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סל מוצריסל מוצרי

שמיטהשמיטה 
ה:

חיוך לערכים מציג

לימודי  אתגר  המחנכים  אצלנו  מעורר  השמיטה  נושא 

ומעצים את תחושת השליחות שבחינוך. 

מאיתנו  דורשת  שמיטה,  שנת  הבעל"ט,  תשפ"ב  שנת 

את  ומגבירה  התלמידים,  ומול  עצמנו  מול  דיוק  הרבה 

מול  גם  ולהעצימה  כזו  מיוחדת  לשנה  להתחבר  הרצון 

התלמידים בעיקר בגילאי היסודי. 

את  שירוממו  ותוכן  חווייה  מלאי  רבים  כלים  צריכים  אנו 

תלמידנו ואותנו וישאירו רושם עמוק בעבודת ה', בנתיבי 

החסד והאמונה, באורחות המוסר ודרכי המעשה. 

של  מקיף  סל  להפיק  בחרנו  אלו  מוצא  נקודות  מתוך 

הפונה  עשיר  בעיצוב  השמיטה  לשנת  ייעודיים  מוצרים 

לכל גילאי היסודי.

*
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חוברת עבודה

*

"שמיטה מתוך אמונה"

החוברת קמנה זוית נוספת על נושא השמיטה מהצד אהמוני ערכי 

בנוסף מלושגים וההלכות הביסיסות ומחברת ע"י כך את התמליד 

לשמיטה בת ימינו.

בין אדם מלקום // בין אדם לחברו // בין אדם אלרצו

החוברת מלמדת על מחשבת השמיטה, ערכים החוברת מלמדת על מחשבת השמיטה, ערכים 
ומושגים וכוללת את הנושאים הבאים:ומושגים וכוללת את הנושאים הבאים:

כל הארץ של ה' << מידת הוותרנות << חסד שממלא את 
הלב << אמונה << שממת הגלות ופריחת הגאולה << 

שנה שכולה תורה ושבת הארץ.

לכיתות 

ב-ה

החוברת הופכת את לימוד הנושא ללימוד מהנה וחווייתי.

מרכז למידה

אלבום קלפים

סט כרזות הנותן מענה למלידה מורחבת, דינמית, וא-פרונטילת לצד 
הצורך בנארות בית ספרית בנושא השמיטה. הכרזות מאויירות בילווי 

מלל מנקוד וכולולת הרחבה על כל נושא בעזרת כרטייס מידע וכן מישמות 
מוכנות )דו שכבתיות( שחוסכות לצוות ההוארה שעות רבות לש עבודה. 

מושגי השמיטה // שמיטה ערכית // השמיטה והלכותיה

לאבום קפלים הוא כיל מוביל להשגת קאילם חברתי לצד הקניית ידע בדרך חווייתית. 

מלבד ההנאה שבמשחק ותחושת ההישגיות ביסום אהלבום, התמליד נדרש בנושאים   

מוסימים מלאל או לענות על מישמות ושנות ברמת הבנה או ייושם.

הערכה כוללת:הערכה כוללת:
<< 16 כרזות מחולקות ע"פ נושאים )גודל 34 ס"מ / 49 ס"מ(

)A4 16 כרטיסי מידע הכוללים הרחבה על תוכן הכרזה )גודל >>
<< 16 משימות- משימה על כל כרזה- לכיתות א'-ב'
<< 16 משימות- משימה על כל כרזה- לכיתות ג'-ד'
<< 16 משימות- משימה על כל כרזה- לכיתות ה'-ו'

15 
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הנאה // חוויה // ילמוד    
חוברת לש *

קלפים המסכמים את הנושא:קלפים המסכמים את הנושא:

<< ערכי מפתח הל"ב מתוך אמונה.
<< שנת שמיטה.

