
"ֵּבית יֹוֵסף" 
ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו ְמֻכֶּנה ָּכְך ַעל ֵׁשם ִסְפרֹו ַהְּמֻפְרָסם.

ִנים רמ"ח-של"ה.               הּוא ַּגם ְמַחְּברֹו ֶׁשל ַהֵּסֶפר ַחי ִּבְצַפת ֵּבין ַהּשָׁ
 "ֻׁשְלָחן ָערּוְך" ַעל ַאְרָּבָעה טּוִרים,               ּוְסָפִרים נֹוָסִפים. 

ִּבעּור
ִמְצָוה ִמְּדאֹוַרְיָתא ְלַבֵער )ְלַהְפִקיר( ֵּפרֹות ְׁשִביִעית, 

ֶדה. ַּבְּזַמן ּבֹו ִנְגֶמֶרת ְּתקּוַפת ִּגּדּוָלם ַּבּׂשָ

ְּבִציָרה
ְקִטיף ֲעָנִבים.

ְּגַמר ַהְבָׁשָלתֹו
ַהְּזַמן ּבֹו ַהְּפִרי אֹו ַהָּיָרק ְּכָבר ְּבֵׁשִלים ּוְראּוִיים ַלֲאִכיָלה. 

ָּגִדיד
ְקִטיף ְּתָמִרים.
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אוַֹצר ֵּבית ִּדין
ִביִעית. ִּכּנּוי ֶזה  ְמקֹום ִאְחסּון ְּבַבֲעלּות ֵּבית ִּדין ֶׁשּבֹו אֹוְצִרים )ׁשֹוְמִרים( ֶאת ֵּפרֹות ַהּׁשְ

ת ְׁשִביִעית ַהְמֻחָּלִקים ַעל ְיֵדי ִּגְזְּבֵרי  ְמַׁשֵּמׁש ֵׁשם ּכֹוֵלל ַלֵּפרֹות ַהְּקדֹוִׁשים ִּבְקֻדּׁשַ
אֹוַצר ֵּבית ַהִּדין. 

ָאִסיף 
ֶדה. ִלּקּוט ַהְּתבּוָאה ִמן ַהּׂשָ

ֲאִרָּיה 
ְקִטיף ְּתֵאִנים. 

ַאְפַקְעָּתא ְּדַמְלָּכא 
ֶדה ֹלא  ֵּפרּוׁש ַהִּמִּלים: ַהְפָקָעתֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך. ְלִפי ַאַחת ַהֵּדעֹות, ַּגם ִאם ַּבַעל ַהּׂשָ

ַמְפִקיר ֶאת ָׂשֵדהּו, ַהֵּפרֹות ַנֲעִׂשים ֶהְפֵקר ְּכתֹוָצָאה ִמִּצּוּוי ַהּתֹוָרה. ֶהְפֵקר ֶזה ְמֻכֶּנה 
'ַאְפַקְעָּתא ְּדַמְלָּכא'.
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ִׁשִּׁשים ָוֶׁשַבע 
ַעל ֶׁשַבע

   ֻמָּׂשִגים ֶׁשָחׁשּוב ִלְזּכֹר!



ְּדאֹוַרְיָתא 
ִמן הּתֹוָרה. ִמְצוֹות ְוִאּסּוִרים ֶׁשִּנְצַטּוֵינּו ָּבֶהם ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה.

ְּדַרָּבָנן
ִמן ַהֲחָכִמים. ִאּסּוֵרי ֲחָכֵמינּו ז"ל ִמְּתקּוַפת ַהִּמְׁשָנה ְוַהְּגָמָרא,

 ֶׁשָּבִאים ְּכתֹוֶסֶפת ּוְכִמְׁשֶמֶרת ְלִצּוּוֵיי ַהּתֹוָרה.

ִּדיָׁשה
ֲחִביַטת ִׁשּבֹוֵלי ַהְּתבּוָאה ְּכֵדי ְלהֹוִציא ֵמֵהן ֶאת ַהַּגְרִּגיִרים.

ִּדּׁשּון
ִזּבּול, ִׁשּבּוַח ָהֲאָדָמה ַעל ְיֵדי  ְזָבִלים ְוָחְמֵרי ֲהָזָנה ׁשֹוִנים.

