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 אותיות הא'-ב'.
f

 אחת לשבע שנים, שומטים את הקרקע,
      שומטים חובות, נכנסים לזמן שבת, 

            שבת לארץ, שבת לה' שבת לעצמך... 

במדינה המודרנית לכל אדם יש זכות לקניין, קניין פיזי וקניין רוחני,; זכות הבאה לידי ביטוי חד 
 בשימוש במונחים היומיומיים:  "הבית שלי", "האשה שלי", "המחשב שלי", "הרעיון שלי" וכדומה. 

לו את האפשרות  זכות חוקית המקנה  לו  יש  זה  הקניין מוגדר כרכושו של אדם, על רכוש 
להשתמש בו כרצונו, לסחור בו, לתת אותו וכדומה. הקניין בעולם המודרני והליברלי, אינו כולל 
לעולם בני אדם )בעלות המוגדרת בימינו כעבדות( אולם יכול לכלול רעיונות, יצירות אומנותיות 

שונות, ועוד דברים הנכללים תחת הכותרת הקניין הרוחני. 

ישנן תיאוריות שונות ביחס לזכות הקניין והמגבלות החלות עליו. המחלוקת הגדולה היא בין  
המרחיבים את זכות הקניין, בראשם הפילוסוף גון לוק אשר ייצג את העמדה הליברלית בה 
לאדם יש זכות לקניין פרטי ללא הגבלה )בתנאי שלא ישחית ובתנאי שיישאר גם די לאחרים( 
ותפקידה של המדינה הוא להגן על הזכות הפרטית לקניין.  עמדתו של גון לוק זכתה לביקורת 
ע"י הוגים סוציאליסטים ואחרים שטענו כי הקניין אינו יכול להיות שייך לפרט, אלא לקהילה, 
למדינה או למסגרות דומות; בהם  ז'ק רוסו שכתב :"אבוד תאבדו אם תשכחו כי הפירות לכולנו 

הם, וכי האדמה אינה קניין איש )רוסו, מתוך: "היסודות לאי השוויון בין בני אדם"(

בעלות בא

ים ָׁשָנה, ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ, ְלָכל-יְֹׁשֶביָה; יֹוֵבל ִהוא, ִּתְהֶיה  "ְוִקַּדְׁשֶּתם, ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמּׁשִ
ים ָׁשָנה- ָלֶכם, ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל-ֲאֻחָּזתֹו, ְוִאיׁש ֶאל-ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו.  יֹוֵבל ִהוא, ְׁשַנת ַהֲחִמּׁשִ
ִהוא,  יֹוֵבל  ִּכי  ֶאת-ְנִזֶריָה.  ִתְבְצרּו  ְוֹלא  ֶאת-ְסִפיֶחיָה,  ִתְקְצרּו  ִתְזָרעּו--ְוֹלא  ָלֶכם; ֹלא  -ִּתְהֶיה 
ִאיׁש  ָּתֻׁשבּו,  ַהּזֹאת,  ַהּיֹוֵבל,  ִּבְׁשַנת  ֶאת-ְּתבּוָאָתּה.  ֶדה--ּתֹאְכלּו,  ִמן-ַהּשָׂ ָלֶכם;  ִּתְהֶיה  קֶֹדׁש 
ֶאל-ֲאֻחָּזתֹו.   ְוִכי-ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶתָך, אֹו ָקנֹה ִמַּיד ֲעִמיֶתָך--ַאל-ּתֹונּו, ִאיׁש ֶאת-ָאִחיו.   
ְלִפי רֹב  ִיְמָּכר-ָלְך.  ְּבִמְסַּפר ָׁשִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל, ִּתְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶתָך; ְּבִמְסַּפר ְׁשֵני-ְתבּואֹת, 
ִנים, ַּתְמִעיט ִמְקָנתֹו:  ִּכי ִמְסַּפר ְּתבּואֹת, הּוא מֵֹכר  ִנים, ַּתְרֶּבה ִמְקָנתֹו, ּוְלִפי ְמעֹט ַהּׁשָ ַהּׁשָ
ָלְך.... ְָהָאֶרץ, ֹלא ִתָּמֵכר ִלְצִמֻתת--ִּכי-ִלי, ָהָאֶרץ:  ִּכי-ֵגִרים ְותֹוָׁשִבים ַאֶּתם, ִעָּמִדי.   ּוְבכֹל, ֶאֶרץ 
ֲאֻחַּזְתֶכם, ְּגֻאָּלה, ִּתְּתנּו ָלָאֶרץ.  ִּכי-ָימּוְך ָאִחיָך, ּוָמַכר ֵמֲאֻחָּזתֹו--ּוָבא גֲֹאלֹו, ַהָּקרֹב ֵאָליו, ְוָגַאל, 
ב, ֶאת- יָגה ָידֹו, ּוָמָצא ְּכֵדי ְגֻאָּלתֹו.   ְוִחּׁשַ ֵאת ִמְמַּכר ָאִחיו.   ְוִאיׁש, ִּכי ֹלא ִיְהֶיה-ּלֹו ּגֵֹאל, ְוִהּשִׂ
ְׁשֵני ִמְמָּכרֹו, ְוֵהִׁשיב ֶאת-ָהעֵֹדף, ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ָמַכר-לֹו; ְוָׁשב, ַלֲאֻחָּזתֹו.   ְוִאם ֹלא-ָמְצָאה ָידֹו, 

