
שנת השמיטה היא אחת הדוגמאות המובהקות לקשר בין יהדות וקיימות.אחד
הדברים המשמעותיים בשנת השמיטה היא היכולת שלה לייצר זמן מיוחד, נפרד
מהזמן של שאר השנים. בשש השנים האחרונות העיסוק העיקרי שלנו סב סביב
קיום, הקיום הפיזי והחומרי שלנו. השמיטה מזמינה אותנו לקחת שנה לחשוב על
הדרך שבה אנחנו הופכים את העיסוק בקיום לעיסוק בקיימות. לתהות על כך
שבשנה הזאת אנחנו מוודאות לא רק שאנחנו מספקות את צורכי ההווה והעתיד
שלנו, אלא שיש לנו זמן ואנרגיה לרוח. מרחב להיות, מקום בלב לעצור ולהרהר כדי

שנוכל בשנה הבאה לצמוח מחדש. 
בשש השנים האחרונות הזמן ייצר מרחב שבו בני האדם השקיעו זמן, ואנרגיה רבה
בכדי לגדל את התבואה. שנת השמיטה מסירה את האחריות שלנו מהגידול הפיזי,
ונותנת לנו אפשרות לייצר מרחב שמזמין א.נשים למלא אותו. המרחב מאפשר לנו

להתמקד בגדילה אישית, קהילתית, אנושית. 
 

שמי שירה, ואני מרכזת את הקהילה של ארגון בר קיימא. בחרתי בתפקיד זה השנה
מתוך רצון עמוק להתמקד בחיזוק של הקהילה שלנו. אני רואה בשנת השמיטה שנה
שבה קהילת בר-קיימא נותנת זמן ומרחב לאנשים. בשנה הזאת תהינו לעצמנו איך
אנחנו רוצים להשקיע בחברים שלנו? מה חשוב לנו לתת לקהילה שלנו? בשנה
הזאת רצינו להבין מה אנחנו צריכים לתת לעצמנו כדי שנוכל להמשיך בשנה הבאה

ולגדל את היבולים שלנו, ולצאת לשדות חדשים?
 

קשה בשנה אחת לענות על שאלות כה מהותיות לארגון, אבל היופי אינו במענה
הישיר אלא בתהליך שנוצר. עצם שאילת השאלות האלה יצרה לנו ארמון בזמן, שבו
נוצרו מרחבים להיות יחד. בשנה הזאת, הקהילה שלנו הייתה אקטיבית יותר מאי
פעם. יצאנו יחד לחוות אקולוגיות ברחבי הארץ שבהן למדנו על אורח חיים של חיבור
לאדמה. בחוות פגשנו אנשים שחשפו אותנו לפלאים שתמצית אחת של פרח יכולה

לייצר.
 

 בניית קהילה מקיימת, בשנת השמיטה
 שירה רוזנבאום



המשכנו בערבים של יחד סביב מדורה וג'אם עם קיבה שבעה, ובהם הרהרנו על
ההתפתחות האבולוציונית של הצמחים סביבינו. בדממת הטבע העירוני תהינו למה

חשוב לצמחים להיות ייחודיים ומה אנחנו יכולים ללמוד מהם כבני אדם? 
 

בשנת השמיטה הזו הקהילה שלנו מקבלת את השבת בשירה וניגונים. יחד אנו
מרגישים.ות את המתנה שהשבת נותנת לנו מדי שבוע: להתחבר לנעם של הטבע,
לנחת, לשורשים שלנו. לאדמה שמזינה אותנו, למים שמרווים אותנו. והשנה עוד לא

הסתיימה, ומלאה בהרפתקאות צפויות!
 

השבת היא פרשת בהר, שבה מוזכרות חלק מהמצוות החשובות לעם היהודי. מצוות
אלו מתוות את הרוח היהודית ושומרות על הסדר החברתי. בחודש הבא קהילת בר
קיימא תעלה לשבת חברים באחד ההרים שהיו משמעותיים לנו בתחילת דרכנו (לא,
לצערנו עוד לא ארגנו טיול להר סיני) - מדרשת השילוב נטור ברמת הגולן. שבת
החברים היא אירוע השיא של קהילת בר קיימא, ובמרחב הטבע הקסום של רמת
הגולן, נתכנס יחד ונחגוג את הרוח של שנת השמיטה - לנוח. בשבת, ננוח פיזית
מעבודות השבוע, ונתחבר יחד להרגיש את הרוח המקיימת שנושבת בנו ורק מחכה

שניתן לה מרווח להיכנס. 
 

ובתמונה, קבלת שבת, בשקיעה, מול הרי גולן, יחד :)


