
”היכל התרבות“ יד בנימין, מועצה אזורית נחל שורק

המעוניינים להציג בתערוכה יפנו אל מרכז 

הכנס הרב צבי שינובר, מכון מופ“ת נחלים

טלפון: 03-9331479
mofet1@gmail.com :דוא“ל

הזמנה
בשיתוף: ”שמיטה ישראלית“, ”מכון התורה והארץ“, ”בית המדרש 

להלכה“ - אלון שבות ומכון ”מופ“ת“ נחלים

בהשתתפות:
הרב דוד לאו - הרב הראשי לישראל

הרב חיים דרוקמן - יו“ר מרכז ישיבות בנ“ע וראש 
ישיבת ההסדר ”אור עציון“

הרב איתן איזמן - יו“ר רשת החינוך ”נעם-צביה“
ד“ר אמנון אלדר - מנכ“ל רשת החינוך ”אמי“ת“

גב‘ ליאורה מינקה - יו“ר ”אמונה“
מר ישראל גלון - מנהל האגף לפרחים והנדסת הצומח, 

משרד החקלאות, פיתוח הכפר
מר אפרים אנטמן - ממונה שמיטה ארצי, המשרד 

לשירותי דת 

ובמעמד:
הרב אלי בן דהן - סגן שר המשרד לשירותי דת
מר אלחנן גלט - מנכ“ל המשרד לשירותי דת

מר אלי אסקוזידו - ראש המועצה האזורית ”נחל שורק“
מר אמיר אלמושנינו - מנהל מחלקת החינוך המועצה 

האזורית ”נחל שורק“
מר שאול גולדשטיין - יו“ר הנהלת ”רשות הטבע והגנים“.

האמנה תופץ במערכת החינוך ועל פי התוכנית יתקיים בכל בי“ס 
אירוע חינוכי בחודש אלול לפני ראש השנה תשע“ה שבו יחתמו 
עליה: הנהלת ביה“ס, נציגי הורים, נציגי ציבור ונציגי התלמידים. 

לאחר ההחתמה תוצב האמנה במקום בולט לעיון ולהטמעת הנושא.

נעילה 16:00

כנס היערכות ארצי
ותערוכת ענק לקראת

שנת השמיטה ה‘תשע“ה

בסיום הטקס תחולק ה“אמנה“ למשתתפי הכנס.

טקס ההכרזה והחתימה
על ”אמנת השמיטה“

מדינת ישראל

משרד החקלאות
ופיתוח הכפר

שנת שמיטה תשע“הועדת השמיטה

המשרד לשירותי דת משרד החינוך

מינהל חברה ונוער מינהל החינוך הדתי



בס“ד

אנו מתכבדים להזמינכם לכנס ארצי ולתערוכת ענק של 
חומרי למידה לקראת שנת השמיטה ה‘תשע“ה.

הכנס יתקיים בע“ה ביום חמישי ז‘ בסיוון תשע“ד (אסרו 
חג שבועות) 05.06.14, בין השעות 17:00-09:00, בהיכל 

התרבות של היישוב ”יד בנימין“.

מטרת הכנס להיערך כראוי ולהצטייד בידע ובחומרי 
למידה אשר יסייעו בידי מנהיגי החינוך, רבני בתי הספר, 
המחנכים והמורים לקראת שנת השמיטה הבאה עלינו 

לטובה.

דרכי הגעה:
בתחבורה ציבורית: מירושלים קווים 443 ,437 ,438, 446.

מבאר שבע 443 ,446. מאשדוד 438. מאשקלון 437.
מתל אביב 310, 301.

ברכב פרטי: לבאים מלטרון: יציאה לכביש 3 עד יד בנימין.
לבאים בכביש 6: יציאה במחלף שורק.

בכנס:

   הרצאות וסדנאות בהשתתפות מומחים בתחומים השונים.

   תערוכת ענק של חומרי למידה וערכות חינוכיות בנושא
   השמיטה - התערוכה פתוחה בין השעות 17:00-09:00.

   מעמד הכרזה וחתימה על ”אמנת השמיטה“, בהשתתפות
   רבנים, אישי ציבור ומנהיגי חינוך.

