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 אליצור יואל שלמאמרו
 השמיטה שנת שללסיכומה

 השמיטה, מבעית יוצאים)איך
 את נכונה האיר 114( מס'נקודה
 שמיטת של הגרוטסקיהאופי

 האדמה מן המנותקתהצרכנים,
 לובשת היא ובעיקרהושביתתה,

 ארץ- פירות לא שלילי,אופי
 בניגוד שביעית, קדושת לאישראל,
 הארץ שבת "והיתה בתורה,לאמור
 לאכלה".לכם
 את לתאר עובר הוא כאשראך
 בטוח אינך שלנו, במשקיםהמצב
 השמיטה לאחר נכתב המאמראם
 מן עובדות כאן אין לפניה.או

 מגדל מאיזה אלא והשדההשטח
 נאחז שלנו שהציבור טוען יואלשן.

 מנסה ואינו הנוח,בהיתר-המכירה
 ולעניות-דעתי הלאה.להתקדם
 הרבה הביקורת על-אףנראה

 התקדמות שקיימת שונים,בפרטים
 להלן לשמיטה. משמיטהגדולה
 : נקודותמספר

 ההליכה את חלקי. או מלאבאופן
 ישובים בעיקר מובילים זהבכיוון
 את חייב הדבר . ורמת-הגולןמיו"ש

 הלכות קיום עם להתמודדהמשקים
 ענפים באותם מלא באופןשביעית
 בכל ולהתנסות לנכרי, נמכרושלא

 שלבי בכל .המתעוררותהשאלות
 הורגשה על-כן והשיווק.הגידול
 גם היטב, אלה ביישוביםהשמיטה

 הענפים. כל על חל לא הדבראם
 החרדי, לציבור זרה זושיטה

 מן המתעלמים פא"י, אנשיכולל
 כוללת מתפיסה הראשית,הרבנות

 לבלוע להם היה קשהוממלכתית.
 וחלילה חס להכיר כזה,צירוף

 למשקים אוצרבית-דין הוקם4.
 או מטעים כאמור, מכרו,שלא

 לאוצר הששית. מןגידולי-שדה
 פיקציה, יואל קרא זהבית-דין
 שפעלו בית-דין אוצרותבעוד

 בעיניו נחשבו החרדיבציבור
 יותר.כשרים

 הנהוג בית-דין שבאוצרהרעיון
 ומשמט מפקיר החקלאי : זההוא
 הציבור, נציג בשביעית. שדהואת

 והוא ההפקר על אחראיבית-הדין,
 מאוצר וחלוקתו לאיסופודואג

 וטיפול מאחר נצרך. לכלבית-הדין
 שבית-הדין ברור כסף, עולהזה

 הוצאותיו, את הצרכנים מןיגבה

 לנעשה המחיריםהשוואת
 מגלה השמיטהבחנויות

 ישראל מפירות גם שםשהמחירים
 בשוק. המחיר על רבות פעמיםעלו
 האתרוגים את בוודאי זוכריםהכל

 בית- אוצר של האחידהבקופסא
 היה ניתן ואף-על-פי-כןהדין,
 תמורת המהודרים אתלהשיג
 אוצר כן אם מדוע המתאים.המחיר
 מפני פסול, ושלנו כשר, זהבית-דין
 הרבנות ובחותמת כחול-לבןשהוא

 ?הראשית
 שנמכרו בשטחים הטיפול גם5.

 יואל, מתלונן עליו ההיתר,במסגרת

 ויש הראשית. הרבנותהוראות
 יואל, מתעלם ממנו פתרוןלזריעה
 )לצערנו גוי. על-ידי זריעהוהוא
 בארץ, מהמשקים גדול בחלקהרב,
 בכל אלא בשמיטה רק לא גויזורע

השנים(.
 במשקים נעשה מה יודע איני6.

