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 כרטיסיות סיפור בנושא שמיטה

 .  סיפור העוסקות בשנת השמיטה-חמישה כרטיסיות

רוב הסיפורים  . שתילים פרחים בעציצים ועוד, הפקרת הפירות?, מצוה חדשה -מצות שמיטה

 .מסתיימים בייחודה של ארץ ישראל שרק בה מתקיימת מצוות שמיטה

מאחר ופרטי מצווה זו הם  . כל סיפור הינו תחילתו של עיסוק בהיבט אחר השייך לשנת שמיטה

 .  נלקטו רק ההלכות הנוגעות לעולמו של הילד בגיל הרך, רבים ומורכבים

והגננת תבחר את אלה המתאימות  , יוצעו הצעות שונות ללימוד הלכות אלו בצורה חווייתית

 .'לגיל הילדים וכדו, (מושב, עיר)לאוכלוסיית הגן שלה בהתייחס למקום מגורים 
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 עבודה על מידת הוותרנות                                                      

 :בין אדם לחברו

 דאגה לעניים

 שוויון

 יצירת אחדות בעם ישראל

 :בין אדם לארצו

 מנוחה לאדמת הקודש

 :בין אדם למקום

 'בטחון בה•

 'הכרה באדנות ה•

 מצווה חדשה:  הסיפור



המלאכה  
 החקלאית

 אינה מוזכרת בתורה

           -לאקומיי
קיום הצמח כדי  

 ינזקשלא 

 מותרת

  - לאברויי
 השבחה וחיזוק

 אסורה

 :    מוזכרת בתורה

-קטיפת היבול
 בצירה, קצירה

מותרת רק 
בכמות קטנה  
ובשינוי  צורת  

 הקטיפה

-הצמחת היבול
 זמירה, זריעה

 אסורה

 .  בכמות ובצורת הקטיפה -מותרת בשינוי ( יבול רב שנתי) ובצירה ( יבול חד שנתי)קצירה 



קדושת  
פירות  
 שביעית

לא  
 לסחור

לא  
 להפסיד

 ליצאלא 
רק 

שימוש 
 מקובל

 לבער

 להפקיר
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 אהבה ושקידה בתורה
 ,אבי, אבי

,                            עוד מתנגנים בלבבי

,  עת קריאת שכווי, צלילים משחר

,                                קול זמרה, מנגינה

,                        מלוה נענוע על דף גמרא

מנגינה שנולדה בארץ לא זרועה                  

 מנגינה מחממת ברוסיה הקפואה

כמה ערבים הצלילים מתנגנים                 

 נשאוני עמם לעולמות עליונים

,      למלאכת החול... והניגון מלווהו 

,              מתנגנים, כמה ערבים הצלילים

                        לא הזדקנו בחלוף השנים

תש קולם                 לא, נס ליחם לא

"" ".                  תלמוד תורה כנגד כולם"

 יתנגנו הם לנצח בחלל העולם



 חינוך הדור הצעיר

 עד שיבה, זכית להרביץ תורה"

 "לנוער צמא בין כתלי הישיבה 



 "שפתותיו שושנים"
אבי                                                  , אבי

,                                       עוד נפעם לבבי

לזכרך בצניעות עולה על במה                            

בנעימה תמימה                        , פותח בשקט

 .משתררת דממה, מאותו רגע

הקהל מקשיב מתקרב מצטופף                        

,                    שוטף סוחף, הרעיון קולח

חוצב להבות                       -והקול כבר הפך 

ומפיך דוברים נביאים ואבות                            

.                              להבה, ופניך רשפי אש

לפתע נשזר חוט עדוד ותקווה                            

,                  לאומה הדווה, לאומה הסחופה

 ויוצאים במחול פסוקי נחמה

זכית להרים קרן ישראל                     

ועדיין  .וחּוזקה האמונה בביאת הגואל

                                -מהדהד ונשמע 

 ...קולך ברמה

 

  



"                                       עם בשדות"עם ה
 במצוות התלויות בארץ פוסק הלכה

