכה אני פועלת וכותבת.

ספרים הרבה עשיתי, שלא כעצתו של קהלת, ואת כולם דרכה

הפקתי. השמיטה היא שלימדה אותי את האחיזה.

כשנשאלת השאלה מה עניין שמיטה אצל הר סיני, אצלי

הקושיה אינה קיימת. הרי רק בכוח השמיטה מתאפשרת קבלת

התורה. רק בשמיטה נמצא הוויתור הפותח את הדברים עד

תומם, עד תומתם, עד למקום התום והתמימות וההתגלות. רק

מתוך השמיטה מתקבלת התורה, רק מתוכה נובעים האמונה

והאמנות. ולא מדובר כאן, בהכרח, על שמיטה מתמידה

וגורפת, כאותה שתיארתי אצל 'האנשים השומטים'. לפעמים

מספיקה לכך גם שמיטונת, קצרה, זמנית, ואפילו רגעית,

חולפת, המתקיימת בין 'האוחזים'. אבל רק מתוך שמיטה,

גדולה או קטנה יותר, ביכולתנו להיפקח אל מה שמעבר לנו.

רבקה מרים 
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בּוָאָתּֽה׃ ֖ ֶאת־ּתְ ְזַר֣ע ֶאת־ַאְרֶצָ֑ך ְוָאַסְפּתָ ִנ֖ים ּתִ ׁ֥ש ׁשָ ְוׁשֵ

ָך ּ֙ ֶאְביֵֹנ֣י ַעּמֶ֔ ְכלו ּ֗ה ְוָאֽ ּתָ ה ּוְנַטׁשְ ְמֶטּ֣נָ ׁשְ ת ּתִ ִביִע֞ ְ ְוַהׁשּ

֖ ְלֵזיֶתָֽך׃ ֥ה ְלַכְרְמָך ֲעׂשֶ ֽן־ּתַ ֶד֑ה ּכֵ ָ ם ּתֹאַכ֖ל ַחיַּ֣ת ַהׂשּ ְוִיְתָר֕

ּבֹ֑ת ׁשְ ִביִע֖י ּתִ ְ יָך ּוַביֹּ֥ום ַהׁשּ ֣ה ַמֲעׂשֶ֔ ֲעׂשֶ ֙ ּתַ ת ָיִמים ׁ֤שֶ ׁשֵ

ֽר׃ ן־ֲאָמְתָך֖ ְוַהּגֵ ֵפׁ֥ש ּבֶ ָך ְוִיּנָ ֹוְרָך֙ ַוֲחמֶֹר֔ ְלַמַ֣ען ָינּ֗וַח ׁשֽ

שמות (כ״ג,י׳-י״א)

אילו מרכיבים / עקרונות
פדגוגיים ניתן לשחרר
ולשמוט כדי לטייב את

הלמידה?

מבוקש / אדמיאל קוסמן
 

ְמֻבָקש ָמקֹום ָשֵקט ָעָליו ּתוַנח ַהֶנֶפש.
ְלַכָמה ְרָגִעים ִבְלַבד.

ְמֻבָקש ָמקֹום ֶשְיַשֵמש ִמְדָרך ְלַכף
ָהֶרֶגל.

ְלַכָמה ְרָגִעים ִבְלַבד.
 

ְמֻבָקש ָעִציץ ,ָעֶלה ,ִגְבעֹול ,אֹו ִשיַח,
לא ָיּקום ּשֶֹ

ְוִיְתַקֵפל ּכֶשִהיא ָתבֹוא .ְלַכָמה ְרָגִעים
ִבְלַבד.

 
ְמֻבָקש ִדבור ֶאָחד ,ָנִקי ,ָנִעים ְוַחם

ֶשְיַשֵמש ַסְפָסל
ִמְקָלט ,ְלִמיֶשִהי ,ְקֹרוָבה ֶשִלי

,ַיְלָדה-יֹוָנה ,ַנְפִשי ֶשִלי
אשר ָיָצאה ִמן ַהֵתָבה ,לַכָמה ְרָגִעים

,ִבְשעֹות ַהבֶקר,
אז ָמנֹוח לַרְגָלה. ֹולא ָמָצאה ָמְ
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שש שנים תזרע שנאתך, ושש שנים תזמור

אויביך ואספת את עוונותיהם. ובשנה השביעית

שבת שבתון תהיה לארץ. שנאתך לא תזרע,

טוקבקך לא תשלח, את ספיח עוינותך לא

תקצור ואת ענבי כעסך לא תבצור. 

 

אנחנו בפתחה של שנת השמיטה ואישים רבים

מציעים לקיים את השמיטה לא רק במישור

החקלאי, אלא גם בתחומים אחרים: שמיטה

חברתית, שמיטת זמן, ואפילו שמיטה אמנותית

ותרבותית... אשר על כן, גם אנוכי הקטון מציע

שמיטה. שמיטת התבטאויות.

 

בשנת השמיטה הבאה עלינו לטובה נציגים

דתיים וגם סתם עמך-ישראל לא ידברו שטויות.

כן, במשך שנה שלמה, מראש השנה תשס"ח ועד

ראש השנה תשס"ט, תהיה לנו הפסקה

מהמיטרד הזה שנקרא "התבטאויות", ובעיקר

"התבטאויות מעוררות סערה". המחויבים

בשמירת השמיטה הזו הם בעיקר אישים

פוליטיים ותורניים אשר שנה של הפסקה

מהתבטאויות מרגיזות, ודאי תיתן להם כוח

לקראת השנים הבאות. כך למשל גדולי הרבנים

לא יתבטאו בעניין הסיבות-כביכול למוות של

חיילים, פרופסורים גמורים לא יקללו, ארגונים

קיקיוניים לא יוציאו פשקווילים מוזרים, משגיחי

כשרות מטעם עצמם לא יציקו לזולתם בענייני

אמונה וצניעות, כשרות וחומרות.

 

ולא רק הם. בשנת השמיטה משטויות, גדולי

המטקבקים יקחו לעצמם חופשה קלה. במשך

שנה שלמה הם לא יכתבו "יא-זבל, מי אתה

בכלל?" ואפילו לא ילכלכו על מישהו תחת

החתימה "אחד שיודע". שמיטה. פשוט יישבו

בבית וישחקו טטריס.  [...] 

אורי אורבך 

אתר 'שמיטה ישראלית'שי צ'רקה. שמיטה

מה עוד הייתם שומטים?
ממה הייתם בוחרים להשתחרר?

"דאיתא בספרי הקודש שענין שמיטה בא

להורות לאדם שלא כוחו ועצם ידו עשה לו

החיל הזה....דכיוון שעבד אדם ששה ימים יוכל

ח"ו לחשוב שכוחו ועוצם ידו עשתה זאת,לכן

נצטוה לשבות ביום השביעי .למען ילמוד

ויתבונן שלאו כוחו ועוצם ידו עשתה החיל הזה

.וכן שמיטה 

הבאה אחר העבודה והעמל שהשקיע אדם

בשדהו שש שנים ויוכל ח"ו להעלות על דעתו

כנ"ל ולכן נצטוה לשבות בשנה השביעית

,דמזה יוכל ללמוד ולהתבונן שלאו כוחו ועוצם

ידו עשתה החיל הזה". 

 

 (פאר ישראל ,פרשת בהר ,עמוד קמב)
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