
  

 

 

 

 
 

ים ִר ִדים ְיקָׁ ְילָׁ ֹום  ל  , שָׁ
 

ה ְבצּורֹות ׁשֹונֹות.  נּו ִלְפגֹּׁש ֶאת ְׁשַנת ַהְשִמיטָּׁ ה זֹוִכים אָּׁ נָּׁ  ַהשָּׁ

ִנים ִמים טֹוִבים ּוְמגֻּוָּׁ ּה ְטעָּׁ  . זֹוִכים ִלְטעֹּם בָּׁ

 

ִנים ְלהֹוִסיף ִאּיּור ַמְתִאים .1 ֵאל? ֻמְזמָּׁ ַתן ה' ְלַעם ִיְשרָּׁ נֹות נָּׁ  . ֵאּלּו ַמתָּׁ

____________________________________________________ 

 : ִאּיּוִרים

 

 

 

ה ַהְנכֹונָּׁה .2    .ַמּדּוַע ַאְרֵצנּו ִהיא ֶאֶרץ ַהקֶֹּדׁש? ַהִקיפּו ֶאת ַהְתׁשּובָּׁ

ה ִכי ִהיא ְקַטנָּׁה .א ֵאל ְקדֹוׁשָּׁ  . ֶאֶרץ ִיְשרָּׁ

ן   .ב ה ֵכיוָּׁ ֵאל ְקדֹוׁשָּׁ ּהֶאֶרץ ִיְשרָּׁ צֹות ְוִקֵּדׁש אֹותָּׁ ֲארָּׁ ל הָּׁ ּה ִמכָּׁ ַחר בָּׁ  . ֶשה' בָּׁ

 

כֹון ְוַנְמקּו ֶאת ְתׁשּוַבְתֶכם .3 ֹּא נָּׁ כֹון אֹו ל  .  ִכְתבּו נָּׁ

יו  .ַכֲאֶׁשר ַהַחְקַלאי ַמְצִליַח ִויבּולֹו עֹוֶלה ְוצֹוֵמַח ֲהֵרי ֶזה ִבְזכּותֹו ִבְלַבד, הֹודֹות ְלַמֲאַמצָּׁ

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________ 

ה יטָׁ ִמ י ַהש ְ ֲעֵמ  ַט

א ַרב ְצִבי הָּׁ ה ְלַאַחר ְצִפּיָּׁה ַבִסְרטֹון ֶׁשל הָּׁ  ִריס ַּדף ֲעבֹודָּׁ
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נּו ִמְתַחְנִכים ִלְה  .4 הֵכיַצד אָּׁ ה ִבְׁשַנת ַהְשִמיטָּׁ ִנים ּוַבֲעֵלי ֶחְמלָּׁ  ? יֹות ַוְתרָּׁ

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________ 

 

ֵלינּו   .5 ה ַהְשִביִעית עָּׁ נָּׁ ה ְוַלֲעַמל ַכַפִים, ֶאת ַהשָּׁ ִנים ֲאַנְחנּו ַמְקִּדיִׁשים ַלֲעבֹודָּׁ ֵׁשׁש ׁשָּׁ

ה, ְלַמֲעֵשי ֶחֶסד ה, ִלְתִפּלָּׁ  . ְלַהְקִּדיׁש ְלִלמּוד תֹורָּׁ

ִרים  .א ה ַהְדִגיׁשּו ֶאת ַהִמְספָּׁ  . 5ֶׁשמֹוִפיִעים ִבְׁשֵאלָּׁ

 :  ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִמִּלים ַהֲחֵסרֹות .ב

ה ַלּיֹום _____________.   ה ה________________, ְוִהיא ּדֹומָּׁ נָּׁ ה ִהיא ַהשָּׁ ַהְשִמטָּׁ

נּו ׁשֹוְבִתים מ_____________________   ְכמֹו ֶׁשְביֹום _____________ אָּׁ

__________________________________,  ּוַמְקִּדיִׁשים ְזַמן ל____________ 

נּו   ה אָּׁ ְך ִבְׁשַנת ַהְשִמטָּׁ  __________________________________________ כָּׁ

 __________________________________________________________ 

 

ִסּכּום ה – ְל נּו ְיכֹוִלים ִלְלמֹּד ִמְשַנת ַהְשִמטָּׁ ִרים ֶׁשאָּׁ  :ַהְדִגיׁשּו ֶאת ַהְּדבָּׁ

ל ַהְּיבּול ַרק ֶׁשִּלי ✓  . כָּׁ

 

ֶרץ ִהיא ִבְרַכת ה' ✓ אָּׁ ה ַבְּיבּול ּובָּׁ כָּׁ  . ַהְברָּׁ

ֵתת   ✓ נּות, לָּׁ ֵלינּו ְלִהְתַחֵנְך ְלַוְתרָּׁ עָּׁ

ֲאֵחִרים ְוִלְדאֹּ  ֶהםלָּׁ  . ג לָּׁ

תֹו   ✓ ה ַבְּיבּול ִהיא ַרק ִבְזכּות ֲעבֹודָּׁ כָּׁ ַהְברָּׁ

ה ֶׁשל ַהַחְקַלאי ׁשָּׁ  . ַהקָּׁ

ֶרץ ✓ אָּׁ ל הָּׁ ה ּוֵפרֹוֶתיהָּׁ ְקדֹוִׁשים ✓ .ה' הּוא ֲאדֹון כָּׁ ֶרץ ְקדֹוׁשָּׁ אָּׁ  . הָּׁ

 

 


