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מאמרו של יואל אליצור באופן מלא או חלקי .את ההליכה
לסיכומה של שנת השמיטה בכיוון זה מובילים בעיקרישובים
(איך יוצאים מבעית השמיטה ,מיו"שורמת-הגולן .הדברחייב את
נקודה מס'  )114האיר נכונה את המשקיםלהתמודדעםקיוםהלכות
האופי הגרוטסקי של שמיטת שביעית באופן מלא באותםענפים
הצרכנים ,המנותקת מן האדמה שלא נמכרולנכרי ,ולהתנסות בכל
ושביתתה ,ובעיקרה היא לובשת השאלות .המתעוררות בכל שלבי
אופי שלילי ,לא פירות ארץ -הגידול והשיווק .על-כן הורגשה
ישראל,לאקדושתשביעית,בניגוד השמיטהביישובים אלההיטב,גם
לאמור בתורה" ,והיתה שבתהארץ אם הדבר לא חל על כל הענפים.
שיטה זו זרה לציבור החרדי,
לכם לאכלה".
אך כאשר הוא עובר לתאר את כולל אנשי פא"י ,המתעלמים מן
המצב במשקים שלנו ,אינך בטוח הרבנות הראשית ,מתפיסה כוללת
אם המאמר נכתב לאחר השמיטה וממלכתית .קשה היה להם לבלוע
או לפניה .אין כאן עובדות מן צירוף כזה ,להכיר חס וחלילה
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 .4הוקםאוצרבית-דיןלמשקים
שלא מכרו ,כאמור ,מטעים או
גידולי-שדה מן הששית .לאוצר
בית-דין זה קרא יואל פיקציה,
בעוד אוצרות בית-דין שפעלו
בציבור החרדי נחשבו בעיניו
כשרים יותר.
הרעיון שבאוצרבית-דיןהנהוג
הוא זה :החקלאי מפקיר ומשמט
את שדהו בשביעית.נציג הציבור,
בית-הדין ,אחראי על ההפקרוהוא
דואג לאיסופו וחלוקתו מאוצר
בית-הדיןלכלנצרך .מאחרוטיפול
זה עולה כסף ,ברור שבית-הדין
יגבה מן הצרכנים את הוצאותיו,

;

השוואת המחירים לנעשה
מגלה
השמיטה
בחנויות
שהמחירים שם גם מפירותישראל
עלופעמים רבותעלהמחירבשוק.
הכל זוכרים בוודאי את האתרוגים
בקופסא האחידה של אוצר בית-
הדין ,ואף-על-פי-כן ניתן היה
להשיג את המהודרים תמורת
המחיר המתאים .מדוע אםכןאוצר
בית-דיןזה כשר,ושלנופסול,מפני
שהואכחול-לבן ובחותמתהרבנות
הראשית?
.5גםהטיפולבשטחים שנמכרו
במסגרתההיתר,עליומתלונןיואל,

הוראות הרבנות הראשית .ויש
לזריעה פתרון ממנו מתעלםיואל,
והוא זריעה על-ידי גוי( .לצערנו
הרב ,בחלקגדול מהמשקים בארץ,
זורעגוי לא רק בשמיטה אלאבכל

השטח והשדה אלא מאיזה מגדל
שן.יואלטועןשהציבורשלנונאחז
בהיתר-המכירה הנוח,ואינו מנסה בניגוד לדעתו של יואל אליצור ,ובלי להכנסלפולמוס
להתקדם הלאה .ולעניות-דעת
הרבהי על-אודות תוקפו של היתר-המכירה ,הנמשך כבר
נראה על-אף הביקורת
השנים).
מאה שנה ,היתר-המכירה בשביעית טוב
בפרטיםשונים,שקיימתהתקדמות
.6אינייודע מה נעשה במשקים
גדולה משמיטה לשמיטה .להלן
ממכירת חמץ והיתר-עיסקא :הוא בא להתיר
אחרים ,אבל אצלנו יצאו מספר
מספר נקודות:

 .1יואל עצמו מצביע על כך
שמשמיטה לשמיטה גדלה
ההתעניינות ולימוד הנושא .אמנם
נכון הדבר יותר לגבי הציבור
ה"חרדי" ,אך גם אצלנו חלה
התפתחות מרשימה .לא הייתי
מציע לזלזל בדפים ,בחוברות,
במאמרים,בתכניותובחידונים.כל
אלה אינם לחינם .העיסוק בפרשת
חטאת ,כשאי-אפשרלקיימה,גדול
כהקרבתה.מרן הרבזצ"ללאחשש
לראות בכך אחד הפתרונות
העכשוויים לקיום המצווה .וגדול
תלמוד הקודם ומביאלידי מעשה.
נותרה ה"עם-ארציות" במקומה.
לא הבנה של שורשי ההלכות ולא
יישומן המעשי .ולעניין זה הדבר
נכון הן לציבור שלנווהן לחרדי.
ומעשה בוועדת-שמיטה של אחת
הערים שבאה אלינו לבדוק
אפשרות שיווק הפרי ,ואפילו לא
ידעואילו שאלות עליהם לשאול,
מחוסרידע הלכתי ומעשי.
 ,2בשמיטה זו התרבו משקים
משלנו ,אשרעקרוניתקיבלוונהגו
על-פי הוראות הרבנות הראשית,
ועל-כן היו שלמים עם "היתר-
המכירה",ואף-על-פי-כןובהוראת
הרבנות הראשית ,לא השתמשובו
הרב יגאל אריאל הוא רבו של מושב נוב
שכרמת-הגזלן.

ק8זקו

איסור דרבנן ,בעוד חמץ וריבית הים איסורים
גמורים ,הנוהגים מן התורה גם כיום
* *

שמיטה כחול-לבן
יגאל אריאל

ברבנות הראשית,אךנאלצולהכיר

בעובדות כשנזקקו ,למשל,
לתפוחיםמן המשקים שלנובגולן.
.3טיפולה שלהרבנותהראשית
בשמיטה זו היה שונה מבעבר גם
בהיערכות הטכנית .בפעם
הקודמת ,לא פעלה ועדת שמיטה
מסודרת של הרבנות הראשית.
ברגע האחרון נשלחו לחקלאים
לחתימהשתי הרשאותסותרות,לא
פורסמו הוראות מוסכמות ,ומובן
מאליו שלאהתקיים טיפול ומעקב
צמוד ורצוף אחרי המתרחש
בשטח.

בשמיטה זו מינתה הרבנות
הראשית רב מיוחד שריכז את
הנושא במשך שנתיים .פורסמו
חוברות ומודעות בעתונות ובהן
הוראות מוסמכות מטעם הרבנות
הראשית ,הן לחקלאים והן
לצרכנים ,הןעל-פי היתר המכירה
והן בלעדיו.
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ההבדל הואשאיןזה שוק שלהיצע
וביקוש ,ואין קשר בין המגדל
לצרכן .אלא את שכרו הוא מקבל
מבית-הדין .במצב הרווחיות
הנוכחי בחקלאות ,שבו יש
חקלאים המעדיפים להשאירהפרי
על העצים מאשר לטרוחבשיווקו,
אין כל ספק שאם היה בית-הדין
מקים לובנת-השמיטה מערכת
חדשה של טיפול ושיווק ,היתה
העלות גבוהה בהרבה והיעילות
נמוכה ביותר .על-כן מעדיף בית-
הדין למנות את החקלאי עצמו
כשלוחו,גם אםבסופו של דבראין
הדבר מוזיל משמעותית את מחיר
הפרי לצרכן .בוודאי יש מקום
לדרך זו לרמב"ן ,שהוא הקדמון
היחיד המזכיר את אוצרבית-הדין
שבתוספתא ,כפתרון מעשי,
ולדעתואיננו מכשיר שלהצרכנים
אלא כלי שנועד בעיקרו להצלת
החקלאים מאיסור.

חברים לשנתלימוד.חבריםאחרים
יצרו מסגרת לימודית קבועה
בחורף ,כל יום אחה"צ .כמו-כן
התקיימה מסגרת אזורית של
"ישיבת-השמיטה" ,בה השתתפו
עשרותחברים ממשקיהגולן,ביום
לימודים בנושאים מגוונים ,אחת

לשבוע.
נמצא שחלומו של יואל כבר
קורם עור וגידים על-ידי חברינו.
יש ,אםכן,לציין זאתבסיפוק,ואין
צורך ותועלת בהלקאה עצמית
במקום שהיא אינה מוצדקת.

