
ַבע• ָקְרָבה ְשַנת ַהשֶּׁ



ת   ת ְשנַ ה ָמקֹום ְמַקְיִמים אֶּׁ ְבֵאיזֶּׁ
?ַהְשִמָטה

י ...• י  ,  ֶאל ָהָאֶרץָתֹבאּוכִּ ֲאֶשר ֲאנִּ
ָבת  , ְוָשְבָתה ָהָאֶרץָלֶכםֹנֵתן  שַׁ
.'לה

ויקרא כה•



י  ָהָאֶרץ ֶאל ָתֹבאּוכִּ

ים ָהֵאלּו ָאנּו  • לִּ מִּ ֵמהַׁ
ים • ים ֶאת  לֹוְמדִּ ְימִּ ֶשְמקַׁ

ְצָוה מִּ ְשָרֵאלהַׁ ק ְבֶאֶרץ יִּ .רַׁ



ה ת ִמָפסּוק זֶּׁ דֶּׁ ?ֵאיזֹו ִמְצוָה ִנְלמֶּׁ

י ...• י  ,  ֶאל ָהָאֶרץָתֹבאּוכִּ ֲאֶשר ֲאנִּ

ָבת  , ְוָשְבָתה ָהָאֶרץָלֶכםֹנֵתן  שַׁ

.'לה



ה ?ַהִאם זֹו ִמְצוַת ֲעֵשה אֹו לֹא ַתֲעשֶּׁ

ְוָשְבָתה ָהָאֶרץ•



ה זֹו ?  ֵאיזֹו ִמְצוָה ַמְזִכיָרה ָשנָ

ע ָשֶדָךג• ְזרַׁ ים תִּ יםְוֵשש , ֵשש ָשנִּ ָשנִּ

ְפָת • ְרֶמָך ְוָאסַׁ ְזֹמר כַׁ ֶאת  , תִּ

ָשָנה דְתבּוָאָתּה • תּובַׁ יעִּ ְשבִּ ,הַׁ

ת • בַׁ ָבתֹון שַׁ ָבתשַׁ ְהֶיה ָלָאֶרץ שַׁ ,יִּ

ה• :  'לַָׁ



יִעית  ה ְשִב ת ָכל ָשנָ רֶּׁ ִמְצוַת ַהְשִמיָטה חֹוזֶּׁ
י יִע ת ְבָכל יֹום ְשִב רֶּׁ .ְוַהַשָבת חֹוזֶּׁ

ֲעֹבד• ים תַׁ יָת  , ֵשֶשת ָימִּ ְוָעשִּ
אְכֶתָך ,  ְויֹוםט.ָכל ְמלַׁ

ָבת י שַׁ יעִּ ְשבִּ ה, הַׁ '  לַׁ
ֲעֶשה ָכל  :ֱאֹלֶקיָך לֹא תַׁ

.ְמָלאָכה

ע ָשֶדָך• ְזרַׁ ים תִּ ש ְושֵ , ֵשש ָשנִּ
ְזֹמר  ים  תִּ ְרֶמָךָשנִּ ְפָת כַׁ ,  ְוָאסַׁ
ָשָנה  דֶאת ְתבּוָאָתּה  ּובַׁ

ית יעִּ ְשבִּ ָבתֹון  ,  הַׁ ת שַׁ בַׁ שַׁ
ָבת ְהֶיה ָלָאֶרץ שַׁ ,יִּ

ה• :  'לַָׁ



ה זֹו   ָמֵהן ַהְמָלאכֹות ָהֲאסּורֹות ְבָשנָ
ִנְלָמדֹות ִמְפסּוִקים ֵאּלּו ?  שֶּׁ

ְזָרעָשְדָך • ְזֹמר, לֹא תִּ ְרְמָך לֹא תִּ ֵאת  ה.ְוכַׁ

ְקצֹור יְרָך לֹא תִּ יחַׁ ְקצִּ ְנֵבי , ְספִּ יֶרָך  ְוֶאת עִּ ְנזִּ

ְבֹצר ָבתֹון:לֹא תִּ ת שַׁ ְהֶיה ָלָאֶרץ, ְשנַׁ .יִּ



ה ?  ַהִאם ֵאּלּו ִמְצוֹות ֲעֵשה אֹו לֹא ַתֲעשֶּׁ

ְזָרע1. .לֹא תִּ

ְזֹמר2. .לֹא תִּ

ְקצֹור3. לֹא תִּ

ְבֹצר4. לֹא תִּ



סּורֹות   אכֹות ֲא ְמָל
רֹות  אכֹות ֻמָת ּוְמָל

ע ַב ת ַהשֶּׁ ִבְשנַ



זריעה

זריעה



השקיה

השקיה•



חרישה•

חרישה



כיסוח דשא•

כיסוח דשא



זמירה

זמירה



ניכוש עשבים למניעת•

שריפות או נחשים•

ניכוש עשבים למניעת שריפות  

או נחשים



ניכוש עשבים כדי •
שהצמחים יגדלו טוב יותר

כדי שהצמחים ניכוש עשבים 

יגדלו טוב יותר



בצירה

בצירה



גיזום ענפים המפריעים למעבר•

גיזום ענפים המפריעים למעבר



גיזום ענפים כדי לעודד צמיחה•

כדי לעודד צמיחהגיזום ענפים 



קצירה

קצירה•



ת ַהְמֻשָתף ִלְמָלאכֹות   ַהִאם תּוְכלּו ִלְמצֹא אֶּׁ
?ַהֻמָתרֹות ְוַלְמָלאכֹות ָהֲאסּורֹות

יָעה יָרהְזרִּ ְקצִּ
ת   יעַׁ ְמנִּ ים לִּ כּוש ֲעָשבִּ נִּ

ים .ְשֵרפֹות אֹו ְנָחשִּ

יָשה יָרּהֲחרִּ ְבצִּ
ים   יעִּ ְפרִּ מַׁ ים הַׁ ּזּום ֲעָנפִּ גִּ

ֲעָבר מַׁ .לַׁ

ּסּוחַׁ ֶדֶשא כִּ
ְשָקָיה יָרההַׁ ְזמִּ

כּוש ים ְכֵדי  נִּ  ֲעָשבִּ

ְגְדלּו טֹוב  ים יִּ ְצָמחִּ ֶשהַׁ

.יֹוֵתר

ים ְכֵדי ְלעֹוֵדד   ּזּום ֲעָנפִּ גִּ

יָחה .ְצמִּ



ְנַסֵכם

ּלֹא יָמּות • ַמח שֶּׁ ת ַהצֶּׁ ת אֶּׁ רֶּׁ ְמַשמֶּׁ ל ְמָלאָכה שֶּׁ ָכ

ת רֶּׁ ּלּו ִנְקָראֹות . ֻמתֶּׁ י"ְמָלאכֹות ֵא ם –" ְלָאְקִמ ְלַקֵי

נֹו ָלמּות ַמח ִלְמֹנַע ִמֵמ ת ַהצֶּׁ .אֶּׁ

ַמח• ת ַהצֶּׁ ְמַטַפַחת אֶּׁ ל ְמָלאָכה שֶּׁ ָכ

ה יֹוֵתר ֲאסּוָרה • ה ְמֻעּלֶּׁ ִיְהיֶּׁ י"–שֶּׁ רֹויֵ –" ָאסּורְלַאְב

ַמח ֲאסּוָרה ת ַהצֶּׁ . ְלַשֵפר אֹו ְלַטֵפַח אֶּׁ


