
  

 

 

 

, יקריםשלום ילדים  
   ,שונים של יבוליםבסרטון הכרנו סוגים 

 שאנו פוגשים בשוק או בחנות הפירות והירקות בשנת השמיטה. 

 

 מותר או אסור:  השלימו .1

____ לסחור בהם,  ____ ____ – פירות שיש בהם קדושת שביעית 

 ____ לקבל עליהם תשלום. ____________ ו

 ____________ לאכול ירקות שנבטו בשמיטה, מדין ספיחין. 

 קונים פירות וירקות גם בשנת השמיטה? אם כך, כיצד אנו 

 

 : בשלושה תנאיםפירות וירקות יהיו קדושים בקדושת שביעית 

  אם הם גדלים בארץ ישראל .א

 אם הם גדלים בקרקע של יהודי  .ב

 אם הם נקטפים בשנת השמיטה  .ג

 

אין בפירות או בירקות קדושת שביעית, ו______________   –אם חסר תנאי אחד  

 ולמכור אותם.לאכול אותם 

 

רשימת פתרונות   כםבשוק אפשר למצוא ירקות שחסר בהם תנאי אחד. לפני .2

  את התנאי החסרליד כל פתרון   נוצייהמאפשרים מכירת ירקות בשנת השמיטה. 

 . בו. )התנאים רשומים למעלה(

 ג  תנאי  –ירק שנקטף בשנה השישית   :)דוגמה( .א

 ___ _  תנאי  –ירק המיובא מחו"ל   .ב

 ____ תנאי   –ירק שגדל במצע מנותק   .ג

 ______ תנאי  – ירק שגדל בארץ ישראל באדמה שאינה שייכת ליהודי  .ד

 צרכנות בשמיטה
 מכון התורה והארץ דף עבודה לאחר צפיה בסרטון של 

https://youtu.be/xk1_yS6b5oY 

 

 בס"ד 

https://youtu.be/xk1_yS6b5oY


 

כעת נדון בירקות שאכן התקיימו בהם כל התנאים וחלה עליהם קדושת שביעית.  

ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה", ודייקו   בַׁ הדין הוא שאסור לסחור בהם, שנאמר "ְוָהְיָתה שַׁ

 ולא לסחורה.    – ְכָלה" חכמים: "ְלאָ 

 

יש חקלאים המפקירים את שדותיהם, ומרשים לכל אחד לאכול מהפירות. ויש  

 הנעזרים בבית דין ומוכרים את פירותיהם על ידי אוצר בית דין. 

 

 את הפירות או את הירקות המשווקים על ידי אוצר בית דין?  מי קוטף .3

 )בדרך כלל החקלאי(  שליחי בית דין .א

 גויים  .ב

 

 לחלוקה של אותם פירות וירקות לציבור?  אחראי מי  .4

 החקלאי  .א

 בית דין  .ב

 הפירות לא מתחלקים לציבור  .ג

 

  יש לנהוג בקדושה ולהניח את השאריות בשקית    אוצר בית דיןבפירות וירקות של

 נוספת או לתת להן להרקיב לפני שמשליכים לפח.

  

 

שלטים   חפשובביקור הבא שלכם בחנות הפירות והירקות,  – ת אתגרמשימ

 למורה להקרנה בכיתה.  ושילחו צלמו המעידים על סוגי היבולים כפי שלמדנו,

 

 

   –ה העשר

  האהבה והאמונה  –חקלאי גוש קטיף מספרים על הקשר המיוחד עם האדמה : 

LnGeKNk-https://youtu.be/d6i 

https://youtu.be/d6i-LnGeKNk