ת ָאבֹות" דַּ ֶאֶרץ ֶחמְּ ֹּה בְּ  פ

וֹות קְּ תִּ נָה ָכל הַּ מְּ גַּשֵּׁ תְּ  ,תִּ

ֹּר ֹּה נִּצ יֶה ּופ ֹּה נִּחְּ  ,פ

רֹור יֵּׁי דְּ ֹּהַּר חַּ יֵּׁי ז  ,חַּ

ינָה ׁשֹוָרה כִּ שְּ הֵּׁא הַּ ֹּה תְּ  ,פ

תֹוָרה ת הַּ פַּ ח גַּם שְּ רַּ פְּ ֹּה תִּ  .פ

 

 ,נִּיר, נִּיר, נִּירּו נִּיר

יר ירּו ׁשִּ יר, ׁשִּ יר, ׁשִּ  ,ׁשִּ

 ,גִּיל, גִּיל, גִּילּו גִּיל

נֵּׁצּו נִָּצנִּים ָבר הֵּׁ  .כְּ

 

 





 ועטו עט סופר מהיר
,                                    אבי, אבי

,                          מצטייר אתה כה ברור בלבבי

רכון על מחברת משחר עד ערביים                    

 .הנה על האבניים -ספר חדש 

כתוב                       –והכול בכתב עט סופר 

כשהוא טובל בדיו הרטוב                  

,                      כתב עט סופר חרוץ ומהיר

 .אבא כותב מתקן ומעיר

                   -ועוד מעט יבוא ויגיע 

.                הגיליון הראשון כדי להגיה

לילות כימים                      , ושוב לילות

נערמים                  , והגיליונות רבים הם

הפתעה                     –עד אשר יום אחד 

 .בכריכה נאה -בידי אבא ספר 



 נגילה ונשמחה בו' זה היום עשה ה



 עז, אבי, אבי עזר כנגדו

,                                        אבי, אבי

,                              שמורים מראות בלבבי

לא ימושו מעמי                                                  

 .                                       איך דאגת לאמי

,                                          בידך הלוטפת

,                            ברוך את אמא עוטפת

בידך התומכת                                            

.                          כל עמל אינה חוסכת

,                                בלשונך המבורכת

 .                      שלוה ונחישות כורכת

ברגיעה ומתינות                                    

 ובאין קץ סבלנות

בנכונות למלא כל משאלה נצורה                  

 .עד גמירא, על כל תגיה

במאור פנים ונפש חפצה                                                    -שאת הכל  -ועל הכל 

 .שאמא תהיה מרוצה -ובלבד 

  



 איש משפחה אוהב ומסור
 ,  אבי, י אבאבי

,                                          אבי, אבי

,                          עוד שמורים בלבבי

,                          זיכרונות ילדות שובבה

כשעדיין לא זרקה בך שיבה                      

גם בעסקי משובה    , הלאיתיך בדאגותיי

.        בלי תשובה, מעולם, ולא הותרת אותי

 .כמה הייתי מרגישה חשובה

הנצה ילדותי בין ניצנים                              , זכורתני

של הקומקוט הלימקוט והרימונים          

הטעמתני בטעם פירות בכורים                      

 בעליצות נעורים, מגננו קטפת

יחד ישבנו בצל קזוארינה                            

.                      חלקנו בנינו פלחי מנדרינה

הטעמתני גם טעם מפרשים עמוקים      

 .בערבי ימי מבחנים מעיקים

 



 !!!לעבודה... ועכשיו



 והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים



 מטרות
באמצעות  " והיו עיניך רואות את מוריך"הילדים יכירו את דמותו של הרב בבחינת •

   .הסיפורים עליו

 

 הילדים יפנימו את הליכות הרב שאול ישראלי••

 

 הילדים יאהבו ויוקירו את ארץ ישראל•

 

 .הילדים יכירו חלק ממצוות התלויות בארץ•

 

 

 



 סיפור לכל ילד
 

להפתעתם                                                     , הלכו הילדים בעקבות הרב.              הכריז מרדכי" הרב ישראלי מגיע"

