
עלון שמיטה
טיפוח זהות ציונית דתית לאור שנת השמיטה ה'תשפ"ב



דברי ברכה

קרבה שנת השבע

אנו עומדים בפתחה של "שנת השבע"- שנת השמיטה האחת עשרה מאז כינונה של מדינת ישראל וכבר חלפו 20 שמיטות מאז חידוש ההתיישבות החקלאית היהודית בארץ

ישראל (שנת תרמ"ט).

כשם שאנו מצווים לקבל את יום השבת מעט לפני כניסת השבת, כך מצווים אנו להקדים ולקבל את "שבת הארץ" לפני כניסתה. "ושבתה הארץ שבת לה' שש שנים תזרע שדך"...

(ויקרא כ"ה)

הקדים הכתוב שביתה לזריעה, ללמדך שכל ימי המעשה, בשאר השנים, יהיו מתוך מחשבה של קדושת השמיטה, וכמו שאדם צריך להכניס השבת במחשבתו ובמעשיו בכל ימות

החול כן יעשה טרם הכנס שנת השמיטה. (על פי ילקוט שמעוני)

זכינו וכמו שהשבת מהווה שיא במחזור של ששת הימים כך שנת השמיטה מהווה שיא במחזור של שבע שנים. השמיטה כמו השבת, מבטאת ומחדירה בנו יסודות אמונה, כמו

שהשבת מעידה על חידוש העולם, כך גם השמיטה עיקר עניינה הוא לא העבר אלא ההתחדשות המתמדת " המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית".

בכל שנת שמיטה מתחזקת והולכת ההכרה בחשיבותה של המצווה ובערך הנחלתה לתלמידינו. מצווה זו מסמלת באופן מוחש ביותר את הקשר לארץ ולתורה גם יחד ומדגישה את

ההכרה שיש לקיים מצוות על אף הקשיים ועל אף שלעיתים הן דורשות ויתורים כלכליים ואישיים לעיתים עד כדי מסירות נפש. מצוות השמיטה מאפשרת לנו, כמחנכים,

להעמיק ולחזק בתלמידינו את המודעות בכך ש"לה' הארץ ומלואה", וכן לחנכם להזדהות עם אחינו החקלאים ה"גיבורים" האמיתיים של שנת השמיטה, שלא בכדי קרויים בפי

נעים זמירות ישראל "גיבורי כח עושי דברו" (תהילים ק"ג, כ).

"שנת שבתון מוכרחת היא לאומה ולארץ " קבע הראי"ה זצ"ל בהקדמת ספרו " שבת הארץ ". 

אנו מבקשים להקדיש שנה זו ולחזק בגבורה את מערכת החינוך שלנו באמצעות הערכים ששנת השמיטה מזמנת לנו:

חיזוק חזון החמ"ד - הזדמנות לעצור וללמוד מתוך המקורות שלנו על המכוונות החינוכית שלנו , להוסיף ולשאול " מה ה' שואל מאיתנו כמנהיגי חינוך " לרומם ולחזק את העולם

הרוחני של כולנו.



דברי ברכה

העמקה ולימוד מתוך הדמויות השנתיות וגדולי ישראל נוספים העוסקים בנושא השמיטה והמצוות התלויות בארץ, ופסיקותיהם בנושאי שמיטה. 

חיזוק והעצמת הערכים אותם מזמן העיסוק בשנת השמיטה: המוקד האמוני, האישי, החברתי, קדושת א"י, חיזוק הקשר שבין העם לארצנו...

גדולה מצווה זו של שביעית... בהיותה מיועדת לפתוח לאדם אופקים חדשים לשלמות ולהשתלמות" ( מתוך סיפרו של הרב שאול ישראלי) .

כפי שקראנו ובקשנו להקים בכל בי"ס וועדת שמיטה שתעסוק בהיבטים הרוחניים והמעשיים של השמיטה לפתוח אופקים ולהשתלם באופן שנרגיש התרוממות בקדושה ברוח

ובמעשיים שלנו.