 

  

 

 ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית, ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ“ (ויקרא כה, ד)

”אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא 
השמיטה על האומה בכללה“

(הרב אברהם יצחק הכהן קוק - ההקדמה ל“שבת הארץ“)

קבלת פנים, כיבוד קל ורישום

התכנסות ב“היכל התרבות“

ברכות:

מר אבי וורצמן - סגן שר החינוך

הרב אברהם גיסר - רב היישוב ”עפרה“ ויו“ר 
מועצת חמ“ד

מר ארז אשל - ראש מינהל חברה ונוער - משרד 
החינוך

ד“ר אברהם ליפשיץ - ראש מינהל החינוך הדתי 
- משרד החינוך

מפגשמיטה:

הרב יעקב אריאל - הרב הראשי לרמת גן: הערך 
החינוכי של שנת השמיטה

מר דב אלבוים - סופר ומרצה לפילוסופיה יהודית: 
השמיטה כערך יסוד בלקסיקון היהודי

אתנחתא מוזיקלית - צוות ”צלילים בין אדם למקום“

רב שיח על הנושא: מהי שמיטה בשבילי? בהנחיית 
הרב ד“ר יוחאי רודיק - מפמ“ר ”מחשבת ישראל“ 

ויו“ר ועדת השמיטה של החינוך הדתי.

משתתפים:
הרב אלישע וישליצקי - ראש בית המדרש ”מהות“: 

”שמיטה בהיבט הערכי“.

הרב יוסף צבי רימון - ראש בית המדרש להלכה ”אלון 
שבות“: ”מסע לארץ השמיטה“.

הרב שניאור זלמן רווח - ראש מכון המצוות התלויות 
בארץ ”בית עוזיאל“: ”החזרת השמיטה ליושנה“.

סדר היום:

9:00

10:00

10:30

11:00

11:15

12:30

12:45

טקס ההכרזה והחתימה על אמנת השמיטה 
ב“היכל התרבות“ (פרטים מעבר לדף):

מר נחמיה רפל - מזכ“ל הקיבוץ הדתי: ”שמיטה 
במישור החקלאי“.

מר אוריאל לדרברג - מנכ“ל עמותת ”פעמונים“: 
”שמיטת כספים בימינו, זה אפשרי!“.

מר שמעון כהנר (קצ‘ה) - נווה איתן : ”ארץ ישראל 
והחקלאות קשורים זה בזה“.

גב‘ עינט קרמר - מנהלת ”טבע עברי“: ”שמיטה 
ישראלית הזדמנות של פעם בשבע שנים“.

אתנחתא מוזיקלית - צוות ”צלילים בין אדם למקום“

תפילת מנחה וארוחת צהריים - מזנון פתוח 
במרפסת ההיכל

מושבים מקבילים - קבוצות דיון (בבניין המתנ“ס):

1. ”אני לא חקלאי, מה זו שמיטה עבורי?“ / בית המדרש 
”מהות“ - בהנחיית הרב זאב הס, מנהל בית המדרש

2. ”ט“ו בשבט כל השנה - הכרת הטוב ומחוייבות 
לסביבה בשנת השמיטה“ / טבע עברי והרשת הירוקה - 

בהנחיית אריק הר זהב ואפרת וולנברג 

3. ”הרב שאול ישראלי כמוביל בתחום המצוות התלויות 
בארץ“ / מכון התורה והארץ - בהנחיית הרב יהודה 

עמיחי והרב שמואל כץ 

4. ”השמיטה במטלת הביצוע באזרחות“ / מרכז 
”יסודות“ - בהנחיית יעל אלון  

5. ”שנה של תיקון עולם - שנת השמיטה במקצוע 
תרבות ישראל ומורשתו“ / המדרשה באורנים  ומדרשת 

הרצוג - בהנחיית נירה נחליאל

6. ”בחזרה לעתיד - שמיטה בשנות ה-2000“  / מדרשת 
תורה ועבודה - בהנחיית לימור ספראי

7. ”הבשורה החברתית של השמיטה - אורות מחכמי 
המזרח“ / כי“ח - בהנחיית אירית חפץ

8. ”שמיטת אחים“ וקטעי הצגה נוספים /  תיאטרון 
”אספקלריא“ בניהולו של מר חגי לובר

13:45

15:00


