
 

 שלום 

 
 

 

 

 ! שלום ילדים חביבים וחמודים
 

 : את המילים החסרות ימוהשל .1

שמירה על קדושת שביעית. הוא הודיע ותיאם  יוסף החליט לגדל את פירותיו תוך 

____, כך שהם יהיו אחראים על ביצוע העבודות  ________ - __ ___עם ____ 

 הקשורות בגידול ובשיווק הפירות.  

בית הדין מינה את יוסף, בעל השדה, להיות שליח שלהם, וכשהגיעה עונת  

פועלים. הפירות נקטפו  יגיעו מספיק  _________________ הוא דאג לכך ש 

_____. גם שם עבדו פועלים אשר קיבלו את  ___________  ___ ____ונשלחו ל__

_____. לבית האריזה הגיעו משאיות שהובילו  _________  -___ _____שכרם מ_

  - ______ הנהגים קיבלו את שכרם מ__גם ___. _________את הפירות ל_ 

  ל ידיהמחיר ששולם נקבע ע  ,בשוק  ___.  כשקנו הצרכנים את הסחורה_________

___, על פי חישוב של ימי העבודה של כל מי שטרח  ___________  -_____  _____

 בעבודה במטע ובעבודה שלאחר מכן. 

 

 (: מותר להשתמש במילים מסוימות יותר מפעם אחת) תרמילון

 שוק           בית האריזה  פועלים   קטיף  בית דין / בית הדין 

 

 אוצר בית דין  –שמיטה 
 דף עבודה לאחר צפיה בסרטון של מכון התורה והארץ 

https://youtu.be/Jz1lezEjDJ0 

 

 בס"ד 

https://youtu.be/Jz1lezEjDJ0


 )לא נכון(:   )נכון(  או       סמנו .2

 .לקנות פירות הקדושים בקדושת שביעית  אוצר בית דין היא הדרך_____    .א

אזי היבול קדוש  לגוי בשנת השמיטה אם לא מוכרים את הקרקע _____    .ב

   .בקדושת שביעית

לבעל השדה מותר לעבוד בשדהו ולקבל שכר מאוצר בית הדין על _____    .ג

 . עבודתו

המחיר שמשלם הצרכן על הפרי הנמכר באוצר בית דין נקבע על פי  _____    .ד

 . הערך של הפרי. )טעם / שכיחות / גודל / יכולת שימור וכד'(

 

 מושג מסתתר כאן )בחילוף סדר האותיות(?    איזה  –גלו  .3

 _______________    נביא צור יתד

 

 רשימת פתרונות לקניית פירות בשנת השמיטה.   כםלפני .4

 : בין כל פתרון להסבר המתאים לו קו ומתח

 

 היתר המכירה  •

 

 יבול חו"ל  •

 

 

 אוצר בית דין  •

 

 

 פירות שגדלו מחוץ לארץ ישראל  •

 

החקלאי אינו מקבל תשלום על   •

 פירותיו. הכל נעשה מטעם בית הדין 

 

מוכרים את האדמה לגוי, וכך לא   •

ת קדושת שביעי   היבול  חלה על

 ! בהצלחה 


