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מוצרימוצרי
תשפ"בתשפ"ב

ה:
חיוך לערכים מציג

לימודי  אתגר  המחנכים,  אצלנו,  מעורר  השמיטה  נושא 

המעצים את תחושת השליחות שבחינוך. 

חדש  חומר  עם  היכרות  מאיתנו  מצריכה  שמיטה,  שנת 

שרחוק מחיי היום יום של התלמידים. שנצליח להתחבר 

ולחבר את תלמידנו לשנה מיוחדת זו ולהעצימה בעיקר 

בגילאי היסוד.

לשם כך, אנו צריכים כלים רבים מלאי חווייה ותוכן שירוממו 

ה',  בעבודת  עמוק  רושם  וישאירו  ואותנו  תלמידנו  את 

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.

דף מבצעים בעמוד אהחרון

ניתן ללחוץ  על כל אחד מן המוצרים לקבלת דוגמית להמחשה

*

*
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חוברת עבודה

*

"שמיטה מתוך אמונה"

החוברת מקנה זווית נוספת על נושא השמיטה מהצד האמוני-ערכי 
בנוסף למושגים וההלכות הבסיסיות ומחברת ע"י כך את התלמיד לשמיטה בת ימינו.

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

ב-ה

החוברת הופכת את לימוד הנושא ללימוד מהנה וחווייתי.

מרכז למידה

סט כרזות הנותן מענה ללמידה מורחבת, דינמית, וא-פרונטלית לצד 
הצורך בנראות בית ספרית בנושא השמיטה. הכרזות מאויירות בליווי מלל 

מנוקד וכוללות הרחבה על כל נושא בעזרת כרטיסי מידע וכן משימות 
מוכנות )דו שכבתיות( שחוסכות לצוות ההוראה שעות רבות של עבודה. 

מושגי השמיטה // שמיטה ערכית // השמיטה והלכותיה

הערכה כוללת:הערכה כוללת:
<< 16 כרזות מחולקות עפ"י 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'

ֵסֶפר ַהִחּנּוְך:
"ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֹּכר ָהָאָדם ִּכי ָהָאֶרץ 

ֶׁשּמֹוִציָאה ֵאָליו ֵּפרֹות ֹלא 
ְּבכֹוָחּה ּוְסֻגָּלָתּה ּתֹוִציא אֹוָתם 

ִּכי ֵיׁש ָאדֹון ָעֶליָה".

ָּגלּו ת 
ּו ְגֻאָּלה 

ֲעָנָוה

ִּבָּטחֹון ַּבה'

ִלּמּוד ּתֹוָרה

ֵסֶפר ַהִחּנּוְך:

"ְועֹוד ֵיׁש ּתֹוֶעֶלת ַאֶחֶרת 

ִנְמָצא ָּבֶזה ֶׁשּיֹוִסיף ָהָאָדם 

ִּבָּטחֹון ַּבֵּׁשם ִיְתָּבַרְך".

"ַוֲהִׁשֹּמִתי ֲאִני ֶאת-ָהָאֶרץ ְוָׁשְממּו ָעֶליָה ֹאְיֵביֶכם 

 

ַהֹּיְׁשִבים ָּבּה. ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים ַוֲהִריֹקִתי 

 
ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב ְוָהְיָתה ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה ְוָעֵריֶכם ִיְהיּו 

 

ָחְרָּבה. ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת-ַׁשְּבֹתֶתיָה 

 
ְּבִׁשְבְּתֶכם ָעֶליָה" )ויקרא כו, לב-לה( ..."ְוָהָאֶרץ ֵּתָעֵזב ִּתְׁשֹּבת ֵאת ֲאֶׁשר ֹלא-ָׁשְבָתה ְּבַׁשְּבֹתֵתיֶכם ָהָאֶרץ ְוִהְרָצת ֶאת-ַׁשְּבֹתֶתיָה. ָּכל-ְיֵמי ָהַּׁשָּמה ֹּכל ְיֵמי ָהַּׁשָּמה ְוַאֶּתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם ָאז ִּתְׁשַּבת 

ָּגֲעָלה ַנְפָׁשם". )ויקרא כו, מג(ֶאת-ֲעוֹ ָנם ַיַען ּוְבַיַען ְּבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו ְוֶאת-ֻחֹּקַתי ֵמֶהם ְוִתֶרץ ֶאת-ַׁשְּבֹתֶתיָה ָּבְהַׁשָּמה ֵמֶהם ְוֵהם ִיְרצּו 

ָהַרב ָקִליֵׁשר: 

"ַעד ַעָּתה ָחַׁשב ְׁש"ּכֹוִחי ְוֹעֶצם 

ָיִדי ָעׂשּו ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה" אּוָלם 

ַעָּתה ֶׁשרֹוֶאה ֶׁשֶּיְׁשָנּה ְּבָרָכה 

ַלְמרֹות ְׁשִביַתת ָהֲאָדָמה ֵמִבין 

ֶׁשַהֹּכל ֵמֵאת ה' ".

"ַנַחל ְקדּוִמים": 
"ְמנּוַחת ָהָאָדם ֵמֲעבֹודֹות 

ַהָּׂשֶדה ַעל ְמַנת ֶלֱאֹגר ֹּתֶכן 
ּוָמזֹון רּוָחִני ָמה ֶׁשֹּלא ָיֹכל 
ַלֲעׂשֹות ְּבֶמֶׁשְך ֵׁשׁש ָׁשִנים".

"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל-ֹמ ֶשׁה ְּבַהר ִסיַני ֵלאֹמר. ַּדֵּבר ֶאל-ְּבֵני 
ִיְשָׂרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ִּכי ָתֹבאּו ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ֲאִני 
ֹנֵתן ָלֶכם - ְוָשְׁבָתה ָהָאֶרץ ַשָּׁבת לה'".                 

)ספר ויקרא, פרק כ"ה(  

 ָהָאֶרץ 
ַׁשֶּי ֶכת ַלה' 

4 ַטֲעֵמי ַהְּׁשִמָּטה  
ֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום

"ָרִמי ַּבר ְיֶחְזֵקאל ִנְזַּדֵּמן ִלְבֵני ְּבָרק 
ְוָרָאה ִעִּזים אֹוְכלֹות ְּתֵאִנים ְוָהָיה ְּדַבׁש 

ְוָחָלב ְמַטְפֵטף ִמן ָהִעִּזים נֹוֵטף ִמן ַהְּתֵאִנים 
ְוֵהם ִמְתַעְרְּבִבים ֶזה ָּבֶזה, ָאַמר: 

 
"ָאַמר ר' ַיֲעֹקב ֵּבן ּדֹוְסַתאי: )כתובות, קיא, עמוד ב'("זֹו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש". 

 
ִמּלֹוד ְלאֹוִני ְׁשלֹוָׁשה ִמיִלין. 

 
ַּפַעם ַאַחת ִקַּדְמִּתי ַּבֶּנֶׁשף ְוָהַלְכִּתי ַעד 

)כתובות קיא, עמוד ב(.ַקְרֻסַלי ִּבְדַבׁש ֶׁשל ְּתֵאִנים". 

"ָאַמר ר' יֹוָחָנן: ְזכּוַרִני ְּכֶׁשָהָיה ִּתינֹוק 

ְזרֹועֹוָתיו". ּבֹוֵצַע ָחרּוב ִנְמַׁשְך חּוט ֶׁשל ְדַבׁש ַעל ְׁשֵּתי 
)בבא בתרא צא, ב(.

"אמר ר' אלעזר: זכורני כשהיה עורב נוטל 

בשר, נמשך חוט של שומן מראש הכתל 
ועד הקרקע" 
 

)בבא בתרא צא, עמוד ב(

9
ֶׁשַבח ֵּפרֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

420 
 ₪       

₪20

500     

לחצו אכןלחצו אכן

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.

https://online.fliphtml5.com/hjryl/yeii/?1624177082118
https://online.fliphtml5.com/hjryl/znfz/
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יומן בחיוך לתלמיד

יומן "בחיוך" לתלמיד לשנה"ל תשפ"ב כולל מדורים מרתקים 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 בנושא החודשי או הערכי.

 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

  15 
 ₪   

₪

דמי 
משלוח

100

מינים עד 25/6/21
מז

ל

*

אלבום קלפים

אלבום קלפים הוא כלי מוביל להשגת אקלים חברתי לצד הקניית ידע בדרך חווייתית. 
מלבד ההנאה שבמשחק ותחושת ההישגיות בסיום האלבום, התלמיד נדרש בנושאים   

מסוימים למלא או לענות על משימות שונות ברמת הבנה או יישום.

15 
       למארז אלבום + קלפים       ₪ 

     

    

הנאה // חוויה // ילמוד
חוברת לש *

קלפים המסכמים את הנושא:קלפים המסכמים את הנושא:

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

19

18

ערלה ונטע רבעי

לקט, שכחה ופאה

הפרשת חלה

ביכורים

השמיטההשמיטה  לשילשי
ַּבֲחָדִׁשים 
ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאַחד כט, א(: "ּוַבֹחֶדש ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר ַלֹחֶדׁש".ַּבֲחָדִׁשים ְׁשִביִעי ָחִביב א(: "ּוַבֹחֶדש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאַחד ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר כט, ְׁשִביִעי ָחִביב 

ַלֹחֶדׁש".

תרומות ומעשרות

14

15

התלויות בארץ:לפניכם מצוות נוספות לקיים רק בארץ ישראל. כלומר מצוות שזוכים מהמצוות התלויות בארץ, שמיטה היא אחת 

17

16

פרט ועוללות

8

9

השמיטה היא הזדמנות נהדרת 

לשוויון בין המעמדות. אין 

עשירים ועניים – כולנו שווים, 

התבואה והיבול שייכים לכולם 

באופן שווה.

שוויון

י ָהָאֶרץ  ר ָהָאָדם ּכִ
ֹ
ְזּכ ּיִ ֵדי ׁשֶ "ּכְ

ת...
ֹ
רו ִציָאה ֵאָליו ַהּפֵ

ֹ
ּמו ׁשֶ

ִציא 
ֹ
ָתּה ּתו ָחּה ּוְסֻגּלָ

ֹ
כ א ּבְ

ֹ
ל

ן ָעֶליָה 
ֹ
י ֵיׁש ֲאדו ָתם, ּכִ

ֹ
או

ֶניָה"
ֹ
ְוַעל ֲאדו

6

8 12

השמיטההשמיטה  לשילשי
ַּבֲחָדִׁשים 

ְׁשִביִעי ָחִביב 

ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר כט, 

א(: "ּוַבֹחֶדש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאַחד 

ַלֹחֶדׁש".ַּבֲחָדִׁשים ְׁשִביִעי ָחִביב 

ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר 

כט, א(: "ּוַבֹחֶדש 

ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאַחד 

ַלֹחֶדׁש".

13
השמיטה מלמדת אותנו לוותר, לתת משהו 

משלנו בלי לקבל תמורה ואף בלי לדעת מי 

נהנה ממנו. 

מידת הוותרנות
9

כמו שאנחנו צריכים לנוח, 

גם האדמה צריכה לנוח, 

להתחדש, לאגור כוחות. 

השמיטה מאפשרת לה את זה.

טעם חקלאי
7

11

10

9

אדנות ה'

שמיטה היא אחת 

מהמצוות התלויות 

בארץ.

5
ארץ ישראל

6

7

ִביִעי ָחִביב  ִמיִטין ׁשְ ׁשְ ֱאַמר )ויקרא כה, י(: ּבִ ּנֶ ַנת ׁשֶ ם, ֶאת ׁשְ ּתֶ ׁשְ ים"."ְוִקּדַ ִ ַהֲחִמּשׁ ִביִעי ָחִביב  ִמים ׁשְ ּיָ ֱאַמר )בראשית ב, ג(: ּבַ ּנֶ ם ׁשֶ
ֹ
ִהים ֶאת-יו

ֹ
ִביִעי"."ַוְיָבֵרְך ֱאל ְ ַהּשׁ

ִביִעי ָחִביב  ים ׁשְ ֲחָדׁשִ ֱאַמר )במדבר כט, א(: ּבַ ּנֶ ֶאַחד ׁשֶ ִביִעי ּבְ ְ ֶדש ַהּשׁ
ֹ
ֶדׁש"."ּוַבח

ֹ
ַלח

שנת היובל

שבת
חביביןחביביןחודש תשרי

"כל השביעין חביבין לעולם" )ויקרא רבה כט, יא(.
למעלה השביעי חביב: שמים ושמי השמים ורקיע 

)תהילים סח,  וכתיב  וערבות,  ומעון  זבול  ושחקים 
ה(: "סלו לרכב בערבות... ביה שמו".

ארקא  אדמה  ארץ  חביבה:  שביעית  בארצות 

גיא ציה נשיה תבל, וכתיב )תהילים ט, ט(: "והוא 
ישפוט תבל בצדק; ידין לאומים במישרים".

קינן  אנוש  שת  אדם  חביב:  שביעית  בדורות 

כד(:  ה,  )בראשית  וכתיב  חנוך,  ירד  "ויתהלך חנוך את האלהים".מהללאל 
באבות שביעי חביב: אברהם יצחק ויעקב לוי 

עלה אל האלהים".קהת עמרם משה, וכתיב )שמות יט, יג( "ומשה 
ב, טו(: "דויד )הוא( השביעי".בבנים השביעי חביב, שנאמר )דברי הימים א פרק 

דוד  בושת  איש  שאול  חביב:  השביעי  במלכים 

)דברי הימים ב  שלמה רחבעם אביה אסא, וכתיב 
פרק ד, י(: "ויקרא אסא אל ה' אלהיו".

1

23

4

השמיטההשמיטה  לשילשי
ַּבֲחָדִׁשים 
א(: "ּוַבֹחֶדש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאַחד ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר כט, ְׁשִביִעי ָחִביב 

ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאַחד כט, א(: "ּוַבֹחֶדש ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר ַלֹחֶדׁש".ַּבֲחָדִׁשים ְׁשִביִעי ָחִביב 
ַלֹחֶדׁש".

ֱאַמר  ּנֶ ִביִעי ָחִביב ׁשֶ ִנים ׁשְ ׁשָ ּבְ
ִביִעת  ְ ּה".)שמות כג, יא(: "ְוַהׁשּ ּתָ ְנַטׁשְ

ֹ
ה ו ְמֶטּנָ ׁשְ ּתִ

שנת שמיטה

2

3

מתוך המדבקות:

של 3 ש"ח* קלפי בי"ס בתוספת 

לחצו אכןלחצו אכן
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חוברת חברותות

"מדי חודש בחודשו"

  14.90 
 ₪   

חוברת הכוללת 10 מערכי פעילות ומאגדת את הלמידה בנושאים מובילים: 
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.

לוח שנה

חיבור ההורים והמשפחות לנעשה בבית הספר באמצעות לוח שנה 
שיחולק לכל משפחה, הכולל את כל האירועים 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 עפ"י 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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ספר 'על כנפי רוח'

                                         יוני וחבריו הנביאים חיים בתקופת הגאולה, שבה בית המקדש השלישי כבר 
בנוי. יחד הם עוברים מסע מרתק בחזרה אל העבר ופוגשים את מי שהיה כנביא בדורו, מי שחזה 
את הגאולה ופעל למענה – הרב אברהם יצחק הכהן קוק. החיים בגלות, העלייה לארץ ישראל, 
המתחים בין היישוב היהודי הישן לבין החקלאות העברית המתחדשת, הקשרים ההדוקים עם 
רבה הספרדי של ארץ ישראל, האהבה הגדולה יחד עם אומץ הלב – כולם נשזרים יחד לסיפור 
מרגש ומרומם ופותחים צוהר לעולם שהיה ולמציאות שלה אנו עדיין מצפים: לגאולה, לנבואה 

ולחיים המופלאים שנזכה להם בזמן שתשוב השכינה לשרות בבית מקדשנו.

איך נראים חייו של יוני בימי בית המקדש השלישי? 
האם יתגשמו נבואותיו של הראי"ה קוק?

*                       ספר קריאה- חובה בכל בית! 

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

*החוברת כוללת דף מדבקות:

לחצו אכןלחצו אכן

לחצו אכן

35 
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2914
י"ד תמוז תשפ"א
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הלכה יומית

חוברת ההלכה היומית המוכרת והמוערכת של הרב צבי האריס 
תופק לשנת הלימודים 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 סיכום לכל נושא.
<< עיצוב נקי.

.A4 96 עמודים בכריכה רכה צבעונית בפורמט >>

*

15 
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הלכות מצויירות

ספר מאויר המבאר את ההלכות הקשורות לשנת השמיטה 

בהתאמה לגילאי היסודי

30 
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9

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

11

ַ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'

10

ַ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'

ספרי קריאה

סדרת גדויל אהומה- 

ספרי קריאה לגילאי גן חובה - 

הספרים כוללים סיפורים לצד איורים. 

ספרים צבעוניים בעלי כריכה קשה.

הצופה לציון - ספר קריאה לכיתות ד' ומעלה. 

הסיפורים  דמותו.  על  מספרים  ילדים  של  ראייתם  מזווית 

מכילים מידע היסטורי, המעשיר את ידיעת התלמיד ומחבר 

את קורות חייו של הרב על ציר הזמן.

אריתי ברק על ההר- מתאים לכיתות ג' ומעלה.

186 עמ'  ספר קריאה בנושא ערבות הדדית. הספר מכיל 

הכוללים איורים בשחור לבן, כריכה קשה.
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אלבום אנגלית היסדור היחיד בצבע

 מידות הסידור: 13.5*21 
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ַהְללּוהּו  ַמִים+  ָ ַהׁשּ ְיהָֹוה •ִמן  ֶאת  ַהְללּוָיּה ַהְללּו 
ל  ּכָָ ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו  ל  כָָ ַהְללּוהּו  רֹוִמים:  ּמְ ּבַ
ּכֹוְכֵבי  ל  ּכָָ ְוָיֵרַח ַהְללּוהּו  ֶמׁש  ׁשֶ ְצָבָאיו: ַהְללּוהּו 
ר ֵמַעל  ֲאׁשֶ ִים  ְוַהּמַ ָמִים  ָ ַהׁשּ ֵמי  ׁשְ ַהְללּוהּו  אֹור: 
ה ְוִנְבָראּו:  י הּוא ִצּוָ ם ְיהָֹוה ּכִ ָמִים: ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ ָ ַהׁשּ
ַיֲעבֹור: ַהְללּו  ָנַתן ְולֹא  ק  ֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם חָָ ַוּיַ
הֹמֹות: ֵאׁש  ּתְ ל  ְוכָָ יִנים  ּנִ ּתַ ְיהָֹוה •ִמן ָהָאֶרץ+  ֶאת 
ה ְדָברֹו: ֶהָהִרים  ֶלג ְוִקיטֹור רּוַח ְסָעָרה עֹׂשָ ּוָבָרד ׁשֶ
ֵהָמה  ל ּבְ ה ְוכָָ ל ֲאָרִזים: ַהַחּיָ ִרי ְוכָָ ָבעֹות ֵעץ ּפְ ל ּגְ ְוכָָ
ִרים  ׂשָ ים  ְלֻאּמִ ל  ְוכָָ ָנף: ַמְלֵכי ֶאֶרץ  ּכָ ְוִצּפֹור  ֶרֶמׂש 
תּולֹות ְזֵקִנים ִעם  חּוִרים ְוַגם ּבְ ל ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ: ּבַ ְוכָָ
מֹו  ב ׁשְ ּגָ ִנׂשְ י  ּכִ ְיהָֹוה  ם  הזת: ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ ְנָעִרים: 
ה  ִהּלָ ֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו ּתְ ָמִים: ַוּיָ ְלַבּדֹו הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוׁשָ

ָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: ל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיׂשְ ְקַהל ְלכָָ ּבִ תֹו  ִהּלָ ּתְ יר ָחָדׁש  ׁשִ ַליהָֹוה  ירּו  ׁשִ ַהְללּוָיּה 
ָיִגילּו  ִצּיֹון  ֵני  ּבְ יו  עֹׂשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַמח  ִיׂשְ ֲחִסיִדים: 
רּו לֹו:  תֹף ְוִכּנֹור ְיַזּמְ מֹו ְבָמחֹול ּבְ ם: ְיַהְללּו ׁשְ ְבַמְלּכָ
יׁשּוָעה: ַיְעְלזּו  ַעּמֹו ְיָפֵאר ֲעָנִוים ּבִ י רֹוֶצה ְיהָֹוה ּבְ ּכִ
בֹוָתם: רֹוְממֹות  ּכְ ִמׁשְ נּו ַעל  ְיַרּנְ ָכבֹוד  ּבְ ֲחִסיִדים 
ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות  ָיָדם:  ּבְ יִפּיֹות  ּפִ ְוֶחֶרב  ְגרֹוָנם  ּבִ ֵאל 
ים  ִזּקִ ּבְ ים: ֶלְאסֹר ַמְלֵכיֶהם  ְלֻאּמִ ּבַ ּגֹוִים ּתֹוֵכחֹת  ּבַ
ט  ּפָ ֶהם ִמׁשְ ַכְבֵלי ַבְרֶזל: הזת: ַלֲעׂשֹות ּבָ ֵדיֶהם ּבְ ְוִנְכּבְ

ל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: תּוב ָהָדר הּוא ְלכָָ ּכָ
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ַאֲהַבת עֹוָלם

ְוַעל  ְצִחית  ַהּנִ ַאֲהָבתֹו  ָאנּו מֹוִדים ַלקּב״ה ַעל  זֹו  ְבָרָכה  ּבִ

נּו ְלָהִבין  ַזּכֵ ּיְ ְצִליַח ִלּמּוֵדנּו ְוׁשֶ ּיַ ים ׁשֶ ׁשִ ְנִתיַנת ּתֹוָרתֹו ּוְמַבּקְ

ַאֲהָבה. ּתֹוָרה ּבְ תּוב ּבַ ּכָ ם ֶאת ָמה ׁשֶ ּוְלַקּיֵ

דֹוָלה  נּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו, ֶחְמָלה ּגְ •ַאֲהַבת עֹוָלם• ֲאַהְבּתָ

ְמָך  ֲעבּור ׁשִ ּבַ נּו,  ִויֵתָרה ָחַמְלּתָ ָעֵלינּו. ָאִבינּו ַמְלּכֵ

י  ֵדם ֻחּקֵ ַלּמְ ָך ַוּתְ ְטחּו ּבְ ּבָ דֹול ּוַבֲעבּור ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ַהּגָ

ֵדנּו,  נּו ּוְתַלּמְ ּנֵ חָָ ן ּתְ ֵלם, ּכֵ ֵלָבב ׁשָ ים ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ַחּיִ

ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן ַהְמַרֵחם, ַרֵחם ָעֵלינּו, ְוֵתן 

מַֹע, ִלְלמֹד  יל, ִלׁשְ ּכִ יָנה ְלָהִבין, ּוְלַהׂשְ נּו ּבִ ִלּבֵ ּבְ

ְבֵרי  ל ּדִ ם ֶאת ּכָָ מֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ ד, ִלׁשְ ּוְלַלּמֵ

תֹוָרֶתָך  ַאֲהָבה: ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ּבְ ְלמּוד תֹוָרֶתָך ּבְ ּתַ

ְלַאֲהָבה  ְלָבֵבנּו  ְוַיֵחד  ְבִמְצוֶֹתיָך,  נּו  ִלּבֵ ק  ְוַדּבֵ

ֵלם  ֶמָך. ְלַמַען לֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנּכָ ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ

ל ָלעֹוָלם ָוֶעד.  ׁשֵ ְולֹא ִנּכָ

ָטְחנּו,  ּבָ ְוַהּנֹוָרא  ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ ָך  ְדׁשְ קָָ ם  ְבׁשֵ י  ּכִ

ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו  ְוַרֲחֶמיָך  יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה 

ים, ַאל ַיַעְזבּונּו ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד: ַמֵהר  ַוֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ

יאחוז בארבע הציציות בידו השמאלית כנגד הלב ְוָהֵבא ָעֵלינּו 

בֹור  ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ,  ּכָָ ְנפֹות  ּכַ ע  לֹום ֵמַאְרּבַ ְוׁשָ ָרָכה  ּבְ

קֹוְמִמּיּות  ְמֵהָרה  ְותֹוִליֵכנּו  אֵרנּו,  ַצּוָ ֵמַעל  נּו  ֻעּלֵ

ּוָבנּו  ה,  ַאּתָ ְיׁשּועֹות  ּפֹוֵעל  ֵאל  י  ּכִ הזת:  ְלַאְרֵצנּו, 

ְמָך  ְלׁשִ נּו  ַמְלּכֵ נּו  ְוֵקַרְבּתָ ְוָלׁשֹון,  ל ַעם  ִמּכָָ ָבַחְרּתָ 

ּוְלַיֶחְדָך  ַאֲהָבה, ְלהֹודֹות ְלָך  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ דֹול ֶסָלה  ַהּגָ

ְיהָֹוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֶמָך,  ְ ׁשּ ּוְלַאֲהָבה ֶאת  ַאֲהָבה,  ּבְ

ַאֲהָבה•: ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ •ַהּבֹוֵחר ּבְ
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ֵתנּו 
ִפּלָ ל ֶאת ּתְ ַמע ִויַקּבֵ ׁשְ ּיִ ים ֵמַהקּב"ה ׁשֶ ׁשִ ָאנּו ְמַבּקְ

ר, ְוַאף ָרצּוי,  ִלים. ֶאְפׁשָ ּלְ ְתּפַ ל ַהּמִ ל ּכָ ִפּלֹוֵתיֶהם ׁשֶ ְוֶאת ּתְ

ה. ִפּלָ ת ׁשֹוֵמַע ּתְ ִבְרּכַ ית ּבְ ה ִאיׁשִ ִפּלָ ְלהֹוִסיף ּתְ

ֵֹהינּו,
ַמע קֹוֵלנּו ְיהָֹוה ֱאל ָאב ָהַרֲחָמן ׁשְ

חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו,

 

ֵתנּו, ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ ְוַקּבֵ

 
ה, ֲחנּוִנים ָאּתָ

ִפּלֹות ְוַת י ֵאל ׁשֹוֵמַע ּתְ ּכִ

 
יֵבנּו. ׁשִ נּו, ֵריָקם ַאל ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ ּוִמּלְ

ֵתנּו.  ִפּלָ ַמע ּתְ ֲעֵננּו ּוׁשְ
נּו ַו ּנֵ חָָ

." בתענית ציבור אומרים כאן "ֲעֵייכד

ְחנּו, 
דֹוָלה ֲאַנ י ְבָצָרה ּגְ ֵתנּו, ּכִ

ֲעִני ּיֹום צֹום ּתַ ֲעֵננּו ּבַ
ֲעֵננּו ְיהָֹוה 

ם  ְתַעּלַ ּתִ ְוַאל  נּו,  ִמּמֶ ֶניָך  ּפָ ר  ְסּתֵ ּתַ ְוַאל  ֵענּו, 
ִרׁשְ ֶפן ֶאל  ּתֵ ַאל 

ֵמנּו, 
ָך ְלַנֲח ֵתנּו, ְיִהי ָנא ַחְסּדֶ

ְוָע ֵתנּו, ֱהֵיה ָנא ָקרֹוב ְלׁשַ
ִחיּנָ ִמּתְ

ֱאַמר: ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני  ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ ֲעֵננּו, ּכַ
ֶטֶרם ִנְקָרא ֵאֶליָך 

ה ְיהָֹוה ָהעֹוֶנה  י ַאּתָ ָמע: ּכִ ִרים ַוֲאִני ֶאׁשְ ֶאֱעֶנה, עֹוד ֵהם ְמַדּבְ

ל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה:  כָָ יל ּבְ ֵעת ָצָרה ּפֹוֶדה ּוַמּצִ ּבְ

ה  ל ּפֶ ת ּכָָ ה ׁשֹוֵמַע ְתִפּלַ י ַאּתָ ּכִ

ַרֲחִמים,  ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ַעּמְ

 

ה. ִפּלָ ה ְיהָֹוה, ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ם  ֵ ל ְלָרצֹון ִלְפֵני ַהׁשּ ְתַקּבֵ ֵתנּו ּתִ
ִפּלָ ּתְ ים ׁשֶ ׁשִ ָאנּו ְמַבּקְ

ׁש. ְקּדָ נֹות ְלֵבית ַהּמִ ְרּבָ ְחִזיר ֶאת ֲעבֹוַדת ַהּקָ ּיַ ְוׁשֶ

ָרֵאל,  ָך ִיׂשְ ַעּמְ ֵֹהינּו ּבְ
ְרֵצה ְיהָֹוה ֱאל

ֵעה, ָתם ׁשְ ְוִלְתִפּלָ

 

יֶתָך, ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּבֵ ְוָהׁשֵ

 

ַאֲהָבה  ָתם ְמֵהָרה ּבְ ָרֵאל ּוְתִפּלָ י ִיׂשְ ֵ ְוִאׁשּ

 

נּו
ֹוֵל
�ק
ַמע

ׁש

ָדה
בֹו
ָהֲע

ת�
ׁשַב

ֲה

שבח

בקשה כללית

הודאה

בקשות צרכי
הרבים 

בקשות צרכי 
היחיד 
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₪

דמי 
משלוח

100

נוסח ספרד / עדות המזרח

הסידור כולל:הסידור כולל:
<< קטעי תפילה נבחרים בעימוד זהה לשני הנוסחים.

<< עיצוב נאה, ידידותי וֹנח.
<< הקדמה קצרה ומנוקדת לקטעי התפילה.

<< הדגשות למילות מפתח בתפילה.
<< ציר זמן של מבנה התפילה.

<< כולל קריאה בתורה לימי שני וחמישי, בליווי טעמי המקרא.

החוברת כוללת יחידות לימוד החוברת כוללת יחידות לימוד 
על כל ברכה על פי המבנה הבא:על כל ברכה על פי המבנה הבא:

<< ברכה לצד ביאורי מילים
<< הנושא המרכזי בפרשה

<< משימה 
<< קומיקס

<< שאלות לדיון
<< שיר מומלץ

הסידור הייחודי הופק עבור ילדים בגילאי החינוך, שבהם מתעצב היחס 
לתפילה למשך שנים רבות. המטרה היא להביא פנים חדשות ומאירות 

שיסייעו בחיבור הילדים לתפילה.

חוברת לימוד לתפילת שמונה עשרה מאושרת ע"י גף ספרי לימוד.

לחצו אכןלחצו אכן

לחצו אכן

  22 
 ₪      
 *

* ברכישה מרוכזת.

מקס מגיע מקנדה לביקור בארץ אצל דייויד, ועוברים יחד תקופה מלאה 
בחוויות. באלבום קלפים עשיר ומושקע התלמידים ייחשפו לאוצר מילים נרחב 

."band 1" הנלקח מתוך מאגר המילים

<< מעל 200 קלפי מדבקות.
<< חוברת עשירה באיורים מדליקים.

<< מתאים לכיתות ג'-ו'.
<< בליווי חידות מסקרנות.
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* המחירים כוללים מע"מ.

2770
ט"ו באב תשע"ז

https://online.fliphtml5.com/hjryl/mmgl/?1624428734092
https://online.fliphtml5.com/hjryl/vgqf/?1624430135627
https://online.fliphtml5.com/hjryl/djef/?1624340737667
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* דמי משלוח 35 ש"ח. אלא אם כן צויין אחרת. המחירים כוללים מע"מ.

*מבצעים

נשארתם עם קתציבים אל מנוצילם?
הזמינו עכישו ותרוויחו פעמיים!

יומן "בחיוך" לתלמיד

חוברת שמיטה

חברותות

אלבום שמיטה

מרכז למידה

חברותות ב- 12.90 ש"ח

מרכז למידה ב- 250 ש"ח

חוברת שמיטה ב- 15 ש"ח

הלכות מצויירות ב- 20 ש"ח

סט כרזות על דמויות החמ"ד 
ב- 100 ש"ח

קבלקנה

קבלקנה

קנה

קנה

קבל

קבל

קבלקנה

ְוֵהם ִמְתַעְרְּבִבים ֶזה ָּבֶזה, ָאַמר: ְוָחָלב ְמַטְפֵטף ִמן ָהִעִּזים נֹוֵטף ִמן ַהְּתֵאִנים ְוָרָאה ִעִּזים אֹוְכלֹות ְּתֵאִנים ְוָהָיה ְּדַבׁש "ָרִמי ַּבר ְיֶחְזֵקאל ִנְזַּדֵּמן ִלְבֵני ְּבָרק 

 
)כתובות, קיא, עמוד ב'("זֹו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש". 

"ָאַמר ר' ַיֲעֹקב ֵּבן ּדֹוְסַתאי: 
 
ִמּלֹוד ְלאֹוִני ְׁשלֹוָׁשה ִמיִלין. 
 

)כתובות קיא, עמוד ב(.ַקְרֻסַלי ִּבְדַבׁש ֶׁשל ְּתֵאִנים". ַּפַעם ַאַחת ִקַּדְמִּתי ַּבֶּנֶׁשף ְוָהַלְכִּתי ַעד 

"ָאַמר ר' יֹוָחָנן: ְזכּוַרִני ְּכֶׁשָהָיה ִּתינֹוק 
ְזרֹועֹוָתיו". ּבֹוֵצַע ָחרּוב ִנְמַׁשְך חּוט ֶׁשל ְדַבׁש ַעל ְׁשֵּתי 

"אמר ר' אלעזר: זכורני כשהיה עורב נוטל )בבא בתרא צא, ב(.
ועד הקרקע" בשר, נמשך חוט של שומן מראש הכתל 

 
)בבא בתרא צא, עמוד ב(

9
ֶׁשַבח ֵּפרֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק 
ַהּכֵֹהן קוּק

2"ָּגַדל ְוָהָיה ְלִאיׁש")א(

"ֵלְך ִליִׁשיַבת וֹולֹוִז'ין, 
ָׁשם ִּתְתַּגֵּדל ְלֵאין ֲעֹרְך ְּבִלּמּוד 

ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹושָׁה". 
ִהִּגיַע ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהָּצִעיר 

ִליִׁשיַבת וֹולֹוִז'ין ַהְּגדֹוָלה. 

הרב דוד רבינוביץ' תאומים

ְּכֶׁשָהָיה ֶּבן ְּתשַׁע ֶעשְֶׂרה ָׁשִנים 
ִקֵּבל ְסִמיָכה ְלַׁשֵּמׁש ַרב. 

ְׁשמֹו ָהַלְך ְלָפָניו ְּכָגדֹול ַּבּתֹוָרה, ָצנּוַע ְוָעָנו. 
שַָׁמע ָעָליו ָהַאֶּדֶר"ת, ָהַרב ֵאִלָּיהּו ָּדִוד 

ַרִּבינֹוִביץ' ְּתאֹוִמים, 
ּוְכֶׁשִּנְפְּגׁשּו ִנְקשַׁר ֵאָליו ְּבַאֲהַבת עֹוָלִמים. 
ֶאת ִּבּתֹו ַהַּצֶּדֶקת ַּבת ֶׁשַבע שִֵּׁדְך לֹו ְלִאּשָׁה,

ַאְך ִלְפֵני ֵכן ָהְיָתה ְּבִפיו ֶׁשל ָהַאֶּדֶר"ת 
ַּבָּקשָׁה: 

ַּבָּׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשְלַאַחר ַּבר ַהִּמְצָוה 
ָׁשַקד ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְּבֶחשֶׁק ַרב, 

ְוָכל ַרְעיֹונֹוָתיו ּוַמְחְשבֹוָתיו ָהיּו 
ִלְהיֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלַרב.

ְלָהִקים ִּבירּוָׁשַלִים ְישִׁיָבה עֹוָלִמית, 
ֶׁשִּמָּכל ַקְצוֹות עֹוָלם 

ִיְתַקְּבצּו ֵאֶליָה ַּבחּוִרים,
ְוִתְתַּגֵּׁשם ַהְּנבּוָאה: "ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא ּתֹוָרה 

ּוְדַבר ה' ִמְּירּוָׁשַלִים". 

ֵסֶפר ַהִחּנּוְך:
ִּכי ֵיׁש ָאדֹון ָעֶליָה".ְּבכֹוָחּה ּוְסֻגָּלָתּה ּתֹוִציא אֹוָתם ֶׁשּמֹוִציָאה ֵאָליו ֵּפרֹות ֹלא "ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֹּכר ָהָאָדם ִּכי ָהָאֶרץ 

ָּגלּו ת 
ּו ְגֻאָּלה 

ֲעָנָוה

ִּבָּטחֹון ַּבה'

ִלּמּוד ּתֹוָרה

ֵסֶפר ַהִחּנּוְך:
"ְועֹוד ֵיׁש ּתֹוֶעֶלת ַאֶחֶרת 

ִנְמָצא ָּבֶזה ֶׁשּיֹוִסיף ָהָאָדם 
ִּבָּטחֹון ַּבֵּׁשם ִיְתָּבַרְך".

"ַוֲהִׁשֹּמִתי ֲאִני ֶאת-ָהָאֶרץ ְוָׁשְממּו ָעֶליָה ֹאְיֵביֶכם 

 

ַהֹּיְׁשִבים ָּבּה. ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים ַוֲהִריֹקִתי 

 
ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב ְוָהְיָתה ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה ְוָעֵריֶכם ִיְהיּו 

 

ָחְרָּבה. ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת-ַׁשְּבֹתֶתיָה 

 
ֹּכל ְיֵמי ָהַּׁשָּמה ְוַאֶּתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם ָאז ִּתְׁשַּבת 

ָהָאֶרץ ְוִהְרָצת ֶאת-ַׁשְּבֹתֶתיָה. ָּכל-ְיֵמי ָהַּׁשָּמה 

ִּתְׁשֹּבת ֵאת ֲאֶׁשר ֹלא-ָׁשְבָתה ְּבַׁשְּבֹתֵתיֶכם 

ְּבִׁשְבְּתֶכם ָעֶליָה" )ויקרא כו, לב-לה( ..."ְוָהָאֶרץ ֵּתָעֵזב 

ֵמֶהם ְוִתֶרץ ֶאת-ַׁשְּבֹתֶתיָה ָּבְהַׁשָּמה ֵמֶהם ְוֵהם ִיְרצּו 

ֶאת-ֲעוֹ ָנם ַיַען ּוְבַיַען ְּבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו ְוֶאת-ֻחֹּקַתי 
ָּגֲעָלה ַנְפָׁשם". )ויקרא כו, מג(

ָהַרב ָקִליֵׁשר: 
"ַעד ַעָּתה ָחַׁשב ְׁש"ּכֹוִחי ְוֹעֶצם 

ָיִדי ָעׂשּו ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה" אּוָלם 
ַעָּתה ֶׁשרֹוֶאה ֶׁשֶּיְׁשָנּה ְּבָרָכה 

ַלְמרֹות ְׁשִביַתת ָהֲאָדָמה ֵמִבין 
ֶׁשַהֹּכל ֵמֵאת ה' ".

ַלֲעׂשֹות ְּבֶמֶׁשְך ֵׁשׁש ָׁשִנים".ּוָמזֹון רּוָחִני ָמה ֶׁשֹּלא ָיֹכל ַהָּׂשֶדה ַעל ְמַנת ֶלֱאֹגר ֹּתֶכן "ְמנּוַחת ָהָאָדם ֵמֲעבֹודֹות "ַנַחל ְקדּוִמים": 

"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל-ֹמ ֶשׁה ְּבַהר ִסיַני ֵלאֹמר. ַּדֵּבר ֶאל-ְּבֵני 
ִיְשָׂרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ִּכי ָתֹבאּו ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ֲאִני 
 ָהָאֶרץ )ספר ויקרא, פרק כ"ה(  ֹנֵתן ָלֶכם - ְוָשְׁבָתה ָהָאֶרץ ַשָּׁבת לה'".                 

ַׁשֶּי ֶכת ַלה' 
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ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק 

ַהּכֵֹהן קוּק
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ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהֹּכֵהן קּוק נֹוַלד 
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ָׁשִנים, ָּבֲעָיָרה ְּגִריָבה ֶׁשְּברּוְסָיה. 

ָאִביו, ר' ְׁשֹלֹמה ַזְלָמן קּוק, ָהָיה ַּתְלִמיד 

ָחָכם ֵנֶצר ְלַרָּבִנים ֲחׁשּוִבים ְוִאּמֹו, 

ָהַרָּבִנית ֶּפעְרל ַזְלָטא, ַּבת ְלִמְׁשַּפַחת 

ֲחִסיִדים.

ְּכֶׁשַאְבָרָהם ִיְצָחק ָהָיה ֶּבן ָׁשלֹוׁש 

ִהִּגיַע ֶאל ַהַּבִית ָחִסיד, ַּתְלִמיד ֶׁשל ָהַרב 

ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק' ַהָּקדֹוׁש. 

"ֵהֵבאִתי ְלָך ִּכָּפה ֵמָאִריג ְמֻיָחד ֶׁשָּנַתן 

ִלי ָהַרִּבי. ִהֵּנה, ַעל ֹראשְָׁך ֲחֹבׁש". 

ִהִּניַח ֶהָחִסיד ַעל ֹראׁשֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם 

ִיְצָחק ַהָּקָטן ֶאת ַהִּכָּפה. 

ָׂשַמח ַאְבָרָהם ִיְצָחק, ְוֶלָחִסיד 

ְּבֶפה ָמֵלא הֹוָדה. 

ָּכל ַהּיֹום ִהְתַהֵּלך ְּכשֶַׁהִּכָּפה ַעל ֹראׁשֹו, 

ְוַּגם ַּבַּלְיָלה אֹוָתּה ֹלא ֵהִסיר. 

ִאם ָנְפָלה ֵמֹראׁשֹו ִמָּיד ִהְתעֹוֵרר, 

ְוֹלא ִנְרַּדם ַעד ֶׁשאֹוָתּה ֶהְחִזיר.  

העיירה גריבה

ִמִּגיל ָׁשלֹוׁש ַעד ֵּתַׁשע ָלַמד ַּב'ֶחֶדר' ֶׁשָּבֲעָיָרה. 

    ִמַּיְלּדּות ַאֲהַבת ָהָאֶרץ ְּבִלּבֹו ָּבֲעָרה. 

ָעֶליָה ָּכל ַהּיֹום ָחשַׁב, ְוֵאֶליָה ָעָלה ְּבִמְׂשָחָקיו. 

ַּבַהְפָסָקה ֶאת ֲחֵבָריו ִסֵּדר ׁשּורֹות־ׁשּורֹות, ְּכשֶַׁעל ַּגָּבם ַּתְרִמיל, 

ְוַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהָּקָטן ִסֵּמן ָלֶהם ְלַהְתִחיל. 

"ְלָאן ָאנּו הֹוְלִכים?" ָקְרָאה ַהֲחבּוָרה,

ְוַאְבָרָהם ִיְצָחק, ְּבֵעיַנִים ּבֹוְרקֹות ֵמֹאֶׁשר, ָקָרא:

ֶאל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָּבּה ָּדִוד ָחָנה! 

ֶאל ֶאֶרץ ָהָאבֹות, ֶאֶרץ ַהּשְִׁכיָנה!  


