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השנה פרק א'
השביעית

השמיטה- היכן?

נושא השעור: מעלת ארץ ישראל, יחודה וקדושתה
המורה כותב על הלוח את המילים הבאות: הצבי / חמדה / הטובה / כנען / זבת חלב ודבש / הקודש

מה המשותף לכולן?  המילה ארץ – ארץ ישראל.  )ארץ הצבי/ ארץ הקודש/ הארץ הטובה...(      פתיחה

 מהלך השעור

המורה מצמיד אל הלוח את מפת העולם. התלמידים מזהים במפה את מיקומה של ארץ ישראל.

כתוב בזוה"ק )ב', קנ"ז( "ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם..." 
ואכן, ראינו במפה )שהיא לא מדויקת ב-100%( שמקומה של ארץ ישראל במרכז העולם. ומבארים המפרשים, שה' 

שם את עם ישראל במרכז העולם - כדי שהם יהוו אור לגויים ודוגמה טובה לאומות העולם. לעם ישראל  נתנו שפע 
מצוות, כדי לַזּכֹותם בשכר רב לעתיד לבוא. כמו שנאמר )באבות( "רצה הקב"ה לַזּכֹות את ישראל, לפיכך הרבה להם 

תורה ומצוות..." בעזרת המצוות שאנו מקימים והתורה שאנו שומרים - אנחנו מקדשים שם ה' ומהווים דוג' טובה לכולם, 
שיוכלו ללמוד מאתנו התנהגות ראויה ומעשים טובים.

ארץ ישראל מכונה גם ארץ חמדה )חולין ס'(: "ארץ שחמדו לה גדולי עולם" – האבות הקדושים. מדוע חמדו גדולי ישראל 
לעלות אליה? כדי לזכות באורה וקדושתה ולקיים את מצוותיה.

המורה מקריא את המדרשים המובאים בעמוד.

המסקנה: ארץ ישראל הנה מקום מיוחד ומקודש. הארץ החביבה על ה' שנתנה לעם החביב עליו. דווקא בארץ הזו ניתן 
להגיע לדרגות של שלמות בעבודת ה'.

המורה מספר ומרחיב את ספור המדרש אודות האמורא רמי בר יחזקאל והתאנים.

נספחים

ערכת תמונות שבח ארץ ישראל.
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ניתן לשלב ספורים נוספים המתארים את שבח ארץ 
ישראל ומעלותיה:

       ר' יוסי מציפורי בקש להוציא זיתים מחבית שבעלית 
גג ביתם. הבן, שעלה לעליה, מצא את כולה מוצפת בשמן. 

)ספרי האזינו(

       מצאו בארץ ישראל לפת ענקית, וכשעקרו אותה 
מצאו בה שועל. מרב גדלה של הלפת בנה בה השועל את 

מאורתו.

      רבי אבהו ורבי יוסי בן חנינא ורבי שמעון בן לקיש 
הלכו בדרך וראו בוסתן מלא פרות. יצא בעל הבוסתן 

לקראתם לכבדם באפרסק שקטף מאחד העצים. היה 
האפרסק גדול כל כך, עד שאכלו ממנו שלוש החכמים, 

ועדיין נשאר מן הפרי שגודלו היה כגודל סיר גדול. )ירושלמי 
פאה פ"ז ה"ג(

בנוסף, המורה מדגיש את המעלות הרוחניות שנתברכה 
בהם ארץ ישראל: ה' משגיח עליה תמיד, האויר בארץ 

ישראל מחכים, ארץ מקודשת וכו'.

ניתן לשלב ספורים מרגשים עלהעשרה
גדולי עולם ואנשים שהשתוקקו 

ונכספו לעלות לארץ הקודש.

ניתן לשלב תמונות המדגישות 
את מעלות א"י, התלמידים 
יתאימו בין התמונה לפסוק 

המתאים.

