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 ,יםיקר יםתלמיד כםלשלום 

 . כל אדם מישראלסייעת לבמה היא מו , מצוות שמיטהקשורה   ְלָמההיום נלמד 
 

 ? מחזקים ע"י קיום מצוות השמיטהמה אנו  .1

 . את הקשר בינינו לבין בורא העולם .א

 . את הקשר בין אדם לחברו .ב

 . את הקשר בין אדם לעצמו .ג

 כל התשובות נכונות.  .ד
 

________________   אלו גיבורים אתם מכירים? מה עושה אותם לגיבורים?א.  .2

 _________________________________________________________ 

 

ּבֹוֵרי כֹּח  " ּבֹוֵרי כֹּח   ...גִּ ְקָרא ְׁשָמם גִּ ית. ְוָלָמה נִּ יעִּ    ? ֵאּלּו ׁשֹוְמֵרי ְׁשבִּ

ים יָלנֹוָתיו ֻמְפָקרִּ ים,  ְורֹוֶאה ֵפרֹוָתיו ֶנא    ...רֹוֶאה ֶׁשָשֵדהּו ֻמְפֶקֶרת ְואִּ  ָכלִּ

ֵּבר.  ְצרֹו ְוֵאינֹו ְמד   ְוכֹוֵבׁש ֶאת יִּ

ּבֹור ּבֹוֵתינּו, ֵאיֶזהּו גִּ ְצרֹו.  ?ְוָׁשנּו ר  כֹוֵבׁש ֶאת יִּ  "            )מדרש תנחומא, ויקרא, א'( ה 

 

 ________ ___________________ __ ?מי מכונה, לפי המדרש "גיבור כח" .ב

  _____________ בפני איזה ניסיון הם עומדים?  מהי גבורת שומרי השביעית? .ג

_______________ ________________________________________ 

 ______________________________________ __________ _______ 

 איך תוכלו לעשות זאת? ____________ על מה אתם הייתם רוצים להתגבר? .ד

______________________________________ _________________

 ______________________________________________________ 

  

 בשנת השמיטה כולנו כאחד
 עובדיה סלקו לוי דף עבודה לאחר צפיה בסרטון של הרב 

7https://youtu.be/_M2bmYAK4xI  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_M2bmYAK4xI&list=PLOr5C9Yi2Y622ZdQO3OigWgzSaZXTupbL&index=7


ל" .3 ל  ע  ֻפְרָקן ְוע  ל ה  ים ְוע  סִּ נִּ בּורֹותה  ֶזה ...ַהגְּ ן ה  ְזמ  ים ָהֵהם ּב  ָימִּ ֲאבֹוֵתינּו ּב  יָת ל   "  .ֶׁשָעשִּ

 __________________________  ?(2) אנו מוסיפים קטע זה בתפילה מתי .א

 מי גבר על מי בימים אלו? מדוע היו זקוקים לגבורה מיוחדת מאת ה'? _____ .ב

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________ 

 

י נֵֹּתן "  .4 י ָתבֹּאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאנִּ ָּבת ל  כִּ  : ה'ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ׁש 

ְפָת ֶאת ְתבּוָאָתּה ְרֶמָך ְוָאס  ְזמֹּר כ  ים תִּ ע ָשֶדָך ְוֵׁשׁש ָׁשנִּ ְזר  ים תִּ  : ֵׁשׁש ָׁשנִּ

ָּבת ל    ְהֶיה ָלָאֶרץ ׁש  ָּבתֹון יִּ ת ׁש  ּב  ת ׁש  יעִּ ְשבִּ ָשָנה ה   ד( -)ויקרא כה, ב ..."ה'ּוב 

 הפעלים שבפסוקים.הדגישו בצבע צהוב את כל  .א

   כתבו מעל כל פועל מי יעשה את הפעולה. .ב

 :)היעזרו בתרמילון(  השלימו את המילים החסרות .ג

תן את הארץ לעם ___________, החקלאי __________ את שדהו,  ו_____ נ

_________ את כרמו, ו__________ את התבואה במשך ______ שנים. 

 ממלאכת האדמה. שנת השמיטה, הארץ ___________  -בשנה ה_________ 

 יזרע, יאסוף, ה', שובתת, שש, ישראל, יזמור, שביעית :  תרמילון

במעמד שווה?   ,לכאורה ,באלו עוד מקומות כולם בשנת השמיטה כולם שווים, .5

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

? במה אתם תוכלו לוותר לאחריםלמדנו שבשמיטה אדם מוותר משלו. כתבו  .6

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 