חברי וועדת שמיטה דואגים לשתף במידע, עדכונים, רעיונות , יוזמות ... בבחינת " את פתח לו". נשמח ללמוד מהעשייה שאתם מובילים ולהמשיך לשתף העמיתים.

מבקשת להודות מאוד ליו"ר וועדת השמיטה: המפמ"ר הרב יוחאי רודיק, לרב ענזי  ולכל חברי הוועדה על העלון אשר בחרו לערוך עבורנו על החומרים והתוצרים החשובים.

נברך כי כשם שבשבת הייעוד שלנו הוא " ישמחו במלכותך שומרי שבת", כך גם בשבת הארץ: עלינו לשמוח במלכותו של הקב"ה, וממילא יקויים בנו ההמשך: " עם מקדשי

שביעי – כולם ישבעו ויתענגו מטובך". 

בברכה רבה

שושנה נגר

 

 

 

 



הזמנה לכנס 

כנס הכנה מרכזי לשנת השמיטה תשפ"ב
אנו שמחים להזמינכם לכנס ההכנה המרכזי לקראת שנת השמיטה תשפ"ב הבעל"ט. הכנס יתקיים בע"ה ביום ראשון כ"ד בתמוז תשפ"א (4.7.2021) בישיבה הטכנולוגית נחלים,

בשעות: 09:45 - 15:30 .  להלן: קישור לרישום.

סדר היום:

9.45 התכנסות ורישום (כיבוד קל).

10.00פתיחת הכנס:

שושנה נגר – ראש מינהל החינוך הדתי.

 הרב ד"ר יוחאי רודיק – יו"ר ועדת השמיטה ומפמ"ר מחשבת ישראל.

10.30 הרב יעקב אריאל, נשיא מכון התורה והארץ, ויו"ר ועדת השמיטה של הרבנות הראשית. הנושא: קרבה שנת הטבע – היסודות הרעיוניים של שנת השמיטה.

11.00 הרב יוסף צבי רימון, ראש מכון סולמות ובית המדרש מכון לב. הנושא: יסודות הלכות שנת השמיטה 

11.30 הרב אלי טרגין והרב אביעד ברטוב, מכון סולמות. הנושא: רעיונות וכלים פרקטיים להוראה חווייתית של השמיטה.

 12:00 – 12:20  הרב צבי שינובר, מכון מופת. החידון הארצי של החמ"ד על שנת השמיטה, וחתימה על אמנת השמיטה. 

12:20 – 12:40  הפסקה.

12:40 – 13:00  הרב יצחק דביר מכון התורה והארץ חומרי למידה והפעלות.

13:00 – 13:30  הרב ד"ר יואל פרידמן מכון התורה והארץ צרכנות בשמיטה.

13:30 – 14:00  ד"ר מרדכי שומרון - אגרונום - מכון התורה והארץ גינון בשמיטה.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgG43y0zJ8R1K-nQ5pA-Ek3YlaYa_F6_S_qggyN2Z7JiArww/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


הזמנה לכנס 

 
הנחיית הכנס: הרב חיים ענזי – מפקח על רבני בתי הספר.

 14:00 – 14:45 תפילת מנחה וארוחת צהרים (עלות של 25 ש"ח, התשלום במקום לפי רישום מוקדם).

14:45 – 15:00 "אוצר הארץ" – הצריכה הנכונה בשנת השמיטה – אליעזר ברט – מנכ"ל חסלט. 

15:00 – 15:30 הרב אברהם גיסר יו"ר מועצת החמ"ד – השמיטה שבהר סיני. 

15:30 - סיום

הערות: 1. אנו מבקשים להירשם מיידית ולהיות נוכחים כל היום. 

2. בכנס תתקיים תצוגת חומרי למידה לשנת השמיטה ותהיה אפשרות לרכוש אותם.