 מספר יצאו אצלנו אבלאחרים,
 אחרים חברים לימוד. לשנתחברים
 קבועה לימודית מסגרתיצרו

 כמו-כן אחה"צ. יום כלבחורף,
 של אזורית מסגרתהתקיימה

 השתתפו בה"ישיבת-השמיטה",
 ביום הגולן, ממשקי חבריםעשרות
 אחת מגוונים, בנושאיםלימודים
לשבוע.
 כבר יואל של שחלומונמצא
 חברינו. על-ידי וגידים עורקורם
 ואין בסיפוק, זאת לציין כן, אםיש,
 עצמית בהלקאה ותועלתצורך
 מוצדקת. אינה שהיאבמקום

ב

 אודות לפולמוס להכנסבלי
 הנמשך המכירה היתר שלתוקפו
 וצריך שמותר דומני שנה, מאהכבר

 ומטעים. חריפים מניסוחיםלהזהר
 המכירה היתר יואל, לדבריבניגוד

 והיתר חמץ ממכירת טובבשביעית
 בו ההערמה אמנם כיעיסקא,
 להתיר בא הוא אבל יותר,גדולה
 וריבית חמץ בעוד דרבנן,איסור
 מן הנוהגים גמורים, איסוריםהינם

 כיום. גםהתורה
 "הסכנה על מצביעיואל
 כללי בשבתון ולמשקלמדינה
 דוחה אך וכו"', היצוא אתשיפסיק

 להזדמנות הפתרון מציאתאת
 לבדה זו סיבה וחבל.אחרת,
 חיוניותו להבנתמספיקה

 37( בעמשי)המשד

 לפולמוס להכנס ובלי אליצור, יואל של לדעתובניגוד
 כבר הנמשך היתר-המכירה, של תוקפועל-אודות
 טוב בשביעית היתר-המכירה שנה,מאה
 להתיר בא הוא : והיתר-עיסקא חמץממכירת
 איסורים הים וריבית חמץ בעוד דרבנן,איסור

 כיום גם התורה מן הנוהגיםגמורים,
 כחול-לבןשמיטה **

 אריאליגאל

 כך על מצביע עצמו יואל .1
 גדלה לשמיטהשמשמיטה
 אמנם הנושא. ולימודההתעניינות

 הציבור לגבי יותר הדברנכון
 חלה אצלנו גם אךה"חרדי",
 הייתי לא מרשימה.התפתחות

 בחוברות, בדפים, לזלזלמציע
 כל ובחידונים. בתכניותבמאמרים,

 בפרשת העיסוק לחינם. אינםאלה
 גדול לקיימה, כשאי-אפשרחטאת,

 הרבזצ"ללאחשש מרןכהקרבתה.
 הפתרונות אחד בכךלראות

 וגדול המצווה. לקיוםהעכשוויים
 מעשה. לידי ומביא הקודםתלמוד
 במקומה. ה"עם-ארציות"נותרה
 ולא ההלכות שורשי של הבנהלא

 הדבר זה ולעניין המעשי.יישומן
 לחרדי. והן שלנו לציבור הןנכון

 אחת של בוועדת-שמיטהומעשה
 לבדוק אלינו שבאההערים

 לא ואפילו הפרי, שיווקאפשרות
 לשאול, עליהם שאלות אילוידעו

 ומעשי. הלכתי ידעמחוסר
 משקים התרבו זו בשמיטה2,

 ונהגו קיבלו עקרונית אשרמשלנו,
 הראשית, הרבנות הוראותעל-פי
 "היתר- עם שלמים היוועל-כן

 ובהוראת ואף-על-פי-כןהמכירה",
 בו השתמשו לא הראשית,הרבנות

 להכיר נאלצו אך הראשית,ברבנות
 למשל, כשנזקקו,בעובדות
 בגולן. שלנו המשקים מןלתפוחים

 הרבנותהראשית של טיפולה3.
 גם מבעבר שונה היה זובשמיטה
 בפעם הטכנית.בהיערכות
 שמיטה ועדת פעלה לאהקודמת,
 הראשית. הרבנות שלמסודרת
 לחקלאים נשלחו האחרוןברגע

 לא סותרות, הרשאות שתילחתימה
 ומובן מוסכמות, הוראותפורסמו
 ומעקב טיפול התקיים שלאמאליו
 המתרחש אחרי ורצוףצמוד

בשטח.
 הרבנות מינתה זובשמיטה
 את שריכז מיוחד רבהראשית
 פורסמו שנתיים. במשךהנושא
 ובהן בעתונות ומודעותחוברות
 הרבנות מטעם מוסמכותהוראות
 והן לחקלאים הןהראשית,
 המכירה היתר על-פי הןלצרכנים,

 בלעדיו.והן

 היצע של שוק זה שאין הואההבדל
 המגדל בין קשר ואיןוביקוש,
 מקבל הוא שכרו את אלאלצרכן.

