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ַהְקָדָמה

ת ְׁשִביִעית. ְּבַבָּקָׁשה ַסֵּים  "אּוִרי", ִהְזִּכיָרה ִלי ִאָּמא, "ַּבַּתּפּוַח ֶׁשַאָּתה אֹוֵכל ָחָלה ְקֻדּׁשַ
ִמָּטה". ָעִׂשיִתי ָמה ֶׁשָאְמָרה ִאָּמא  ֶאת ַהֹּכל ַעד ַהּסֹוף ְוֶאת ַהַּגְלִעין ַהַּנח ְּבֵמיָכל  ַהּׁשְ
ֶאת  ְלַהְׁשִליְך  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַמּדּוַע  ְלָקדֹוׁש?  ְלֶפַתע  ָהַפְך  ַהַּתּפּוַח  "ָלָּמה  ָחַׁשְבִּתי:  ְּכלּום.  ְלָהִבין  ְּבִלי 
ִנים ָאנּו ְמֻצִּוים  ִמָּטה? ָּכל ַהּׁשָ ַהְּפֹסֶלת ַלַּפח ָהָרִגיל ְּכמֹו ָּכל ָׁשָנה? ּוִבְכָלל -ָמה ָהִעְנָין ֶׁשל ְׁשַנת ַהּׁשְ
ָלַטַעת ֵעִצים ְוַלֲעֹבד ֶאת ַאְדַמת ָהָאֶרץ, ִלְבֹצר ְוִלְקֹטף, ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ָּבָאֶרץ ְּכמֹו 
ָנה ָאסּור ַלֲעׂשֹות ִּכְמַעט ְּכלּום! ָהֵעִצים ַּבַּמָּטע  ַמְּתנֹות ֲעִנִּיים, ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות ְועֹוד. ְוִהֵּנה ַהּׁשָ
ֶׁשל ַאָּבא ֲעמּוִסים ֵּפרֹות. ִאי ֶאְפָׁשר ִלְמֹּכר אֹוָתם ְוֻכָּלם ִנְכָנִסים ְוקֹוְטִפים ְלַעְצָמם ַּתּפּוִזים. ָׁשָנה 
מּוָזָרה". ִאָּמא ִהְתּבֹוְנָנה ִּבי ְוִנְדֶמה ֶׁשָּקְרָאה ֶאת ַמְחְׁשבֹוַתי. ִצִּפיִתי ֶׁשֵּתֵׁשב ְוַתְסִּביר ִלי ַעל ִמְצַות 
ִמָּטה, ַאְך ִּבְמקֹום ֹזאת ִהיא הֹוִציָאה ֵמָהָארֹון ֻקְפָסה ִצְבעֹוִנית, ִהִּגיָׁשה ִלי ְוָאְמָרה: "זֹו ַמְּתַנת  ַהּׁשְ
ִמָּטה  ַהּׁשְ ַמְּתַנת  ַהֻּקְפָסה,  ֶאת  ֶׁשִּתְפַּתח  ַּפַעם  ְּבָכל  ְּבִמְׁשַּפְחֵּתנּו.  ִּבירּוָׁשה  ִהיא עֹוֶבֶרת  ִמָּטה.  ַהּׁשְ

הּו ְמֻיָחד ֶׁשַּיֲעֹזר ְלָך ְלָהִבין ְּדָבִרים ֲחׁשּוִבים".  ְתַּגֶלּה ְלָך ַמּׁשֶ
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ַהְקָדָמה
ִלְמַלֶוּה ְלִמיָדה

מלווה למידה יקר/ה!
בחוברת שלפניך מועברים ערכי השמיטה לכיתות היסודי בדרך חווייתית ומהנה.

• הלימוד בחוברת מיועד לעבודה בכיתה בתיווך המורה / ללימוד הורים וילדים / במסגרת תוכנית במ"ה בחמ"ד / תוכנית "אח בוגר". 
• בחוברת מובאים שבעה מערכי הפעלה על מחשבת השמיטה. 

מבנה הפרקים:
• סיפור: לקריאה במליאה - "קופסת השמיטה המופלאה" לוקחת את אורי למקומות שונים בהם הוא לומד על ערכי השמיטה. 

• חושבים יחד: שאלות לדיון והעמקה במליאה. 
• קדימה לעבודה: מילוי משימות אישי. 

