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בשביל השבע
הנושא השנתי של גני חב"ד לשנה"ל ה'תשפ"ב

גננת יקרה, 

אנו שמחים להגיש בפנייך את המדריך לגננת לחודשים כסלו־טבת, במהלכם נמשיך לעסוק בנושא שנת השמיטה 
ונתקדם לשביל נוסף המוביל אל הספרה שבע – שביל השבת הקדושה.

במדריך, תוכלי למצוא מגוון הצעות לפעילות ורעיונות להעשרת העשייה החינוכית בגן. התאימי את החומרים השונים 
לגיל הילדים ולאוכלוסיית היעד שלך.

 
מטרות התוכנית:

• הילדים ייחשפו למשמעויות השונות של הספרה 'שבע' ביהדות ובחסידות.

• הילדים יכירו ערכים שונים בהקשר למושג 'שבע'.

• הילדים ייחשפו לארבעה נושאים מרכזיים סביב המושג 'שבע'.

• הילדים יכירו בכוחם הרב להאיר את העולם ולהביא את הגאולה.

• הילדים יכירו את ההלכות המרכזיות של שנת השמיטה בהתאם לגיל הרך.

מטרות אופרטיביות:

• הילדים יגלו יוזמה ויצירתיות בכל שלבי הלמידה של הנושא השנתי במהלך השנה בגן.

• הילדים יבחרו את דרכי ההבעה המתאימות להם.

• הילדים יביעו באמצעות חומרים ועזרים שונים את המושגים השונים הנלמדים.

• הילדים יביעו בדרכים שונות את העשייה החינוכית בגן, בתיווכו ועזרתו של הצוות החינוכי.

חשוב לדעת...

ֵאילו פירות קדושים בקדושת שביעית?

בפירות שביעית המותרים באכילה, נוהגים בקדושה מיוחדת הנקראת 'קדושת שביעית'.

במונח 'פירות שביעית' כלולים פירות, ירקות, גרגירים וכל מאכל הקדוש ב'קדושת שביעית', כדלהלן:

א( ירקות שנלקטו מהקרקע בשביעית, פירות ש"הביאו שליש" )שנגמר שליש גידולם( בשביעית, בשדה של יהודי.

ב( מאכל שנקנה ב'דמי שביעית', או שהתבשל יחד עם פירות שביעית, או שתובל בתבלין של שביעית וקיבל טעם 
מהם.
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בפירות אלו נצטווינו בשישה דברים:

מדאורייתא: 1( הפקרת הפירות. 2( איסור הפסד בפירות שביעית. 3( איסור סחורה בפירות שביעית. 4( חיוב לבערם 
בזמן הביעור.

מדרבנן: 5( ספיחין. 6( איסור להוציא פירות שביעית לחו"ל.

 

הלכה למעשה – שימוש בפירות שביעית:

• אין להשתמש בפירות שביעית בדרך שאין רגילים להשתמש בהם בשנים רגילות.

• בימינו מי שלא רגיל לסוך בשמן, לא יסוך גם בשביעית.

• אסור לסחוט או לכתוש פירות כאלה שאין דרכם של אנשים רבים לכתוש או לסחוט אותם.

• אין להאכיל בהמה בידיים אוכל שראוי לבני אדם וקדוש בקדושת שביעית. )שאריות שבני אדם כבר לא אוכלים 
וקליפות, מותר לתת לבעלי החיים.(

וקדוש בקדושת שביעית – אסור לבשלו, מכיוון שאין דרך לבשל לבהמה בשנים  • אוכל הראוי מראש רק לבהמה 
רגילות.

• אין להשתמש בפירות שביעית אלא לשימוש שהוא דומה לאכילה, כלומר: שהנאתו היא לרוב בני האדם, וכילויו 
מתבצע בבת אחת.

לכן אין להשתמש בדברים הקדושים בקדושת שביעית לכביסה )כגון מיץ לימון(, שכן הנאת הלבישה היא אחרי 
הכילוי שנגרם בזמן הכיבוס, וכן לא לרפואה או על־מנת לגרום להקאה )חולים(, אלא אם מדובר על מאכל בריאים 

)גם אם הוא עצמו שותה אותו כרגע לצורך רפואי(.