הוא                                                         . כל הילדים הפסיקו את המשחק ופינו את     לא הלך הרב לכוון בית הכנסת

הוא הלך לרפת                                                . הם הביטו בכבוד על הרב          פנה לכוון אחר לגמרי. הדרך לרב

 .    של תנחום.                                         הצועד ברחוב

"                                                            ?האם רצית להתייעץ איתי, תנחום"שאל מאיר הקטן את        " ?לאן הולך הרב"

?                                                           שאל הרב את הרפתן.                                                   נחמה

שהוא הולך ללמוד תורה בבית                                                        , נראה לי"

 .ענתה חגית" הכנסת

 

ֶדה"הסיפור זהו קטע קצר מ ש ָ ָהָרב יְִשָרֵאִלי  "ספר שהוא אחד מששת הסיפורים ב" ָהָרב יְִשָרֵאִלי בַּ

אסופת הסיפורים על הרב ישראלי תביא מקצת קורות  . ד"שיחולק לכל ילד בגני החמ" ְבֶאֶרץ ֶחְמָדה

בסופו של הסיפור יוצעו  . חייו ובעיקר את פועלו בצורה חווייתית ותואמת התפתחות לגיל הרך

 .להורים הצעות להעשרת הקריאה בצוותא עם ילדיהם



 הרב ישראלי בשדה
ֲחקּו ָבְרחֹוב"ָהרֹא  יְַלֵדי ְכַפר . ָהיָה ִלְפנֵי ָשנִיםזה  ִֹ ת ַהַכדּור ַלֲחֵברֹו ִלזְרֹקָמְרֳדַכי ִתְכנֵן . ֵהם ָעְמדּו ְבַמְעגָל ּוָמְסרּו ַכּדּור ז ה ָלז ה. ה ש ת ָהַרב יְִשְרֵאִלי הֹוֵלְך ִלְקָראָתם, א  ַתע הּוא ָרָאה א                                                                                                                                                                                                                                         .                                                      ַאְך ְלפ 

                                                                                                                                                                                                                        .                                                        ִהְכִריז ָמְרֳּדַכי ְבקֹול!" ָהַרב יְִשְרֵאִלי ַמגִיע! ָהַרב יְִשְרֵאִלי ַמגִיע"

ְך ָלַרב ר  ת ַהּד  ת ַהִמְשָחק ּוִפּנּו א                                                                               .                                                   ֵהם ִהִביטּו ְבָכבֹוד ַעל ָהַרב ַהצֹוֵעד ָבְרחֹוב. ָכל ַהיְָלִדים ִהְפִסיקּו ִמיָד א 

ת ַחגִית" ?ְלָאן הֹוֵלְך ָהַרב"                                                                                                                                             .                                                                               ָשַאל ֵמִאיר ַהָקָטן א 

הּוא הֹוֵלְך ִלְלמֹד תֹוָרה ְבֵבית ַהְכנ ס ת" ה ִלי ש   .ָענְָתה ַחגִית" ,נְִרא 

ל ַתנְחּום. הּוא ָפנָה ְלכִּוּון ַאֵחר ְלַגְמֵרי. ֹלא ָהַלְך ָהַרב ְלכִּוּון ֵבית ַהְכנ ס ת, ְלַהְפָתָעָתם. ִמתֹוְך ַסְקָרנּות ָהְלכּו ַהיְָלִדים ְבִעְקבֹות ָהַרב פ ת ש  .                                                                            הּוא ָהַלְך ָלר 

ל ָהַרְפָתן" ?ִאִתי ְלִהְתיֵַעץָהִאם ָרִציָת , ַתנְחּום"                                                                                                                                     .                                                                  ָפנָה ָהַרב א 

ִלי. ֵכן" פ ת ַהֲחָדָשה ש  .                                                                                                              ָשַאל ַתנְחּום" ?ָהִאם מּוָתר ִלי ַלֲחֹלב אֹוָתן גַם ְבַשָבת. ָצִריך ַלֲחֹלב אֹוָתן ְבָכל יֹום. ָקנִיִתי ָפרֹות ָלר 