 הרווחיות במצבמבית-הדין.
 יש שבו בחקלאות,הנוכחי
 הפרי להשאיר המעדיפיםחקלאים

 בשיווקו, לטרוח מאשר העציםעל
 בית-הדין היה שאם ספק כלאין

 מערכת לובנת-השמיטהמקים
 היתה ושיווק, טיפול שלחדשה
 והיעילות בהרבה גבוהההעלות
 בית- מעדיף על-כן ביותר.נמוכה
 עצמו החקלאי את למנותהדין

 אין דבר של בסופו אם גםכשלוחו,
 מחיר את משמעותית מוזילהדבר
 מקום יש בוודאי לצרכן.הפרי
 הקדמון שהוא לרמב"ן, זולדרך
 בית-הדין אוצר את המזכירהיחיד

 מעשי, כפתרוןשבתוספתא,
 הצרכנים של מכשיר איננוולדעתו
 להצלת בעיקרו שנועד כליאלא

 מאיסור.החקלאים
 נוב מושב של רבו הוא אריאל יגאלהרב

שכרמת-הגזלן.
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 היתר-המכירה. שלוהכרחיותו
 חמור היום המצב דעתילעניות
 לפני היה מאשר יותר זומבחינה
 הבראשיתיות, אף על כי שנהמאה

 היה ניתן והדלות,הכשלונות,
 הכלכלית הבעיה את אזלבודד

 מקומי זמני, באופןולפותרה
 לאין משופר מצבנו היוםואישי.
 בחקלאות לנו עניין אבלערוך,

 את אשר לאומיתובכלכלה
 הבין- המשק עם הסבוכיםקשריהם
 של וחורבנו לנתק. ניתן לאלאומי
 הם החקלאות, או הרעועהמשק
 ממדרגה בטחוני לאומיאסון

 .ראשונה
 "לפי : זצ"ל הרב דברימאלפים

 איזה יעשה שלא אפשר איהמצב
 השנה, של הספוק מצד לאהיתר,
 על-ידי להוציא אפשר היה זהשעל

 שי' מהברון אולי גדולההשתדלות
 הפסד הוא העיקר אבל סכום,איזה

 כי המסחרים, כל שיופסקוהמסחר,
 שבחו"ל, המסחר בתי ישתתפולא
 את מפסיקים שהם המסחר בתיעם

 הזמנים מן בזמן סחורתםמשלוח
 משבר לבוא מוכרח ואז לכל,כידוע
 השנים כל גם המסחר כל עלנורא

 ראי"ה אגרות שביעית",שלאחר
קפ"ט.

ג
 בחידושה אנו ועוסקיםמאחר

 כאשר שנים, אלף לאחר מצווהשל
 מן קיומה את המחייביםהתנאים

 חשובה נוצרו, לא עדייןהתורה
 אותנו תכשיר אשרההתקדמות

 של לקיומם מוכניםלהיות
 חשובה כהלכתם. והיובלהשמיטה
 של המחודשת והבחינההביקורת
 יש לשמיטה. משמיטההדרך
 מה לעומת הושג אשר אתלבחון
 להתפס אין אף להשיג. היהשניתן

 שקצב נדמה אם ולעצבנותלאכזבה
 יתכן מספק. אינוההתפתחות
 ברמת מונחת שהבעיהלעיתים
 מוגזמת היתה אשרהציפיות

מלכתחילה.
 יותר, עוד להפליג ראוי לאודאי
 הרעיון חדשות. מצוותולהמציא
 על גם השמיטה חובתלהרחיב
 רעיון הוא התעשיה,עובדי

 בו שיש כשלעצמו, נאהסוציאלי
 אבל גדולה. רוחנית מהפכהליצור
 זו . השמיטה למצוות קשר כל לואין

 שנת- מעולם היתה לאבעיקרה
 שהתורה כפי אלא לעובד,שבתון
 התורה שבת-הארץ.מדגישה
 סמויים, חיים להוויהמייחסת
 של לשבתה משמעותהנותנים
 "אז האדם. בלי גם עצמההאדמה
 ימי כל שבחתיה את הארץתרצה
 האדם על כ"ז(. )ויקרארשמה"
 המעמקים לקולות ולהאזיןלהפתח
 להמשיך ולא המצווה, מןהעולים
 בתוך רק משמעותה אתלחפש
 מן השמיטה העתקת הוא.נפשו

