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 , ם חביביםשלום וברכה תלמידי
 כתוב בתורה:

ר ה' ֶאל  ר ֶאל-"ַוְיַדבֵּ אֹמר ַדבֵּ ל-ֹמֶשה ְבַהר ִסיַני לֵּ י ִיְשָראֵּ  ...ְבנֵּ

ן ָלֶכם-ִכי ָתֹבאּו ֶאל  (ב-א ,ויקרא כה') ְוָשְבָתה ָהָאֶרץ, ַשָבת לה'..."   ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ

 

 מי מאבד? איזו אחיזה?   –איבוד האחיזה  שביתה, היום נעסוק מעט במשמעות 

 מה הקשר בין הגדרה זו לשנה הנוכחית? 

 

בשנה זו?  חוד את החקלאים יובי   –אותנו הקב"ה מצווה   מה .1

_________ ________ ____________ _____________________________ 

 

, לדעתכם, הקושי של החקלאי לעזוב את שדהו שנה אחת כל כך גדול ומצריך  מדוע .2

_______________________________________________  אמונה וביטחון? 

 ___________________________________________________________ 

 

________________________________________  ? הוריכם  עוסקים במה א. .3

___  ________________________________________________________ 

___________________________  מקורות פרנסה נוספים אתם מכירים?  אלו .ב

 _________________________________________________________ 

 

  ?הם יכולים ללמוד משנת השמיטה מהת.  רוב האנשים לא עוסקים בחקלאו .4

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

  

 ובטחון בשנת השמיטהאמונה  
 יוסף קורט דף עבודה לאחר צפיה בסרטון של הרב 

 

https://youtu.be/D24RWkFnFMs 

 

https://youtu.be/D24RWkFnFMs


 

הידעתם כי גם בימינו, שהשמיטה נוהגת רק מדברי חכמים, וממילא אין עדיין את   .5

בטחה של תבואה לשלוש שנים, בכל אופן פעמים רבות ניתן לראות כיצד ה'  הה

דוגמאות כיצד יכולה להיות ברכה   תנו מסייע לחקלאים בפרנסה בדרכים שונות.

 ביבול. _________________   3בפרנסת החקלאים, גם כאשר האדמה לא נותנת פי  

 ___________________________________________________________ 

 

  –( דברים ח' יז')"ֹכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶזה"  לעיתים יכול אדם לחשוב: .6

 __________ . _____________________במילים שלכם את מחשבותיו כתבו א.

________________________________________________________ ___ 

 ________________________   לו בעקבות הלימוד היום?  םהייתם אומרי מהב. 

 __________________________________________________________ 

 

 לו בית בסופו.  יפוהוסקראו ו,  דקלום קצר - ולסיום .7

ַדע ָמַתי ֲאִני ַחְקַלאי    אֵּ

 ַלֲחֹרש, ִלְזֹרַע ְוִלְקֹצר 

 ִכי ִבְשדֹוַתי ְבָכל ְשנֹוַתי 

ר ַגם ֶאֱעֹדר  . ַגם ֲאַקְלטֵּ

ם ַהּטֹוב ְבִבְרָכתֹו   ַהשֵּ

ש   ְיבּול הּוא ְיַשלֵּ

 ּוִבְשִביִעית ּוִבְשִמיִנית 

ש.   ִנְשָבע ִמְשַנת ַהשֵּ

 

 ְבבֹוא ְשִמָּטה ְכָלל לֹא ֻאְפַתע 

 ְלֶשַמע ִמְצַות ַהְשִביָתה 

י ָלַמְדנּו ְכָבר ָיַדְענּו:   ֲהרֵּ

 זֹוִהי ְשַנת ָהֱאמּוָנה! 

נּו!  ינּו! טֹוב ֶחְלקֵּ  ַאְך, ַאְשרֵּ

ם ִנְשַמח,    ְבָהשֵּ

נּו   הּוא ָאִבינּו הּוא ַמְלכֵּ

 טֹוב ָלנּו ָכל ָכְך! 

 

       ___________________________________________ 

       ___________________________________________ 

       ___________________________________________ 

       ___________________________________________ 

  