טיפים

       ר' יוסי מציפורי בקש להוציא זיתים מחבית שבעלית        ר' יוסי מציפורי בקש להוציא זיתים מחבית שבעלית 

השנה פרק א'
השביעית

העשרה

העשרה

ניתן לספר על יחסם המיוחד של אדמו"ר חב"ד לארץ הקודש, החל בתרומות שגבה אדמו"ר הזקן מחסידיו 
עבור תושבי ארץ ישראל )כנדפס בהרחבה באגרת הקודש בתניא(, הנחלה שרכש הרבי האמצעי בחברון, בתי 

הכנסת של חסידי הצמח צדק בירושלים ובצפת, התיישבותה של הרבנית מנוחה רחל בחברון, אמירת הרבי 
הרבי מהר״ש כי היה עולה לארץ עם 100,000 חסידים אם היו מוסיפים את המילים "בית יעקב לכו ונלכה 

באור ה'",  מסעו ההיסטורי של הרבי הריי"צ לארץ הקודש )נדפס בהרחבה בספר "מסע הרבי לארץ הקודש"(, 
הקמת כפר חב"ד על ידי הרבי הריי"צ, והיחס המיוחד של הרבי נשיא דורנו לארץ הקודש שמנהיגיה הרוחניים 

והגשמיים עמדו עמו בקשר רצוף במהלך השנים תוך שהרבי מכוון אותם כיצד לשמור על שלימות התורה, 
העם והארץ. וכן הקמת השכונות החב"דיות בירושלים, בצפת, בקרית מלאכי ובלוד, והשלוחים ששלח הרבי 

לארץ הקודש.
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ַלע" - "ַויִֵּנֵקהּו ְדַבׁש ִמסֶּ
ְמַסְּפִרים ַעל ַרִּבי ְיהּוָדה ֶׁשָאַמר ִלְבנֹו ְּבִסְכִנין: ֲעֵלה ְוָהֵבא ָלנּו 

ְּגרֹוֶגֶרת ִמן ֶהָחִבית. ָעָלה ְוהֹוִׁשיט ָידֹו ּוְמָצָאּה ֶׁשל ְּדַבׁש. ָאַמר לֹו: 
ַאָּבא, ֶׁשל ְּדַבׁש ִהיא. ָאַמר לֹו: ַהְׁשַקע ָיְדָך ְוַאָּתה ַמֲעֶלה ְּגרֹוָגרֹות.

  ְירּוַׁשְלִמי, ֵּפָאה פ"ז

ֶמן ֵמַחְלִמיׁש צּור" - "ְושֶׁ
ֵאּלּו ֵזיִתים ֶׁשל ּגּוׁש ָחָלב. 

ַמֲעֶׂשה ֶׁשָאַמר ַרִּבי יֹוִסי ִלְבנֹו ְּבִצּפֹוִרי: ֲעֵלה ְוָהֵבא ָלנּו 
ֵזיִתים ִמן ָהֲעִלָּיה. ָהַלְך ּוָמָצא ֶאת ָהֲעִלָּיה ֶׁשָּצָפה ְּבֶׁשֶמן. 

ְירּוַׁשְלִמי ֵּפָאה פ"ז
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ְמַסְּפִרים ַעל ָרִמי ַּבר ְיֶחְזֵקאל ֶׁשִּנְזַּדֵּמן ִלְבֵני ְּבַרק ְוָרָאה ִעִּזים 
ֶׁשאֹוְכלֹות ַּתַחת ֵעץ ְּתֵאִנים, ְוָהָיה ַהְּדַבׁש נֹוֵטף ִמן ַהְּתֵאִנים 

ְוָחָלב ְמַטְפֵטף ִמן ָהִעִּזים, ְוֵהם ִמְתָעְרִבים ֶזה ָּבֶזה. ָאַמר: ֶזהּו 
"ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש" 

ְּכֻתּבֹות קי"א ב'

שבח
ארץ ישראל