• קופסת השמיטה שלי: לפני תחילת העבודה בחוברת נבנה יחד עם התלמידים 'קופסת שמיטה' אישית)ראה הוראות הכנה( 
ובסיום כל פרק ידביק התלמיד על דופן הקופסא שהכין הסבר על הערך הנלמד. 

• שמיטה בכיתה: מצוות השמיטה חלה על רק עבודת הקרקע על כן השתדלנו לחבר את התלמיד הצעיר לערכים הנלמדים
מהשמיטה וליישמם בכיתה ובבית.   

• הפרק השביעי והאחרון 'שבת הארץ' מהווה יחידה מסכמת.  

ערכי השמיטה - הרחבה עיונית ע"פ חלוקה למערכים

פרק ראשון: כל הארץ של הקב"ה.
בספר החינוך מובא אחד הטעמים לקיום מצוות השמיטה: "כדי שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה אליו הפירות...לא בכוחה וסגולתה 

תוציא אותם, כי יש אדון עליה ועל אדוניה אדנות ה' וענווה." )ספר החינוך מצווה פ"ד( 
דווקא לעובד אדמה, המצליח ליצור דבר חדש שלא היה מעולם, יש חשש שבראותו את יבולו יאמר "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל 
הזה". באה התורה ומצווה כי האדם יפקיר את אדמתו בשנה השביעית כדי להראות שהארץ איננה שלו, הארץ שייכת לריבון העולמים. 

ציווי זה ימחיש גם שהארץ איננה נותנת את יבולה מעצמה, אלא על ידי הבורא יתברך. 
ואין הטבע פועל לבד, אלא בגזרת המלך. מכאן גם נלמד שאחד  נוצר מעצמו  מכאן נלמד לכל הסובב אותנו בעולמנו, שאין הוא 
היסודות המרכזיים בשמיטה הוא "כי לי כל הארץ".  מכוח טעם זה נגזרים גם הדברים האחרים- האדם אמור להראות שהוא איננו 
הבעלים ולכן היבול מופקר. בדומה לכך הוא גם מפסיק את עבודתו כדי שלא תהיה לו תחושה שהוא יצר את היבול... כך ניתן להסביר 

את הטעם  של איסור הפסד פירות שביעית- אסור לאדם להרוס את פירות שביעית ולכן אסור לו לזרוק אותם כרגיל לפח. 
הטעם הפשוט שבגללו אסור להפסיד את הפירות הוא בשל קדושתם, אך ישנו טעם אחר, אדם השוכר חפץ או מקבלו בהשאלה רשאי 
להשתמש בו אולם להרוס רשאי רק הבעלים. כל אדם אחר יאלץ לשלם אם הרס את החפץ למעט הבעלים עצמם. מכאן עולה כי אין לאדם 

תחושת בעלות גדולה יותר מאשר היכולת להרוס! לכן בשנת השמיטה אסור לאדם להרוס את הפירות כי אין הוא בעלים על הפירות.

פרק שני: וותרנות, עין טובה, נדיבות ושמיטת כספים:  
טעם נוסף למצוות השמיטה לפי ספר החינוך: "ועוד יש תועלת נמצא בדבר, לקנות בזה מידת הוותרנות" אדם מפקיר את שדהו אחת 
לשבע שנים, לאו דווקא בשביל העזרה לעניים, אלא כדי שידע לוותר על רכושו, כדי שלא ייתפס לרכושנות על אשר לו וירכוש את 

מידת הוויתור. כאשר ירכוש מידה זו לגבי אדמתו, מן הסתם, תשפיע מידה זו על התנהגותו בכל התחומים שבין אדם לחברו. 
זמן  נוספת הקשורה לשמיטה היא שמיטת כספים שמשמעה השמטת החוב בסוף שנת השמיטה מהחזר הלוואות שהגיע  מצווה 
פירעונן אך עדין לא נפרעו. המצווה כוללת איסור לתביעת החוב שהושמט והימנעות מלהלוות כסף מתוך חשש ששמיטת כספים 
ִמָּטה, ְוָרָעה ֵעיְנָך ְּבָאִחיָך  ַבע ְׁשַנת ַהּׁשְ ֶמר ְלָך ֶּפן-ִיְהֶיה ָדָבר ִעם-ְלָבְבָך ְבִלַּיַעל ֵלאֹמר, ָקְרָבה ְׁשַנת-ַהּׁשֶ תשמט את ההלוואה, כפי שכתוב:"ִהּׁשָ
ָהֶאְביֹון, ְוֹלא ִתֵּתן לֹו". התורה רואה בחומרה תכונה של צרות עין וקמצנות מול קושי וצורך של האחר ומכנה את מי שיש לו ולא נותן 