לצורך  בהם  להשתמש  מותר  אך  הכילוי(,  אחר  )הנאה  לבישול  גחלים  לצורך  שביעית  בפירות  להשתמש  אסור 
חימום כחומר בעירה.

שיירי המאכלים

מניחים את השיירים בשקית ניילון סגורה היטב )ונוזלים – במיכל סגור היטב(, ומשליכים אותם לאשפה, שזה אינו   •
אלא 'גרם הפסד'. אבל אסור לקלקל בידיים פרי שלם אפילו פחות מכזית, וכזית )מאכל או משקה(, ואפילו פירורים 

– אם בין כולם יחד יש כזית.

וגרעיני פרי שאינם ראויים אף למאכל בהמה, כגון קליפות בננה, או שאינם עומדים לבהמה אפילו אם  קליפות   •
ראויים לכך )כגון גרעיני מלון ואבטיח( – מותר להשליכם ישירות לאשפה.

אם הגרעינים ראויים רק למציצה, או שנותר עליהם מעט מבשר הפרי, אם מתכוון למצוץ או לאכול אותם, יש בהם   •
קדושה.

הולכים  שהשיירים  אף  שביעית,  בקדושת  הקדושים  מאכלים  שיירי  בהם  שנותרו  וצלחות  סירים  לשטוף  מותר   •
לאיבוד תוך כדי שטיפה, כל עוד הכמות קטנה עד שאין רגילים לאוספה. אך אם אספו את השיירים, קדושים הם 
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בו  אין  לאכילה,  ראוי  אינו  וכעת  לטעם  במרק  שניתן  ירק  או  תבלין  לאשפה.  כך  להשליכם  ואין  שביעית  בקדושת 
קדושה. ואם ראוי לאכילה, יש בו קדושה.

מים שבישלו או כבשו בהם ירקות של שביעית )תפוחי־אדמה, מלפפון( וטעמם תפל עד שאין להם שימוש, אין   •
בהם קדושת שביעית ומותר לשופכם לאיבוד. אבל אם הדרך להשתמש במים עצמם, כגון מרק ירקות או ליפתן, 

אין להשליכם ישירות לאשפה.

שמן של שביעית שנותר מטיגון, אף שראוי להדלקה, אינו עומד לזה, ולכאורה מותר להשליכו לאיבוד.  •

שבת ומועד

אין לשפוך יין של הבדלה, הקדוש בקדושת שביעית, כדי לכבות את הנר.  •

יש מחמירים שלא להדליק נרות חנוכה בשמן של שביעית, כיוון שאסור להשתמש לאורה )לשמש ניתן להקל(.  •

)המידע המופיע לעיל מבוסס על המידע באתר חב"ד(
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מה קרה לחנות הירקות?
פעילות היכרות עם השינויים וקדושת הפירות והירקות

דיון מקדים

נשוחח על השינויים החלים על הירקות והפירות בשנת השמיטה. 

נתייחס לדינים הרלוונטים לגן הילדים ולשיירי המזון של ארוחות הילדים בגן. 

נכתוב /  נאייר יחד את הדינים הנהוגים בפירות וירקות עליהם חלה קדושת שביעית.

נבנה יחד שוק / חנות ירקות ופירות ונדגים באמצעותה את השיר הבא.