 בריחה היא לאדם,האדמה
 המציאות אל החשיפהוהחמצת

 לאדם אופיינית זו תופעהוהעולם.
 רק לא האדמה מן הרחוקהאורבני,
 היקום מן מנותק גם אלאפיזית,
 חייו את רק וחי ורוחנית,נפילית

 .האגוצנטריים

 שיש כשם כללי עובדיםשבתון
 בו יש כך מופלא, וסינוי תקוהבו
 שבתון של שנה רבה. סכנהגם

 בטלה, של לשנה להפוךעלולה
 רוחנית. והתדרדרות נפילהשתביא
 ציבור כל על להטילהיומרה

 שנה שיהיה, ככל מגווןהעובדים,
 טעם יש אשליה. הינה התעלות,של

 ומעוניין המסוגל לכל כזהלשבתון
 אישי עניין הריהו ככזה אךבכך,
 בלא השנים כל פני על יתפזראשר
 ואת החברתי המרקם אתלהרוס
המשק.
 עוסקים כשאנו הדבר כךלא

 תורה. של במצווהבשמיטה,
 מגוננת אנושית, מיוזמהלהבדיל
 קדושת עושיה. על המצווהכאן

 יצטרפו והפרי, הזמןהמקום,
 ולהביאו החקלאי, אתלרומם
 השנה. שללמיצויה

 והממשית המעשיתההצעה
 חסכון קרן הקמת היאביותר

 נסיונות בעבר נעשולשמיטה.
 פנייתנו למשל, )ראה, זהבכיוון

 המזרחי(. לבנק הקודמתבשמיטה
 מוסכם. פתרון זה שאין עקא דאאך
 ולאסוף להכין - העקרוןעצם
 אינו לשביעית ראשונהמשנה
 ישראל מגדולי שהיו אףפשוט,

 רבה בחריפות נגדו יצא בו.שתמכו
 כי בהוכיחו, מנובהרדוק,הסבא

 מידת היא השמיטה שלמעיקריה
 וזורעין, חורשין איןהבטחון,
 לצפות זו בשנה האדם שעלמשום
 תמציתה . הקב"ה של הפתוחהלידו
 חריגת הוא לדעתי, השמיטה,של

 המאורגן החיים מסדרהאדם
 הנסיון ועל-כן מראש.והמתוכנן
 הוא השמיטה את גם ולארגןלתכנן
 לכבוש "הגם בבחינת נואל,רעיון
 עצם בבית". עמי המלכהאת

 של כלבה פגיעה הואהתכנון
 ותכליתה.המצווה
 אלטרנטיבה כל שלאנמצא
 אותנו מקרבת המיצעתחדשנית
 על-כן, יש, המטרה. אלבהכרח
 החיוביות בהלכותלהאחז
 כאופן המצווה של מגופההנובעות
 למימושה להגיע ודרכןישיר,

 שמצות בכך צודק יואלומיצויה.
 את כל קודם לחייב צריכההשמיטה
 היא השמיטה שלנו.ציבורנו
 הרעיונות כל את בתוכההמרכזת
 העם התורה, קשר עלהגדולים
 כל ביותר. הגדולה בצורהוהארץ,
 בשורשיה עוסק במהותה,העוסק
 ועל- במיטבה. הדתית הציונותשל
 באופן להגשמתה להוביל עלינוכן

 זאת לעשות יש אך בחינוך.מלא
 תפיסה מתוך ושלמות,בגדלות

 וארץ- כלל-ישראליתממלכתית
 מקוטע, באופן ולאישראלית,
 * מעוות. ועל-כןכיתתי

 אפעלבננת*
 בהשתתפותהדיון

 של מיסודה לציונות-דתיתהמרכז
 לאומית הדתיתהתנועה

 אפעלבמת
 העבודה תנועת ערכי ברוח ורעיוניים מדיניים לברוריםבמה

 אפעל לכנס הצ'בור אתמזמינה

 אחד עם דתיים8חילונייםהנושר
 מיגאל הח' המר, זבולון השר צור, יעקב השר :משתתפים

 בן-נון יואל הרב בר-ציון, יופלה הח' לוי, יצחק הרבבר-זוהר,

 רז נחמן ח"כמנחה:

 תשמ"ח, בשבט ה' ראשון, ביום יתקייםהננס
 אפעל בסמינר 17.00 בשעה24.1.88

7ן תשמ.ח*15.1.88 בטבת 117*נ"ה מס' גליון 8.ח18[1
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