משלו "רע עין". וכן כתב בעל ספר החינוך, מצווה תע"ז: "ללמד נפשנו במידות המעולות: מידת הנדיבות ועין טובה". 
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ַהְקָדָמה
ִלְמַלֶוּה ְלִמיָדה

פרק שלישי: חסד שממלא את הלב, שוויון, חסד ונתינה והפקר:
ִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה ּוְנַטְׁשָּתּה, ְוָאְכלּו ֶאְבֹיֵני ַעֶּמָך...". הרמב"ם במורה נבוכים  בפרשת משפטים מובא טעם נוסף למצוות השמיטה: "ְוַהּׁשְ
מזכיר טעם זה: "יש מהם חמלה וחנינה על כל בני אדם, כמו שנאמר ואכלו אביוני עמך..." התורה שלא כמו במדינות קומוניסטיות 
מאפשרת לאדם להרוויח בהתאם לעבודתו. עם זאת, כדי להגן על העניים ציוותה התורה על מצוות צדקה, מעשר עני, לקט, שכחה 
ופאה וכדומה, וכן הפקרת הפירות בשנה זו עבור העניים. אך נשאלת השאלה: אם טעם השמיטה היא דאגה לעניים - מדוע ציוותה 
התורה שלא לעבוד בשנה זו ובכך להרבות את היבול עבור העניים? ביאר הרב ליכטנשטיין שהצורך בהפסקת העבודה נובע מכך 

שהתורה לא רוצה לדאוג רק לצורך הכלכלי של העני, אלא גם לכך שלנותן לא תהיה תחושת עליונות. 
בעל השדה אינו עובד בו, הפירות גדלים מעצמם והקרקע היא הפקר. העני לוקח מההפקר ואינו זקוק לחסדיו של הנותן. ממילא הוא 

אינו מרגיש נחות אלא שווה בין שווים. 

פרק רביעי: בטחון בה'
בעל ספר 'החינוך' מזכיר טעם נוסף למצוות השמיטה- הגברת הביטחון בה'.

האדם אינו זורע ואינו עובד את האדמה בשביעית, ושם בטחונו בה' יתברך, ולא זו בלבד, האדם מפקיר את כל פירותיו לכולם, ואינו חושש. 
טעם זה מזכיר את נדודי ישראל במדבר, כאשר עם ישראל היה בוטח בה' שייתן לו בכל יום את המן.   

פרק חמישי: שממת הגלות ופריחת הגאולה, הקשר בין שמיטה-גלות-גאולה.
בספר ויקרא כ"ו נאמר:" ַוֲהִׁשֹּמִתי ֲאִני, ֶאת-ָהָאֶרץ; ְוָׁשְממּו ָעֶליָה ֹאְיֵביֶכם, ַהֹּיְׁשִבים ָּבּה. ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים, ַוֲהִריֹקִתי ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב; ְוָהְיָתה 
ָּמה, ְוַאֶּתם, ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם; ָאז ִּתְׁשַּבת ָהָאֶרץ, ְוִהְרָצת ֶאת- ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה, ְוָעֵריֶכם ִיְהיּו ָחְרָּבה ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת-ַׁשְּבֹתֶתיָה, ֹּכל ְיֵמי ָהּׁשַ

ָּמה, ִּתְׁשֹּבת, ֵאת ֲאֶׁשר ֹלא-ָׁשְבָתה ְּבַׁשְּבֹתֵתיֶכם, ְּבִׁשְבְּתֶכם ָעֶליָה". ַׁשְּבֹתֶתיָה.  ָּכל-ְיֵמי ָהּׁשַ
בפסוקים אלו מתייחסת התורה לארץ לא כאל אובייקט דומם אלא כאל סובייקט, ישות חיה שאנו אחראים לה ומחויבים לה. הארץ 
מקיאה את יושביה המטמאים אותה, לארץ אף ניתנה שבת מנוחה פעם בשבע שנים ממש כמו שלאדם היא ניתנה פעם בשבוע. התורה 