ֲחנוּת ְמֻיֶחֶדת  / חני וילנקין

ֳהַרִים ּצָ ֶאְתמֹול ּבַ

ִים ּתַ ָעה ׁשְ ׁשָ ּבְ

א  יָעה ִאּמָ ִהּצִ

ָעה ְמֻיֶחֶדת ַהּצָ

זֹו ְנִעיָמה ּכָ

ת. ׁשֶ ׁש ְמַרּגֶ ַמּמָ

ָיד  ָיד ּבְ

ָצַעְדנוּ ַיַחד 

רֹוָבה  ֶאל ַהֲחנוּת ַהּקְ

כוָּנה ְ ּשׁ אן ּבַ ּכָ

ַלֲערְֹך ְקִניֹּות 

ל ְיָרקֹות וֵּפרֹות ׁשֶ

ה.  דֹוׁשָ ת ַהּקְ ּבָ ַ ִלְכבֹוד ַהּשׁ

י ֶאל ַהֲחנוּת ִנְכַנְסּתִ ׁשֶ ּכְ

ּנוּי ְמֻיָחד ָרִאיִתי. ׁשִ

ׁש ְלֶפַתע ַמּמָ

אן ָחָדׁש ַהּכֹל ּכָ

ָלִטים, ְ ַהּשׁ

ים, ּלִ ַהּמִ

ִזים ַוֲאִפּלוּ ָהַאְרּגָ

ִחים. ֵסֶדר ַאֵחר ֻמּנָ ּבְ

א  י ֶאת ִאּמָ ַאְלּתִ ׁשָ

אן ָקָרה? ָמה ּכָ

ִית  ַעל ַהּבַ ְוַהִאם ּבַ

יָרה? ּזִ ָחָדׁש ּבַ

ים ּלִ ָמֵהם ַהּמִ

ָלִטים ְ ַהּשׁ

ָדִרים? ַהּסְ

ר ַמּדוַּע ִאי ֶאְפׁשָ

יר? ֶאת ַהֲחנוּת ְלַהּכִ

ָכה  א ִחיְּ ִאּמָ

דֹול  ְוִחּבוּק ּגָ

ִלי ָנְתָנה. 

ׁש" ה צֹוֵדק ַמּמָ "ַאּתָ

יָרה. ִהיא ִהְסּבִ

ׁש ַיַחד  ּבֹוא ִנּגַ

ֶאל ַהּמֹוֶכֶרת ַהֲחִביָבה,

אי  ַוּדַ ִהיא ּבְ

ְמָחה ׂשִ יר ּבְ ְסּבִ ּתַ

ק ְלּפֵ נוּ ֶאל ַהּדֶ ׁשְ ִנּגַ

ְמֻיָחד ם ָעמוּס ּבִ ׁשָ

ֲהמֹון קֹוִנים 

יִנים עֹוְמִדים ַמְמּתִ

ים. ים ְוָנׁשִ ּתֹור ָארְֹך – ֲאָנׁשִ
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עולים על במה..

• לאחר הקראת השיר, נאפשר לילדים להיכנס לחנות הירקות והפירות שבנינו יחד ולהציג את תוכן השיר. אפשר 
בהחלט להקריא אותו שוב על־מנת לאפשר לילדים לזכור ולהבין היטב את תוכנו.

• ניתן לאפשר לילדים להציג בפנטומימה והגננת תקרא בקול רם את השיר. מסריטים ושולחים להורים.

• נשאיר את שוק / חנות הירקות במרכז השמיטה בגן.

ד,  ּצַ י ּבַ ָעַמְדּתִ

ִלי ְלַהְפִריַע ּבְ

דֹול, מֹו ֶיֶלד ּגָ ּכְ

ְלִהְתַנֵהג ֲאִני יֹוֵדַע.

וְּבִדיּוּק ַאֲחֵרי 

ּקֹות ר ּדַ ֶעׂשֶ

ַמן  יַע ַהּזְ ִהּגִ

ֵאלֹות. אֹול ׁשְ ִלׁשְ

ִניִתי ֶאל ַהּמֹוֶכֶרת ַהֲחִביָבה ָאז ּפָ

ה. ֵאָלה ְקַטּנָ אֹול ׁשְ י ִלׁשְ ּתִ ׁשְ וִּבּקַ

ר אן ׁשֹוֶנה ְולֹא ֻמּכָ ַמּדוַּע ַהּכֹל ּכָ

ׁש... מוָּזר. ׁש... ַמּמָ ַמּמָ

ָכה ַהּמֹוֶכֶרת ֵאַלי ִחיְּ

יָחה.. ֶבת ַיַחד ְלׂשִ יָעה ָלׁשֶ ְוִהּצִ

ָנה ְמֻיֶחֶדת ׁשָ "ּבְ

ה" ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ׁשְ

ְתָחה ַהּמֹוֶכֶרת ַהֲחִביָבה ּפָ

ה. ּנָ ּתַ ׁש ִמׁשְ נוּ ַמּמָ ּלָ ַהֲחנוּת ׁשֶ

ים ָלִלים ֲחָדׁשִ ֵיׁש ּכְ

נוּ לֹוְמִדים. ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ָצִריְך ִלְזּכֹר 