ֵּדי ָהִׁשיב לֹו--ְוָהָיה ִמְמָּכרֹו ְּבַיד ַהּקֶֹנה אֹתֹו, ַעד ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל; ְוָיָצא, ַּבּיֵֹבל, ְוָׁשב, ַלֲאֻחָּזתֹו. "

                     )ויקרא כה י- כח(

ויקרא מלמד אותנו את מצוות שנת  פרק כה בספר 
מחזורים  שבעה  שנה,לאחר  לחמישים  אחת   : היובל 
של שמיטה,  מגיעה שנת החמישים, הנקראת 'שנת 
היובל'. שנת היובל מאפשרת הזדמנות לחופש ודרור, 
היו  והנחלות  משתחררים  היו  העבדים  שבה  שנה 
שני  מופיעים  במקרא  המקוריים.  לבעליהם  חוזרות 
פסוקים מאוד מיוחדים המבטאים את חרות הקרקע, 
ומעניקים לה ישות עצמאית, שאינה משועבדת לצרכי 
האדם באופן מוחלט.  "וקראתם דרור לארץ":   הארץ 
אינה יכולה להימכר לצמיתות, האדמה שייכת באופן 

מוחלט רק לבוראה.

הציונות  מנהיגי  של  דמיונם  את  עוררה  היובל  מצוות 
טען  היהודים  מדינת  בספרו  הרצל  בראשיתה.  
שמטרתה של מצוות היובל  היא "למנוע את הצטברות 
העושר בידי יחידים"ולפיכך הציע ליישם את המצווה ע"י 

לומדים שמיטה: השמיטה במקורות
" והארץ לא תימכר לצמיתות כי גרים ותושבים אתם עימדי"
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 עושים שמיטה: 
רעיונות ליישם את השמיטה בחיים המודרניים 

חשבו איך אתם יכולים לתרגל את היכולת להשתחרר מתודעת הבעלות בחיים 
הפרטיים שלכם. הנה כמה רעיונות:

1. אם יש לכם גינה פרטית חישבו האם יש יום בשבוע/ חודש שאתם מוכנים 
לפתוח אותה לקהל הרחב

2. האם אתם מוכנים לסמן עץ פרי או קערת עוגיות, או טרמפולינה, או כל דבר 
ולאפשר  עליו  ואתם מוכנים לשחרר את הבעלות  שבעיניכם הוא רכוש פרטי 

לאחרים להשתמש בו באופן חופשי. 