ַהְבָרָכה
ִּכּפּוף ָעָנף ֶׁשל ֶצַמח ְוַהְכָנָסתֹו ָלֲאָדָמה ְּכֵדי ֶׁשַּיֶּכה ָׁשָרִׁשים ְוַיְצִמיַח ֲעָנִפים ֲחָדִׁשים.

ַהְדָּבָרה
ַהְׁשָמַדת ַמִּזיִקים ֵמעֹוָלם ַהַחי, ְוִחּטּוי ַהַּקְרַקע ַהְמיֶֹעֶדת ְלַחְקָלאּות.

"ַהַּמִּבי"ט"
 ַרִּבי מֶֹׁשה ֶּבן יֹוֵסף ִמְטָראִני. רס"ה-שמ"ה. ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ִּבְצַפת ִּבְתקּוַפת ַה"ֵּבית 

יֹוֵסף". 

ַהְרָּכָבה
ַהְכָנַסת ָקֶצה ֶׁשל ֲעַנף ִאיָלן ְלתֹוְך ֶּגַזע ֶׁשל ֵעץ ַאֵחר, 

ַעל ְמָנת ֶׁשִּיְתַחְּברּו ַיַחד. ַהַהְרָּכָבה ְמַחֶּזֶקת ֶאת ָהִאיָלן          ּוְמַׁשֶּפֶרת ֶאת ִּגּדּולֹו.

ַהְׁשָקָאה
ַהְׁשָקַאת 

ְצָמִחים ְּבַמִים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְחיּו, ִיְצְמחּו ְוִיְתַּפְּתחּו.

ַוֲעדֹות ַהְּׁשִמָּטה
ַוֲעדֹות ִּפּקּוַח ֶׁשהּוְקמּו ַעל ְיֵדי ָּבֵּתי ִּדין. ְוָעדֹות ֵאּלּו ּדֹוֲאגֹות ֶׁשָּכל ָהִעְנָיִנים ַהְּקׁשּוִרים 

ְּבֵפרֹות ְׁשִביִעית ֵיָעׂשּו ַעל ִּפי ַהֲהָלָכה.
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ְזִמיָרה
ְקִציַצת ְזמֹורֹות ִמן ַהְּגָפִנים ְּכֵדי ֶׁשִּיְגְּדלּו טֹוב יֹוֵתר.

ְזִריָעה
ַהְטָמַנת ְזָרִעים ַּבַּקְרַקע ְּכֵדי ֶׁשִּיְגְּדלּו ֵמֶהם ְצָמִחים ֲחָדִׁשים.

ֻחִּלין
ת  )ִמְּלׁשֹון חֹל, ַהֵהֶפְך ִמּקֶֹדׁש( ְּפִרי, ֲאָדָמה אֹו ָּכל ָּדָבר ַאֵחר ֶׁשֹּלא ָחָלה ָעָליו ְקֻדּׁשַ

ְׁשִביִעית, ֲהֵרי הּוא ֻחִּלין ּוֻמָּתר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ָּכָרִגיל.

ֲחנּות ְשִמָּטה 
ִמָּטה ֲחנּות ֶׁשִּנְמֵצאת ַּתַחת ִּפּקּוַח ַוֲעַדת ַהּׁשְ

ֲחָנָטה
ְּתִחַּלת ִהּוְָצרּות ֶׁשל ְּפִרי.

ֶחְרֵמׁש
ְּכִלי ַחְקָלִאי ַהְמַׁשֵּמׁש ִלְקִציָרה ְיָדִנית ֶׁשל ְּתבּוָאה. 

ֲחִריָׁשה
ֲהִפיַכת ָהֲאָדָמה ְּבַמְחֵרָׁשה אֹו ְּבַמְכִׁשיר ַאֵחר, ְוִסּדּוָרּה ִלְתָלִמים ְּכֵדי ְלַהְכִׁשיָרּה ִלְזִריָעה.

טּוִרָּיה
ִּכּנּוי ְלַמְעֵּדר ָרָחב, ֵאת.

ְטַרְקטֹור
ְּכִלי ַּתְחּבּוָרה ַּבַעל ָמנֹוַע ָחָזק. ִׁשּמּוׁשֹו ַרב ִּבְתחּוֵמי ַהַחְקָלאּות. 

