
 

 

 
1.  

 

 שלום וברכה תלמידים חביבים, 
ִביִעת ַשַבת ַשבָּׁ כתוב בתורה:  נָּׁה ַהשְּׁ ת לה'.." )ויקרא כה' ד'( "ּוַבשָּׁ ֶרץ, ַשבָּׁ אָּׁ ֶיה לָּׁ  תֹון ִיהְּׁ

 השנה, שנת תשפ"ב, היא שנה מיוחדת, יחידה בתוך שבע שנים, שנת שמיטה. 

 ת ש ע " __    -אתם זוכרים מתי היתה שנת השמיטה הקודמת? תוכלו לחשב...  האם

 תוכלו לחשב מתי תחול שנת שמיטה הבאה? תשפ" __  האם

 

 .השלימוהשם בארמית להגדרות הבאות?   מהו על פי הסרטון, .1

 את הדין בשנת השמיטה:  הקיפו

 פעולות הנעשות להגנת הצומח ומותרות/אסורות בשנת השמיטה.   - _________  .א

 פעולות הנעשות להשבחת הצומח ומותרות/אסורות בשנת השמיטה.   - _________  .ב

 

שנים,  יכול להרגיש החקלאי, המטפל במסירות בשדותיו ובמטעיו במשך שש   מה .2

בהתקרב השנה השביעית?___________________________________________  

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 

 

 ?  תוכלו לחזק, להרגיע ולעודד אותו בעניין פרנסת ביתו בשנת השבע איך .3

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

אנו מאמינים שהקב"ה, בורא העולם, הוא דואג לפרנסה לכל ברואיו, הוא המעניק   .4

די להצמיח יבול  כ לטרוחעלינו  לשם מה, אם כךברכתו לאדמה שתצמיח פירותיה. 

 ____________________________________  אין בכך סתירה? האם? ולהתפרנס

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

   אמונה שה' אדון הכל ב חיזוק   -שמיטה  

 עמיחי נחשוני  דף עבודה לאחר צפיה בסרטון של הרב 

https://youtu.be/ge20np5n6Os 

 בס"ד 

https://youtu.be/ge20np5n6Os
https://youtu.be/ge20np5n6Os


 :  כותב(  65- 64הראי"ה קוק בספרו "שבת הארץ" )עמ'  .5

ֵאין נֹוֵגׂש  " ה, בְּׁ וָּׁ לְּׁ שָּׁ ַנת ֶשֶקט וְּׁ ּגֹועַ ורֹוֶדה … שְּׁ יֹון ּוַמרְּׁ ַנת ִשוְּׁ     ...שְּׁ

לֹא  ֻסיָּׁם וְּׁ ִטי מְּׁ רָּׁ כּוש פְּׁ ִניתֵאין רְּׁ דָּׁ כּות ַקפְּׁ ַאפֹו  ,זְּׁ ה בְּׁ מָּׁ שָּׁ ל ֲאֶשר נְּׁ לֹום ֱאלֹוִקי ׂשֹוֵרר ַעל כָּׁ שָּׁ  ..."  וְּׁ

רכוש,  שנה, בתשובתכם למילים הבאות:  התייחסומתאר הרב את שנת השמיטה?  כיצד 

   ___________________________________ ___________ ום אלוקי.נשמה, של

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 . זורת ריק לפניכם לוח תפ .6

 ברויי, אמונה, פרנסה. בתוכו את המילים הבאות: אוקמי, א צושב .א

 (.  7, הקשורות לשנת השמיטה )לפחות עוד מילים משלכם הוסיפו ב.

  המילים שהוספתם: ______________________________________________

 ___________________________________________________ __________

 _____________________________________________________________ 

 משבצות הריקות שנשארו, באותיות שונות.  את ה  מלאוג. 

 המילים בתפזורת שהכנתם. לצדכם למצוא את   תלחבר/ה היושב/  תנו .ד

          

          

          

          

          

          

          

          

 


