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מהדורה מיוחדת לכבוד שנת השמיטה תשע”ה

מזכרת בתיה )עקרון( בסכנת הכחדה
כתבנו במושבות יהודה מדווח: פקיד הברון אלפונס בלוך מחריף 
את גזרותיו נגד מייסדי מזכרת בתיה השובתים בשמיטת תרמ”ט 

)1889( והורה על סגירת באר המים ובית המרקחת במושבה. 

חרפת  סובלת  המושבה 
הדפתריה  מחלת  רעב, 
ברבים  פגעו  והמלריה 
לחלקם  המושבה,  מבני 
עדיין נשקפת סכנת חיים. 
פה  החליטו  המייסדים 
ללחצי  להיכנע  לא  אחד 
לקיים  ולהמשיך  בלוך 

את מצוות השמיטה.

“ביותר חביבים בעיני אחינו בני המושבה מזכרת בתיה 
מצוות  לקיים  נפשם  בחירוף  התנדבו  אשר  )עקרון( 
השמיטה כהלכתה מבלי לבקש חשבונות רבים... ואלמלא 
השמיטה  מצוות  את  לקיים  אלא  המושבה  נוסדה  לא 
דיינו.” )ר’ שמואל שולמאן, ה”חבצלת” תרמ”ט גליון 35(

הרחוב הראשי של מזכרת בתיה בראשיתה. משמאל - בית הכנסת 
הראשון )מקום מחלקת החינוך ברח’ רוטשילד כיום(

גיליון מס’ 35
ערב סוכות תשע”ה 8.10.14



לקראת שמיטת תרמ”ט, מחשש להתמוטטות המושבות 
החדשות בארץ, ניתן היתר על ידי גדולי התורה בחו”ל 
למכירת אדמת ארץ ישראל לנוכרים על מנת להפקיע 
את  לאפשר  כך  ידי  ועל  מקדושתם  הארץ  פירות  את 
המשך עבודת האדמה בתנאים מסוימים בשנת השמיטה. 
יצא  ההיתר  מתן  על  הפרסום  מועד  לאחר  מה  זמן 
ירושלים האוסר על עבודת האדמה  פסק מטעם רבני 
בשמיטה. מזכרת בתיה )עקרון( היתה למעשה המושבה 
היחידה בארץ שכל תושביה נהגו כפסק רבני ירושלים. 
האדמה.  מעבודת  מייסדיה  שבתו  שלמה  שנה  במשך 
המיוחדת  היחסים  במערכת  משבר  יצרה  זו  עובדה 
שהיתה בינם ובין הברון רוטשילד והמושבה מצאה את 
מזכרת  הייתה  מכך  יוצא  כפועל  רעב.  בחרפת  עצמה 
ובעולם  בארץ  הציבורית  ההתעניינות  במרכז  בתיה 

היהודי כמתואר בעיתונות אותה תקופה.

מזכרת בתיה
שומרת שמיטה



“חבצלת” - עיתון עברי שיצא לאור בירושלים 
בין השנים 1911-1863 בעריכת ישראל דב פרומקין.

“הצבי” - עיתון עברי שיצא לאור בירושלים
בין השנים 1915-1884 בעריכת אליעזר בן יהודה.

“הצפירה” - עיתון עברי שיצא לאור בוורשה ובברלין
בין השנים 1931-1862 בעריכת חיים זליג סלונימסקי 

ונחום סוקולוב.
“המגיד” - שבועון עברי שיצא לאור בעיר ליק שבפרוסיה 
המזרחית, בברלין, בקרקוב ובווינה בין השנים 1903-1856 

בעריכת אליעזר ליפמן זילברמן ודוד גורדון.



פעילות חוויתית לתלמידים בנושא
השמיטה הראשונה במזכרת בתיה

בתוכנית:
סיור - סיור באתריה ההסטוריים של מושבת הברון מזכרת בתיה 
בעקבות מייסדי המושבה אשר היו הראשונים לקיים את מצוות 

השמיטה בארץ, לאחר 2000 שנות גלות.
סרטון - צפייה ודיון בסרט “השמיטה הראשונה” המתאר את 
מאבקם של מייסדי מזכרת בתיה מול פקידי הברון רוטשילד.

פעילות חוויתית - המתמקדת ברעיונות הערכיים של מצוות 
השמיטה ומשמעותה לימינו. 
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טל: 08-9340034 פקס: 08-9352454
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מזכרת בתיה פורחת!
למרות נבואות הזעם והחורבן כי שמירת השמיטה בשנת תרמ”ט 

תביא לחורבנה המוחלט של המושבה, 
כיום, 125 שנים מתום אותה שנת שמיטה, מזכרת בתיה משגשגת ופורחת

“ציוני דרך” מרכז סיור ולימוד השוכן במזכרת בתיה, שם לו למטרה 
להנחיל את ערכי הציונות ואהבת הארץ בקרב האוכלוסיות השונות, 
באמצעות סיורים וטיולים חווייתיים בנושאי ראשית הציונות, מורשת 

קרב, תנ”ך וטבע.
בין סיורינו:

ראשית הציונות - מושבות העלייה הראשונה-מזכרת בתיה, גדרה, 
נס ציונה, רחובות, ראשון לציון, זכרון יעקב ובנימינה.

יפו ונווה צדק - בעקבות סופרים ואנשי רוח.
מורשת קרב - חזית הדרום בתש”ח, הדרך לירושלים,

בעקבות נופלי המושבה מזכרת בתיה.
בעקבות התנ”ך - בעקבות יהושע, שמשון, דוד וגלית.
סיורי טבע - הרי ירושלים, שפלת יהודה, מישור החוף, 

הכרמל והגלבוע.

למידע נוסף הכנסו 
לאתר שלנו או 
סירקו את הקוד
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