גם מזהירה אותנו שאם לא ניתן לארץ לשבות, נצא לגלות עד שהארץ תשלים את השבתות שנגזלו ממנה. 
הקשר שבין העם לארצו בא לידי ביטוי גם בקללה על שממת הארץ בימי הגלות. אולם, יש מפרשים שראו בכך סימן ברכה, שכן הדבר 
מוכיח את הקשר בין העם לארצו. הארץ שומרת אימונים לבניה ורק להם היא נותנת מפריה. ואכן פירות הארץ הם סימן לבוא הגאולה 

"ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא" )יחזקאל ל"ו( 
אנו מוצאים בדברי הפתיחה לספר אורות: 'ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קנין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה...ארץ ישראל 
היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה'. קיום מצוות השמיטה בימנו עת שבנו 

לארצנו אחרי אלפיים שנות  הגלות מחזק ומלמד על קשר החיים בין העם לארצו.

פרק שישי: שנה שכולה תורה וערך לימוד התורה. 
הרב קאלישר נותן טעם נוסף, אשר רמוז גם בדברי הראשונים:"ועוד טעם, כי לא לעולם יהיו טרודים בעבודת אדמה לצורך החומר...

וכאשר יפרוק עול עבודה , יעסוק בתורה...
במשך כל השנים טרוד האדם בעבודה ובהגדלת העוצמה החומרית שלו. שנת השמיטה נועדה לתת לאדם הפסקה מן העיסוק בחומר, 

כדי שיוכל לעסוק בתורה.    

פרק שביעי: שבת הארץ. 
רעיון השמיטה דומה לשבת. כשם שבשבת האדם עובד ששה ימים וביום השביעי שובת, כך גם בשמיטה, האדם עובד שש שנים 
ובשנה השביעית שובת. אחת ממטרות השבת היא "זכר למעשה בראשית" . ע"י קיום השבת, האדם מראה כי העולם נברא על ידי 
הקב"ה והוא איננו קדמון. כזכר לשביתתו של בורא עולם ביום השביעי, גם האדם שובת. גם השמיטה, השנה השביעית, מהווה הצהרה 

שהעולם נברא על ידי ה'.    
לקוח מתוך הספר "שמיטה" מאת הרב יוסף צבי רימון.    
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הֹוָראֹות
ַלֲהָכַנת ֻקְפָסא

ֲעֵליֶכם ִלְבנֹות ֻקְפַסת ְׁשִמיָטה ְלִפי ַהֶּדֶגם ַהּמּוָבא ַּבֻּדְגָמא.
ֹּגֶדל ֹּדֶפן ַהֻקִּבָּיה 15 ס"מ * 15 ס"מ

ַהחֹוָמִרים: 
 ְּבִריְסטֹול ַּבֹּגֶדל ַהַּמְתִאים )ַּכֲחִצי ְּפָלָקט ְלַתְלִמיד(

 ֶּדֶבק ֶסלֹוֵטְיּפ

 ִמְסָּפַרִים

 ִעָּפרֹון

ֹאֶפן ַהֲהָכָנה: 
 ָׁשְרְטטּו ַעל ַהְּבִריְסטֹול ֶּדֶגם ַּבֹּגֶדל ַהַּמְתִאים ְלִפי ַהֻּדְגָמא, ַהְקִּפידּו ֶׁשָּכל ָהִרּבּוִעים ִיְהיּו ָׁשִוים

ִּבְמֻדָּיק ֶזה ָלֶזה. 
 ִּגְזרּו ִמָּסִביב ַלֶּדֶגם ֶׁשִּצַּיְרֶּתם.

 ַקְּפלֹו ֶאת ַהֶּדֶגם ַעל ִּפי ַהָּקִוים ַהְּמֻקְוָקִוים. 

 ַהְדִּביקּו ֶאת ַהִחּבּוִרים ֵּבין  ָהִרּבּוִעים ָּכְך ֶשִּׁתָוֵּצר ֻקִּבָּיה. ֶהָעְזרּו ַּבִחִּצים ֶׁשַּבֻּדְגָמא.   

ַהְׁשִאירּו ֶאת ִמְכֵסה ַהֻקִּבָּיה ָפּתּוַח. 