ְלַאְברּוֵיי - ַהְׁשָּבָחה
 ְּבַמָּטָרה ְלַגֵּדל, ְלַפֵּתַח ּוְלַהְׁשִּביַח ֶאת ָהֶּצַמח.

 ְלאֹוְקֵמי - ִׁשּמּור 
ְּבַמָּטָרה ְלַקֵּים ֶאת ַהֶּצַמח ֶׁשֹּלא ָימּות.
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ִזּבּול20
ִּפּזּור ֶזֶבל ִטְבִעי אֹו ֶּדֶׁשן ִכיִמי ַעל ְּפֵני ָׂשֶדה ְּכֵדי ְלַהְׁשִּביחֹו.



ַמָּגל
ְּכִלי ֶהָעׂשּוי ִמַּסִּכין ְמֻעֶּגֶלת ּוְמַׁשֵּמׁש ִלְקִציַרת ְּתבּוָאה.

מוַֹרג 
ְּכִלי ִּדיָׁשה ָּפׁשּוט ֶהָעׂשּוי לּוַח ֵעץ ָרָחב ּובֹו ׁשּורֹות ֶׁשל ִחּדּוֵדי ֶאֶבן ּוַבְרֶזל.

ַמְזֵמָרה
ַמְכִׁשיר ַהּדֹוֶמה ְלִמְסָּפַרִים, ְמַׁשֵּמׁש ִלְזִמיַרת ֲעָנִפים. 

ַמְחֵרָׁשה
ְּכִלי ַחְקָלִאי ַהְמַׁשֵּמׁש ְלִעּבּוד ִראׁשֹוִני ֶׁשל ַהַּקְרַקע ִלְקַראת ְזִריָעה, ְׁשִתיָלה אֹו ְנִטיָעה.

ַמָּטע
ֶׁשַטח ֲאָדָמה ַהָּנטּוַע ֲעֵצי ְּפִרי אֹו ְנִטיעֹות ֲאֵחרֹות.

ָהַרב ִּבְנָיִמין ֶמְנֶּדְלזֹון
תר"ס-תשל"ט. ֵמִקים ַהּמֹוָׁשָבה 'קֹוְמִמּיּות'. ְמַיֵּסד 'ַהֶּמְרָּכז ָהַאְרִצי ְלַחְקָלִאים 

ׁשֹוְמֵרי ְׁשִביִעית'.

ַמִּסיק
ְקִטיף ֵזיִתים.

ַמְקֵצָרה
ֶדה.  ְמכֹוָנה ַחְקָלִאית ַהּקֹוֶצֶרת ָחִציר אֹו ֲעָׂשִבים ּוַמִּניָחה אֹוָתם ַעל ְּפֵני ַהּׂשָ

ִמְקָׁשה
ָׂשֶדה ֶׁשל ִקּשּׁוִאים, ֲאַבִּטיִחים וכו'.

ַמְרִאית ַעִין
ֲחַז"ל ָאְסרּו ֲעִׂשַּית ַמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ֲעלּוִלים ְלֵהָראֹות ְּבֵעיָניו ֶׁשל הַמִּביט ִמן ַהַּצד 

ְּכִאּסּור ּתֹוָרה אֹו ַרָּבָנן.

ַמְׂשֵּדָדה
ַמְכִׁשיר ַחְקָלִאי ֶהָעׂשּוי ִמְסֶּגֶרת ְוִׁשֵּני ַּבְרֶזל. ְמֹיָעד ְלֵפרּור ִרְגֵבי ֲאָדָמה 

ֶדה.  ֶדה ּוְלִכּסּוי ְּזָרִעים ֶׁשֻּפְזּרּו ַעל ְּפֵני ַהּׂשָ ַאֲחֵרי ַהֲחִריָׁשה, ְלִיּׁשּור ְּפֵני ַהּׂשָ
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ְנִטיָעה
ְׁשִתיַלת ְצָמִחים ָּבֲאָדָמה.

ִסּקּול
ִּפּנּוי ֲאָבִנים ְוָכל ֵחֶפץ ַמְפִריַע ִמְּמקֹום ִּגּדּולם ֶׁשל ְצָמִחים.