ב
בלי להכנס לפולמוס אודות
תוקפו של היתר המכירה הנמשך
כבר מאהשנה,דומנישמותרוצריך
להזהרמניסוחיםחריפים ומטעים.
בניגוד לדברייואל ,היתר המכירה
בשביעיתטובממכירת חמץוהיתר
עיסקא ,כי אמנם ההערמה בו
גדולה יותר ,אבל הוא בא להתיר
איסור דרבנן ,בעוד חמץ וריבית
הינםאיסורים גמורים,הנוהגיםמן
התורה גםכיום.
יואל מצביע על "הסכנה
למדינה ולמשק בשבתון כללי
שיפסיק אתהיצוא וכו"',אך דוחה
את מציאת הפתרון להזדמנות
אחרת ,וחבל .סיבה זו לבדה
מספיקה להבנת חיוניותו
(המשדבעמשי
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מעלמגדל השן"..,
והכרחיותו של היתר-המכירה.
לעניות דעתי המצב היום חמור
מבחינה זו יותר מאשר היה לפני
מאה שנה כיעלאף הבראשיתיות,
הכשלונות ,והדלות ,ניתן היה
לבודד אז את הבעיה הכלכלית
ולפותרה באופן זמני ,מקומי
ואישי .היום מצבנו משופרלאין
ערוך ,אבל עניין לנו בחקלאות
ובכלכלה לאומית אשר את
קשריהםהסבוכיםעם המשקהבין-
לאומי לאניתן לנתק .וחורבנו של
המשק הרעוע או החקלאות ,הם
אסון לאומי בטחוני ממדרגה
ראשונה.
מאלפיםדברי הרב זצ"ל" :לפי
המצבאי אפשר שלא יעשה איזה
היתר ,לא מצד הספוק של השנה,
שעלזההיה אפשרלהוציאעל-ידי
השתדלותגדולהאולימהברוןשי'
איזה סכום ,אבלהעיקרהוא הפסד
המסחר,שיופסקוכלהמסחרים,כי
לא ישתתפובתי המסחר שבחו"ל,
עם בתי המסחר שהםמפסיקים את
משלוח סחורתם בזמן מן הזמנים
כידועלכל,ואזמוכרחלבוא משבר
נורא על כל המסחרגם כל השנים
שלאחר שביעית" ,אגרות ראי"ה
קפ"ט.
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התורה עדיין לא נוצרו ,חשובה
ההתקדמות אשר תכשיר אותנו
להיות מוכנים לקיומם של
השמיטהוהיובל כהלכתם .חשובה
הביקורת והבחינה המחודשת של
הדרך משמיטה לשמיטה .יש
לבחון את אשר הושג לעומת מה
שניתןהיה להשיג .אףאין להתפס
לאכזבהולעצבנותאםנדמה שקצב
ההתפתחות אינו מספק .יתכן
לעיתים שהבעיה מונחת ברמת
הציפיות אשר היתה מוגזמת
מלכתחילה.
ודאילאראוילהפליגעודיותר,
ולהמציא מצוות חדשות .הרעיון
להרחיב חובת השמיטה גם על
עובדי התעשיה ,הוא רעיון
סוציאלי נאה כשלעצמו ,שיש בו
ליצור מהפכה רוחנית גדולה .אבל
איןלוכל קשרלמצוותהשמיטה.זו
בעיקרה לא היתה מעולם שנת-
שבתון לעובד ,אלא כפי שהתורה
מדגישה שבת-הארץ .התורה

מייחסת להוויה חיים סמויים,
הנותנים משמעות לשבתה של
האדמה עצמה גם בלי האדם" .אז
תרצה הארץ את שבחתיה כלימי
רשמה" (ויקרא כ"ז) .על האדם
להפתחולהאזיןלקולותהמעמקים
העולים מן המצווה ,ולא להמשיך
ג
לחפש את משמעותה רק בתוך
.
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מאחר ועוסקי
מן
שלמצווה לאחראלף שנים ,כאשר האדמה לאדם ,היא בריחה
התנאים המחייבים את קיומה מן והחמצת החשיפה אל המציאות
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בננת אפעל