ִׂשימּו ֵלב!
ְלִחּלּוִפין ִנָתן ְלַבֵּקׁש ֵמַהַּתְלִמיִדים ְלָהִביא ֻקְפָסאֹות ְּבֹּגֶדל ּדֹוֶמה ֵמַהַּבִית.
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הֹוָראֹות
ַלֲהָכַנת ֻקְפָסא

15 ס"מַהֻּדְגָמא:

מ
ס"

 1
5
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ָּכל ָהָאֶרץ
ֶׁשל ה'

המשך מעמוד 2 "הקדמה".

ְׁשִמָּטה",  ִהְלכֹות  ּובֹו  ֵסֶפר  ַּבֻּקְפָסה  ֵיׁש  "ֶּבַטח 
ִלְלֹמד,  ִלי  ק  ִהְתַחּׁשֵ ָּכְך  ָּכל  ֶׁשֹּלא  ָהֱאֶמת  ָחַׁשְבִּתי. 

ֶהֱעַדְפִּתי ְלַשֵׂחק ַּבַּמְחֵׁשב אֹו ָלֵצאת ַלֲחֵבִרים. 
ָהִייִתי  ִּכי  ַהֻּקְפָסה  ֶאת  ָלַקְחִּתי  ֹאֶפן  ְּבָכל 

ַהֻּקְפָסה  ָצַדְקִּתי.  ִאם  ִלְראֹות  ַסְקָרן 
ָהְיָתה ַקָּלה ְמאֹוד ְוַסְקָרנּוִתי ָּגְבָרה. 
ַהֻּקְפָסה  ֶאת  ִּבְזִהירּות  ָּפַתְחִּתי 
ְּכֵדי  ְלתֹוָכּה  ֹראִׁשי  ֶאת  ְוִהְכַנְסִּתי 

ִלְראֹות ַמה ֵיׁש ָּבּה.
ְלֶפַתע ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשֲאִני ִנְׁשָאב 

ְלתֹוְך ַהֻּקְפָסה ֶׁשָּגְדָלה ְוִהְתַרֲחָבה 
ְלֹגֶדל ֶׁשל ֶּדֶלת. ָּפַתְחִּתי ֶאת ַהֶּדֶלת 
ֶדה ַהָּפתּוַח.  ּוָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי ַּבּׂשָ

ָצַבְטִתי ֶאת ַעְצִמי. ֹלא, ֶזה ֹלא ֲחלֹום. 
ֵהיָכן ֲאִני? 

ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי ְּבֶכֶרם ֲעָנִבים. 
ִהְסּתֹוַבְבִּתי ַּבֶּכֶרם. ֶאְׁשּכֹולֹות ֲעָנִבים 

ְסַגְלַּגִּלים ָהיּו ְּתלּוִיים ְּבַנַחת ַעל ָהֵעִצים. 
ְלֶפַתע ָׁשַמְעִּתי ַחְקַלאי ְמׂשֹוֵחַח ַּבֶּטֶלפֹון 

ֶׁשּלֹו. הּוא ִּדֵּבר ְּבקֹול ָרם ָּכל ָּכְך ַעד 
ֶׁשֹּלא ָיֹכְלִּתי ֶׁשֹּלא ִלְׁשֹמַע:

ִקְראּו ֶאת ַהִּסּפּור:

ֲאִני ָּגדֹול! ֲאִני ָעצּום! 
ִהְצַלְחִּתי ְלַפֵּתַח ַזן ֶׁשל ֲעָנִבים ֶׁשֹּלא נֹוַצר ָּכמֹוהּו!

ַהַּיִין ֶׁשִּלי ִיְהֶיה ִמְסַּפר 1 ָּבעֹוָלם ֻּכּלֹו. 
ַהּכֹל ִּבְזכּות ַהָחְכָמה ְוֶהָחִריצּות ֶׁשִּלי. 

ַהֲאֵמן ִלי, ִּבְלָעַדי ֹלא ָהָיה צֹוֵמַח ָּכאן ְּכלּום. 
רֹון ַהָּנִדיר ֶׁשִּלי צֹוְמִחים ֲעָנִבים ָּכֵאֶּלה.  ַרק ִּבְזכּות ַהִּכּׁשָ

ּתּוַכל ִלְקנֹות ֶאת ַהּתֹוֶצֶרת ַהְּמֻׁשַּבַחת ֶׁשִּלי 
ַּבֲחנּות ַהּיֹוְקָרִתית 'ָרם ֵיינֹות ּבֹוִטיק'.
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ָּכל ָהָאֶרץ
ֶׁשל ה'

 ְלִפי ַּדְעּתֹו ֶׁשל ָרם ַהַחְקַלאי: ַמה ַהִּסָּבה ַלַהְצָלָחה ַּבְּיבּול? ַצְּינּו ִמְׁשָּפִטים ַהְּמַלְּמִדים ֹזאת.