3 . נוכחות בכנס תוכל להוות חלק מהשתלמות קיץ לרבני בתי ספר ומלמדים.

 

 

                                                                      בהוקרה רבה והצלחה

 הרב ד"ר יוחאי רודיק                                                                                                  שושנה נגר 

 יו"ר ועדת השמיטה ומפמ"ר מחשב"י                                                                    מ"מ ראש מינהל החמ"ד

 



עוגנים לשמיטה

"בסוד השמיטה"-  הרב יוחאי רודיק 

הערכות החוות החקלאית

בחמ"ד לקראת השמיטה 

מגוון חומרים באתר מינהל החמ"ד

למאגר עצום של

 חומרים והפעלות

 לשמיטה מגורמי חוץ

גלגלו למטה)

https://meyda.education.gov.il/files/hemed/shmita/rut8.docx
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/shmita/rut8.docx
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/shmita/rut8.docx
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/shmita/rut9.docx
https://edu.gov.il/sites/Hemed/main/shmita/Pages/hp2.aspx


ציוני דרך-
מזכרת בתיה

קישור לאתר

 

קישור לפעילות

 

מצגת על השמיטה הראשונה

 

https://www.midrasha-m-b.org.il/
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/shmita/maz1.jpg
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/shmita/maz4.pdf


קישור לאתר

 

קישור להזמנות

 

ערכת כרזות וחומר למידה לחידון

 

מכון מופ"ת
מושב נחלים

https://mofet1.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGSjpPd0cImZSJunhhNt94_PrM3GHuiTkOd0qLyydfJNwR6g/viewform
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/shmita/shinover.docx


מכון ומדרשת
התורה והארץ

 

קישור לחוברת פעילויות

קישור לדף תמיכה לעובדי הוראה לקראת

השמיטה

קישור לדף מערכי שיעור לשמיטה

קישור לדף השתלמות למורים

קישור להזמנת תמיכה הלכתית בגינון בית

ספרי, והצטרפות לקבוצות הווצאפ

 הכנת הגינה בבתי הספר אגרונום מוטי

שומרון 

מצגת על הפעילות מכון התורה והארץ

 

 

https://mofet1.com/
https://www.toraland.org.il/%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%94/%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%a2%d7%96%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%94/
https://www.toraland.org.il/%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%94/%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%a2%d7%96%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%94/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://www.toraland.org.il/%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%94/%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%a2%d7%96%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%94/%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%94/
https://www.toraland.org.il/%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%94/%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%a2%d7%96%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%94/%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%97%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%a7%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://www.toraland.org.il/%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%94/%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%a2%d7%96%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%94/%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%97%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%a7%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/shmita/som1.pptx
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/shmita/som1.pptx
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/shmita/hat1.pdf


מכון סולמות

מגוון של פעילויות/ מערכים/ סרטונים והפעלות 

מצגת על פעילות המכון

https://meyda.education.gov.il/files/hemed/shmita/sul2.jpg
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/shmita/sul2.jpg
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/shmita/hat1.pdf


חברת תובל

קישור לעזרי למידה לשנת השמיטה

https://meyda.education.gov.il/files/hemed/shmita/rut2.pdf


חיוך לערכים

קישור לחומרים רבים בנושא שמיטה:

 

הלכה יומית, יומן,  מרכז למידה, לוח שנה, לימוד

חברותות, אלבום קלפים ועוד

https://meyda.education.gov.il/files/hemed/shmita/chi.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/shmita/chi.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/shmita/chi.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/shmita/chi.pdf


החווה
החקלאית

"שיח השדה"

קישור לסרטון הכנה לשמיטה

 

קישור לאתר החווה

https://www.youtube.com/watch?v=G3UfnxUo8K0&ab_channel=%D7%94%D7%9C%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%96%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9F
https://hasidim312.wixsite.com/havasiachhasade/about-us