: "שלי ",  3. חישבו על אנשים בחיים שלכם שאתם מוסיפים להם את התואר 
וכדומה, וחישבו איפה בחייכם  , האמא שלי,  הילד שלי, האח שלי, האשה שלי 
השימוש בכינוי השייכות "שלי" הופך להיות כינוי בעלות, לדוגמא – אם אתה שלי 

תעשה מה שאני רוצה.

4.שחררו לפייסבוק, או לאתרים משותפים קבצי לימוד, חומרים שהכנתם ואתם 
  מוכנים לשתף עם אחרים, ואל תכתבו כל הזכויות שמורות

בעלות קולקטיבית על הקרקעות, רעיון המיושם בימינו ב"חוק מקרקעי ישראל". ז'בוטינסקי טען במסה "רעיון היובל" שמטרתה של מצוות 
היובל  להבטיח שוויון-הזדמנויות,  ולפיכך טען, שבימינו יש לחלק באופן שוויוני את כל רכושה של המדינה - ולא רק את הקרקעות. אחרים 
טענו כי מטרת המצווה היא להבטיח חופש  ולכן מצוות חלוקת הקרקעות מבטיחה שלכל אדם תהיה קרקע, וכך אף אדם לא יהיה עבד בעולם 

של בעלי הקרקעות.

כולם מסכימים, שאדם שמשועבד לאדם אחר, אינו חופשי; ואכן, בשנת היובל, כל העבדים העבריים היו יוצאים לחופשי. אולם, כדי להיות חופשי, 
אדם צריך יותר מזה: הוא צריך קרקע. אדם שאין לו קרקע, צריך לשלם כסף, רק כדי שיהיה לו מקום לעבוד בו במשך היום, ולשים בו את 
הראש למנוחה בלילה. הוא צריך לשלם דמי שכירות, ולשם כך הוא צריך למצוא מישהו שיסכים להעסיק אותו ולשלם לו משכורת. לכן, בשנת 

היובל, יחד עם שחרור העבדים, משחררים גם את הקרקעות - "ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו ".

שאלות למחשבה: מה אתם חושבים על סוגיית הבעלות על הקרקע, האם לאדם פרטי יכולה להיות זכות בלעדית על קרקע פרטית, 
או שהקרקע חייבת תמיד להיות שייכת לכלל? • מה אתם חושבים על הפיתרון ששנת היובל מציעה, בה לכל אדם יש קרקע פרטית אך 
הוא אינו יכול לצבור עוד קרקעות ואחת לחמישים שנה כל איש חוזר אל נחלתו השווה בגודלה לפי גודל המשפחה. • האם פיתרון היובל 

ישים בעינכם? • איך סוגיית הקרקע הפרטית מול הקרקע הציבורית וזכות הקניין מתקשרת למציאות החברתית בישראל היום? 

 יוצרים שמיטה: 
"תיבת האוצר המשותפת  שלנו" או משחק "המתנה"  

בגן,  כביתה,  משפחתית,  )במסגרת  משותפת  אוצר  תיבת  מכינים  עושים:  מה 
בתנועת הנוער, בקהילה(. על כל אחד מבני הקבוצה לשים דברים שהוא בוחר 
את  לשחרר  מוכן  והוא  הפרטי  רכושו  שהם  חודש(  או  לשבוע  אחת   ( בתיבה 
הוא  לרכוש הכלל. את החפץ שהוא בחר לתרום  יהפכו  והם  עליהם  הבעלות 
עוטף בעטיפת מתנה ושם בקופסא. כל משתתף בתורו בוחר מתנה והיא שלו 
לשבוע בלבד )או לחודש( ובתום התקופה הוא מחזיר אותה לקופסא והיא שבה 
רכוש משותף,  חפצים שהם  בקופסא  נערמים  לאט  לאט  הכלל.  רכוש  להיות 

והמשתתפים מתרגלים לשחרר את תודעת הבעלות שלהם.   