 ָמה ַאֶּתם חֹוְׁשִבים ַעל ִּדְבֵרי ָרם ַהַחְקַלאי?

 ַּבֶּמה עֹוד ְּתלּוָיה ַהְצָלָחתֹו ֶׁשל ָרם? ______________________________________________

 ִאּלּו ֲהִייֶתם ּפֹוְגִׁשים ֶאת ָרם, ָמה ֲהִייֶתם אֹוְמִרים לֹו? ___________________________________

4    ַהְׁשִלימּו:
ָהָאָדם ָעלּול ַלֲחֹׁשב ֶׁש ______________

ִמָּטה ַמְזִּכיָרה לֹו ֶׁש _________ ִמְצַות ַהּׁשְ

חֹוְׁשִבים ַיַחד

2   ִקְראּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהֲחָכִמים 1   ִקְראּו ֶאת ַהָּפסּוק. 
ַּבָּמקֹור ֶׁשִּלְפֵניֶכם:

ִצְבעּו ְּבֶצַבע ָיֹרק
ֶאת ַהִּמִּלים ַהְּמַלְּמדֹות ְלִמי ַשֶּיֶכת ָהָאֶרץ.

ַהְדִּגיׁשּו ְּבֶצַבע ָיֹרק
ִמָּטה. ֶאת ַהִּסָּבה ְלִמְצַות ַהּׁשְ

"ְוָהָאֶרץ ֹלא ִתָּמֵכר ִלְצִמֻתת, 
ִּכי ִלי ָהָאֶרץ. ִּכי ֵגִרים 
ְותֹוָׁשִבים ַאֶּתם ִעָּמִדי"

ַת ּבְהַר( )וַּיִקְרָא ּפָרָשׁ

"ִזְרעּו ֵׁשׁש ְוַהְׁשִמיטּו 
ֶׁשַבע, ְּכֵדי ֶׁשֵּתְדעּו 
ֶׁשָהָאֶרץ ֶׁשִּלי ִהיא".

)סַנְהֵדְרִין ל"ט ע"א(

3   ִקְראּו ֶאת ִּדְבֵרי 'ֵסֶפר ַהִחּנּוְך' ַּבָּמקֹור ֶׁשִּלְפֵניֶכם:

"ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֹּכר ָהָאָדם ִּכי ָהָאֶרץ ֶׁשּמֹוִציָאה 
ֵאָליו ַהֵּפרֹות... ֹלא ְּבֹכָחּה ּוְסֻגָּלָתּה 

תֹוִציא אֹוָתם, ִּכי ֵיׁש ָאדֹון ָעֶליָה ְוַעל 
ֲאדֹוֶניָה". )סֵפֶר הַחִּנּוךְ מִצְוָה פ"ד(

ָקִדיָמה ָלֲעבֹוָדה
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ָּכל ָהָאֶרץ
ֶׁשל ה'

חֹוְׁשִבים ַיַחד

 ִּבְתִחַּלת ַהִּסּפּור )הקדמה, עמ' 2( ׁשֹוֵאל אּוִרי ְׁשֵאלֹות ַרּבֹות ָהעֹוְסקֹות ְּבִהְלכֹות ְׁשִמָּטה.

ִחְזרּו ַעל ְׁשֵאלֹוָתיו ֶׁשל אּוִרי.

ֵאלֹות? _____________________________________  ֵאילּו ֲהָלכֹות ָאנּו ְיכֹוִלים ִלְלֹמד ִמּתֹוְך ַהּׁשְ

 ֵּכיַצד ַהֲהָלכֹות ֶׁשִהְזִּכיר אּוִרי עֹוְזרֹות ָלנּו ִלְהיֹות ֲעָנִוים ְוָלַדַעת ֶׁשַהֹּכל ַׁשָּיְך ַלה'? 

