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

גננת יקרה, 

הנושא השנתי של רשת חינוך חב"ד מלווה אותנו כבר מספר שנים החל מגיל הגן. ההבנה כי אחדות ואחידות של כלל 
מוסדות חב"ד בארץ הקודש, מהווה אבן דרך בגישה החינוכית של מוסדות ה'רשת' מתוך הוראותיו של הרבי.

בנוסף לכך, הנושאים השנתיים הנבחרים בכל שנה מחדש, מהווים הזדמנות לחזק ולהעלות לסדר היום נושא חסידי־
ערכי מיוחד, נוסף לכלל הנושאים הנלמדים במשך השנה, ובכך להעמיק את ההתקשרות של הילדים הרכים לרבי 

ולתורת החסידות.

של  שילוב  תוך  הילדים,  בגן  והחסידות  היהדות  ערכי  את  בעז"ה  לחזק  נמשיך  בפתחנו,   העומדת  השמיטה  בשנת 
מושגים, חוויית למידה ייחודית ותהליך למידה משמעותי שייצרב בעז"ה בזיכרונם של הילדים שזוהי להם שנת השמיטה 

הראשונה בחייהם.

קדושה  של  שבילים  ומגוונים;  שונים  שבילים  סביבו  מייצר  "שבע"  המושג  השבע".  "בשביל  השם  נבחר  לחינם  לא 
מיוחדת סביב מעגל השנה היהודי והחסידי. בכל פעם נבחר להוסיף שביל חדש, המוביל אותנו לדרך נוספת בלמידה. 
לכן, חוויית הלמידה בגן במהלך שנת השמיטה תעסוק בספרה 7 ובמשמעויות השונות שלה בהקשר למושגים שונים 
ביהדות, כגון: שמיטה, שבת, "הדור השביעי" – בהתאם למעגל השנה היהודי והחסידי. בכל אחד מהנושאים הללו, 

נקיף את המשמעויות ההלכתיות, הערכיות והחסידיות.

 

מטרות התוכנית:

• הילדים ייחשפו למשמעויות השונות של הספרה 7 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:

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

• הילדים יבחרו את דרכי ההבעה המתאימות להן.

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

• הילדים יביעו בדרכים שונות את העשייה החינוכית בגן, תוך כדי תיווך ועזרה של הצוות החינוכי. 
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הנושאים המרכזיים:

1. שמיטה.

2. שבת.

3. "כל השביעין חביבין".

4. "יום שכולו שבת" – הגאולה.

 

בשביל השבע 
ההמנון השנתי "בשביל השבע" הינו המנון קצר וקליל, המותאם לכל שכבות הגיל בגני הילדים. לפנייך מגוון פעילויות, 

בתנועה ובתזמור בכלי הקשה, להיכרות עם ההמנון.

המנון "בשביל השבע" – מקהלת בנות

המנון "בשביל השבע" – מקהלת בנים

ַבע" / חני וילנקין ֶ ִביל ַהּשׁ ׁשְ ִהְמנֹון "ּבִ

 

 פזמון:

ה ִמּטָ ַנת ׁשְ ַבע – קֹוֵראת ָלנוּ ׁשְ ׁשֶ

ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ַבע – זֹו ׁשַ ׁשֶ

ל ּדֹור ִנְפָלא ַבע – ׁשֶ ׁשֶ

ה. ֻאּלָ ּגְ ַבע – ּבַ ׁשֶ

אן ִנְלַמד ַבע ּכָ ַבע ׁשֶ ׁשֶ

"ד. ַגן ַחּבַ ּבְ

מי יודע

ִמי יֹוֵדַע

ַמע ִמי ׁשָ

ַבע? ְפָרה ׁשֶ ַעל ַהּסִ

יר ִמי ַמּכִ

ִעיר, ִמי ּבָ

ַבע? ְך ַהּטֶ ּכָ ֵמִבין ׁשֶ

ִביל ִנְצַעד ְ ּשׁ ַיַחד ּבַ

"ד ַגן ַחּבַ ּבְ

ֻיָחד. ַבע ַהּמְ ֶאל ֵעֶבר ׁשֶ

ה ל ֶיֶלד ְוַיְלּדָ י ּכָ ּכִ

יָמה ׂשִ ִסים ַלּמְ יְּ ִמְתּגַ

ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם

ה. ָ ל ְקֻדּשׁ אֹור ׁשֶ ּבְ

ד ִנְצַעד ֶכף וִּמיָּ ּתֶ

ד ה ִנְרֶאה ִמיָּ ֻאּלָ ּגְ

ִביִעין, ְ ל ַהּשׁ ּכָ

ֲחִביִבין!!