הדיון בהשתתפות
המרכז לציונות-דתית מיסודה של
התנועה הדתית לאומית
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והעולם .תופעהזואופיינית לאדם
האורבני ,הרחוקמן האדמה לארק
פיזית ,אלא גם מנותק מן היקום
נפילית ורוחנית ,וחי רק אתחייו
האגוצנטריים.
שבתוןעובדיםכללי כשם שיש
בו תקוהוסינוי מופלא ,כךישבו
גם סכנה רבה .שנה של שבתון
עלולה להפוך לשנה של בטלה,
שתביאנפילה והתדרדרותרוחנית.
היומרה להטיל על כל ציבור
העובדים ,מגוון ככל שיהיה ,שנה
של התעלות,הינהאשליה.יש טעם
לשבתון כזהלכלהמסוגלומעוניין
בכך ,אך ככזה הריהועניין אישי
אשריתפזר עלפני כלהשנים בלא
להרוס את המרקם החברתי ואת
המשק.
לא כך הדבר כשאנו עוסקים
בשמיטה ,במצווה של תורה.
להבדיל מיוזמה אנושית ,מגוננת
כאן המצווה על עושיה .קדושת
המקום ,הזמן והפרי ,יצטרפו
לרומם את החקלאי ,ולהביאו
למיצויה של השנה.
ההצעה המעשית והממשית
ביותר היא הקמת קרן חסכון
לשמיטה .נעשו בעבר נסיונות
בכיוון זה (ראה ,למשל ,פנייתנו
בשמיטה הקודמת לבנק המזרחי).
אך דא עקאשאיןזהפתרוןמוסכם.
עצם העקרון  -להכין ולאסוף
משנה ראשונה לשביעית אינו
פשוט ,אף שהיו מגדולי ישראל

שתמכובו.יצאנגדובחריפות רבה
הסבא מנובהרדוק ,בהוכיחו ,כי
מעיקריה של השמיטה היא מידת
הבטחון ,אין חורשין וזורעין,

משום שעל האדם בשנהזו לצפות
לידו הפתוחה שלהקב"ה.תמציתה
של השמיטה ,לדעתי ,הוא חריגת
האדם מסדר החיים המאורגן
והמתוכנן מראש .ועל-כן הנסיון
לתכנןולארגןגם את השמיטההוא
רעיון נואל ,בבחינת "הגם לכבוש
את המלכה עמי בבית" .עצם
התכנון הוא פגיעה כלבה של
המצווה ותכליתה.
נמצא שלא כל אלטרנטיבה
חדשנית המיצעת מקרבת אותנו
בהכרח אל המטרה .יש ,על-כן,
להאחז בהלכות החיוביות
הנובעות מגופה שלהמצווהכאופן
ישיר ,ודרכן להגיע למימושה
ומיצויה .יואל צודק בכך שמצות
השמיטהצריכהלחייבקודםכל את
ציבורנו שלנו .השמיטה היא
המרכזת בתוכה את כל הרעיונות
הגדולים על קשר התורה ,העם
והארץ ,בצורה הגדולה ביותר .כל
העוסק במהותה ,עוסק בשורשיה
שלהציונותהדתית במיטבה.ועל-
כןעלינולהוביל להגשמתהבאופן
מלא בחינוך .אך יש לעשות זאת
בגדלות ושלמות ,מתוך תפיסה
ממלכתית כלל-ישראלית וארץ-
ישראלית ,ולא באופן מקוטע,
כיתתיועל-כן מעוות.
*

במת אפעל
במה לברוריםמדינייםורעיוניים ברוח ערכי תנועת העבודה
מזמינה את הצ'בור לכנס אפעל

הנושר דתיים8חילוניים עם אחד (?)
משתתפים :השר יעקב צור ,השרזבולון המר ,הח' מיגאל
בר-זוהר ,הרב יצחק לוי ,הח' יופלה בר-ציון ,הרב יואלבן-נון

מנחה :ח"כ נחמן רז

הננס יתקיים ביום ראשון ,ה' בשבט תשמ"ח,
24.1.88

בשעה  17.00בסמינר אפעל

 .8גליון מס' *117נ"ה בטבת תשמ.ח*15.1.88
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