ָאסּור ַלֲעֹבד
ִּבְמֶלאֶכת ַהַּקְרַקע

ָצִריְך ְלַהְפִקיר
ֶאת ַהֵּפרֹות - ָּכל ִמי 
ֶׁשרֹוֶצה ָיכֹול ָלַקַחת.

ָאסּור ְלַהְׁשִחית ֶאת 
ַהֵּפרֹות ַהְּקדֹוִׁשים.

ִלְפֵניֶכם ֵחֶלק ֵמִהְלכֹות ְׁשִמָּטה.
ְּבִנְסָּפח

ִּגְזרּו ֶאת ָהֶאְׁשּכֹולֹות ֵמַהִּנְסָּפח ְוַהְדִּביקּו ִמַּתַחת ְלָכל ֶאְׁשּכֹול ֶאת ָהֶאְׁשּכֹול ַהַּמְתִאים.

ְמִשיָמה:

1 ִּתְמְצאּו ֶאת ַהִּלּמּוד ֶׁשָּכל ֲהָלָכה ְמַלֶּמֶדת.
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ָּכל ָהָאֶרץ
ֶׁשל ה'

ַמְעִּתי ֶאת ִׂשיַחת ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשל ָרם, ֶׁשִּנְרָאה ֵּגֶאה ְּבַעְצמֹו ּוְבַהְצָלחֹוָתיו, ֶהְחַלְטִּתי ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה.  ַאֲחֵרי ֶׁשּׁשָ
ְלֶפַתע  ַהֻּמְפָלָאה, ַאְך  ִמָּטה  ַהּׁשְ ִמֻּקְפַסת  ְלָרם ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשָּלַמְדִּתי  ִלְכֹתב  ְוָרִציִתי  ְוֵעט  ִמִּכיִסי ַּדף  הֹוֵצאִתי 
ִמָּטה ַהִּצְבעֹוִנית ִהְבִהיָקה ְּבאֹור ָחָזק. ֵהַבְנִּתי ֶׁשִהיא ְמַסֶּמֶנת ִלי ְלִהָּכֵנס ְּפִניָמה. ַהֶּדֶלת ִנְפְּתָחה ַוֲאִני  ֻקְפַסת ַהּׁשְ

ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי יֹוֵׁשב ְּבַחְדִרי ּוְבָיִדי ֻקְפָסה.  
ָׂשַמְחִּתי ַעל ַהְּדָבִרים ַהֲחׁשּוִבים ֶׁשָּלַמְדִּתי, ַאְך ִהְצַטַעְרִּתי ֶׁשֹּלא ִהְסַּפְקִּתי ִלְכתֹב ְלָרם ַהַחְקַלאי ַעל ָּכְך. 

ַהִאם ּתּוְכלּו ַלֲעזֹר?

ַהְמִׁשיכּו ִלְקֹרא:

ָּכל ַהַהְצָלָחה ֶׁשְּלָך ֵמה'.

ֵמֹרב ִהְתָּפֲארּות ַעל ַהַהְצָלָחה 
ֶׁשְּלָך ָׁשַכַחָּת ֶׁש...

ַּפַעם ְּבֶׁשַבע ָׁשִנים ַהּתֹוָרה 
אֹוֶסֶרת ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה ְּכֵדי 

ֶׁשִּתְזֹּכר ֶׁש...

ִמָּטה ֶאת  ִאם ַּתְפִקיר ִּבְׁשַנת ַהּׁשְ
ָהֲעָנִבים ָּתִבין ְוַתְרִּגיׁש ֶׁש...

ה' נֹוֵתן ְלָך ַלֲעׂשֹות ַחִיל.

ִמָּטה.  ִּכְתבּו ִמְכָּתב ְלָרם ַהַחְקַלאי ְוַהְסִּבירּו לֹו ַעל ִמַּדת ָהֲעָנָוה ּוִמְצַות ַהּׁשְ
ֵהָעְזרּו ַּבִּמְׁשָּפִטים ֶׁשַּבַּצד.

ִּגְזרּו ֶאת ַהְּכָרָזה ִמִּנְסַּפח 3. 

ִצְבעּו ֶאת ָהֶאְׁשּכֹולֹות ְוַהִּמְסֶּגֶרת
ְּבֶצַבע ָיֹרק ְוַהְדִּביקּו ַעל ֹּדֶפן ַהֻּקְפָסה.  

