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ם ִרי ם ְיקָׁ ִדי ְלִמי ם תַּ ֶכ ם לָׁ לֹו  ,שָׁ

ת ְלָכל ָאָדם ִמִּיְשָרֵאל רֶּ ה ִהיא עֹוזֶּ  .ַהּיֹום ִנְלָמד ְלָמה ְקׁשּוָרה ִמְצַות ְׁשִמָטה, ּוַבמֶּ
 

ת ְׁשַנת ַהְשִמָטה .1 קֶּ  ?ָמה ְמַחזֶּ

ר ֵביֵנינּו ְלֵבין בֹוֵרא ָהעֹוָלם .א ׁשֶּ ת ַהקֶּ  . אֶּ

ר ֵבין ָאדָ  .ב ׁשֶּ ת ַהקֶּ  ם ַלֲחֵברֹו. אֶּ

ר ֵבין ָאָדם ְלַעְצמֹו .ג ׁשֶּ ת ַהקֶּ  . אֶּ

 . ָכל ַהְתׁשּובֹות ְנכֹונֹות .ד
 

ה אֹוָתם ְלִגבֹוִריםא.  .2 ם ַמִכיִרים? ָמה עֹושֶּ __________  _______  ?ֵאּלּו ִגבֹוִרים ַאתֶּ

 _________________________________________________________ 

 

   ? ֵאּלּו ׁשֹוְמֵרי ְׁשִביִעית. ְוָלָמה ִנְקָרא ְׁשָמם ִגבֹוֵרי כֹּחַ  ...ִגבֹוֵרי כֹּחַ "

ת ְוִאיָלנֹוָתיו ֻמְפָקִרים רֶּ ָשֵדהּו ֻמְפקֶּ ה ׁשֶּ ֱאָכִלים,    ...רֹואֶּ ה ֵפרֹוָתיו נֶּ  ְורֹואֶּ

ת ִיְצרֹו ְוֵאינֹו ְמַדֵבר.   ְוכֹוֵבׁש אֶּ

הּו ִגבֹור ת ִיְצרֹו.  ?ְוָׁשנּו ַרבֹוֵתינּו, ֵאיזֶּ  "            )מדרש תנחומא, ויקרא, א'( ַהכֹוֵבׁש אֶּ

 

שֹוֵמר ְׁשִמָטה ִנְקָרא 'ִגבֹור כַֹּח'? ַעל ָמה הּוא ָצִריְך ְלִהְתַגֵבר .ב ?  ַמּדּוַע ָאָדם ׁשֶּ

_____________________ ________ __________________________

___________ ____________________________________________ 

ֹּאתַעל ָמה ַאתֶּ  .ג ם רֹוִצים ְלִהְתַגֵבר? ֵאיְך תּוְכלּו ַלֲעשֹות ז  ______ ? ______ם ֲהִייתֶּ

______________________________________ _________________

_________________________________________________ ______ 

  

ד ְכֶאחָׁ נּו  לָׁ כֻּ ה  ִמטָׁ ש ְ ת הַּ  ִבְשנַּ

ל ָהַרב עֹוַבְדיָ   ה ִסְלקֹו ֵלִויַּדף ֲעבֹוָדה ְלַאַחר ְצִפָּיה ַבִסְרטֹון ׁשֶּ

7https://youtu.be/_M2bmYAK4xI 

 

 

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


ה ַחג ִמְתָקֵרבא.  .3  _____ ___ _______________________? ֵאיזֶּ

בּורֹותַהִנִסים ְוַעל ַהֻפְרָקן ְוַעל  ַעל" .ב ָעִשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבָּיִמים ָהֵהם ַבְזַמן   ...ַהגְּ ׁשֶּ

ם? ָמַתי אֹוְמִרים אֹוָתן  –"  הַהזֶּ   __________? ___ ַהִאם ִמִּלים ֵאּלּו ֻמָכרֹות ָלכֶּ

 ______________________________________________________

__________ ____________________________________________ 

ת ֵמֵאת ה' .ג דֶּ  ? _____ִמי ָגַבר ַעל ִמי ְבָיִמים ֵאּלּו? ַמּדּוַע ָהיּו ְזקּוִקים ִלְגבּוָרה ְמיֻחֶּ

_________ _____________________________________________

 ______________________________________________________ 

 

ם  "  .4 ר ֲאִני נֵֹּתן ָלכֶּ ץ ֲאׁשֶּ ל ָהָארֶּ  ִכי ָתבֹּאּו אֶּ

ץ ַׁשָבת לַ   : ה'ְוָׁשְבָתה ָהָארֶּ

ָך  ׁשֵ   ׁש ָׁשִנים ִתְזַרע ָשדֶּ

ָך    ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִתְזמֹּר ַכְרמֶּ

ת   : ְתבּוָאָתּהְוָאַסְפָת אֶּ

ץ ַׁשָבת לַ   ד( -)ויקרא כה, ב ..."ה' ּוַבָשָנה ַהְשִביִעת ַׁשַבת ַׁשָבתֹון ִיְהיֶּה ָלָארֶּ

בַ  .א ַבְפסּוִקיםַהְדִגיׁשּו ְבצֶּ ת ָכל ַהְפָעִלים ׁשֶּ  . ע ָצהֹּב אֶּ

ת ַהִמִּלים ַהֲחֵסרֹות )ֵהָעְזרּו ַבַתְרִמילֹון .ב  :( ַהְׁשִלימּו אֶּ

ץ ְלַעם _____   ת ָהָארֶּ ת ָשֵדהּו__________   ַהַחְקַלאי___________, נֹוֵתן אֶּ ,  אֶּ

ת ַכְרמֹו, וְ _________  ְך  __________ אֶּ ׁשֶּ ת ַהְתבּוָאה ְבמֶּ . ָׁשִנים______ אֶּ

ץ  -_________ ַבָשָנה הַ  ת ָהֲאָדָמהִמְמ ___________ ְׁשַנת ַהְשִמָטה, ָהָארֶּ אכֶּ  . לֶּ

ית  יִע ר, ְשִב ְזֹמ ל, ִי אֵׁ רָׁ ִיְש ש,  ף, ה', ִתְשבֹת, שֵׁ ע, ֶיֱאֹס רַּ ִיְז  : ן ֹו יל ִמ ְר  תַּ

ם תּוְכלּו ְלַוֵתר ַלֲאֵחִרים .5 ּלֹו. ִכְתבּו ְבָמה ַאתֶּ ַבְשִמָטה ָאָדם ְמַוֵתר ִמשֶּ ?  ָלַמְדנּו ׁשֶּ

_______________ __________________________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 


