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 ה"תשע - שנת שמיטהגן ילדים ב

 

  ,יקרות שלוםגננות 

אנו רואים בשנה זו הזדמנות נהדרת ליצור . ה הבאה עלינו לטובה תתרחש שנת השמיטה"בשנת תשע

 ,מגווןבדף זה רכזנו עבורכן מידע . חיבורים נוספים בין הלכות היהדות לתפיסת העולם של הקיימות

 .הן בהיבט הפיזי והן בהיבט הערכי, לקראת השמיטה ןלכן להתארג סייעיר שא

 רשת הירוקהה -צוות הגיל הרך                                      

 

 :תוכן עניינים

 פוגשים את היהדות והקיימות דרך שנת השמיטה - מבוא. 1

 מעבר לגדר, בחצר, בפנים - שמיטה בגן. 2

 נספח - על שמיטהשאלות ותשובות . 3

:קישור חשוב לנושא באתר של הקדם יסודי  
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 פוגשים את היהדות והקיימות דרך שנת השמיטה - מבוא. 1

חוקי , גם בה יש חוקים) הקיימות ןוכ( היא גם דת ויש בה חוקים וערכים, נכון) היהדות היא דרך חיים

הן צומחות מאותה האדמה ומזינות , בתוכן וביניהן קיים קשר ותנועה. גם היא דרך חיים( טבע וערכים

והקיימות מעולם המעשה אל עולם מוסרי טוב  ,היהדות באה מעולם הרוח אל עולם המעשה. זוזו את 

 .בען הן רב תחומיותאילו הן תפיסות חיים כך שמט. יותר

 :השמיטה מוזכרת לראשונה במעמד הר סיני לאחר קבלת עשרת הדיברות

ת ְוֵגר ֹלא ִתְלָחץ. ט"  ם אֶּ ם ְיַדְעתֶּ ׁש ַהֵגר ִכי-ְוַאתֶּ ץ ִמְצָרִים-נֶּפֶּ רֶּ ם ְבאֶּ ת. י.  ֵגִרים ֱהִייתֶּ -ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִתְזַרע אֶּ

ת ָך ְוָאַסְפָת אֶּ ָך ְוִיְתָרם ֹתאַכל ַחַית  ְוַהְשִביִעת ִתְשְמֶטנָּה. יא.  ְתבּוָאָתּה-ַאְרצֶּ ְבֹיֵני ַעמֶּ ּוְנַטְׁשָתּה ְוָאְכלּו אֶּ

ה ֵכןהַ  ָך-ָשדֶּ ה ְלַכְרְמָך ְלֵזיתֶּ יָך ּוַביֹום ַהְשִביִעי ִתְׁשֹבת ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרָך . יב.  ַתֲעשֶּ ה ַמֲעשֶּ ת ָיִמים ַתֲעשֶּ ֵׁשׁשֶּ

ן ָך ְוִיָנֵפׁש בֶּ  ג"ספר שמות פרק כ     . "ֲאָמְתָך ְוַהֵגר-ַוֲחֹמרֶּ

. נצטווה עם ישראל לעבוד את האדמה שש שנים ובשביעית לשמוט אותה, לארץ ועוד לפני שנכנס

יש פירוש האומר שחלק ממהות השמיטה היא כדי שנבין . לנטוש, להרפות, להשקיע בזעת אפו ולשחרר

לכן צריך לעשות , לא קל לשחרר את מה שנדמה לנו כשלנו. אלא של בורא עולם, שהאדמה אינה שלנו

כולל , השדה והיבולים בשנת השמיטה פתוחים לכולם, הכרם. ר את האחיזהלשחר ,מעשה ולשמוט

לתת לאדמה . שער ולאפשר כניסהאת הצריך לפתוח , כי הבעלות אינה של בעל הכרם, בעלי החיים

 .ולבעלי החיים העובדים בה לנוח
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ל. ב" ל-ַדֵבר אֶּ ם ִכי ָתֹבאּו אֶּ ץ ַׁשָבת ָהָארֶּ -ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלהֶּ ם ְוָׁשְבָתה ָהָארֶּ ר ֲאִני ֹנֵתן ָלכֶּ . ג  'להץ ֲאׁשֶּ

ת ָך ְוָאַסְפָת אֶּ ָך ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִתְזֹמר ַכְרמֶּ ּוַבָשָנה ַהְשִביִעת ַׁשַבת ַׁשָבתֹון ִיְהיֶּה . ד.  ְתבּוָאָתּה-ֵׁשׁש ָׁשִנים ִתְזַרע ָשדֶּ