ִמָּטה ֶׁשִּלי ֻקְפַסת ַהּׁשְ

בס"ד 

ְלָרם ַהַחְקַלאי!
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ָּכל ָהָאֶרץ
ֶׁשל ה'

חֹוְׁשִבים ַיַחד

ם ֹזאת? ִמָּטה? ַהִאם ֵיׁש ָלֶכם ַרְעיֹון ֵאיְך ְלַיּׂשֵ  ַהִאם ַּגם ִמי ֶׁשֹּלא ַחְקַלאי ָיכֹול ִלְלֹמד ֲעָנָוה ִמִּמְצַות ַהּׁשְ

 ִחְׁשבּו ַעל ִּכְׁשרֹונֹות ּוְתכּונֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם. ֵאיְך ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלַהְפִקיר אֹוָתם ְלַחְבֵרי ַהִּכָּתה? 

ּתּוְכלּו ִלְתֹרם ַלֲחֵבִרים ְוַלֲעֹזר ָלֶהם ִּבְזכּות ַהִּכְׁשרֹונֹות ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ֵמה'.
ִהְתּבֹוְננּו ְּבֶאְׁשּכֹולֹות ָהֲעָנִבים ְּבִּנְסַּפח 2 ּוַבֲחרּו ְּתכּונֹות אֹו ִּכּׁשּוִרים ֶׁשַאֶּתם טֹוִבים ָּבֶהם. 

ִּגְזרּו ָׁשלֹוׁש ֵמַהְּתכּונֹות ַהַּמְתִאימֹות ָלֶכם ְוַהְדִּביקּו ַעל ַהַּכְרִטיס ֶׁשְּלַמָּטה. 
ִּגְזרּו ֶאת ַהַּכְרִטיס ְוָהִביאּו ַלּמֹוֶרה.

ֶאת ַהַּכְרִטיִסים ִנְתֶלה ִּבְסִביַבת ַהְּלִמיָדה ְוָכְך ָּכל ֶאָחד ֶׁשָּצִריְך ִיְפֶנה ֵאֶליָך ְויּוַכל ֵלָהנֹות ִמִּכְׁשרֹונֹוֶתיָך.

ְׁשִמָּטה ַּבִּכָּתה
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ִנְסָּפִחים
מס' 1-2

ִנְסָּפח

ִנְסָּפח

1

2

ִּכי ָהָאֶרץ ֶׁשל ה'
ְוהּוא ִצָּוה ִלְׁשֹּבת
ִמָּטה. ִּבְׁשַנת ַהּׁשְ

ִּכי ַהֵּפרֹות ְקדֹוִׁשים
 ְוֵהם ֶׁשל ה', ָאסּור ִלי 
ַלֲהֹרס ַמה ֶׁשֹּלא ֶׁשִּלי.

ִּכי ַהֵּפרֹות ֹלא 
ַשָּיִכים ְלַאף ֶאָחד. 

ֵהם ֶׁשל ה'.

ְׁשִמי: ____________

ַהֵּפרֹות ֶׁשֲאִני ַמְפִקיר ַלֲחֵבִרי:

ִמי ֶׁשָּצִריְך ֵמַהְּפִרי ֶׁשִּלי ָיכֹול ִלְרֹׁשם ֶאת ְׁשמֹו:

__________    __________    __________

ִמָּטה! ִּבְזכּוְתֶכם אּוַכל ִלְלֹמד ֲעָנָוה ִמִּמְצַות ַהּׁשְ

טֹוב / טֹוָבה 
ְּבֶחְׁשּבֹון

ֵיׁש ִלי ֵעצֹות 
טֹובֹות

יֹוֵדַע / יֹוַדַעת 
ְלַצֵּיר

ַמְצִליחַ /
ַמְצִליָחה 
ַּבִלּּמּוִדים

יֹוֵדַע / יֹוַדַעת 
ְלַהְקִׁשיב

ָחרּוץ /
ָחרּוָצה

יֹוֵדעַ / יֹוַדַעת 
ְלַהִּציג

ָיכֹול / ְיכֹוָלה 
ִלְׂשֹמַח

ָיכֹוָל/ה ְלַׁשֵּתף 
ְוִלְהיֹות ָחֵבר / ֲחֵבָרה 

ֶנֱאָמן/ֶנֱאָמָנה
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