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מעלותיה של ארץ ישראל רבות הן, וחז"ל דברו בשבחה.

לפנינו פסוקים ומאמרי חז"ל העוסקים במעלות המיוחדות של ארץ הקודש.

המשימה: מיינו את המאמרים הבאים למעלות רוחניות ומעלות גשמיות.

את המעלות הרוחניות יש לצבוע בצבע תכלת. 

את המעלות הגשמיות יש לצבוע בצבע ירוק.

"תמיד עיני ה' אלוקיך בה" 

)דברים י"א, י"ב(

"ארץ ישראל קלה מכל הארצות לבשל פירותיה" 

)כתובות קי"ב(

"ארץ ישראל לא תחסר כל בה" 

)דברים ט', ט'(

"אוירא דארץ ישראל מחכים" 

)בבא בתרא, קנ"ח(

"אין תורה כתורת ארץ ישראל" 

)בראשית רבא ט"ז, ד'(
"ארץ זבת חלב ודבש" 

)שמות ג', ח'(

"ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון... זית שמן ודבש" 

)דברים ח', ח'(

"ארץ ישראל - מרכז העולם" 
"ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות" )עפ"י תנחומא קדושים(

)כלים א', ו'(

"ארץ אשר אבניה ברזל" 

)דברים ח', ז'- ט'(
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תוספת שביעית
לפניכם רשימת גידולים שונים.

בימינו, חלים על כל אחד מהם דיני "תוספת שביעית" מזמן אחר.

משימה: מלאו בכל שורה ממתי אסרו חכמים נטיעה וזריעה 

בגידולים אלו.

אילו גידולים אסרו חכמים לנטוע החל מ-44 יום לפני שמיטה? 

העתיקו את האותיות הכתובות ליד גידולים אלו.

מה קבלנו?

___ ___ ___ ___ ___ שביעית. 

עץ רימון - __________________ ת 

עץ ברוש - _________________ א 

שדה קישואים - ______________ צ 

תרמילי אפונה - _____________ פ 

שקדיה - __________________ ו 

שדה חיטה - ________________ ג 

עץ אורן - __________________ ל 

שדה עגבניות - ______________ ק 

עץ תפוז - _________________ ס 

שדה צנוניות - ______________ ד 

קלחי תירס - _______________ ב 

גרגרי חומוס - ______________ ח 

עץ אקליפטוס - _____________ ר 

עץ זית - __________________ פ 

שדה שעורים - ______________ ו 

עץ לימון - _________________ ת 
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שמיטת כספים

ראובן הוא בעליו של גמ"ח כספים גדול ומפורסם המלווה כספים רבים. 

אחרי חג הפסח של שנת התשע"ד פורסמה מודעה על דלת הגמ"ח:

על איזה איסור עלול מר פתחיה לעבור?

____________________________

בחודש חשוון תשע"ו קבל יוסף מכתב ובו כתוב:

על איזה אסור עלול ראובן לעבור?

____________________________

לכבוד מר יוסף,
ברצוננו להזכירך את חובך

בסך: 2000 ש"ח,
החוב הוא מלפני חמשה חודשים.

נבקש מאד להחזירו בהקדם.

על החתום:
דוד בנאי

מזכירו של מר פתחיה

הגמ"ח נסגר עד 
לאחר שנת השמיטה
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