                                                                                                                                                                              .                                                                                ָאַמר ָהַרב" ,ָאסּור ַלֲחֹלב ָפָרה ְבַשָבת"

ֱחֹלבִאם ֹלא "                                                                         .                                                                  ָאַמר לֹו ַתנְחּום"  ,ֵהן ְתְסבְֹלנָה ִמְכֵאִבים ְויִָגֵרם ָלה ן ַצַער ַבֲעֵלי ַחיִים, אֹוָתן א 

ת ַהָפָרה ְבַשָבת" ב. "ָענָה ָהַרב" ,ִבְגַלל ַצַער ַבֲעֵלי ַחיִים מּוָתר ַלֲחֹלב א  ר  נִָפגֵש ָהע   ."  ֲאַלֵמד אֹוְתָך ֵכיָצד מּוָתר ַלֲחֹלב  ְבַשָבת, ְכש 



ָשדֹות  וּון הַּ כִּ ָהֶרֶפת וְָּהלְַּך לְּ ב מֵּׁ זֵּׁם . יָָצא ָהרַּ פַּ עּו אֹותֹו מְּ ים ָׁשמְּ יְָּלדִּ הַּ

יר  שִּ ית ֶאת הַּ יׁשִּ ָעי"ֲחרִּ ֲעׁשֻׁ ָך ׁשַּ        ."                                                                                                                           לּולֵּׁי תֹוָרתְּ

כְָּׁשו" ב עַּ ָרנּות" ?לְָּאן הֹולְֵּׁך ָהרַּ קְּ ָקָטן בְּסַּ יר הַּ אִּ  .                                ָׁשַאל מֵּׁ

נַּס לַָּשֶדה ֶׁשל יְּהּוָדה ב נִּכְּ .                                                                                                           ָהרַּ

לִּי"  אֵּׁ רְּ ב יִּשְּ י בַָּשֶדה, ָהרַּ תִּ לְּ יְָּרקֹות ֶׁשגִּדַּ ֹּל ֶאת הַּ ׁש ֶׁשָאסּור ֶלֱאכ " ,ֲאנִּי חֹוׁשֵּׁ

עַּר ר יְּהּוָדה בְּצַּ .                                                                      ָאמַּ

ב ָכְך" ָתה חֹושֵּׁ דּועַּ אַּ לִּיָאה" ?מַּ פְּ ב בִּ .                                                                                          ָׁשַאל ָהרַּ

גְָּבנִּיָה" ים ֶׁשל עַּ זְָּרעִּ ֹּד לִּ א פֹון ָקרֹוב מְּ ָלפְּ ים ֶׁשל מְּ י בְָּטעּות זְָּרעִּ תִּ עְּ " ,זָרַּ

פֹונִּים  ָלפְּ מְּ ים ֶׁשל הַּ פּופִּ צְּ ים הצמודים הַּ יחִּ שִּ ל הַּ בִּיעַּ עַּ צְּ ר יְּהּוָדה וְּהִּ ָאמַּ

גְָּבנִּיֹות ָהעַּ .                                                                                וְּ

ּסּור כִּלְַּאיִּם" ם זֶה אִּ ָאגָה" ?ָהאִּ דְּ ב בִּ .                                                                         הּוא ָׁשַאל ֶאת ָהרַּ

ים יחִּ שִּ ל הַּ כֵּׁל עַּ תַּ סְּ ב הִּ ין  . ָהרַּ ָחק בֵּׁ ֶמרְּ ד ֶאת הַּ גֵּׁל ּוָמדַּ רְּ כִּיס סַּ הַּ יא מֵּׁ הּוא הֹוצִּ

ים יחִּ שִּ .                                                                                הַּ

ֹּל אֹוָתם" ב" ,מּוָתר ֶלֱאכ ק ָהרַּ ילִּים ֶׁשל  . "ָפסַּ תִּ שְּ ר בֵּׁין הַּ ים ָגדֵּׁ ְך ָעֶליָך ָלשִּ אַּ

גְָּבנִּיֹות ילִּים ֶׁשל ָהעַּ תִּ שְּ ין הַּ בֵּׁ פֹונִּים לְּ ָלפְּ מְּ ינֵּׁיֶהם, הַּ ל בֵּׁ דֵּׁ יֶה ֶהבְּ י ֶׁשיִּהְּ דֵּׁ . כְּ

ֶׁשנִָּפגֵּׁׁש ָהֶעֶרב ים נָכֹון, כְּ עִּ יְך זֹורְּ בִּיר לְָּך אֵּׁ  ."ַאסְּ



כֹו רְּ דַּ יְך בְּ ׁשִּ מְּ ב הִּ ב וְַּאף הֵּׁם  . ָהרַּ ָפר ֶאת ָהרַּ כְּ י הַּ ֶדֶרְך ָעצְּרּו ַאנְּׁשֵּׁ ֶֹּרְך ָכל הַּ לְּא

ֲהָלָכה לֹות בַּ אֵּׁ ֶֹּרְך רּוחַּ . ָׁשֲאלּו אֹותֹו ׁשְּ א ָלנּות ּובְּ בְּ כָֻׁלם בְּסַּ ב ָענָה לְּ .                                                                                            ָהרַּ

ָחר אֻׁ ָבר מְּ ֹּעַּ . ָהיָה כְּ ק ָדה לִּׁשְּ ֶשֶמׁש ָעמְּ ב. הַּ י ָהרַּ ים ֶׁשָהלְּכּו ַאֲחרֵּׁ יְָּלדִּ , הַּ

יְּפּו עַּ תְּ הּוק ָגדֹול. הִּ ק פִּ הֵּׁ ָקָטן פִּ יר הַּ אִּ         .                                                                                                                             מֵּׁ

ֹּן. ֲאנִּי ָעיֵּׁף" ֶפה" ,ֲאנִּי רֹוֶצה לִּיׁש בַּע לַּ נִּיס ֶאת ָהֶאצְּ כְּ ר וְּהִּ .                                                              הּוא ָאמַּ

י ָלנּוחַּ " דֵּׁ יִּת ֶׁשלֹו כְּ בַּ ב יֵּׁלְֵּׁך לַּ ֶאה לִּי ֶׁשגַּם ָהרַּ ֳדכַּי" ,נִּרְּ ר ָמרְּ .                                                                  ָאמַּ

ב  ס? לַָּשֶדה -לְָּאן יֵּׁלֵּׁך ָהרַּ דֵּׁ רְּ פַּ בַּית ֶׁשלֹו?  לַּ י ָלנּוחַּ בַּ  ?            אֹו אּולַּ

    !                                                                                                                             ֹלא ָוֹלא

ֹּד תֹוָרה יל לִּלְּמ חִּ תְּ נֶֶסת וְּהִּ כְּ ית הַּ בֵּׁ ָצמּוד לְּ ֶחֶדר ָקָטן הַּ נַּס לְּ ב נִּכְּ נְּחּום  . ָהרַּ תַּ

ָליו לְּלִּמּוד ף אֵּׁ ָטרֵּׁ צְּ ָתן הִּ פְּ קֹות, ָהרַּ ָמה דַּ ר כַּ ָשֶדה  . לְַּאחַּ הַּ גִּיעַּ מֵּׁ גַּם יְּהּוָדה הִּ

ָמם ֹּד עִּ י לִּלְּמ דֵּׁ ב -ַאט. כְּ ֹּד עִּם ָהרַּ בְּצּו ָכל ָהעַּם ֶׁשבַָּשדֹות לִּלְּמ ַאט נִּקְּ

לִּי אֵּׁ רְּ ֲעבֹוָדה ָקָׁשה. יִּשְּ ים ָהיּו מֵּׁ יָרה ֶאת  , ֲעיֵּׁפִּ אִּ תֹוָרה הֵּׁ יקּות הַּ תִּ ְך מְּ אַּ

ינֵּׁיֶהם וְֶּאת לִָּבם  .עֵּׁ
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