
  

 

 

 

 

 , שלום וברכה תלמידים חביבים

ה'ב בתים,   רוך  לבנות  הקודש,  בארץ  לחיות  גאולה,  של  בדורות  לחיות    זכינו 

עצים,  לנו הקב"ה.   לטעת  נתן  ולהתחבר אל הארץ אשר  גידולי קרקע    לשתול 

 כאשר אנו מיישבים את הארץ אנו מקיימים מצות ישוב ארץ ישראל. 
 

  לשבות ממלאכות אלו למה חשובה,  ל כךאם התקשרותנו לארץ כ , נסו לחשוב

   ____________________________________________? טהבשנת השמי

 ________________________________________________________ 

 

 את התשובה הנכונה.  הקיפואכלנו כאשר היינו במדבר? מה  .1

 . א. לכל אחד היה שק עם מזון מהמצרים שהספיק לו לכל הזמן

 .במקום מרכזיב. מנהיגי העם חילקו מידי יום אוכל  

 . ג. ירד מן מן השמים וכל משפחה לקחה במידה המתאימה לה בדיוק

 . ד. היו עצי פרי ופירות במדבר, היה ניתן לקחת כמה שרוצים
 

 את התשובה הנכונה. הקיפו  מתחזקת האחדות בשנת השמיטה? בזכות מה .2

 . א. בזכות ההתחשבות באחרים

 .ב. בזכות הפקרת הפירות

 . התורה, וההבנה שלכולנו מטרה אחתג. בזכות לימוד  

 . ד. כל התשובות נכונות

דרך בה אנו יכולים להדרך בה קיבלנו את המזון בהיותנו במדבר   במה דומה .3

____________________________________   להשיג מזון בשנת השמיטה?

 _________________________________________________________

 _______________________________________________________ 

 כמו המן במדבר –קדושת שביעית 
 דף עבודה לאחר צפיה בסרטון של הרב יאיר הרשקוביץ 

https://youtu.be/CJpVghY2Ezc 

 

 

 בס"ד 

https://youtu.be/CJpVghY2Ezc


 

 :לא נכוןאו  נכון וכתב .4

אך  ,ומטעיםשאמנם יש לנו שדות   קיום מצוות השמיטה אנו מבינים ל ידיע .א

 _________________  –  אנו לא הבעלים שלהם

הפקרת השדה בשנת השמיטה מאפשרת לחקלאי להיות עסוק יותר בלימוד  .ב

 ______ ___________   –תורה  

 

 שנת השמיטה יש לנו מצוה מיוחדת שמקיימים פעם בשבע שנים. בתום  .5

 את הפסוק הבא:  ראוק   .א

ּכֹות.  ..." ַחג ַהסֻּ ה, בְּ ִמטָׁ ַנת ַהשְּ ד שְּ ֹמעֵּ ִנים, בְּ ַבע שָׁ ץ שֶׁ  ִמקֵּ

ל בֹוא כָׁ ת-בְּ אֹות אֶׁ רָׁ ל לֵּ אֵּ רָׁ י ה' ֱאֹל-ִישְּ נֵּ ר,  קֶׁ פְּ חָׁ ר ִיבְּ קֹום ֲאשֶׁ  יָך ַבמָׁ

ת  א אֶׁ רָׁ ל-ִתקְּ ד ּכָׁ גֶׁ ה ַהזֹאת נֶׁ ם"...-ַהתֹורָׁ יהֶׁ נֵּ זְּ אָׁ ל בְּ אֵּ רָׁ  ִישְּ

 הבאות בתוך הפסוק וסמנו לפי הצבעים: מצאו את התשובות לשאלות  

 צהוב בצבע הדגישומקיימים את המצוה?   מתי. 

 ורודבצבע  הדגישומגיעים כל בני ישראל כדי לקיים את המצוה?  לאן. 

 תכלתבצבע  הדגישו עושים במעמד המיוחד הזה?  מה . 

 

 

ַקֲהלּות  .6 פּות  –ִהתְּ סְּ אָׁ ִשים הֵּ ה ֲאנָׁ בֵּ ל ַהרְּ סּות שֶׁ ַּכנְּ ל ַרב, ִהתְּ הָׁ ל קָׁ  .שֶׁ

במעמד המיוחד הזה, בחג הסוכות של השנה השמינית, מתאספים ומתכנסים כל  

 נקראת מצווה זו?    כיצד ,נסו לחשוב  ישראל בבית המקדש אשר בירושלים.

 . את השורש של המילה התקהלות( צאוִמ : רמז)

 ___.הֵּ ___ הַ  החסרות: מצוות האותיותאת  ימוהשל .א

החסרות: הרמב"ם משווה את מצות ____________    המיליםאת  השלימו .ב

 _____________.   למעמד ________