ֹמר. ָלַדַעת ֲעֵליֶהם ִלׁשְ

ֵיׁש ְיָרקֹות 

ֲארוּ. ָעְבָרה ִנׁשְ ָנה ׁשֶ ָ ַהּשׁ ּמֵ ׁשֶ

ֵאּלוּ  ֵיׁש ּכָ

ה. ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ְ ִמּשׁ

ְדלוּ  ֲאֵחִרים ּגָ

ֶאֶרץ ַאֶחֶרת, ּבְ

ֶדֶרְך ְמֻיֶחֶדת... יעוּ ְלָכאן ּבְ ִהּגִ

ָלֵכן, 

ֹמר  ָצִריְך ִלׁשְ

ָכל יֹום ִלְזּכֹר ּבְ

רֹות  ּפֵ ֵאיְך ִלְנֹהג ּבַ

ָכבֹוד. ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ה ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ׁשְ נוּ ּבִ ּלָ ַהֲחנוּת ׁשֶ

יָטה. ִ ם ֶאת ַהּשׁ יָרה ְלֻכּלָ ַמְזּכִ

ָנה ְמֻיֶחֶדת ה – ׁשָ ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ׁשְ

ִחיּוְּך ַהּמֹוֶכֶרת. ְך ָאְמָרה ּבְ ּכָ
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סבא אפרים מביט אל השמיים / פרק ד' 
)במדריך לגננת חלק א' מופיעים שלושת הפרקים הראשונים בסיפורו על סבא אפרים(

ראש השנה חלף עבר, גם יום הכיפורים כבר תם. בחג הסוכות ישב סבא אפרים עם הנכדים העליזים בסוכתו הגדולה 
והיפה ובשמחת תורה חיבק את ספר התורה באהבה גדולה ורקד עימו שוב ושוב. 

תמו ימי החגים הקדושים. וכעת מה?

סבא אפרים אינו נועל את מגפיו השחורות והגדולות, סבא אפרים אינו לובש את בגדי העבודה והכפפות. סבא אפרים 
אינו חובש את כובעו רחב השוליים. סבא אפרים ממשיך ללבוש את בגדיו הרגילים.

בוקר בוקר קם סבא בשמחה, מודה לה' על יום נפלא ויוצא לתפילת שחרית בבית הכנסת. סבא אינו ממהר, מתפלל 
אט אט, מילה במילה.

לאחר תפילת שחרית פונה סבא לבית המדרש.

מה עושה סבא בבית המדרש?

נכון. סבא יושב ולומד תורה. סבא כל כך אוהב ללמוד תורה!

גם לאחר מנוחת הצוהריים, חוזר סבא אל בית המדרש ללמוד תורה וחסידות.

סבא אפרים מאושר.

סבא אפרים שמח כל כך.

סבא אפרים מרים עיניים לשמים:

"תודה לך ה' הטוב
על שנה נפלאה.

תודה לך ה' הטוב
על לימוד תורה.

כמה נפלאה
היא שנת השמיטה".

דיון במליאה 

נשוחח על חשיבות לימוד התורה הקדושה.  •

נתאר את שמחתו הגדולה של סבא אפרים על הזכות הגדולה של לימוד התורה דווקא בשנת השמיטה.  •

נחשוב כיצד גם אנו הילדים לומדים את התורה הקדושה? מדגימים )פסוקים, תניא, סיפורי תורה והלכה(.  •

נעלה רעיונות להוספה בלימוד התורה בגן.  •

נתעד את ההחלטות השונות במרכז השמיטה בגן.  •
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רצף של סיפור – סבא אפרים 

פעילות בקבוצה:

נחשוף בפני קבוצת הילדים את התמונות ונתאר אותן יחדיו.

1. נבקש מהילדים: "יש כאן סיפור מבולבל. עליכם לסדר אותו על־פי הסדר הנכון" )אם הם הצליחו, נעבור לשלב 4(. 

)אם הם לא  2. נסדר את הסיפור תוך הדגשת הרצף שלו. נבקש מהילדים לסדר כעת את הסיפור על־פי הרצף 
מצליחים, נחזור שוב ושוב על תהליך זה עם תיווך במציאת התמונה הראשונה(.