1. בחרו קופסא גדולה עם מכסה )זאת יכולה להיות 
 קופסת קרטון, תיבה מעץ, מיכל גדול מפלסטיק( . 

דרכים, אפשר להדביק  אותה במגוון  2. קשטו 
לצבוע  סרטים,  עיתון,  גזרי  צבעונים,  ניירות 
עליכם... הטובה  כיד  ועוד  גואש  בצבעי   אותה 

 3. הכינו שלט "תיבת האוצר המשותפת שלנו"

4. בחרו חפצים שיהפכו למתנות לטובת הכלל 
ועטפו אותן. 

ושבתההארץ



ושבתההארץ

 שרים שמיטה:
זלמן \\ מילים ולחן: קובי אוז 

זלמן הסתובב בעולם מבולבל 

שאל את עצמו "מי אני ובכלל? 

אני חקלאי יש לי שטח גדול 

ואני מנהל את הכל 

אני מגדל פירות וירקות 

ומקפיד לדשן לעבד להשקות 

אני המושל על חלקת אדמה!" 

ואז יצתה בת קול ואמרה: 

זלמן זה לא אתה! 

הנה תראה, שנת שמיטה 

השדה מלבלב בלי עזרתך 

אתה לא אדמתך 

אתה פשוט 

זלמן התקשר לכאן ולכאן 

אמר לעצמו "אני הבוס של הזמן 

אני רק מרים איזה טלפון קטן 

ומיד מסודר העניין 

יש לי מעמד מסביב לשעון 

קריירה נון-סטופ מניות וממון 

אני תמיד זמין לכל הפתעה!" 

והופ יצתה בת קול ואמרה: 

זלמן זה לא אתה 

הנה שבת המלכה 

עכשיו תהיה במנוחה 

אתה אחד מהעם שאומר תפילה 

מעמדך לא אתה 

אדמתך לא אתה 

אתה 

אתה פשוט זלמן. 

לצפייה והאזנה לשיר חפשו ב- YouTube "קובי אוז - זלמן זה לא אתה"

זלמן הביט באשתו הטובה 

כאילן מגונן היא פורשת צילה 

"שנים אני איתה, אני בעלה 

ועדיין כפיות במיטה 

הקמנו ביחד משפחה למופת 

והיא אשת חיל, סקסית באמת 

ואני, מי אני? אני בעלה!" 

ואז יצתה בת קול ואמרה: 

זלמן זה לא אתה! 

האישה שאיתך היא לא באמת שלך 

אשתך עכשיו שומרת נידה 

אז טעית בכל קנה מידה 

אתה לא בעלה 

אתה לא מעמדך 

אתה לא אדמתך 

אתה פשוט 

זלמן נשכב על הכורסא בסלון 

הביט על הקירות והציץ מהחלון 

ביתי מבצרי הוא כמו ממלכה!" 

ושוב יצתה בת קול ואמרה: 

זלמן זה לא אתה! 

סוכות עכשיו צא אל הסוכה 

נובו ריש אל תהיה לי מצוברח 

הבט לכוכבים הקורצים מהסכך 

ביתך לא אתה 

אשתך לא אתה 

מעמדך לא אתה 

גם אדמתך לא אתה 

אתה פשוט 

זלמן. 

זלמן שאל את אביו החולה 

"איך אגדיר את עצמי בעולם הזה?" 

"אתה הבן שלי" אמר האב החכם 

ועצם את עיניו לעולם. 

האבא נטמן בחלקת אדמתו 

לנכדו קלמן נתנו את שמו 

וזלמן נשאר עם אותה שאלה 

ויצאה בת קול הפעם עם תשובה: 

זלמן אתה זה ששואל 

זה שתמיד מתבלבל 

בין מה ששלך למי אתה 

ובין עבודתך למהות עולמך 

זלמן זה לא אתה 

מתי כבר תכונן יחסים עם עצמך? 

אתה לא רכושך 

לא הצלחה 

אתה לא סביבתך 

אפילו לא שאלתך 

אתה פשוט זלמן.


