
שמיטה. 
השמיטה בצורתה הפרקטית מקבלת עם השנים פנים קצת אחרות לאור השינויים
החברתיים והכלכליים שמתרחשים בעולם כבר שנים רבות. אנסה להחזיר אותנו
רגע לרעיונות שעומדים מאחוריה, למהות, שבעיניי רלוונטיים מאוד גם בימים אלו,

במיוחד בהיבט הסביבתי.
 

השמיטה פוגשת אותנו בכל שבע שנים, שבחיינו כיום זה כל די הרבה זמן, אבל אולי
דווקא ממקום זה מגיעה משמעותה.

השמיטה דורשת מהחלקאים לשמוט את קרקעותיהם, לא לעבוד את האדמה למשך
שנה שלמה ולתת לה וליבול לנוח מעבודת האדם. בנוסף, כחלק משמיטת האדמה,
מצווים בעלי האדמות, שנחשבו בעלי ההון בזמנו, לאפשר לכל מי שצריך או צריכה,

לבוא ולאסוף ממה שצמח בשנה זו. 
אני רואה שיש פה נסיון להנחיל אצלנו שלושה רעיונות מרכזיים.

הראשון הוא מתן מנוחה לאדמה. למרות שהאדמה "שייכת" לבעליהן, יש פה נסיון
לקחת צעד מחשבתי אחד אחורה, ולהתבונן בכך שהאדמה הייתה פה לפנינו והיא
בהחלט לא "שייכת" לנו. למרות הפיתוחים הטכנולוגיים וההתפחויות התרבותיות
שעשו בני האדם עם השנים, תפיסת הבעלות שקבענו איננה שרירה, לעומת האדמה
עצמה. אני מוצאת בציווי השמיטה בקשה לענווה מסויימת מול האדמה, להערכה
ותודה כלפי המקום והתוצרת שהיא מביאה לנו ומתוך כך לתת לה שנה לעצמה,

שתוכל לקיים את פלאי הטבע, לנוח ולשקם מה שצריך. 
הרעיון השני שאני רואה בציווי השמיטה הוא הסולידריות והנסיון לגשר ולתקן פערים
כלכליים וחברתיים, כהזדמנות מובנית אחת לשבע שנים. נוסף על ההיבט הכלכלי
חברתי שמבקש להתאזן בשמיטה, כיום פוגש אותנו גם ההיבט הסביבתי ששזור
בשני אלו. משבר האקלים בו אנו מתעסקים ועסוקים פוגע בעיקר במדינות ובקבוצות

אוכלוסייה עניות יותר- בבטחון פיזי, תזונתי וכלכלי.
לרגל שנת השמיטה וכא.נשים שהנושא הסביבתי נוגע לנו מאוד, אציע להפנות את
תשומת ליבנו לכך שחוסר השוויון החברתי והכלכלי מתבטא גם בהיבט הסביבתי

ועתיד רק להתגבר בקרב אוכלוסיות מסויימות בעולם. 

 אוהלי שמיטה ישראלית
נוהר שכטר



אציע מחשבה, כי אולי כמו בשנת השמיטה, על המדינות העשירות והמבוססות
לקחת על עצמן דאגה לנושא זה גם במדינות העניות יותר, שלא יכולות לאפשר זאת
לעצמן, ולעשות זאת מתוך דאגה לרווחת הכלל לצד הבנה שבייחוד בפן הסביבתי-

אנו קשורים ומושפעים מאוד זה מזה.
 

הרעיון האחרון שאני חושבת שהשמיטה מנסה להציע לנו, הוא הבנה שהדברים לא
חייבים להיות כמות שהם. השמיטה מאפשרת לנו לעצור, אחת לשבע שנים, להפסיק
את רוטינת חיינו המאוד הישגית, להאט ולהתבונן. להתבונן בעצמנו, בחיינו, בחיי
הסביבה הקרובה והרחוקה שלנו וכן על עולמנו. ומתוך המקום הזה, שאי אפשר
לעשות את הדברים שאנחנו כל כך רגילים אליהם, הצעה להצמיח מחשבות, רעיונות

חדשים, וכמו האדמה- לנוח ולשנות איפה שצריך.
 

אוהל שמיטה ישראלית הוא פרוייקט שמתקיים על מנת להביא את הנושאים האלו
ולראות איפה הם פוגשים אותנו בחיינו כיום. אם זה בהפרדת פסולת וצמצום בזבוז
והקשר שלהם לקדושת השביעית, בהזמנה להאט, להתבונן ולראות האם יש דבר
מה שדורש שינוי, תיקון או רק עצירה מה- בחיינו הפרטיים, הקהילתיים, בעולם, או
גם אם זה רק רגע לעצור ולהתסכל על הנוף. אוהלי השמיטה מבקשים לאפשר את
המרחב לאפשרויות האלו, אנו מדברים.ות על רעיונות השמיטה השונים תוך כדי

פעילויות יצירתיות שנוגעות אליהם ומתקשרים עם לערכי הקיימות והסביבה.
 

מוזמנים ומוזמנות להרהר במחשבות אלו, אולי יצוצו לכן.ם מחשבות אחרות מתוכן,
תחושות או רעיונות לדברים שתרצו לעשות או לאמץ בחייכם.ן. 

 
שמיטה נעימה :)
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מוזמנים להכיר יחד אי˙נו א˙ הרעיונו˙ והערכים העומדים מאחורי ˘נ˙
ה˘מיטה ול˜בל א˙ ההזמנה ˘ל ה˘נה המיוחד˙ הזו – לנ˘ום, ללמוד, לה˙חבר

ל˜הילה ולסביבה ה˜רובה ולהיו˙ חל˜ מ˘נה ˘ל ריפוי ו˙י˜ון.