ְסִפיִחין
ִביִעית. ִביִעית אֹו ֶׁשָּגַדל ֵמַעְצמֹו ַּבּׁשְ ְּפִרי ֲאָדָמה ֶׁשִּנְזַרע ַּבּׁשְ

ִעּדּור
ֲחִפיָרה ְסִביב ַהֶּצַמח ְלִאְורּור ָהֲאָדָמה ְּכֵדי ְלַׁשֵּפר ֶאת ַהִּגּדּול.

ָעִציץ ָנקּוב
ָעִציץ ֶׁשֵּיׁש ְּבַתְחִּתיתֹו אֹו ְּבִצּדֹו ֶנֶקב ָּגדֹול ַּדּיֹו ַעד ֶׁשָּיכֹול ָלֵצאת ַּדְרּכֹו ׁשֶֹרׁש ָקָטן, 

ִטים ִמחּוץ ְלׁשּוָליו ֶאל ֵמַעל ַהַּקְרַקע. אֹו ֶׁשָעָליו ִמְתַּפּׁשְ

ָעִציץ ֶׁשֵאינֹו ָנקּוב 
ָעִציץ ְלֹלא ֶנֶקב, אֹו ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶנֶקב ְקַטְנַטן. ָעִציץ ֶׁשֵּיׁש לֹו ָעִלים 

ִטים ֶאל ִמחּוץ ְלׁשּוָליו, ֵיָחֵׁשב 'ֶׁשֵאינֹו ָנקּוב' ַרק ִאם  ַהִּמְתַּפּׁשְ
הּוא ֻמָּנח ַעל ַּגֵּבי ִמְׁשָטח ַהחֹוֵצץ ֵּבין ֶהָעִלים ְלֵבין ַהַּקְרַקע. 

ַּפח ְׁשִמָּטה
ת ְׁשִביִעית. ַּפח ַהְמיָֹעד ִלְׁשֵאִרּיֹות ָמזֹון ַהְּקדֹוׁשֹות ִּבְקֻדּׁשַ

ֵּפרֹות ְׁשִביִעית
ת ְׁשִביִעית, ְוֵיׁש ִלְנהֹג ָּבֶהם ַעל ִּפי ַהֲהָלכֹות   ֵּפרֹות ַהְּקדֹוִׁשים                  ִּבְקֻדּׁשַ

ַהְמפָֹרטֹות.

ַּפְרֵּדס
ַמַּטע ֵעִצים ְלִגּדּול ֵּפרֹות ָהָדר.

ְּפרּוְזּבּול
ָנה  ִביִעית ְוַהְחָזָרָתן ַּבּׁשָ ַּתָּקַנת ַהְּפרּוְזּבּול ְמַאְפֶׁשֶרת ַמַּתן ַהְלָואֹות ִלְפֵני ְׁשַנת ַהּׁשְ

ִביִעית אֹו ְלַאֲחֶריָה. ִהֵּלל ַהָּזֵקן ִּתֵּקן אֹוָתּה ְלטֹוַבת ָהֲעִנִּיים – ֶׁשִּיְמְצאּו ִמי ֶׁשַּיְלֶוה  ַהּׁשְ
לֹוׁש ִמִּלים:  ג ֻמְרָּכב ִמּׁשָ ָלֶהם, ּוְלטֹוַבת ָהֲעִׁשיִרים – ֶׁשֹּלא ַיְפִסידּו ָממֹוָנם. ַהֻּמּשָׂ

"ְּפרּוז" – ַּתָּקָנה, "ּבּוִלי" – ֲעִׁשיִרים, "ּבּוִטי" – ֲעִנִּיים, ֵלאמֹר ֶׁשַהַּתָּקָנה ֵמיִטיָבה ִעם 
ָהֲעִנִּיים ְוִעם ָהֲעִׁשיִרים ַּגם ַיַחד. 
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קוְֹמַּבְין
ְמכֹוָנה ְמֻׁשֶּלֶבת ַהְמַׁשֶּמֶׁשת ִלְקִציָרה ּוְלִדיָׁשה.

ָקִטיף
ִאּסּוף ֵּפרֹות ִמן ָהֵעץ.