ץ ַׁשָבת לַ  ת. ה.  ְוַכְרְמָך ֹלא ִתְזֹמרָשְדָך ֹלא ִתְזָרע   'הָלָארֶּ ָך ֹלא -ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך ֹלא ִתְקצֹור ְואֶּ ִעְנֵבי ְנִזירֶּ

ץ ָך ְוִלְשִכיְרָך . ו.  ִתְבֹצר  ְׁשַנת ַׁשָבתֹון ִיְהיֶּה ָלָארֶּ ם ְלָאְכָלה ְלָך ּוְלַעְבְדָך ְוַלֲאָמתֶּ ץ ָלכֶּ ְוָהְיָתה ַׁשַבת ָהָארֶּ

ָך  ִתְהיֶּה ָכל. ז.  ָמְךּוְלתֹוָׁשְבָך ַהָגִרים עִ  ר ְבַאְרצֶּ ְמְתָך ְוַלַחָיה ֲאׁשֶּ ֱאֹכל-ְוִלְבהֶּ  ה"ויקרא כ     ."ְתבּוָאָתּה לֶּ

ַבע"   -יש גם שמיטת חובות  הָׁשִנים -ִמֵקץ ׁשֶּ ה ְדַבר  .ַתֲעֶשה ְשִמטָּ הְוזֶּ מוֹט--ַהְשִמטָּ , ַבַעל ַמֵשה ָידוֹ -ָכל שָּ

ה ְבֵר  ר ַישֶּ ת-ֹלא: ֵעהּוֲאׁשֶּ ת-ִיֹגש אֶּ ת. 'ָקָרא ְׁשִמָטה לה-ִכי, ָאִחיו-ֵרֵעהּו ְואֶּ ר ִיְהיֶּה ְלָך ; ַהָנְכִרי ִתֹגש-אֶּ ַוֲאׁשֶּ

ת ָך, ָאִחיָך-אֶּ ס. ַתְׁשֵמט ָידֶּ פֶּ ְביֹון-ִכי ֹלא ִיְהיֶּה, אֶּ  ו"דברים ט     ..." ְבָך אֶּ

  :אלו של הקיימותהנושקים ל, שנת השמיטה נוגעת בשלושה תחומים עיקריים

 שמיטת חובות ושחרור עבדים - כלכלה. 1

 למטעים ולכרמים, האדמה של כולם לכן פותחים שערים וגדרות לחלקות -"הפקר" - חברה. 2

 מניחים לאדמה לנוח - סביבה. 3

פיתוח החוש הקהילתי , הפן הרוחני והיצירתי - כגון ,בשנה ייחודית זו ישנם מספר ערכים מוספים

כיוון שאין מפעילים רצון על האדמה ומניחים לה להתחדש מעצמה זה משאיר אותנו . והמוקירהחקרני 

כך שזה פתח , עם מרחב פנוי וחריגה מן השגרה הבטוחה( בעיקר אילו העובדים את האדמה) בני האדם

למשל ? לגלות בנו דברים חדשים לצאת מן ההרגל ולחזור פנימה להיזכר מדוע אני עושה את שאני עושה

 ?ת/מדוע אני גננ

 :שנה זו מבקשת

 ביטחון ואמונה שיהיה מספיק מזון 

 ם בחקלאות הקשורה לאדמה ולכל בעלי החיים הניזונים ממנהבעלי החיים העובדי, כבוד לאדמה. 

 .מניחים לאדמה לחזור לאיזון הבריא מעצמה

 (על פי המקורות היא של אלוהים)בעלות על האדמה  נוענווה מתוך הכרה שאין ל 

  ממה שיש ליהנות 

  לעשות את אותו הדבר בשינוי 

את  חזור פנימה ולהיזכר למה אני עושהל, להתבונן. לנוח, לעצור רגע. זו הזדמנות להתחיל מן ההתחלה

 .ולבחור? למה אני גננת, למשל בחינוך? שאני עושה

 . להתחדש, זו הזדמנות לתת לאדמה לנוח

 . ליצור ולחלוק, להיות ענווים, לצרוך פחות, זו הזדמנות לשמוח במה שיש

 .מחדשת, ים בזוית שונהלפתח קשרי משפחה וקהילה ולהתבונן על הדבר, זו הזדמנות לטייל בטבע

 .זו הזדמנות לבחור בדבר אחד שאני רוצה להרפות ממנו השנה
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 מעבר לגדר, בחצר, בפנים: שמיטה בגן. 2

 :עקרונות בסיסיים

 פליאה מיופי הבריאה 

 זמן מנוחה והתחדשות לאדם ולאדמה 

  הקייםהזדמנות לשמור על 

  לפרטי וטיפוח נחלת הכלהקניין ההגבלת 

 את המרדף אחרי צריכה אין סופית  לעצור - צמצום צריכה 

 

 להתייחסות והתנהלות בתוך הגן הצעות

 להמשיך לשמור ולטפח את מה שכבר קיים בחצר הגן חשוב , בשנת שמיטה. 

