
הזדמנות של
פעם בשמיטה

מלווים לנדיבי ארץ ומקיימים 
מצוות שמיטת כספים בהידור

ניתן
להלוות ולשמוט 

מכספי
מעשר

שאלות 
נפוצות

רעיון יפה, המצאה שלכם?
מצוות  את  לקיים  להשתדל  ההידור  את  שמזכיר  הראשון 
ההלוואות  כל  את  לכלול  ולא  כמאמרה,  הכספים  שמיטת 
את  לקחנו  רק  אנחנו  חי.  איש  הבן  הוא  הפרוזבול,  בטופס 
הולך,  הכסף  שלשמן  במטרות  הן  אותה,  ושכללנו  השיטה 
שהן קרובות יותר למגמת התורה במצוות שמיטת כספים, והן 
בהיקף של הכספים שבמיזם. כבר לא מדובר בסכומים קטנים 
את  למשפחות  ומשנים  הציבור  מן  שנאספים  במליונים  אלא 

החיים מקצה לקצה.

במה אתם שונים מכל מיזם תרומות אחר?
פעם  של  במצוה  שותפים  להיות  לכם  מציע  המיזם  ראשית 
בשבע שנים. רבים מאיתנו עברו את כל שנת השמיטה מבלי 
לגעת באמת בשמיטה ובערכיה, וכעת יש לנו את ההזדמנות 

להיות חלק ממנה.

מיזמי  מכל  לחלוטים  שונה  במיזם  מדובר  הפרקטית  ברמה 
למשפחה  לעזור  דואגים  כלל  בדרך  היום-יומיים.  התרומות 
מדובר  כעת  אולם  המים,  מעל  הראש  את  להרים  לאוכל, 
למעגל  מחוץ  אל  מלווים משפחות  אנו   – חיים  משנה  במיזם 
העוני, נותנים להן את האפשרות לפתוח דף חדש! מי ששותף 
לתהליך הזה זוכה להיות שותף בכל ההצלחה של המשפחה 
מעתה ואילך. זו ייחודיותה של מצות שמיטת הכספים בשונה 

משאר מצוות הצדקה ומתנות העניים הנוהגות בכל שנה.

מי עומד מאחורי המיזם?
והארץ,  התורה  מכון  בין  פעולה  שיתוף  עומד  המיזם  מאחרי 
הצדקה  לארגון  בארץ,  התלויות  המצוות  בהטמעת  העוסק 
הפעולה  שיתוף  וחסד.  בצדקה  שנה  בכל  שעסוק  ‘מקימי’, 
והיכרותו  ׳מקימי׳,  ארגון  של  המקצועיות  יכולותיו  בין  משלב 
התורניים  הקריטריונים  עם  יחד  הזמן,  לאורך  המשפחות  עם 
ינתן  שהכסף  שמוודא  והארץ,  התורה  מכון  של  והמעשיים 

למטרות הנדרשות.

זו השמיטה הרביעית שמיזם נדיבי ארץ פועל, והוא קיבל את 
ברכתם של גדולי הדור.

רוצה לעזור לשכנים שלך 
 להשתקם כלכלית 
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שמיטת  מצות  אך  רבים,  חברתיים  מימדים  לשמיטה 
חיים  לשינוי  פוטנציאל  בעלת  היא  שבסופה  הכספים 

למשפחות שלמות!
בכלכלה המודרנית שמיטת הכספים לא יכולה להתקיים כמאמרה אך כדי 
לשמור על המצווה הזו הוקם מיזם – נדיבי ארץ. המיזם מתקיים זה השמיטה 

הרביעית, והוא שם לו למטרה ליישם את רעיון שמיטת הכספים בימינו.

נדיבי ארץ
מי אנחנו?

מצות עשה מן התורה להלוות כסף לעני, מדובר במצוה 
משמעותית מאוד עד שכתב עליה הרמב”ם )עשה קצז(:

מצוות  מכל  מחוייבת  ויותר  חזקה  היותר  מצוה  “וזה 
צדקה”.

את  לקיים  כדי  יחד  מתאגדים  ויחידים  משפחות  אלפי 
הענקת   – הראשון  השלב  בעוצמה,  הכספים  שמיטת 
השמיטה  שבסיום  בידיעה  ארץ,  נדיבי  למיזם  הלוואה 
כספי ההלוואה יישמטו ויישארו ברשות קרן נדיבי ארץ.

כמה להלוות? איש כנדבת ידו.

– מדובר בהזדמנות של פעם בשבע שנים! שווה  זכרו 
להיות שותף משמעותי!

אלול  חודש  סוף  השמיטה,  שנת  בסיום  התורה  פי  על 
התשפב, כל ההלוואות שעדיין לא נפרעו – מושמטים, 
בטלים, והלווה פטור מלשלמם. בתאריך זה גם ההלוואה 
שנתתם לקרן נדיבי ארץ תישמט, כלומר – החוב יתבטל 
אתם  כך  ארץ.  נדיבי  לקרן  שייך  יהיה  הכסף  וממילא 
נכנסים לראש השנה כשאתם מצוידים במצוה נוספת – 

מצות שמיטת כספים.

לעשות  צריכים  אינכם  יישמטו  ההלוואה  שכספי  כדי 
דבר. אנחנו נדאג לכך שהם לא יכללו בפרוזבול שעליו 
תחתמו בסוף השנה, כך שתקיימו את המצוה בוודאות!

שומטים
בסוף שנת השמיטה 

ההלוואה תשמט

מלווים
אלפי אנשים מתאגדים לקיים

מצוות שמיטת כספים

באמצעות מצות שמיטת כספים העניקה התורה לכל 
אחד את האפשרות לצאת לדרך כלכלית חדשה, ללא 
בכסף  משתמשים  אנו  שלשמה  המטרה  זו  חובות! 

שנצבר בקרן נדיבי ארץ. 

נבחרות  ‘מקימי’,  הצדקה  ארגון  עם  פעולה  בשיתוף 
שמפריד  ומה  כלכלי,  ליווי  שקיבלו  משפחות  בקפידה 
ביניהן ובין עצמאות כלכלית הם החובות שרובצים עליהן. 
נציגים מקרן נדיבי ארץ פונים לנושים )בנקים וכדומה( 
ומציעים להם להגיע להסדרי חוב, כך שתמורת פרעון 

חלק מן החוב - יימחק החוב כולו.

על פי הנסיון אנו מצליחים להגיע להסדרים ביחס של 1 
ל-3, כלומר: כל שקל שלכם מוחק למעשה כשלשה 

שקלים של חוב!

 מקיימים מצוות
שמיטת כספים

הכסף יועבר לכיסוי חובות ויציאה 
ממעגל העוני של משפחות 

בתהליך הבראה כלכלי

שמיטת 
הכספים שלך
מצילה אותם!

אז איך זה עובד?
פשוט, בשלשה שלבים:


