
  

 

 

 

 
ִבים ִבי ִדים ֲח ְילָׁ ֹום  ל  , שָׁ

 
ת ָהֲאָדָמה ָכָרִגיל ִבְשַנת ַהְשִמָטה,   ָאסּור ַלֲעֹבד אֶׁ  ָלַמְדנּו שֶׁ

ָאסּור ָלנּו ִלְמֹכר ְבָשָנה זֹו  י ֲעבֹוָדה שֶׁ ּיֵּש ַגם ְכלֵּ  ַהּיֹום ָלַמְדנּו שֶׁ

ִרים ַבֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה   י לֹא ְלַהְכִשיל ֲאָנִשים ֲאחֵּ  . ַבְשִמָטהְכדֵּ

 

ם ִשּמּוש אָ  .1 ָעלּול ַלֲעׂשֹות ָבהֶׁ ִלים ָאסּור ִלְמֹכר ַבְשִביִעית ְלִמי שֶׁ ּלּו כֵּ ?  ַהְשִמָטהסּור ִבְשַנת אֵּ

י ָהַרְמָב"ם ם ְבתֹוְך ִדְברֵּ יהֶׁ ת ְשמֹותֵּ  . ִצְבעּו אֶׁ

ָחשּוד ַעל ַהְשִביִעית.   ֵאין ָהֻאָמן ַרַשאי ְלָמְכָרן ַבְשִביִעית ְלִמי שֶׁ  ְוֵאּלּו ֵכִלים שֶׁ

ר.   קֶׁ ה ְוַהדֶׁ יָה ָהעל ְוַהַמְזרֶׁ  ַמְחֵרָשה ְוָכל ֵכלֶׁ

 

לא.  .2 ה ֻמָתר ִלְמֹכר ִבְשַנת ַהְשִמָטה ְלָכל ָאָדם ִמִּיְׂשָראֵּ י ֲעבֹוַדת ַהָשדֶׁ י ְכלֵּ ּלּו ְשנֵּ  ?  אֵּ

ת ֻמָתר ְלָמְכרֹו ְלָחשּוד:  רֶׁ ִתְהיֶׁה ֲאסּוָרה ְוִתְהיֶׁה ֻמתֶׁ ְפָשר שֶׁ אֶׁ  ְוִלְמָלאָכה שֶׁ

יָה.   ֵכיַצד. מֹוֵכר הּוא לֹו ַהַמָגל ְוָהֲעָגָלה ְוָכל ֵכלֶׁ

ִלים ַהֻּמתָ  ת ַהכֵּ  : ִרים ִבְמִכיָרהַהִקיפּו אֶׁ

ת, ֲעָגָלה ְלַהֲעָמַסת ָהֳעָמִרים  רֶׁ ָשה, קֹוְמַבְין, ְמַקְלטֶׁ ת ֲחִפיָרה, ַמָגל, ַמְחרֵּ  אֵּ

רֹותב.  ת ַהִּמִּלים ַהֲחסֵּ  :ַהְשִלימּו אֶׁ

ֱאֹכל. י לֶׁ  ֻמָתר ִבְשַנת ַהְשִמָטה ִלְקֹצר ְמַעט ְתבּוָאה ְכדֵּ

ְּמ   ן ֻמָתר ִלְמֹכר ____________ שֶׁ ש ִלְקִציַרת ַהְתבּוָאה,  ָלכֵּ  ַשּמֵּ

י ְלַקְחָתם ַהַבְיָתה ת ִלְנִׂשיָאּה ְוהֹוָבַלת ָהֳעָמִרים ְכדֵּ שֶׁ ְּמַשּמֶׁ  . ְוִלְמֹכר _____________ שֶׁ

ר  ִלְמכֹּ ר  ים ֻמתָׁ ִל ּלּו ֵכ הֵא ִמטָׁ ש ְ  ?בַּ
ִוי סּוְדִרי  ל ָהַרב לֵּ  ַדף ֲעבֹוָדה ְלַאַחר ְצִפָּיה ַבִסְרטֹון שֶׁ

https://youtu.be/vU00KQcTgqI 

 

 בס"ד 

https://youtu.be/vU00KQcTgqI


י ָהֲעבֹוָדה ַהשֹוִנים, ְוַהִקיפּו ַהִאם ֻמָתר אֹו ָאסּור ִלְמֹכר אֹוָתם ִבְשַנת   .3 ת ְכלֵּ ַנסּו ְלַזהֹות אֶׁ

 : ִמָטהַהְש 

 

ם ַהְכִלי  ___________________  :שֵּ

 ֻמָתר / ָאסּור ִלְמֹכר ַבְשִמָטה 

ם ַהְכִלי  ______________  :שֵּ

 ֻמָתר / ָאסּור ִלְמֹכר ַבְשִמָטה 

  
 

ַפע ְולֹא ִיָנְזקּו .4 רֹות ַהַחְקָלאּות ִיְגְדלּו ְבשֶׁ פֵּ ל שֶׁ ץ ִיְׂשָראֵּ רֶׁ י אֶׁ  . ַחְברּו ְתִפָּלה ֲעבּור ַחְקָלאֵּ

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

ה?  רֹוִצים ִלְלֹמד עֹוד ְקָצת ַעל  .5 י ָהֲעבֹוָדה ַבָשדֶׁ  ְכלֵּ

 :ִקְראּו ְוִהָכְנסּו ַלִקשּוִרים ַהְּמֹצָרִפים

ת ְיָדִנית  קֹוְמַבְין  רֶׁ  ְמַקְלטֶׁ
 

 

ת ַלְטַרְקטֹור  רֶׁ  ְמַקְלטֶׁ

 

ת ִהיא ְכִלי ֲעבֹוָדה ַחְקָלִאי,   רֶׁ ת אֹו ְמַקְלטֶׁ רֶׁ  ַקְלטֶׁ

ה,  ַהְּמֹיָעד ְלִעבּוד ִשְכַבת הַ  ל ַהָשדֶׁ ְליֹוָנה שֶׁ  ַקְרַקע ָהעֶׁ

ל ָהֲאָדָמה.  ר שֶׁ ת ְלִעבּוד ָעֹמק יֹותֵּ דֶׁ ָשה, ְלֻדְגָמה, ַהְּמֹיעֶׁ ַהַּמְחרֵּ  ְוזֹאת ְלַהְבִדיל מֵּ

ל ֲעָׂשִבים שֹוִטים, ְלִישּור ַקְרַקע,    ַהַקְלָטרֹות ַהשֹונֹות ְמַשְּמשֹות ַלֲעִקיַרת ְנָבִטים שֶׁ

רּוק ְר   ָגִבים, ְלִאְורּור ַהַקְרַקע ְוַלֲהָכַנת ַמַצע ְזָרִעים ִלְזִריָעה אֹו ְשִתיָלה. ְלפֵּ

https://youtu.be/whGvmcXdI-s
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