 (מיכלים ובקבוקים עם צלחת ניקוז מתחת ,עציצים, אדניות) גידול מזון בתוך הגן במצע מנותק 

 גידול במגשים ללא אדמה -נבטים , נבטוטים  

  עציצים מטהרי אוירהכנת 

  תבלינים לתה ייבוש 

  (פיסול מתערובת ייחודית של נייר ואדמה) טבעיים יצירה מחומרים 

 פח אוצר לקומפוסט 

הזדמנות לחבר לגן אנשים )שימוש במלאכות קדומות תוך איסוף ושימוש בחומרי טבע מקומיים 

 (מלמדים מלאכות קדומותהלה ימהקה

 שולחן וכו, לוח קיר - להכין בגן פינת שמיטה' 

  מזמנים דיאלוג בין ילדים בזמן ר שאלהכין בסמוך לפינה שני כיסאות

על כיסא אחד מציירים אוזן והכיסא ( שמיטת כעסים וריבים) עימות

 השני הוא הפה

 מיכלי  שתיה למשל, גפן ותאנה בתוך מיכלים, שתילת ייחורי רימון 

 חתוכים ומחוררים בתחתיתם לניקוז המים( קנקלים)

 ייםשתילה יצירתית בחומרים לא שגרת 

 

 בין אדם לחברו: הגן כקהילה

 פיתוח מיומנויות חברתיות 

 פיתוח מיומנות קשב , שמיטת כעסים. הזמנה לדיאלוג  - פינת שמיטה 

  זמן על חושים, עיסוי, זמן מדיטציה  - בתוך רצף היום, של זמן שמיטה' דק 11כל יום 

 פינת שמיטת כעסים
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 הגן בחצר שמיטה לשנת התייחסות

  שטחי בר/ שימור ומעקב אחר הגינה הקיימת 

  גג ושלוש קירות, אם יש רצפה ,בכניסה לגן / במשתלה / גידול צמחים בחממהלמצע מנותק 

 גינון ורטיקלי 

  הכנת עציצים של צמחי בית, הנבטת זרעים, ריבוי צמחים -חממה קטנה / משתלה. 

 תצפית ומעקב, אגני רחצה, מתקני האכלה ושתייה: םציפורי. 

  מלאכות יד, נגרות, תיקונים, בניית טאבון, "עשה בעצמך"פינת 

 מותר לדשן רק לשם הצלת צמח. עדיף לדשן בקומפוסט לפני השמיטה. הכנת קומפוסט. 

 שביל חושים, הכרות עם סוגי אדמה שונים. 

 לשמור על עצים 

  מותר לקטוף פרחים מהגינה ,דשא מותר לכסח -גינת נוי. 

  

  

 

 נהחממה קט גינון ורטיקלי נבטי חמניה

   

 חומרים טבעייםיצירה מ ציפוריםאוכל ומים ל פינת נגרות



 
 
 
 

 ד"בס

 

 מעבר לגדר - ת מחוץ לשטח הגןיופעילו

 פרטי-ציבורי, יותאחר, כרות עם נושאים כגון שייכותה ,רשות הרבים ורשות היחיד, נחלת הכלל ,

 גבולות

 הגבלת הקניין הפרטי וטיפוח נחלת הכלל 

 לגוףחיבור + טיולים של תצפית וחקר 

 ובישולי שדה צמחים טיולי ליקוט 

 משחקים של פעם 

 אימוץ אתר 

 תבניות בטבע בסביבה ובגופינו 

  בשכונה" הפקר"סיור גינות 

 

 הקהילה עם תיופעילו

 בנית ספסל מחומרים בשימוש חוזר 

  תכנון תוך כדי חשיבה משותפת עם הקהילה - "קח תן"שוק 

 למידת מיומנויות חיים מחברי הקהילה 

  הגן כמרכז קהילתי 

 

 

 

 !כתבה ולימדה אותנו, ארגנה, אספה את החומריםר שאתודה לחגית זוהרה מימון 

   

 אימוץ חורשה בניית ספסל טיול מגדירים