הלכות מצויירות

ספר מאויר המאבר את ההלכות הקושרות לשנת השמיטה בהתאמה 
לגיאלי היוסדי
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דֹול, ְבַּיַחד  ָש�ֶדה ָגּ ר ְבּ י ַוֲאִני ָחָגב ָמצּוי. ֲאִני ָגּ ָש�לֹום ְיָלִדים, ְש�ִמי ַחַגּ

ַהַחְקָלִאים  ַעל  ל  ֵכּ ְלִהְסַתּ אֹוֵהב  ֲאִני  י.  ֶש�ִלּ ָחה  ְש�ָפּ ַהִמּ ל  ָכּ ִעם 

ּה  �ֶדה. ִלְראֹות ֵאיְך ֵהם חֹוְרִש�ים ֶאת ָהֲאָדָמה, זֹוְרִעים ָבּ ָשּ ֶש�עֹוְבִדים ַבּ

אֹוֵהב  ֲאִני  צֹוֵמַח,  ל  ֶש�ַהֹכּ ְכּ ַמִים.  ְבּ אֹוָתּה  ּוַמְש�ִקים  ֲחָדִש�ים  ְזָרִעים 

ִזים  ָהַאְרָגּ ֶאת  ִאים  ּוְמַמְלּ ִטיף,  ַלָקּ ִאים  ָבּ ַהַחְקָלִאים  ֶאת  ִלְראֹות 

י ֵלב ֶשַהַחְקָלִאים ֹלא  ה ְזַמן ַש�ְמִתּ ָמּ ים. ִלְפֵני ַכּ ֵפרֹות ּוִביָרקֹות ְטִרִיּ ְבּ

ִדּיּוק? �ָנה... ֲאָבל ָמה ֶזה ְבּ ה ַהָשּ ָנּ �הּו ִהְש�ַתּ ָרִגיל. ַמֶשּ עֹוְבִדים ָכּ

ה? ִמָטּ � ְשּ ָמה קֹוֶרה ַבּ
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ַטֲעֵמי ַהְּש�ִמָּטה

ָּכל ִיְשָׂרֵאל ֲעִשׁיִרים

ֶהְפֵקר  ֵהם  ַהֵּפרֹות  ַהְּשִׁמָּטה  ְיכֹוִלים ִּבְשַׁנת  ָהֲעִנִּיים   ְוָכ ְלֻכָּלם)  ֶלֱאֹכל ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ָהֲעִשׁיִרים.(ַשָּׁיִכים 

ָּלנּו ָש�ִוים 1. ּכ�

לקב”הלקב”הפרדס זה שייך

נח!בעל השדה
נא לא להפריע

ָלָּמה ִצָוּה ה' ִלְש�ֹּבת ִבְּש�ַנת ַהְּש�ִמָּטה? ֵיׁש יֹוֵתר ִמְּתׁשּוָבה ַאַחת ִלְש�ֵאָלה זֹו. ִמְצַות ַהְּש�ִמָּטה ְמַחֶזֶּקת ֶאת ַהֶּקֶש�ר ֶש�ֵּבין ְּבֵני 

ָהָאָדם ַלֶּטַבע, ֵּבין ָהָאָדם ַלֲחֵבָריו ּוֵבין ָהָאָדם ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ִהְתּבֹוְננּו ַּבַּדף - ַהִאם ּתּוְכלּו ִלְראֹות ֵאיְך ַהְּש�ִמָּטה ּתֹוֶרֶמת 

ַלֶּטַבע, ֵאיְך ִהיא עֹוֶזֶרת ַלקֶ�ֶש�ר ֶש�ל ָהָאָדם ִעם ֲחֵבָריו ְוֵאיְך ִהיא ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלקב"ה?

ַּגם  ֶאָּלא  ַּבְּשִׁמָּטה  ָנח  ָהָאָדם  ַרק  ַמְבִריָאה א  ָהֲאָדָמה  זֹו  ְּבָשָׁנה  טֹוִבים ּוְטִעיִמים ַּגם ַּבָּשִׁנים ַהָּבאֹות.ּוִמְתַחֶזֶּקת. ָּכ ִהיא ּתּוַכל ְלַהְצִמיַח ֵּפרֹות ָהֲאָדָמה! 