נמצא  מה  לומר  מהילדים  ונבקש  אחת  תמונה  נסתיר  פעם  בכל  כאן?".  חסר  "מה  במשחק  הילדים  עם  נשחק   .3
בתמונה זו.

4. נשחק "מה חסר כאן?" ונחביא שתי תמונות, לאחר מכן שלוש תמונות ולבסוף – ארבע.

5. נתייחס בסיפור למושג 'מספר סֹוֵדר' ביחס למספר התמונה ומיקומה )התמונה הראשונה היא מספר 1, התמונה 
השנייה היא מספר 2 וכו'(.

6. יחד עם הילדים נתאים לתמונות המתאימות את צָייֵני הרצף: "קודם", "אחר־כך", "פתאום" ו"בסוף".

בהתחלה ובסוףאחר כךואזואז
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פעילות במליאה:

השביתה  אל  השמיטה,  שנת  שלפני  השנים  שש  במהלך  האדמה  מעבודת  המעבר  את  המתאר  דקלום  לפנייך 
מהעבודה במהלך שנת השמיטה.

• פעילות בתנועה – בדקלום, מופיעים פעלים ותארים שונים. נאפשר לילדים להציג את הפעלים השונים בתנועה 
מתאימה על־פי בחירתם. בכל פעם שהגננת קוראת בקול רם תיאור רגש / פועל מסוים, יבחרו הילדים להביע 

אותו בעזרת תנועה מסוימת.

• חרוזים ונהנים – חוזרים על הדקלום מספר פעמים. לאחר שהילדים זוכרים מעט, משחקים משחק חרוזים. הגננת 
זורחת,  כשהשמש  בוקר  "בוקר  למשל:  כך  החרוז.  ללא   – הבאה  השורה  והמשך  הראשונה  השורה  את  מקריאה 
והגינה כולה ..."  – הילדים משלימים את המילה "פורחת". בשלב הבא הגננת אומרת "זורחת" והילדים מנסים 

למצוא חרוז למילה מתוך הדקלום או על־פי בחירתם. 

לשמיטה,  הקודמות  השנים  שש  במהלך  הסיטואציות:  באחת  אפרים  את  לצייר  בוחרים  הילדים   – ונהנים  יוצרים   •
או בשנת השמיטה. הילדים משווים בין התמונות השונות, המאפיינים ביניהם )הרקע, כלי העבודה, ספרי קודש 

וכדומה(.

ַבע   / חני וילנקין ֶ ַנת ַהּשׁ ׁשְ

ָכל ּבֶֹקר  ּבְ

ֶמׁש זֹוַרַחת ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ

ּה ּפֹוַרַחת ּלָ ה ּכֻ ּנָ ְוַהּגִ

ָקם ֶאְפַרִים 

ַפִים נֹוֵעל ַמּגָ

ּכֹוַבע חֹוֵבׁש

וִּבְגֵדי ֲעבֹוָדה לֹוֵבׁש.

ס ָרץ ְרּדֵ ֶאל ַהּפַ

ׁש ִנְמָרץ. ּלֹו ַמּמָ ּכֻ

ר ָ ֵמַח, ְמֻאּשׁ ׂשָ

ִלי ָהֲעבֹוָדה ַהּזֹו –  ּבְ

ר! ׁש ִאי ֶאְפׁשָ ַמּמָ

ֲאָבל...

ַבע ֶ ַנת ַהּשׁ יָעה ׁשְ ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ֶדֶרְך ֶקַבע ִמיד ּבְ ּתָ

ֶאְפַרִים זֹוֵכר ֵהיֵטב

ְלַעְצמֹו ֲאִפּלוּ ּכֹוֵתב

ְמָחה ׂשִ ס עֹוֵזב ּבְ ְרּדֵ ֶאת ַהּפַ

ְמֵהָרה ְדָרׁש – ּפֹוֵסַע ּבִ וְּלֵבית ַהּמִ

ם לֹוֵמד ּתֹוָרה ַוֲחִסידוּת ׁשָ

ׁשוּת. ִהְתַרּגְ ׁש ּבְ ַמּמָ

ם ִמְצָוה ֲחׁשוָּבה ֶאְפַרִים ְמַקיֵּ

ה! ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ִמְצַות ׁשְ


