
 
 

 

ִביִעת" נָּׁה ַהשְּׁ  "ּוַבשָּׁ

 ביבליוגרפיה מוערת לקראת שנת שמיטה תשפ"ב

 

 )ולמה זה צריך לעניין אותנו?(ה עניין שמיטה? מ

השביעית( היא שמיטה" הוא עזיבה, נטישה, שביתה. שנת השמיטה, שתתקיים בתשפ"ב )השנה "

מצווה מהתורה שמתייחסת לארץ ישראל ובמיוחד לעבודה בשדה, בפרדס או בכרם. המצווה מחייבת 

בהזדמנות זו של שמיטה,  את דרי ארץ ישראל לשבות מכל מלאכת האדמה ולהשבית את הקרקע

  .מתפנה זמן לבירור, עיון, למידה ושיח

את לבחון לעצור, להרהר ונות חינוכית הזדמעשויה להוות שנת השמיטה שתחל בעוד זמן קצר 

אולי לבחור לשמוט חלק מהדברים שמעכבים את זו לזה ולישראל.  כעם, חברה ויחידים החיבור שלנו

 את אלה המחברים אותנו.לחזק אולי לנסות ו –היחסים ביננו 

 

 מה זה בכלל שנת שמיטה?:

 בעברית ואנגלית(באתר ספריא ) מקורות ודפי לימוד  

 Shmita 101 –  של עמותת "שורש" הקנדיתבאנגליתהסבר בסיסי על שמיטה , 

 הלכה עכשוית  –על השמיטה באתר "למעשה" בספרדית הסבר  סרטון 

 

 שמיטה בימינו: 

 ?מאמר של ירין אבן מבינ"ה על הרלבנטיות של מצוות  האם אנו זקוקים למצוות חילוניות

 עברית() שמיטה בימינו

 השמיטה מאמר של ד"ר בני פורת מהמכון לדמוקרטיה, על  שנת חילוץ ממעגל החובות

כמקור השראה לחזון יהודי מודרני של התמודדות עם ההיבטים החברתיים הבעייתיים של 

 עברית() עולם האשראי

  עברית(ישראלים )מפורסמים יותר ופחות( על רעיון השמיטה באתר בית אבי חי ) -סרטון 

 rest, share, release Shmita :  פרופ' ידידיה שטרן ופרופ' אבי שגיא קוראים לשמיטה

באתר  באנגליתלאומית וקריאה לשימוש בשמיטה לטובת איחוד חברתי, ערכי ומוסרי 

 המכון לדמוקרטיה. 

  "באנגלית עם כתוביות  בעברית סרטון –ערוץ "שמיטה ישראלית 

 של אריק שרמן באתר כלכליסט מאמר דעה, חיסון לקורונה הכלכלית: שמיטת חובות 

 בעברית.

 באנגלית  בישראל, מאמר הפוליטיקה של השמיטה 

  כה מחקלאות ישראלית בשנת השמיטה( לעודד צרי )שבא  "אוצר הארץ"קישור למיזם 

https://www.sefaria.org.il/topics/shemitah?tab=sources
https://shoresh.ca/shmita-101/
https://youtu.be/z7m2dOZYd-o
https://www.bina.org.il/articles/parasha-behar-19/
https://www.idi.org.il/articles/4374
https://youtu.be/59NN9O09CSM
https://en.idi.org.il/articles/6268
https://youtu.be/Ah3Z_ZoFLcw
https://youtu.be/Ah3Z_ZoFLcw
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3895493,00.html
https://www.jpost.com/opinion/know-comment-the-politics-of-shmita-374512
https://otzar-haretz.co.il/
https://otzar-haretz.co.il/


 
 

 

 :פעילויותרעיונות ל

  ?של "מקום",בעברית ואנגלית( ) מערך לשיח חינוכימה זה אומר להתנתק מגשמיות היום 

 "זלמן זה לא אתה". שירו של קובי עוז סביב 

 עברית()של תכנית בארי, מכון הרטמן  אוסף שיעורים על שנת שמיטה 

 וסרטונים. שכולל אירועים, פעילויות, "הזמנה לשמוט", עברית( ) אתר שמיטה ישראלית 

 The Shmita Project  המכיל יצירות ומיזמים לחיבור רעיון השמיטה לימנו.  באנגליתאתר 

  פעילויות לשנת שמיטה שלPJ Library באנגלית. 

  בעברית. טבע עבריבאתר  -מאת עינט קרמר רעיונות לפעילות   

 

 

 

 

 

https://makomisrael.org/wp-content/uploads/2011/11/done-zalman1.pdf
https://makomisrael.org/wp-content/uploads/2011/11/done-zalman1.pdf
https://youtu.be/b_a3RUev-ts
https://youtu.be/b_a3RUev-ts
https://heb.hartman.org.il/topic/beeri-shemita/
https://shmita-il.co.il/
https://shmitaproject.org/
https://pjlibrary.org/HGF_ResourceCenter/media/LiveResourceLib/Shmita-Resource-Guide-2014.pdf
•%09http:/www.tevaivri.org.il/ResourcePage-393-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
•%09http:/www.tevaivri.org.il/ResourcePage-393-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA

