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 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 
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 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

 

  

  

  
  

  חֹוֶבֶרת  

ִעְנְיֵני ְׁשַנת 
  ַהְּׁשִמיָטה
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 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

  
  

  

  

  

  ִהֵּנה ִהִּגיָעה ָלּה ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

  ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית ֶׁשָּבה אֹוָתנּו ה' ִצָּוה 

    ,ִאּסּור ֲעבֹוָדה ַּבָּׂשֶדהַעל 

  . ּוְׁשִמיָרה ַעל ַהֵּפירֹות ִּבְקֻדָּׁשה

  ִמְצָוה ֲחִביָבה  , ְּבֶׁשַבע ָׁשִניםַּפַעם  

  ִנְׁשֹמר ֶאת ִמְצֹוֶתיָה     
  ְּבֵחֶׁשק ּוְבִׂשְמָחה.    
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 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

ִביִעית ְ ָנה ַהׁשּ ָ   ַהׁשּ
  

ַה______  ַהָּׁשָנה  ַמִּגיָעה  ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ָּכל  ְלַאַחר 

ַהִּנְקֵראת "ְׁשַנת ַה_______". ַהְרֵּבה ֲהָלכֹות ה' ִצָּוה 

ַּב_________,   ֲעבֹוָדה  ִאּסּור  זֹו:  ְמיּוֶחֶדת  ְּבָׁשָנה 

ְקֻדַּׁשת ֵּפירֹות ְׁשִביִעית, ______ ַהָּׂשֶדה ְועֹוד ִמְצֹות  

  ַרּבֹות.  

  ________ ָּתִמיד ְּכֵדי ׁשֶ 

ָּבּה,  ַהּצֹוֵמַח  ַהֶּׁשַפע  ְוָכל  ה'  ֶׁשל  ִהיא  ֶׁשָהֲאָדָמה 

ּוְׁשָאר   ַהְמִזיִנים,  ַהְּיָרקֹות  ַהְּמתּוִקים,  ַה_______ 

ה',  ֶׁשל  ָהְרָחָבה  ִמָּידֹו  ַהֹּכל                              ַהְּצָמִחים, 

  .______ִּכי ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ה' 

  

  
  

  \ְּׁשִמיָטה  \ָּבָרא  \ַהְפָקַרת  \ר ֹוִּנְזּכ
 ְּׁשִביִעית \ ָּׂשֶדה  \ ֵּפירֹות 
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 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

ָלאָכה   ִביַתת ָהָאֶרץ ִמּמְ   ׁשְ
לָ   ____ְּבֶמֶׁש   ֻמָּתר  ָאָדם  ָׁשִנים 

  _______ ַלֲעבֹוד ַּבָּׂשֶדה, ַא ַּבָּׁשָנה הַ 

    ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה, ְמַצָּוה אֹוָתנּו  -

  ַהְּקדֹוָׁשה   ______הַ      

 ֶאת   ּוְלַהְׁשִּבית,  ֲאָדָמהּבַ   ______לֹא  

  ִמְּמָלאָכה. ______ֶאֶרץ  ֶׁשל _____הַ 

  

  

  

  

  

  

  ְׁשִביִעית   \ ָּׂשדֹות \ ַלֲעבֹוד
 ִיְׂשָרֵאל \ ּתֹוָרה  \ ֵׁשׁש  



  

6 

 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

  

  (ויקרא כ"ה)  ַּבּתֹוָרה: ֶׁשֶּנֱאַמר

"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְּבַהר ִסיַני ֵלאֹמר: ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני  

ֲאֶׁשר   ______ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתֹבאּו ֶאל הָ 

ָׁשִנים   ____  : ַׁשָּבת ַלה'ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ    ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם

ֶאת   ְוָאַסְפָּת  ַּכְרֶמ  ִּתְזֹמר  ָׁשִנים  ְוֵׁשׁש  ָׂשֶד  ִּתְזַרע 

 ּוַבָּׁשָנה ְּתבּוָאָתּה:

ַׁשַּבת   ______הַ 

ָלָאֶרץ   ִיְהֶיה  ַׁשָּבתֹון 

ָׂשְד   ,ַלה'  _____

ְוַכְרְמ   ______לֹא  

ִתְזֹמר"...                            לֹא 

  ב

  

  

  ֵׁשׁש   \ תי ְּׁשִביעִ  \ִתְזָרע 
  ַׁשָּבת \ ָאֶרץ
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 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

ָברוֹ " י ּדְ ּבֹוֵרי ּכַֹח עֹוׂשֵ   " ּגִ

ַּבֲעבֹוַדת   ָהעֹוְסִקים  ַלַחְקָלִאים 

  ָּכל   _______ הָ 

ֲעבּוָרם ִמְצָוה זֹו   ,ָּׁשָנההַ 

:  ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  , ְּכָלל לֹא ַּקָּלה

עֹוׂשֵ   ______" ְּדָברֹו"ֹּכַח    -   י 

ֶׁשֵהם   ַעל  ֵּכיָון  ִמְתַּגְּבִרים 

ֶׁשָּלֶהם  _____  הַ 

ֶאת   ּוַמְׁשִּביִתים 

  .  ִמְּמָלאָכה_______ 

  

  ּבֹוֵרי  יּגִ  \ ַאְדָמָתם \ִׁשי ֹוּק  \ ֲאָדָמה
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 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

  ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ  
  ַׁשָּבת ַלה'
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 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

  

ָלאכֹות ָהֲאסּורֹות    ַהּמְ
ַּבָּׂשֶדה ֲאסּורֹות   ֵמַהְמָלאכֹות  ְוֵחֶלק    ,ֵמַהּתֹוָרהֵחֶלק 

. ְּכלֹוַמר, ֶׁשֲחָכִמים ______ֵמַהְּמָלאכֹות ֲאסּורֹות ִמ 

  ָאְסרּו ַלֲעׂשֹוָתן. 

  (לרוב הראשונים) : ֵחֶלק ֵמַהְמָלאכֹות ָהֲאסּורֹות ֵמַהּתֹוָרה     

, ִלְזרֹוַע ַּגְרִעיִנים, ______ָאסּור ַלְחֹרׁש ֶאת הַ 

  .ַּבָּׂשֶדה  _______, ִלְנֹטַע ________ ִלְׁשּתֹול 

_______  לֹא ַרק ִאיָלנֹות ְּפִרי ָאסּור ִלְנֹטַע ִּבְׁשַנת הַ 

ֵּפירֹות, ֶׁשּלֹא מֹוִציִאים    –  ______ֶאָּלא ַּגם ִאיָלנֹות  

  ָאסּור ִלְנֹטַע ְּבָׁשָנה זּו.

  

  
     ָּׂשֶדה \ ְׁשִתיִלים  \ ִאיָלנֹות 

  ְּדַרָּבָנן \  ְסָרק  \ְּׁשִמיָטה 
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 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

  :ַהְּמָלאכֹות ָהֲאסּורֹות ִמְּדַרָּבָנן

ָאְסרּו   הַ ֲחָכִמים  ְׁשָאר  ֶאת  ַּגם   _______ַלֲעׂשֹות 

ְלגִ  ַהּמֹוִעילֹות  ְוַהֵּפרֹות, יַּבָּׂשֶדה  ַהְּצָמִחים          ּדּול 

ֶאת ַהָּׂשֶדה, ְלַזֵּבל אֹוָתּה, ְלַנּקֹות    ________ְּכגֹון:  

מֵ  ָהֲאָדָמה  ְראּוָיה   ______ֶאת  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּכֵדי 

ִר  ֶׁשּמֹוִעילֹות  יִלְזִריָעה,  ַרּבֹות  ְמָלאכֹות  ְועֹוד  ּסּוס 

  ַהְּצָמִחים.  _______לִ 

ֲעלּוִלים   ַהָּׂשֶדה  ִּגּדּוֵלי  אֹו  ֶׁשָהִאיָלנֹות  ְּבִמְקֶרה 

אֹוָתם,  ______   ַיְׁשקּו  לֹא  ֲחָכִמים   ______ִאם 

ְּכֵדי ֶׁשּלֹא יְֻפְסדּו ְלַגְמֵרי. ִמָּדה ַהִּנְצֶרֶכת ְלַהְׁשקֹוָתם ּבַ 

ַא ְצָמִחים ֶׁשְּיכֹוִלים ְּלִהְתַקֵּים ְּבִלי ֶׁשַּיְׁשקּו אֹוָתם,  

  ְלַהְׁשקֹוָתם ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית.  _______

  ִהִּתירּו   \ ֲאָבִנים \  ְלַהְׁשקֹות \ ְגִדיַלת  
 ְּמָלאכֹות  \ ָאסּור \  ָלמּות
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 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

  ֶׁשָאסּור  ִלְפֵניֶכם ֵחֶלק ֵמַהְּמָלאכֹות 

  ַלֲעׂשֹות ַּבָּׂשֶדה ִּבְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

ִמַּתַחת ְלָכל ִצּיּור ֶאת ֵׁשם ַהְּמָלאָכה ַהַּמְתִאים   ִּכְתבּו

  ְוִצְבעּו ֶאת ַהִּצּיּור

  

  

    

  

  

 ____________________  

  

  

  

  

  

 ____________________  
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 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

  

  

  

  

  

  

     ______________                 _____________  

  

  

  

  

    

  ______________                 _____________  

  ְנִטיָעה  \ְזִריָעה  \ּבּול יזִ  \ֲחִריָׁשה   
 ַהְׁשָקָיה  \ּסּוס יִר  
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 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

ְרָכִתי"  יִתי ֶאת ּבִ   "ְוִצּוִ
ְּגדֹוָלה   ַהְּקדֹוָׁשה  _______ַהְבָטָחה  ַּבּתֹוָרה    , ה' 

ַהְּׁשִביִעית  ַּבָּׁשָנה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֶׁשַּמְׁשִּביִתים  ֶׁשֲאִפילּו 

ִיְהֶיה   לֹא  ַּבָּׂשֶדה,  עֹוְבִדים  ְּכָלל!   _______ְולֹא 

ֶׁשִּלְפֵני ַהְּׁשִמיָטה   _______ַהְּיבּול ֶּׁשִּיְצַמח ַּבָּׁשָנה הַ 

, ַעד ׁשֶ  ַּגם ְלָׁשִנים ַהָּבאֹות:    ______ ִיְהֶיה ֹּכה ְמֹבָר

עַ  ַהְּׁשִמיָטה  ֶׁשְּלַאֲחֶריָה  ִלְׁשַנת  ַלְּתקּוָפה  ְוַגם   -ְצָמה, 

  ַעד ֲאֶׁשר ִיְצַמח ְיבּול ָחָדׁש.  

ַּבּתֹוָרה   ֶׁשֶּנֱאַמר  כה)ְּכִפי  ַמה "  : (ַוִּיְקָרא  תֹאְמרּו  ְוִכי 

ֶנֱאֹסף   _____ ְולֹא  ִנְזָרע  לֹא  ֵהן  ַהְּׁשִביִעית,  ַּבָּׁשָנה 

ָלֶכם ַּבָּׁשָנה    _______ ְוִצִּויִתי ֶאת    -ֶאת ְּתבּוָאֵתנּו?  

ׁש ַהָּׁשִנים   "... ַהִּׁשִּׁשית, ְוָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה ִלְׁש

  

  

     ַּמְבִטיחַ   \ַמְחסֹור   \ ַּיְסִּפיק
  ִּבְרָכִתי  \ ּנֹאַכל  \ ִּׁשיתיִּׁש 
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 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

ֶדה ָ ירֹות ִויבּוֵלי ַהׂשּ   ַהְפָקַרת ַהּפֵ
ַהְּׁשִמיָטה   ַּבַעל  ִּבְׁשַנת 

ָצִרי    _______ ַהָּׂשֶדה 

ֶׁשָחְנטּו  ַהֵּפירֹות  ָּכל  ֶאת 

ֶׁשּלֹו   ______ּבַ   )  ֵהֵחּלּו ִלְצֹמחַ (

ִּבְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה ְוֵיׁש ָּבֶהם  

ְוָלַקַחת   _____,  ְוָכל ָהרֹוֶצה ָיכֹול  _______ְקֻדַּׁשת  

ָרה: "ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ֶאת  ֵּפירֹות. ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבּתֹו

 _______ְוַהְּׁשִביִעית  ַאְרֶצ ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה.  

"...  ּוְנַטְׁשָּתּה     (שמות כ"ג)ְוָאְכלּו ֶאְביֹוֵני ַעְּמ

  

  

  

 ְׁשִביִעית \ ָלבֹוא \  ְלַהְפִקיר \ ָּׂשֶדה  \ ִּתְׁשְמֶטָּנה 
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 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

  

ַהִּנְצֶרֶכת   ,ָּכל ַּפַעם  _______ֻמָּתר ָלַקַחת ַרק ַּכּמּות  

ֲאָבל    _______לַ  ָיִמים  ְלַכָּמה    ______ ִמְׁשַּפְחּתֹו 

     _____.ָלַקַחת ַּכּמּות ְּגדֹוָלה ֶׁשל ֵּפירֹות ְּבַבת 

ַּגם ַּבַעל ַהַּקְרַקע ָיכֹול ָלַקַחת ְמַעט ֵּפירֹות ְלֵביתֹו ְּכמֹו  

  ּכּוָּלם.

  

  

  

  

  

  

  
 ַאַחת  \ ְקַטָּנה  \ ֲאִכיַלת \ָאסּור 
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 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

יתירֹות שִׁ יפֵּ  ִ   ׁשּ
ֵאין ָּבֶהם   ,ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה  _______רֹות ֶׁשָחְנטּו  יּפֵ 

  ִּׁשית יִׁש רֹות  י ְוֵהם ִנְקָרִאים ּפֵ   .ְּכָלל  ______ְקֻדַּׁשת  

ָּבֶהם    ______ ִּכי   ִלְנֹהג  ָצִרי  ְולֹא  ַהִּׁשִּׁשית,  ַּבָּׁשָנה 

  רֹות ְׁשִביִעית. יֶאת ִּדיֵני ּפֵ 

  ָחְנטּו \ ִלְפֵני   \ְׁשִביִעית 
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 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

ִמיָטה  ְ ַנת ַהׁשּ ׁשְ ירֹות ּבִ   סּוֵגי ַהּפֵ

ֶיְׁשָנם ְׁשלֹוָׁשה סּוֵגי ֵּפירֹות ִויָרקֹות ְלִעְנָין ְקֻדַּׁשת 

  : ִּבְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה ָּבֶהםַהּנֹוֶהֶגת ְׁשִביִעית 

 ______ַפְרֵּדס ֶׁשל ֶׁשָּצְמחּו ּבְ  – ֵּפירֹות ְיהּוִדי

  ְׁשִביִעית. ______ ֵיׁש ָּבֶהם ,ְּבַאְדַמת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 ֶׁשָּנְכִרי ִּגֵּדל ְּבַאְדַמת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל – ֵּפירֹות ָנְכִרי

ַהִאם ֵיׁש   _______ֵיׁש ְּבֶזה  ,ֶׁשְּבַבֲעלּותֹוָׂשֶדה ּבְ 

ָּבֶהם ְקֻדַּׁשת ְׁשִביִעית אֹו לֹא, ְוַהְרֵּבה נֹוֲהִגים ָּבֶהם 

  ______ְקדּוָׁשה ֵּכיָון ֶׁשָּגְדלּו ּבְ 

  ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 

ֶׁשָּגְדלּו   – ֵּפירֹות חּוץ ָלָאֶרץ

  ִלְגבּולֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל _____ִמ 

  ְּכָלל. _______ְקֻדַּׁשת  ֵאין ָּבֶהם

  

  ֶקת ֹוַמְחל \ְיהּוִדי  \  חּוץ \ַּׁשת ּוְקד  \  ַאְדַמת \ְׁשִביִעית 

 

 

 



  

18 
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  ִאּסּור ְסחֹוָרה
ֵיׁש  יְּבפֵ  ְׁשִביִעית  ָאסּור   _______, רֹות  ְוָלֵכן 

ְוִלְקנֹות אֹוָתם ְּכמֹו ִּבְׁשָאר ַהָּׁשִנים, ֶׁשֶּנֱאַמר    ______

" ְוָדְרׁשּו ְלָאְכָלהַּבּתֹוָרה: "ְוָהְיָתה ַׁשָּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם  

רֹות ְׁשִביִעית י ֶׁשּפֵ   -_____.  ְולֹא לִ   -ֲחַז"ל "ְלָאְכָלה"  

   .ְוָאסּור ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ְסחֹוָרה  ______ְמיָֻעִדים לַ 

  

  _______ הַ ַּבֲחנֻּיֹות ירֹות ֶׁשָאנּו קֹוִנים ַהּפֵ 

   ,ַהּמֹוְכרֹות ֵּפירֹות ִויָרקֹות ֶׁשל ְׁשִביִעית                

  הסוברים שיש בהם   (שיש ֶׁשל ּגֹוי  - "____ְיבּול "ֵהם                      

  ) ושליחותלמנות שליחות לבעל החנות כדי שיקנה מן הנכרי וישלם לו בוהקונה צריך  קדושת שביעית                                         

  

  ) חּוץ ָלָאֶרץ( "ל" ְיבּול חּו"אֹו ֶׁשֵהם                          
  

  .  ְׁשִביִעית ְּכָללֶּׁשֵאין ָּבֶהם ְקֻדַּׁשת                         

  ְקדּוָׁשה  \  ֲאִכיָלה \ ִלְמּכֹור  \ ְסחֹוָרה \ ְּׁשִמיָטה  \ָנְכִרי   
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ירֹות  ת ַהּפֵ ַ   ְקֻדׁשּ
ּו ְלַהְפִסיד  ּפֵ   _______ָאסּור  ְׁשִביִעית  יֶאת  (וכן  רֹות 

נכרי)   ביבול  גם  קדושה  ָּבֶהם  לנוהגים  ֶׁשֵּיׁש  ְּכמֹו _______ֵּכיָון   ,

ָהָאֶרץ   ַׁשָּבת  "ְוָהְיָתה  ַהָּפסּוק:  ֶאת  ֲחַז"ל  ֶׁשָּדְרׁשּו 

.  ְוָלֵכן ֵאין ______"ְלָאְכָלה" ְולֹא לְ   -"  ְלָאְכָלה ָלֶכם  

הָ   ______  ָהֹאֶכל   _______ ְלַפח  ְׁשֵאִרּיֹות  ֶאת 

ָהְראּויֹות ַלֲאִכיַלת  (  ַהְּקִלּפֹות ֶׁשָּלֶהםרֹות ְׁשִביִעית ְוֵכן ֶאת  יִמּפֵ 

            , ֶאָּלא ַמִּניִחים אֹוָתם ְּבַׂשִּקית ִנְפֶרֶדת ְּבתֹו )ָאָדם אֹו ְּבֵהָמה

", ּוְכֶׁשעֹוְבִרים  _______"ַּפח  

ּוִמְתַקְלְקִלים,   ָיִמים  ַּכָּמה 

  ְיכֹוִלים ְלַהְׁשִליָכם ְלַפח ַהֶּזֶבל. 

  

  

  

  ְקדּוָׁשה  \  ִמיָטהְׁש  \  ֶהְפֵסד
  קֹוִלְזר  \  ְלַקְלֵקל \  ַאְׁשָּפה
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  ְׁשִמיַרת ְקֻדַּׁשת ֵּפרֹות ְׁשִביִעית 

. רֹות ְׁשִביִעיתיֲהָלכֹות ַרּבֹות ֵיׁש ְּבִדיֵני ְקֻדַּׁשת ּפֵ 

    :ִנְלַמד ַּכָּמה ֵמֶהם

יל  ְבׁשִ ִביִעית  ּתַ ל ׁשְ   ׁשֶ

ֶׁשֵּיׁש ְּבתֹוכֹו   ______ָמָרק אֹו 

 ______,ַּתְבִלין אֹו ְיָרקֹות ֶׁשל 

ָצִרי ִלְנֹהג  , ָּבָצל ְוֶגֶזר ְוַכּדֹוֶמה  :ְּכגֹון

ְוִלְׁשֹּפ ֶאת  ,אֹו ַּבַּתְבִׁשיל ְקֻדָּׁשה _____ּבַ 

  .ְקָצת_________ ַרק ְלַאַחר ׁשֶ   ֶׁשּלֹו ________הַ 

  . ֶׁשל ְׁשִביִעית ____ְׁשִביִעית ַּגם ּבְ ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ְקֻדַּׁשת 

  

    ְׁשִביִעית  \ ָּמָרק  \ִיְתַקְלֵקל  \ ַטַעם

  ַּתְבִׁשיל   \ ְּׁשֵאִרּיֹות
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ִביִעית    ֵפרֹות ׁשְ ר ּבְ ּתָ ּמּוׁש ַהּמֻ ִ   ַהׁשּ

רֹות ְוַהְּיָרקֹות ֶׁשל ימּוָּתר ֶלֱאכֹול ֶאת ַהּפֵ 

  .ְלָאְכָלם _____ְׁשִמיָטה ַרק ָּבֹאֶפן ׁשֶ 

  _______ַחִּיים ְולֹא   ַרקרֹות ֶׁשְרִגיִלים ְלָאְכָלם יּפֵ 

  .ְלַבְּׁשָלם _____ ,ְמָלְפפֹון ְוַכּדֹוֶמה, ַּתּפּוִזים: ְּכגֹון

ַּתּפּוֵחי : ְמבּוָּׁשִלים ְּכגֹון ַרקְוִאם ַּדְרָּכם ְלֵהָאֵכל 

  . _____ָאסּור ְלָאְכָלם  , ֶסֶלק ְוַכּדֹוֶמה_____, 

  _____ לְ ִלְסֹחט אֹוָתם רֹות ֶּׁשֵאין ֶּדֶר יּפֵ ֵכן ְּכמֹו  

  ֶאָּלא ַרק ְלָאְכָלם   ָאסּור ְלָסֲחָטם

  .  ְּכמֹו ֶׁשֵהם

  ְרִגיִלים \ֲאָדָמה   \ ִמיץ              

  ַחִּיים   \ָאסּור  \ ָּׁשִלים ּוְמב
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 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

ִביִעית   ל ׁשְ ִרי ׁשֶ ינֹוק ּפְ   ָלֵתת ַלּתִ

ֶלֱאכֹול ְּפִרי ֶׁשל   _____מּוָּתר ָלֵתת לַ 

  ______ ְׁשִביִעית ְוֵכן ַמֲאָכִלים ֶׁשל 

ֲאִפילּו ֶׁשַּדְרּכֹו ֶׁשל ַהִּתינֹוק  

ֵּכיָון  , ֶאת ַהַּמֲאָכל ּוְלַקְלֵקל אֹותֹו _______

ַא ָצִרי ֶלֱאסֹוף ֶאת    .ֲאִכיָלתֹו ______ֹוּזׁשֶ 

ַהַּמֲאָכל ֶׁשִהְׁשִאיר ַהֶּיֶלד ְוִלְׁשמֹור ַעל  ______

  . ְקֻדָּׁשָתם
  

ִביִעית ְלחוּ  רֹות ׁשְ   "ל ְלהֹוִציא ּפֵ

  רֹות ְׁשִביִעית יּפֵ  ִלְמִכיָרה ָאסּור ְלהֹוִציא     

  _________ְלחּוץ ָלָאֶרץ ְּכֵדי ֶׁשּלֹא  _____ֵמֶאֶרץ 

  . ָּבֶהם ְקֻדָּׁשהִיְנֲהגּו ְולֹא "ל רֹות חּויְּבָטעּות ִעם ּפֵ 

.  _______ֲאָבל ֻמָּתר ְלהֹוִציא ְלָצְרּכֹו לַ     ַּבֶּדֶר

  ְׁשִמיָטה   \ֶּדֶר  \ְׁשֵאִרּיֹות  \ ִיְתַחְּלפּו 
  ֲאִכיָלה \ ְלַפֵּזר \ִּתינֹוק  \ִיְׂשָרֵאל 
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 בס"ד   ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה 

ִביִעית   ל ׁשְ ַיִין ׁשֶ ָלה ּבְ   ַהְבּדָ

  _____ְּבַהְבָּדָלה ֶׁשל מֹוָצֵאי 

  _____נֹוֲהִגים ְלַמֵּלא ֶאת הַ 

ְלִסיָמן  -ַעד ֶׁשִּיָּׁשֵפ ְקָצת ַיִין 

  טֹוב ִלְתִחַּלת ַהָּׁשבּוַע.

 -____ ַא ַהַּמְבִּדיל ּבְ 

  ,ַהָּקדֹוׁש ִּבְקֻדַּׁשת ְׁשִביִעית

ֶאָּלא ִאם ִיְׁשֶּתה ֶאת   ,ְקָצת ַיִין ______לֹא 

  . ַחתּלַ ַהַּיִין ֵמַהּצַ  ________

ֶאת ֵנר ַהַהְבָּדָלה ְּבַיִין ֶׁשל ְׁשִביִעית   _______ָאסּור 

  אֹותֹו.  _______ִּכי ְּבָכ 

  

    ֹוִיְׁשּפ \ְׁשֵאִרּיֹות  \ְלַכּבֹות 

  ַיִין  \  ַׁשָּבת  \ְמַקְלֵקל   \ ּכֹוס 
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  ִאּסּור "ְסִפיִחין" 

  _______ְיָרקֹות, ְּתבּוָאה, ִקְטִנּיֹות ּוְׁשָאר ֵּפירֹות הָ 

    _____,ַּבָּׁשָנה הַ ֶׁשָּצְמחּו ָּבֲאָדָמה 

  ______ֵמַעְצָמן ַעל ְיֵדי ֶׁשָּנְפלּו  ַוֲאִפילּו ִאם ָצְמחּו 

  ָּבֲאָדָמה ִלְפֵני ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה,  

  " ______ְוֵהם ִנְקָרִאים " ִמְּדַרָּבָנן _____ֶנֶאְסרּו לַ 

ֶׁשָּצְמחּו ִּבְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה ֵאין  _____ַא ֵּפירֹות 

ָּבֶהם "ִאּסּור ְסִפיִחין" ּוֻמָּתר ְלָאְכָלן ִּבְקֻדַּׁשת 

  ְׁשִביִעית.

  

  

   

  ְּזָרִעים  \ָהֵעץ  \  ֲאָדָמה \  ְּׁשִביִעית \  ֲאִכיָלה \ ְסִפיִחין 
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ֲעִציִצים ּפּול ּבַ   ַהּטִ
  " ָנקּובָעִציץ , " ֵיׁש ְׁשֵני סּוֵגי ֲעִציִצים

  ______".ָעִציץ ֶׁשֵאינֹו "וְ 

הּוא ְּכִלי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו  "ָעִציץ ָנקּוב"

ֲאָדָמה ּוְבַתְחִּתיתֹו אֹו ְּבִצּדֹו ֵיׁש 

  ,ְלהֹוָצַאת ֹעֶדף ַהַּמִים ֶׁשַּבֲעִציץ _____

ֶדֶר ֶנֶקב ֶזה ֶהָעִציץ יֹוֵנק ַלחּות ִמן 

  .ְוֶזה עֹוֵזר ְלִגּדּולֹו  ______הָ 

ִלְזרֹוַע ִּבְׁשַנת ֵמַהּתֹוָרה   _____ְּבָעִציץ ָּכֶזה 

ִּכי ֶנְחָׁשב ְּכַקְרַקע ְרִגיָלה ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות   ַהְּׁשִמיָטה

  ______.ָּבּה 

ְללֹא חֹור  ____הּוא  "ָעִציץ ֶׁשֵאינֹו ָנקּוב"

  .ְּבַתְחִּתיתֹו ְוֵאינֹו יֹוֵנק ַלחּות ִמן ָהֲאָדָמה 

ְּבָעִציץ ָּכֶזה ָהִאּסּור ִלְזֹרַע ִּבְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה הּוא 

  . _____ִמ 
  

  ֲאָדָמה  \ ַרָּבָנןְּד  \ ָנקּוב \חֹור   \ְּכִלי  \ָאסּור  \ֲעבֹוָדה 
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  ַּבִּטּפּול ַּבֲעִציִצים ֶׁשַּבַּבִית      

  )  ְּבָמקֹום לֹא ְמֹקֶרהֻמָּנִחים ִּבְפָרט ְּכֶׁשֵהם  (          
  

  ָעִציץ"ֵאין ִּכְמָעט ֶהְבֵּדל ֵּבין   

  ":ָעִציץ ֶׁשֵאינֹו ָנקּוב"לֶ " ָנקּוב 
  

  ַהֵּקף ְּבִעּגּול ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה 
  

  ָאסּור  \ֻמָּתר      ְּבתֹו ַאְדַמת ֶהָעִציץ ִלְזרֹוַע    

  

  ְּכִפי ָצְרּכֹו  ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהֶּצַמח  

  ָאסּור  \ֻמָּתר                ַרק ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ָימּות                 

  

  ָּכָרִגיל ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהֶּצַמח    

  ָאסּור   \ֻמָּתר     )        ְּבַכּמּות ְּגדֹוָלה ֶׁשל ַמִים(           
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ין" ית ּדִ   " אֹוָצר ּבֵ
ֶׁשל  ְׁשִביִעית  ִמֵּפרֹות  ֶלֱהנֹות  יּוַכל  ַהִּצּבּור  ֶׁשָּכל  ְּכֵדי 

ַהִּדין  ,  _______ֶׁשֵהם    -  ְיהּוִדים   _____ ֵּבית 

ֵּפירֹות  ֶלֱאסֹוף  ּפֹוֲעִלים   ּוַמִּניָחם ֶאת  ַהְּׁשִביִעית 

ּוְמַחֵּלק אֹוָתם ְלִפי    ַמְחָסן)=אֹוָצר(  "ֵּבית ִּדין     _____"ּבָ 

  ַהֹּצֶר ִלְכָלל ַהִּצּבּור.

ְּגִבַּית ַהַּתְׁשלּום ֵאיָנּה 

ֲעבּור ַהֵּפירֹות ֶאָּלא ֲעבּור  

,  _____הֹוָצאֹות ָׂשָכר הַ 

הֹוָבַלת ְוַאְחָסַנת 

  ַהֵּפירֹות.

  

    ֶהְפֵקר \ׂשֹוֵכר  \ ּפֹוֲעִלים \אֹוָצר 
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ת פֵּ    רֹותיֲחֻלּקַ
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ִמיָטה  ִתְפזֹוֶרת ׁשְ  

ֶאת ַהִמיִלים ְוַהֻּמָּׂשִגים ֶׁשָּלַמְדנּו ַעד ֹּכה.   ִמְצאּו  
 (ְּבָכל ַהִּכּוּוִנים) 

  ב  ר  ש  פ  ג  ל  ב  ג  ל  ס  ש  ג  ר  א

  ת  ס  נ  ע  נ  י  ח  י  פ  ס  ש  י  נ  ג

  ו  ה  ה  נ  ס  ש  נ  י  י  ע  נ  ב  ה  ס

  ר  פ  ש  י  ב  ו  ש  ר  ר  ג  ת  ו  ר  ע

  י  ק  ב  ד  ר  ג  ב  ע  ו  ב  ה  ר  ו  ר

  פ  ר  י  ת  ע  פ  ב  ש  ת  נ  ש  י  ח  ל

  ה  ש  ע  י  נ  ח  ג  ד  ש  נ  מ  כ  ס  ב

  ת  ל  י  ב  ר  ש  ל  ה  ב  ט  י  ח  ר  ר

  ש  ס  ת  ר  ח  מ  נ  ע  י  ר  ט  ל  ו  ש

  ו  פ  ל  צ  ע  י  ט  ס  ע  ט  ה  ע  ס  ט

  ד  י  ש  ו  ט  ט  ו  ס  י  א  ש  ר  י  ע

  ק  ב  ע  א  ר  ה  ג  ש  ת  נ  ב  נ  א  ב
  

  גיבורי כח   \ שדה   \הפקר   \שנה שביעית   \ שנת השמיטה 

  קדושת הפירות  \ספיחין   \איסור סחורה   \  פירות שביעית 

     פח שמיטה  \אוצר בית דין  
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"ְּבמֹוָצֵאי 

 ְׁשִביִעית 

 ֶּבן ָּדִוד 

 ָּבא"
 סנהדרין צז. 


