
ד"בס
לכבוד

רבני בתי הספר
מלמדים

רבני גנים

כן הנה היא כעת "...החודש הזה לכם"ה,  מאז ראשיתנו, כמו שנאמר בתורה

.... לכם, ביחוד עניינה ובכפל קדושתה, השנה הזאת

המצוות הקרקעיות התלויות בארץ , בין קודש לקודש  של מצוות התורה

והמצוות שאינן תלויות  , נערכות הן בתור נכסי קרקע של התורה והמצווה

.שהם נקנים אגב הקרקע, בארץ ֵהָנה המיטלטלין

(הקדמה לשבת הארץ, הרב צבי יהודה הכהן קוק)

ט "מתכבדים להזמינכם לכנס הכנה לשנת שמיטה הבעלאנו 

,א"התשפסיון ' זה ביום שלישי "אישיתקיים 

(18/5), אסרו חג שבועות

. גבעת מרדכי ירושלים, במכון לב

9.30-17.30בשעות 

:דרכי הגעה

רבני קהילות
ומורי חוות לחינוך חקלאימנהלי 

מפקחי התרבות התורנית

וויזמיקום 

האומהמבניני –39:אוטובוסקוי

העיר                 ממרכז –9

מתחנת רכבת קלה יפה נוף-5,6

אנא סייעו בידינו בהתארגנות והירשמו לכנס מידית  
קישור לרישום!(מגיע לכל שעות הכנס–מי שנרשם )

מורי מקצועות הקודש
מורים לחקלאות בתיכון

https://ul.waze.com/ul?ll=31.76663201%2C35.19161224&navigate=yes&zoom=14&utm_campaign=waze_website&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://ul.waze.com/ul?ll=31.76663201%2C35.19161224&navigate=yes&zoom=14&utm_campaign=waze_website&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgG43y0zJ8R1K-nQ5pA-Ek3YlaYa_F6_S_qggyN2Z7JiArww/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


:סדר היום

התכנסות ורישום9.30

כיבוד קל

הרישום      ס חומרים בדוכנים בעת "לביהלרכוש יהיהניתן )

(054-2653170' יפנו לטל–להציג המעוניניםדוכנים 

:פתיחהדברי   10.00

ד"החממינהלראש –שושנה נגר ' הגב

ר מחשבת ישראל"ומפמד"בחמר ועדת שמיטה "יו–רודיקר "הרב יוחאי ד

א"שליטנשיא מכון התורה והארץ הרב הגאון יעקב אריאל 10.20

אוצר בית דין

ראש מכון סולמות ובית המדרש מכון לבא"שליטיוסף צבי רימון הרב 11.15

ארבעת המלאכות האסורות בשנת השמיטה 

הפסקה12.00

מכון סולמות, והרב אביעד ברטובטרגיןהרב אלי 12.15

רעיונות וכלים פרקטיים להוראה חווייתית של השמיטה בכיתה

מכון התורה והארץ, הרב יצחק דביר13.00

וכלים להוראה, ערכי השמיטה–הוראת השמיטה 

מנחה וארוחת צהריםתפילת 13.30

ר פרידמן"הרב יואל ד14.30

צרכנות בשמיטה

ר שומרון"מרדכי ד' אג15.00

הדרכות ודגשים–גינון בית ספרי 

ורב הישוב עפרהד"החמר מועצת "יוגיסרהרב אברהם 15.45

בשמיטהחינוך 

התישבותילחינוך מינהלסטופלהרב אהוד 16.15

ט"תולדות השמיטה הראשונה תרמ

:קבוצות מיקוד16.25

םסיו17.30
. הכנס יכול להיחשב כחלק מהנוכחות–קיץ לרבני בתי ספר ומלמדים להשתתף בהשתלמות שמעונין מי,לבשימו 

לרישוםקישור !(מגיע לכל שעות הכנס–מי שנרשם )אנא סייעו בידינו בהתארגנות והירשמו לכנס מידית 
בברכ

ענזישושנה נגר                                              הרב חיים רודיקר "יוחאי דהרב 

מפקח ארצי על רבני בתי הספרד"החממינהלראש י"מחשבא "ועדת השמיטה ומפר "יו

ומורים  התישבותירבני צרכנותחוות לחינוך חקלאי  רבני קהילות  :הנושא
בתיכון  

מקומו של הרב בקהילה בשנת  התוכן
,  מול הרשות העירונית, השמיטה

ומול המשפחות

הדרכה לחוות לחינוך  
חקלאי בשמיטה

הרחבה בנושא  
הצרכנות בשמיטה

הוראה בתיכון בשנת  
השמיטה

סטופלהרב אהוד רכזי הרבנים  מר יואל אבניענזיהרב חיים מוביל הקבוצה

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgG43y0zJ8R1K-nQ5pA-Ek3YlaYa_F6_S_qggyN2Z7JiArww/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

