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 , שלום וברכה תלמידים חביבים
 ?  גיבור להיותמי רוצה 

 ?  גבורהו ? האם כח פיזי פירוש גבורהמהי 

 האמיתי.   גיבורה  לברר יחד מיהונסו  

מומלץ לדלל את הפרחים שגדלים על העצים כדי שיגדלו פחות פירות. כאשר יש   .1

ו השנה,  באותה  קטנים  פרות  יתקבלו  העץ,  על  פירות  של  י  עומס  היבול  גם  פגע 

 השנה לאחר מכן. פעולה זו נקראת דילול.  

מותר   יהיה  ואז  חכמים  מדברי  רק  יהיה  הדילול  איסור  מסויימות,  בדרכים 

היתר  'החקלאי של מטע השזיפים לא חתם על  .  'היתר מכירה ' לעשותו למי שביצע  

 . ולכן אסור היה לו לעשות דילול  ,'אוצר בית הדין' אלא מסר את המטע ל 'מכירה 

של    כיצד שנה  באותה  שבסרטון  החקלאי  של  השזיפים  בפרדס  הדילול  נעשה 

  _________________________________________________ השמיטה? 

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 

 

 הידעתם?

 אוצר בית דין.אחד הפתרונות לקטיף ומכירת פירות השנה השביעית היא  

בית הדין ממנה פועלים )הנחשבים כעת לשליחי בית הדין(, מותר להם לקטוף את  

פירות השדה כרגיל. הפירות יחולקו בחינם לציבור, אולם הציבור ישלם על העבודה  

 )לכן אין הדבר נחשב כמסחר בפירות שביעית(. 

 

בֵֹּרי כַֹּח עֵֹּשי ְדָברֹו  גִּ

 דף עבודה לאחר צפיה בסרטון של הרב שלום פינצ'ובר 

https://youtu.be/aRJh1yE7Q8I 

 

 

https://youtu.be/aRJh1yE7Q8I


לדעהאם .2 את    תכם,,  לעבד  לא  מצווה  יבולו    מטעובשנה שהחקלאי  את  ולהפקיר 

  ____________ ___________כם.  את תשובת   ונמקהוא פחות קשור לאדמתו?  

______________________ ___________________________________

 ___________________________________________________ ______ 

 

 בלוח הא"ת ב"ש:  היעזרו באותיות. אאת הפסוק שמתחב מצאו .3

 " גפ  ש  ק   מ ב  ז    ס  ל   מ ג  ש  "ר  
 ( 'כ פסוק  ג"קמזמור   תהילים)

 כ י  ט ח ז ו  ה ד ג ב א
 ל מ נ  ס ע פ צ ק ר ש ת

 

כ ח  המוזכרים בפסוק .4  . חז'ל אומרים לנו כי שומרי שביעית אלו הם גבורי ה 

 :לפסוק זה במילים שלכם את דברי חז"ל  ראו והסבירוק  

רו " ב  י ד  י כ ח  ע ש  ב ר   מדבר?   הכתוב במה –" ג 

 מדבר.  הכתוב  שביעית בשומרי : יצחק רבי אמר

   מצווה עושה אדם  שבעולם, בנוהג

 , אחד לחודש   ,אחת לשבת,  אחד  ליום

 השנה?!  ימות  לשאר שמא

 , שמיטה השומר   וזה

 . ושותק, וזריעה חריש בלא  בור שדהו רואה

 ?!  מזה  גדול גיבור  לך יש

 ( 'א 'א פרשה " רבה  ויקרא " פי  על)                                                                           
 

ר ב    ___________________________________________ במילים שלכם:    ֶהס 

________ __________________________________________________

 __________________________________________________________ 

 

העבודה    זרוח   .5 דף  את  שפתחו  הגבורה  בנושא  על    מה  –לשאלות  להוסיף  תוכלו 

_____________________________________  תשובותיכם לאחר הלימוד?  

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________ 


