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וְהָיְָתה ׁשַבַּת הָָאֶרץ לָכֶם, "
"

,ָ כִיְרך ְׂ וְלִש וְלַאֲמֶָתךָ  ךָ  ְּ ָ, וּלְַעבְד לְאָכְלָה לְך
ְ        לְתוֹׁשָבְךָ הַגִָּרים ִעמָּך

מתחברים לאדמה בשנת השמיטה
שנת השמיטה היא הזדמנות נפלאה להיזכר בקשר הייחודי בין העם לארצו 
ולקחת חלק בשמירה על אדמות המדינה ותמיכה בחקלאות, תוך שמירה על 

הלכות שמיטה.

עקרונות פעילות השומר החדש  בשנת השמיטה

123 במרכז  הישראלית  החקלאות 
השומר החדש הוא ארגון הפועל 
למען ועם החקלאות הישראלית, 
בשנת השמיטה ובשש שנות המעשה.

השומר החדש כארגון של כלל 
מתוך  פועל  כך  ומתוך  ישראל 
הפתרונות ההלכתיים לשמיטה, 
על מנת לאפשר לכלל המתנדבים 

והעובדים לקחת חלק בפעילות.

ערכי השמיטה כערכים מכוננים 
שיוטמעו בכלל פעילות הארגון 
במהלך השנה כולה. ההתנדבות 
והעשייה תלווה בשנה זו במעגלי 
לימוד ושיח בנושאים של קיימות, 
אהבת הארץ וצדק חברתי בהשראת 

מצוות השמיטה
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מסע חינוכי
"לעבדה ולשמרה" בשנת 

השמיטה 

המסע חינוכי "לעבדה ולשמרה" 
משלב בין טיול שנתי ובין סמינר 
לאדמה  לעם,  החיבור  לחיזוק 
ולמורשת.  המסע הוא מסע בשבילי 
הארץ ובמקורות של היהדות, סביב 
החיבור בין האדם והאדמה והעם 

וארצו.

המסע מסתיים בתכנון מיזם כיתתי 
ברוח השמיטה, בהובלת התלמידים.  

מתאים לתלמידי תיכון, ישיבות 
ואולפנות

שבוע עבודה 
מתחברים לאדמה ולעצמנו

התנדבות משמעותית בת 3-5 ימים, 
על פי ההלכה, וברוח שנת השמיטה, 
המשלבת תמיכה וסיוע לחקלאים 
ולמידה משותפת על השמיטה 

ומקורותיה. 

7-8 שעות  שבוע העבודה כולל 
עבודה ביום, לימוד ושיח ערכי 
וחיזוק כלים של עבודת צוות וניהול 
משימות. השבוע יתקיים בסגנון של 
לינת חאן עם ארוחות בבישול עצמי. 

ישיבות  למכינות,  מתאים 
ומדרשות 

התנדבות מבצעית 
לשמירת אדמות המדינה 

שנת השמיטה היא הזדמנות נהדרת 
להצטרף למתנדבי ארגון השומר 
החדש, להתחבר לאדמת הארץ 

ולשמירה עליה.

ניתן להצטרף ליחידת האופניים, 
הג'יפים, לביצוע תצפיות בשטחים 
פתוחים, ולהגברת נוכחות בשטחים 

חקלאיים.

אפשרויות ההתנדבות מתאימות 
לגילאים שונים ולמגוון מיומנויות. 

מתאים למבוגרים מעל גיל 18, 
להתנדבות קבועה אבות ובנים 

להתנדבות חד פעמית 

תיירות חקלאית
היכרות  עם מצוות השמיטה 
שנת השמיטה זו הזדמנות לצאת מבית 
המדרש אל השדה, להרחיב ולהעמיק 
את החיבור למצוות השמיטה, כמו 
גם לחגוג בצוותא את "שבת הארץ".

השומר החדש מקיים סיורים ייעודיים 
לבתי ספר ומשפחות– להיכרות עם 
חקלאים שומרי שמיטה ועיסוק 
בהלכות שביעית בשדה, בפרדס 

או בכרם. 

מתאים למגזר החרדי, משפחות, 
קבוצות 

נשמח להתאים עבורכם את הפעילות המתאימה ביותר
04-6886407 | 050-8818217או בטלפון

לתלמידי בית ספר,  מתאים 
קבוצות, משפחות, קהילות 

בירושלים  יערנית  התנדבות 
וסביבתה, לשמירה על המרחבים 

הפתוחים  של ישראל

התנדבות על פי ההלכה אצל חקלאים 
המשתמשים בהיתר המכירה   

התנדבות במסגרת אוצר בית כאשר 
התוצרת נתרמת במלואה לנזקקים

ההתנדבות החקלאית יכולה להתקיים באחת משלוש מסגרות

שומר אחי 
התנדבות חקלאית שומרת 

שמיטה

יום פעילות של ארגון השומר החדש 
שכולל לימוד על השמיטה וערכיה, 
לצד התנדבות וסיוע לחקלאים לפי 

הצורך ותוך שמירת שמיטה. 

groups@hashomer.org.il