2. ָהֲאָדָמה ַמְבִריָאה ְוָנָחה

ּתֹוָרה ִּבְשַׁנת ַהְּשִׁמָּטה א עֹוְבִדים ַּבָּשֶׂדה ְוָלֵכן  ְוִלְלֹמד  ָלנּוַח  ְזַמן  ֵיׁש  ַאֲחֵרי ֵשׁׁש ְשׁנֹות ֲעבֹוָדה ָקָשׁה.ַלַחְקַלאי 

3. ַּבַעל ַהָּש�ֶדה

ַּבְּשִׁמָּטה  ֵּפרֹוָתיו  ֶאת  ַמְפִקיר  ַלֲאֵחִרים ְּכֶשָׁאָדם  ְוָלֵתת  ְלַוֵּתר  ִמְתַרֵּגל  הּוא 
ִמֶּשּׁלֹו.

4. ִמַּדת ַהַוְּתָרנּות

ִּבְשַׁנת ַהְּשִׁמָּטה ַמְרֶאה ֶשׁהּוא ּבֹוֵטַח ַּבה' ִמי ֶשּׁׁשֹוֵבת ִמְּמָלאָכה ְוא עֹוֵבד ָּבֲאָדָמה 
ֶשִּׁיְדַאג לֹו ְלַפְרָנָסה.

5. ִּבָּטחֹון ַּבה'

ִלְקֹטף  ְלֻכָּלם  ֻמָּתר  ַהְּשִׁמָּטה  זֹוֵכר ִּבְשַׁנת  ַהָּשֶׂדה  ַּבַעל   ְוָכ ַהָּשֶׂדה  ֶּבֱאֶמת ִמֵּפרֹות   ַא ְּבַמָּתָנה,  לֹו  ִנְּתָנה  ֶשָׁהֲאָדָמה 
ִהיא ַשֶּׁיֶכת ַלקב"ה.

6. ָהָאֶרץ ַש�ֶיֶּכת ַלה'
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ַטֲעֵמי ַהְּש�ִמָּטה

ָּכל ִיְשָׂרֵאל ֲעִשׁיִרים

ֶהְפֵקר  ֵהם  ַהֵּפרֹות  ַהְּשִׁמָּטה  ִּבְשַׁנת 

ְיכֹוִלים  ָהֲעִנִּיים   ְוָכ ְלֻכָּלם)  (ַשָּׁיִכים 

ֶלֱאֹכל ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ָהֲעִשׁיִרים.

ָּלנּו ָש�ִוים 1. ּכ�

פרדס זה שייך

לקב”הלקב”ה
בעל השדה

נח!
נא לא להפריע

ָלָּמה ִצָוּה ה' ִלְש�ֹּבת ִבְּש�ַנת ַהְּש�ִמָּטה? ֵיׁש יֹוֵתר ִמְּתׁשּוָבה ַאַחת ִלְש�ֵאָלה זֹו. ִמְצַות ַהְּש�ִמָּטה ְמַחֶזֶּקת ֶאת ַהֶּקֶש�ר ֶש�ֵּבין ְּבֵני 

ָהָאָדם ַלֶּטַבע, ֵּבין ָהָאָדם ַלֲחֵבָריו ּוֵבין ָהָאָדם ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ִהְתּבֹוְננּו ַּבַּדף - ַהִאם ּתּוְכלּו ִלְראֹות ֵאיְך ַהְּש�ִמָּטה ּתֹוֶרֶמת 

ַלֶּטַבע, ֵאיְך ִהיא עֹוֶזֶרת ַלקֶ�ֶש�ר ֶש�ל ָהָאָדם ִעם ֲחֵבָריו ְוֵאיְך ִהיא ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלקב"ה?

ַּגם  ֶאָּלא  ַּבְּשִׁמָּטה  ָנח  ָהָאָדם  ַרק  א 

ַמְבִריָאה  ָהֲאָדָמה  זֹו  ְּבָשָׁנה  ָהֲאָדָמה! 

ּוִמְתַחֶזֶּקת. ָּכ ִהיא ּתּוַכל ְלַהְצִמיַח ֵּפרֹות 

טֹוִבים ּוְטִעיִמים ַּגם ַּבָּשִׁנים ַהָּבאֹות.

2. ָהֲאָדָמה ַמְבִריָאה ְוָנָחה

ִּבְשַׁנת ַהְּשִׁמָּטה א עֹוְבִדים ַּבָּשֶׂדה ְוָלֵכן 

ּתֹוָרה  ְוִלְלֹמד  ָלנּוַח  ְזַמן  ֵיׁש  ַלַחְקַלאי 

ַאֲחֵרי ֵשׁׁש ְשׁנֹות ֲעבֹוָדה ָקָשׁה.

3. ַּבַעל ַהָּש�ֶדה

ַּבְּשִׁמָּטה  ֵּפרֹוָתיו  ֶאת  ַמְפִקיר  ְּכֶשָׁאָדם 

ַלֲאֵחִרים  ְוָלֵתת  ְלַוֵּתר  ִמְתַרֵּגל  הּוא 

ִמֶּשּׁלֹו.

4. ִמַּדת ַהַוְּתָרנּות

ִמי ֶשּׁׁשֹוֵבת ִמְּמָלאָכה ְוא עֹוֵבד ָּבֲאָדָמה 

ִּבְשַׁנת ַהְּשִׁמָּטה ַמְרֶאה ֶשׁהּוא ּבֹוֵטַח ַּבה' 

ֶשִּׁיְדַאג לֹו ְלַפְרָנָסה.

5. ִּבָּטחֹון ַּבה'

ִלְקֹטף  ְלֻכָּלם  ֻמָּתר  ַהְּשִׁמָּטה  ִּבְשַׁנת 

זֹוֵכר  ַהָּשֶׂדה  ַּבַעל   ְוָכ ַהָּשֶׂדה  ִמֵּפרֹות 

ֶּבֱאֶמת   ַא ְּבַמָּתָנה,  לֹו  ִנְּתָנה  ֶשָׁהֲאָדָמה 

ִהיא ַשֶּׁיֶכת ַלקב"ה.

6. ָהָאֶרץ ַש�ֶיֶּכת ַלה'
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לוח שנה

חיבור ההורים והמשפחות נלעשה בבית הספר אבמצעות ולח שנה ישחולק 
לכל משפחה הכולל את כל אהירועים המתוכננים לשנת תשפ"ב ובציון 

הקשרים לשנת שמיטה, דמויות המופת וערכי מפתח הל"ב.

                מפרט:                מפרט:

<< גודל 15.5*23 ס"מ
<< בריסטול בעיצוב אישי 
<< מגוון עיצובים לבחירה 

<< פורמט צבעוני

מה בלוח שנה:מה בלוח שנה:

<< ציטוטים/אמרות בהקשר לדמויות החמ"ד ושנת שמיטה
  << ערך החודש לפי תוכנית מפתח הלב מתוך אמונה 

   << הכנסת אירועים מובנים ליומן ע"פ בקשת בית הספר 

ראשון
שני

שלישי
רביעי

חמישי
שישי

שבת
 אלול תשפ"א |   ספטמבר-אוקטובר 2020  
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<< גב בריסטול
<< פס מגנט 

<< ספירלה מתכת 
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יומן בחיוך לתלמיד

יומן "בחיוך" לתמליד לשנה"ל תשפ"ב כולל מדורים מרקתים עם 

הקשר לשנת השמיטה בשפה נעימה ובעיצוב מוכר וידידותי. 

הנושאים המובילים ביומן: הנושאים המובילים ביומן: 

מידה בפרשה << שפה עברית << דמויות המופת << ערכי מפתח הל"ב מתוך 
אמונה << ידע כללי )הידעת והשבוע לפני( וכן מדורים חדשים:

<< חז"ל - משלים מסיפורי חז"ל.

<< מושגי השמיטה - הלכות מחיי היום יום בשנת השמיטה.

<< קומיקס – קומיקס המתקשר לחודש או לערכו. 

 כמידי שנה, ניתן לתת ביטוי לייחודיות הבית ספרית באמצעות כריכה מעוצבת / 
לוגו ופרטי בי"ס, דבר המנהל/ת ועוד.

תוספת 
שעשועונים

תוספת 
'כישורי הל"ב'

זמןפסק
  נורית   אביבית    כלנית

   אירוס  שושנה ורד  נורית 

 כלנית   נורית    יקינתון 

 תורמוס     כלנית   

 נורית     שושנה   רקפת

         אירוס

  תורמוס    אירוס   ורד

  אביבית  ורד תורמוס  כלנית  

 ורד    יקינתון   רקפת 

 

  אירוס  אביבית כלנית תורמוס רקפת  נורית 

 תורמוס    יקינתון נורית   כלנית 

  אביבית  אירוס     

 יקינתון  ורד רקפת   שושנה   תורמוס אירוס

  נורית       רקפת 

   שושנה    רקפת ורד  אביבית 

   נורית      יקינתון 

       שושנה   

 אביבית   תורמוס  אירוס  כלנית נורית ורד

 

28

29

מבוך

 - שלום, אני רוצה לקנות שתייה. 
- שתייה קלה? 

   - לא משנה המשקל, אני כאן 

       עם רכב.

- יוסי, קום, אתה צריך ללכת לבית 
– אין לא רוצה, אתה חייב ללכת – – אוף, אמא, אני לא רוצה ללכת... הספר. 

אתה המנהל!!! 

סודוקו

מצאו 
2 זהים

דרגת קושי: קל

דרגת קושי: קשה

  14.90 
 ₪   

₪

דמי 
משלוח

100

מינים עד 25/6/21
מז

ל

*

חוברת חברותות

"מדי חודש בחודשו"

  14.90 
 ₪   

חוברת הכוללת 10 מערכי פעיולת ומאגדת את המלידה בנושאים מוביילם: 
ערכי התכנית מפתח הל"ב מתוך אמונה, שמיטה, מעגל שנה ודמויות המופת. 

לשימוש מיטבי בחוברת ניתן לשלבה במסגרת לימוד עמיתים/ 
למידה בחברותות בין החטיבה הצעירה לבוגרת. מסגרת למידה זו 

מובילה לאקלים חברתי מיטבי והעצמת הלמידה.

לימוד עמיתים: מותאמת לכיתות א'-ג'.
לימוד פרונטלי: מותאמת לכיתות ב'-ד'.  



www.chiyuch.co.il :אתר | office@chiyuch.co.il :לפרטים והזמנות: "חיוך לערכים" - טלפון: 02-5449888 | נייד: 052-5858660 | דוא"ל
* דמי משלוח 35 ש"ח. אלא אם כן צויין אחרת.

הלכה יומית

חוברת ההלכה היומית המוכרת והמוערכת לש הרב צבי אהריס 
תופק לשנת הילמודים תשפ"ב.

                       "כל השונה הלכות בכל יום  
                                מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

החוברת נותנת מענה למסגרת יומית קבועה ללימוד יומי עם ההלכות הרלוונטיות לחיי 
היומיום של התלמיד וכוללת התייחסות למצוות התלויות בארץ ושנת שמיטה בפריסה על 

פני שבעה שבועות.

החוברת כוללת:החוברת כוללת:

<< התייחסות לנושא שבועי בהקשרים אקטואליים.
<< שאלה מנחה לכל הלכה 

<< מקבץ שאלות סיכות לכל נושא
<< עיצוב נקי 

A4 96 עמודים בכריכה רכה צבעונית בפורמט >>

*
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