ַקְלֶטֶרת
ְכָבה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל ַהַּקְרַקע ִמְּבִלי ְלָהְפָכּה. ַמְכִׁשיר ַחְקָלִאי ַהְמַתֵחַח ֶאת ַהּׁשִ

ִקְלׁשֹון
ְּכִלי ַחְקָלִאי ָארְֹך, ֵמֵעין       ַמְזֵלג ָּגדֹול ַהִּמְתַּפֵּצל ְּבסֹופֹו ְלִׁשַּנִים. ְמַׁשֵּמׁש ַלֲהָרָמה 

ֶׁשל ָחִציר, ָעִלים ַוֲעָׂשִבים.

ָקִציר
ֶדה, ֶּבָעָבר ַעל ְיֵדי ַמָּגל אֹו ֶחְרֵמׁש ּוְבָיֵמינּו -  ְקִטיַפת ַהְּתבּוָאה ִמן ַהּׂשָ

ִּבְמכֹוַנת ְקִציָרה.

ַקְרּדֹם
ְּכִלי ֲחִפיָרה, ְּכֵעין ַמּכֹוׁש.

ְקִציָרה
ֶדה. ֲעִקיַרת ָּדָבר ִמְּמקֹום ִּגּדּולֹו. ְלֻדְגָמה: ְקִטיַפת ִחִּטים ַּבּׂשָ

ָׂשֶדה
ֶׁשַטח ַקְרַקע ַהְמַׁשֵּמׁש ְלִגּדּוִלים ַחְקָלִאִּיים.

ְׂשֵדה ַּבַעל 
ָׂשֶדה ַהִּמְתַקֵּים ַעל ֵמי ְּגָׁשִמים ִּבְלַבד.

ְׂשֵדה ְׁשָלִחין
ָׂשֶדה ַהִּנְצָרְך ְלַהְׁשָקָאה ִּביֵדי ָאָדם ְּבנֹוָסף ְלֵמי ַהְּגָׁשִמים.

ְׂשֵדה ָנְכִרי 
ָׂשֶדה ְּבַבֲעלּות ָאָדם ּגֹוי.



ָׁשמּור ְוֶנֱעָבד
ִביִעית )=ָׁשמּור(, אֹו ֶׁשַּנֲעׂשּו ָּבּה  ּתֹוֶצֶרת ֶׁשֹּלא ִהְפִקירּו אֹוָתּה ַּבְּזַמן ְוָגְדָלה ַּבּׁשְ
ִביִעית )=ֶנֱעָבד(. ֵיׁש ּפֹוְסִקים ֶׁשְּיבּול ֶזה ָאסּור ַּבֲאִכיָלה,  ֲעבֹודֹות ָהֲאסּורֹות ַּבּׁשְ

ְוֵיׁש ּפֹוְסִקים ֶׁשֻּמָּתר ַּבֲאִכיָלה. 

ְׁשִמַּטת ְּכָסִפים
ִמָּטה ֶאת ָּכל ַהחֹובֹות ֶׁשַחָּיב ָאָדם ַלֲחֵברֹו.  ִמְצַות ֲעֵׂשה ְלַהְׁשִמיט ִּבְׁשַנת ַהּׁשְ

ִמָּטה.  ִמְצַות ֹלא ַּתֲעֶׂשה ֶׁשֹּלא ִלְתּבַֹע חֹובֹות ֵמֲחֵברֹו ְלַאַחר ֶׁשֵהֵחָלה ְׁשַנת ַהּׁשְ

ְּתבּוָאה
ִּכּנּוי ִלְכָלל ִמיֵני ַהָּדָגן: ִחָּטה, ְׂשעֹוָרה, ִׁשּבֶֹלת ׁשּוָעל, ִׁשיפֹון, ֻּכֶּסֶמת.

ּתוֶֹסֶפת ְׁשִביִעית 
ֲחָכֵמינּו הֹוִסיפּו ְסָיִגים 
ְוָאְסרּו ִּבּצּוַע ְּפֻעּלֹות 

ָנה.  ה עֹוד ֶטֶרם ֶׁשֵהֵחָלה ַהׁשָּ ִמטָּ ַחְקָלִאּיֹות ׁשֹונֹות ַהַּנֲעׂשֹות ִלְקַראת ְׁשַנת ַהּׁשְ
ּתֹוֶסֶפת זֹו ְמֻכָּנה: "ּתֹוֶסֶפת ְׁשִביִעית".
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