
  

  "קרן השביעית"האמת על כל 

  

" קרן השביעית", א"סוכן בשנת השביעית תש, ח"בבדיקה שנערכה בשנת השמיטה תשס  .א

כאילו שכל הרשימה הארוכה של , מפרסמים בפרוספקטים שלהם את כל ישובי ומושבי הארץ

 .הישובים והמושבים נתמכים על ידם

, מפרסמת" קרן השביעית"נתברר שרובם של הישובים ש, מקיפהיסודית ואחר בדיקה , כאמור

  !הם שקר גמור, וכל הפרסומים שכאילו הם נתמכים על ידה, אינם נתמכים על ידם כלל וכלל

קרן ", א"בשנת השביעית תשס, ישוב המשתייך לציבור המזרחי, באחד מהישובים בחבל יבנה  .ב

תמכים ובתנאי שיחתמו שהם נ, חד פעמי לכל חקלאי ₪ 500הציעו לחקלאים שם " השביעית

אנו שומרים שמיטה : באומרם, חברי המושב דחו את ההצעה בבוז". קרן השביעית"י "ע

" קרן השביעית"דבר זה לא מנע מ  .ולא חתמו להם, ואין לנו צורך בתמיכה הזאת, ה"בלא

 .דהלפרסם גם ישוב זה בין הנתמכים על י

מתפרנסים מעיסוקים , שרובם המוחלט של החקלאים, המצב כיום בחקלאות ברחבי הארץ  .ג

, דבש, מכונאים, הדברה, מסגרות, נגרות, כגון. נוספים שאינם שייכים לעבודת הקרקע

מבדיקה שנערכה בעשרות . ב"או שכירים וכיו, או מנהלי עסקים בעיר הסמוכה, חלב, ביצים

רובם המוחלט אינם , י אחד המכונים הגדולים בארץ"עוהתפרסם ערך נוכן מסקר ש, ישובים

שענף , המה חקלאים עשירים, והמיעוט שמתבסס על חקלאות, מתבססים על חקלאות כלל

 .לכל חודש ₪ת מכניס להם מעל חמישים אלף החקלאו

למרות שמקום , ברור הדבר שאין שום סיבה וצורך לתמוך בכל אלו שפרנסתם אינה החקלאות  .ד

ש להם אם י, מושבתות בשביעיתששדותיהם ולמרות שיש בחלקם , מגורם הוא מושב חקלאי

שברשותם מאות , אותם חקלאים עתירי ממוןאת  כך גם, מכובדת מעסקאות אחרותפרנסה 

 .להחזיק את כל עולם התורה ממעשר הכספים שלהםהם יכולים ו, דונמים

וכל חקלאי , קלאים שומרי שביעיתיוני שקלים לחמל, המדינה מקציבה בכל שנת השמיטה  .ה

 .מקבל תמיכה חודשית מקופת השמיטה שמקציבה המדינה, ששומר שמיטה

מתרומות של , היא קופה שמגלגלת בכל שמיטה עשרות מליוני שקלים, "קרן השביעית"  .ו

י משפחה מסויימת המשתייכת לחוג "הקופה מנוהלת ע. בארץ ישראל ובגולה, הציבור החרדי

 .ואינם נצרכים למסור שום דין וחשבון לאף אדם ולאף גורם, ויים בציבור החסידימס

. את הדברים הבאים, סיפר לכותב השורות, "קרן השביעית"אחד מהרבנים חברי הוועדה של 

ראיתי שצריכים אותי רק לצורך , "קרן השביעית"עדת מיד כאשר הכניסו אותי כחבר ו: ל"וז

ומי אינו , מי נצרך לחלוקה, כוונה לערב אותי בהחלטות הקופה ואין להם שום, פירסום שמי

כמה כסף , שאלתי כמה וכמה פעמים, במהלך שנת השמיטה. 'גובה התמיכה וכו, נצרך לתמיכה

, וגובה התמיכה בהם, וכן התעניינתי אלו חקלאים מקבלים תמיכה, נכנס מהמגביות השונות

ואל  ,אין זה עניינך: נו לי כךע, רור העניןכאשר לא הרפיתי בבי, ודחו אותי בתירוצי סרק

  .תתערב במה שלא מערבים אותך

לא עבר זמן רב עד , "קרן השביעית"יותר לא נקראתי לאסיפות רבנים של , מאז והלאה

  .והדברים מבהילים. ל"עכ". קרן השביעית"שמחקו את שמי מוועדת הרבנים של 

אשר , א"ליטש ובסקימישקהינו הרב חזקיהו , "קרן השביעית"אחד מהדרשנים הקבועים עבור   .ז

אברכים קבוצת בשיחה שקיימו איתו ". השביעיתקרן "למעשה הוא אחד הגובים העיקריים של 



בגביית הכספים " קרן השביעית"שעיקר פעילות של , ברורותאמר , א"בשנת השמיטה תשס

אברכים  ,"קרן השביעית"הם אלו שנתבעים ונותנים העיקריים של , יבור הליטאיזהו מהצ

שלכן , והוסיף ואמר ."קרן השביעית"קבע חודשית ל לצורך הוראת, צמצמים בהוצאות ביתםמ

 .משקיעים מאמצים רבים בגביה בעיקר בציבור בני התורה" קרן השביעית"ראשי ומנהלי 

ממה " קרן השביעית"מקבל ארבעים אחוזים מ, א"שליט ובסקימישקכי הרב חזקיהו , יש לציין

  .על ידי הדרשות והפעילות שלו שנכנס

, שלשה חקלאים מזרחיים, שלשה מהם חרדיים, חקלאים 9 - תומכת ב, "קרן השביעית"  .ח

, בכל אסיפה .שלהם" חלון ראוה"מעשה משמשים הם אשר ל, ושלושה קיבוצניקים חילונים

או , ומציגים אותם בפני הקהל, מביאים עמם מאלו החקלאים, בכל ביקור אצל גדולי ישראל

אותם , כאשר בגמר השמיטה. החקלאים הנתמכים על ידינונא ראו הנה , בפני גדולי התורה

כשילדי , ועל סוסים ועגלות, רכובים על טרקטורים, שכירים מסתובבים ברחובות בני ברק

 .ר מקדמים את פניהם בדגלים"תשב

 


