
  

 

 

 

 
 שלום ילדים חביבים, 

 
 שמיטה,  ה מה שלמדתם עד כה בנושא  י פל מה דעתכם, ע

 האם, כשם שאסור בשנת השמיטה לעבוד את עבודת האדמה כהרגלנו בשאר השנים  

 גם אסור לנו למכור את כל כלי עבודת האדמה? 

 

 : )ספר משנה תורה הלכות שמיטה ויובל( קראו את דברי הרמב"ם  .1

ל  ָראֵּ י ִישְּ דֵּ ק יְּ ַחזֵּ ִביִעית ָכְך ָאסּור לְּ ֶדֶרְך ֶשָאסּור ַלֲעֹבד ָהָאֶרץ ַבשְּ ֹכר ָלֶהן  "כְּ ִדין אֹוָתּה. אֹו ִלמְּ ֶשעֹובְּ

ָרה"  י ֲעבֵּ רֵּ י עֹובְּ דֵּ ק יְּ ַחזֵּ ִפי ֶשָאסּור לְּ י ֲעבֹוָדה. לְּ לֵּ  כְּ

 הסבירו במילים שלכם מדוע אין למכור כלי עבודה שבשדה בשנת השמיטה.

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________ 

 

אלו כלים אסור למכור בשביעית למי שחשוד שעלול לעשות בהם שימוש אסור   .2

 בשנת השמיטה? צבעו את שמותיהם בתוך דברי הרמב"ם. 

ין " ִלים ֶשאֵּ ּלּו כֵּ אֵּ ִביִעית.  וְּ ִמי ֶשָחשּוד ַעל ַהשְּ ִביִעית לְּ ָרן ַבשְּ ָמכְּ  ָהֻאָמן ַרַשאי לְּ

ַהֶדֶקר.   ֶרה וְּ ַהַמזְּ ֶליָה ָהעל וְּ ָכל כֵּ ָשה וְּ רֵּ  ַמחְּ

ָחשּוד רֹו לְּ ָמכְּ ִביִעית ָאסּור לְּ ָלאָכה ֶשֲאסּוָרה ַבשְּ יֶֻחֶדת ִלמְּ ּתֹו מְּ ַלאכְּ ָלל ָכל ֶשמְּ  ". ֶזה ַהכְּ

 

 למכור בשנת השמיטה לכל אדם מישראל?   אלו שני כלי עבודת השדה מותר יהיהא.  .3

ָחשּוד:   רֹו לְּ ָמכְּ ֶיה ֻמֶּתֶרת ֻמָּתר לְּ ִתהְּ ֶיה ֲאסּוָרה וְּ ָשר ֶשִּתהְּ ָלאָכה ֶשֶאפְּ ִלמְּ  וְּ

ֶליָה.   ָכל כֵּ ָהֲעָגָלה וְּ ר הּוא לֹו ַהַמָגל וְּ יַצד. מֹוכֵּ  כֵּ

י ֶזה ֻמָּתר. ַעט ֲהרֵּ ָיִביא ַעל ָהֲעָגָלה מְּ ַעט וְּ ֹצר בֹו מְּ  ֶשִאם ִיקְּ

ֶדֶרְך   ֹצר כְּ ִאם ִיקְּ הּו ָאסּור וְּ רֹות ָשדֵּ ִרין אֹו ָיִביא ָכל פֵּ  . ַהּקֹוצְּ

 אלו כלים מותר למכור בשמיטה?
 הרב לוי סודרי דף עבודה לאחר צפיה בסרטון של  

https://youtu.be/vU00KQcTgqI 

 

 בס"ד 

https://youtu.be/vU00KQcTgqI


 : הכלים המותרים במכירההקיפו את 

 ת חפירה, מגל, מחרשה, קומביין, מקלטרת, עגלה להעמסת העומרים א
 

  ____________________מדוע יהיה מותר למכור כלים אלו בשמיטה? ___ .ב

_____________________________________ __________________ 

 

   הקיפו בעיגול, הוסיפו עוד משלכם.  ?כםל מוכרות אלו מידות של חכמים  .4

 כזית, כביצה, פרס, רביעית, טפח, אמה, פרסה, בית סאה, ________________ 

 

 מדוע?  סדר זרעים נקרא סדר אמונה.  .5

 ו _____________"   _______________"שמאמין בחי ההשלימו את המשפט: 

 

את עבודת החקלאי בהניחו את הזרעים   ומה הקשר בין זריעה לבין אמונה? תאר  .6

במה עליו  ואת הנזקים האפשריים העלולים לסכן את הצלחת הגידולים.   באדמה

  _________________ _ _________________________________   להאמין?

 __________________________________________________________

________________________________________________________ __

 

 שאלת אתגר:  .7

מוצגים הקשורים לשמיטה.    להביאבבית ספר של בנימין פתחו תערוכת שמיטה וביקשו 

בנימין ביקש מדוד שלו החקלאי שימכור לו מחרשה עתיקה שנמצאת אצלו בגינה. דוד  

 שלו אמר לו שאסור למכור מחרשה בשביעית.  

 __ _____________צודק? _  מי לדעתכם .א

ן השיבו מדוע היה מותר לדוד של בנימין למכור  , ולאחר מכ דברי הרמב"םעיינו ב .ב

 בשנת השמיטה.   לו את המחרשה

ָלאָכה ָהֲאסּוָרה  יֶֻחֶדת ִלמְּ ּתֹו מְּ ַלאכְּ ינֹו ָחשּוד ֲאִפּלּו ָדָבר ֶשמְּ ִמי ֶשאֵּ ָתם לְּ ֹכר סְּ ּוֻמָּתר ִלמְּ

ִביִעית.  ִביִעית ַלֲעשֹות לֹו מְּ  ַבשְּ ָשר ֶשָּקָנה ַבשְּ י ֶאפְּ ִביִעית ֶשֲהרֵּ ַאַחר שְּ  . ָלאָכה לְּ

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 


