
בין חקלאות לתרבות בספירת העומר

יצחק שווה מתייחס לימי ספירת העומר, על הציר
של לעבדה ולשמרה, תוך ראיית הטבע כשער

לאהבת ה'

לקריאה >

בניית קהילה מקיימת בשנת השמיטה

שירה רוזנבאום פורסת לפנינו את קהילת הצעירים
של בר קיימא ואת פועלה המיוחד בשנת השמיטה

לקריאה >

עולם החסד המתגלה בשנת השמיטה

הרב יוסף צבי רימון, מסביר כיצד הצד החברתי
בשמיטה נובע מתפיסת היסוד האמונית של "כי לי

הארץ"

לקריאה >

אוהל שמיטה ישראלית

ננוהר שכטר מזמינה אותנו לאוהל שמיטה
ישראלית, על מנת לבחון יחד אפשרות לשינוי ותיקון

חברתי‐סביבתי

לקריאה >

מימד העצירה בשנת השמיטה

נן במימד העצירה בשנת אביב בריגר מתבו
השמיטה ברמה הלאומית והאישית כאחד

לקריאה >

פירות טריים ובריאים בשנת השבע

יובל תור מעמותת שנת השבע מספר לנו על מיזם
פריומי‐ חוזרים לאוצר בית דין של תקופת המשנה

לקריאה >

״השבת הגדולה״

יהונתן גליס ואחיה אלפי מזמינים אותנו להצטרף
אליהם להרפות ולהוריד הילוך במדיטציה ברוח

השמיטה במקום הקבע שלהם בשילה

לפרטים נוספים >

ל"ג בעומר חברתי וידידותי לסביבה 

עינט קרמר מזכירה לנו איך אפשר לחגוג את ל"ג
בעומר באופן סביבתי וחברתי כאחד. הסוד ‐ מדורה

קטנה לחבורה גדולה ומתוך כבוד לטבע ולעצמנו

לקריאה >

Teva Ivri | Israel | +9720545444502

הסר | דווח כספאם
 

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

"כי תבואו אל הארץ"
באים אל הארץ באהבה
עלון טבע עברי לפרשת בהר תשפ"ב

״מודה אני לפניך ולך
על כל החסד והאמת, והטובה והרעה והטובה

שעשית עמדי ועם ביתי
ועם קרובי וידידי

ועם בני עמי ועם ארצי״ (מאיר אריאל)
 

פרשת השבוע "בהר", בה אנו מצווים על השמיטה, פוגשת אותנו מיד אחרי ציון יום הזיכרון
לחללי צה"ל וחגיגות יום העצמאות.  בהרחבת המבט על לוח השנה, ממוקמת הפרשה  גם בלב
ספירת העומר, אותה ספירה המלווה אותנו לקציר החיטים (שלא נזרעו השנה) כמו גם אל חג

מתן תורה.

הביטוי "כי תבואו אל הארץ" הפותח את הפרשה, מתחבר, ברוח תקופה זו בשנה, לסיפורו של
עם שבא אל ארצו באהבה, נכון לשלם מחירים בעבורה וחוגג את טבעה המיוחד. עם, שכבר
אלפי שנים סופר בהתרגשות את הזמן מרגע הפיכתו לעם עד רגע קבלתו שליחות וייעוד,

ומחפש, תמיד איך להגשימו במציאות מורכבת ומשתנה תדיר. 
שנת השמיטה הנוכחית נעה אצלי על הציר הזה, בין הלאומי לטבעי, תוך חיפוש תמידי  של

מהי השליחות הנדרשת מאיתנו היום ומה מבקשת ממנו הארץ.

בפן הלאומי ישנו צורך עמוק בהמשך החקלאות הישראלית, פיתוחה, שגשוגה ומתן בטחון
תזונתי לתושבי הארץ במציאות מורכבת.  במציאות חברתית של נתק מהאדמה המאפיינת את
המאה ה21, חשיבות זו גבוהה אף יותר. בפן הטבעי – רוחני, יש צורך אמיתי בתיקון הקשר בין
האדם והאדמה כך שיכלול הקשבה אמיתית לארץ וכיבוד רצונותיה לשבות ולהשתקם, ובוודאי

שכדאי לקדם התבוננות והקשבה זו בימים אלו של שינוי אקלים.

