
יום היערכות
יום אחרון להזמנת  

חומרי הוראה

ו סיון"יום ראשון כ ב סיון"יום רביעי כ
לכו ונלכה לקראת שנת  

השמיטה
.סקר וסטיקר-הכנת תוצרים 

"היכונו לשנת השבע"עיצוב קיר 

מצוות שמיטה: מבוא
מלאכות האסורות  
מדאורייתא ומדרבנן

החצר והגינה בשמיטה

הכנת תוצר סיכום על שלושת  
הנושאים הראשונים

קדושת פירות שביעית
–תוצר סיכום 

קדושת פירות שביעית

:יום שיא לסיכום נושא שמיטה
תחרות מוצגים וחידון ארצי

איסור סחורה
בפירות שביעות

ביעור
פירות שביעית

איסורי דרבנן
בפירות שביעית

–תוצר סיכום 
דיני פירות שביעית

לכל חומרי השמיטה
באתר מעלין בקודש

להצטרפות לקבוצת  
השמיטה למורים

להצטרפות לקבוצת  
השמיטה למורות

https://mbakodesh.org.il/special_lesson_cat/shmita/
https://mbakodesh.org.il/special_lesson_cat/shmita/
https://chat.whatsapp.com/JBSUE9Ck517EFbpf1aUezF
https://chat.whatsapp.com/DncYrQlHo7HHx1AI6tk7aS
https://chat.whatsapp.com/JBSUE9Ck517EFbpf1aUezF
https://chat.whatsapp.com/DncYrQlHo7HHx1AI6tk7aS


יישוםערכיםמושגיםמסגרת הזמןהנושא

:מבוא

?השמיטה מהי-
?היכן חלה-
?מהו השכר-

שעת הוראה1

מצוות התלויות  -
.בארץ

.הבדלה=קדושה-

השמיטה נבדלת בקדושה  -' שבת לה'
וצריך להתעלות בה בקדושה  , יתרה

(.בדומה לשבת)
(סעיף ג, כו' שערי שמיטה עמ)

:ההכנות לשמיטה

תוספת שביעית  
ק"ביהמבזמן 

.ובימינו

שעת הוראה1

.תוספת שביעית-

עצי  , דין עצי פרי-
,  ירקות, סרק

.תבואה וקטניות

-להוסיף בקדושה כהכנה לשמיטה 
.ח"בתורה עבודה וגמ

(סעיף הכט' שערי שמיטה עמ)

משנת השמיטה שואב  . מקור הברכה' ה
היהודי את הכוח שלא להשתעבד  

לשלוט עליו , ואדרבה, למגבלות העולם
תוספת שמיטה  . ולהחדיר בו קדושה

.ברוחניות
(כ סעיף ו"סעיף ה ואחכט-שערי שמיטה )

הכנת הגינה  
והעציצים בבית  

.ובבית הספר

:יצירה
הכנת משטח לעציץ  

.לפי ההלכה
מצגת הנחיות והדגמה )

(באתר מעלין בקודש

פרוזבולשעת הוראה1שמיטת כספים

בשנה זו מדגישים את העזרה והסיוע  
אף במחיר של ויתור על  , ליהודי שני

היא הברכה  ' מתוך ידיעה שמה, ההלוואה
ובמעשה הסיוע מקבלים ברכה כפולה 

.ומכופלת בכל העניינים
(כזשערי שמיטה )

י  "עריכת פרוזבול עפ
בסוף שנה ז"אדה

.שישית

".היכונו לשנת השבע"–בית ספרי להצגת הסטיקרים / עיצוב קיר כיתתי . עריכת סקר ויצירת סטיקר

בקיאות במושגים  , ידע הלכתי
.ונושאים הלכתיים

.הפנמה של ערכים.רלוונטיותיישום הלכות 

חומרי העשרה באתר| נספחים לתוצר + מצגת הנחיות | קיצור הלכות יישומיות –מגנט לבית | דפי עבודה | מצגת מידע להקרנה 

:מטרות ההוראה

:עזרי למידה