אלו וגם אלו באו לידי ביטוי בשנת השמיטה הנוכחית במגוון רחב של מיזמים פרטיים וציבוריים.
כך למשל, עמותת "שנת השבע" מובילה בשנה זו מיזם עצום בו עשרות אלפי תלמידים זוכים
לקבל פירות טריים וזולים, תוצרת ישראלית של אוצר בית דין, ברוח השמיטה המקורית
שאיפשרה לכולם ליהנות מפרי הארץ. באותה נשימה,  אלפי נערות ונערים חרדיים זוכים,
דווקא השנה, לפגוש ולהתחבר לאדמת ארצנו  במסגרת סדרת מפגשים להיכרות עם מצוות
השמיטה בהובלת השומר החדש. לצד אלו מתקיימות בכל רחבי הארץ שורה של יוזמות
מקומיות, לקידום קומפוסט קהילתי, לקטות, הצלת מזון  ושאר פעילויות של "האטה" לטובת
הקשבה לאדמה ולעצמנו. כך למשל קהילת "בר קיימא" מובילה לאורך השנה כולה מפגשי

קמפינג בטבע, המלווים בהתנדבות אקולוגית משמעותית ברוח השנה.

עלון זה מנסה להביא את הקולות השונים שמחזיקה השמיטה הנוכחית. קולות הקוראים
להשקטה, לצד קולות המספרים על עשייה, דיונים תורניים לצד הגות חברתית‐סביבתית. קולות

שהמשותף לכולם הוא ההבנה שבאנו אל הארץ, וזה הזמן שלה ושלנו איתה.

יהי רצון ונזכה לממש ולו חלק מקריאות אלו בשנה זו, ושנזכה שתקרין אל השנים הבאות
אחריה.  
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ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

http://
http://
http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
http://shmita-il.co.il/wp-content/uploads/2022/05/%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7-%D7%A9%D7%95%D7%94-2.pdf
http://shmita-il.co.il/wp-content/uploads/2022/05/%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7-%D7%A9%D7%95%D7%94-2.pdf
https://shmita-il.co.il/wp-content/uploads/2022/05/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9D.pdf
https://shmita-il.co.il/wp-content/uploads/2022/05/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9D.pdf
http://shmita-il.co.il/wp-content/uploads/2022/05/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-1.pdf
http://shmita-il.co.il/wp-content/uploads/2022/05/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-1.pdf
https://shmita-il.co.il/wp-content/uploads/2022/05/%D7%90%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%A9%D7%9B%D7%98%D7%A8-1.pdf
https://shmita-il.co.il/wp-content/uploads/2022/05/%D7%90%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%A9%D7%9B%D7%98%D7%A8-1.pdf
http://shmita-il.co.il/wp-content/uploads/2022/05/%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%A8-1.pdf
http://shmita-il.co.il/wp-content/uploads/2022/05/%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%A8-1.pdf
https://shmita-il.co.il/wp-content/uploads/2022/05/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%A2-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C-%D7%AA%D7%95%D7%A8.pdf
https://shmita-il.co.il/wp-content/uploads/2022/05/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%A2-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C-%D7%AA%D7%95%D7%A8.pdf
http://shmita-il.co.il/wp-content/uploads/2022/05/%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94-1.pdf
http://shmita-il.co.il/wp-content/uploads/2022/05/%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94-1.pdf
http://www.tevaivri.org.il/ResourcePage-246-%D7%90%D7%A9-%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94
http://www.tevaivri.org.il/ResourcePage-246-%D7%90%D7%A9-%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94
https://www.facebook.com/kaiamutivrit/
https://www.instagram.com/bar.kaima
https://app.activetrail.com/ShowCampaignAccessibility.aspx
http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx
https://trailer.web-view.net/nslinks/0XA7B345C74AEB82B7BA022830AA129F80AE751E8DF83E53404402EBD2F42C2690BE03F61F56173B90B95D29F255FEE7606F04B3FFA18E95307C1CD1395241FB41BFA19C57546167EC1603DE791398666F5A8923BA4C25CCD87CE61EB95125EC09EA45B0491EAE6318.htm