פזמון ..

https://mbakodesh.org.il/lesson/%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%91-%d7%92%d7%a0%d7%99-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/
https://mbakodesh.org.il/lesson/%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%91-%d7%92%d7%a0%d7%99-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/
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פעילות בתנועה ומוסיקה, להיכרות עם המנון "בשביל השבע"

• פעילות בתנועה – מאזינים להמנון החדש "בשביל השבע" תוך כדי עמידה במרחב. בכל פעם ששומעים את המילה 
"שבע" מביעים אותה בתנועה חופשית כלשהי. אפשר לבחור תנועה אחידה ואפשר לבצע תנועה שונה בכל פעם 

שהמילה חוזרת על עצמה. 

• כלי מקצב – מאזינים להמנון החדש "בשביל השבע" תוך כדי ישיבה במעגל. לכל ילד כלי מקצב שונה. בכל פעם 
ששומעים את המילה "שבע" מקישים בכלי המקצב על פי הקצב הנכון. 

שיח  במליאה לאחר פעילות בתנועה ומקצב

• נציג בפני הילדים ארבע תמונות / איורים גדולים של המושגים המוזכרים בהמנון בֶהקשר לספרה שבע: שמיטה, 
שבת, תמונת הרבי, גאולה. 

• נציע לילדים לחשוב מה הקשר בין התמונות המוצגות לבין הספרה "שבע". נסייע להם להבין כי כל אחד מהמושגים 
הללו שייך לספרה שבע בקשר מיוחד. 
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מפגש פתיחה והיכרות עם "שבע"
חשוב לדעת...

הספרה "שבע" הינה בעלת משמעות רבה בתורה וביהדות. כבר בבריאת העולם, מופיעה הספרה שבע ביום השבת 
– יום המנוחה הסוגר את ששת ימי הבריאה. המספר "שבע" מסמל את המחזוריות הטבעית של הבריאה. כך ברא 
הקב"ה את העולם – שישה ימים של עשייה ולאחריהם היום השביעי, יום השבת. גם את חג הסוכות וחג הפסח – 
חוגגים במשך שבעה ימים. כמו כן, חג השבועות מגיע לאחר ספירה של שבעה שבועות מחג הפסח. וכמובן, השנה 

השביעית – היא שנת השמיטה.

פעילות פתיחה לנושא והיכרות עם "שבע"

"שבע" היא דמות חדשה ומיוחדת המגיעה לגן, היא באה להתארח כל השנה כולה. "שבע" תסייע לילדים להכיר את 
המאפיינים המרכזיים של שנת השמיטה, ובהמשך המסע ייחשפו למאפיינים נוספים של ספרה זו. 

ַבע / חני וילנקין ֶ ִביל ַהּשׁ ׁשְ ּבִ

צֹוֲעִדים צֹוֲעִדים

ִביִלים. ְ ּשׁ ּבַ

צֹוֲעִדים צֹוֲעִדים 

ָרִכים. ּדְ ּבַ

צֹוֲעִדים צֹוֲעִדים 

ִביל ְמֻיָחד, ׁשְ ּבִ

ּמֹוִביל  ֶזה ׁשֶ ּכָ

ל ֶאָחד ּכָ

ְתִאים ר ַהּמַ ְסּפָ ֶאל ַהּמִ

ִמים!  ִדיּוּק ְלֵאּלוּ ַהיָּ ּבְ

ה ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ל ָלנוּ ֶאת ׁשְ ַסּמֵ ר ַהּמְ ִמְסּפָ

ה, ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ָאה ׁשַ י ּבָ יר ָלנוּ ּכִ ְזּכִ ּמַ ר ׁשֶ ִמְסּפָ

י ָאנוּ ּדֹור ִנְפָלא, ִעיד ּכִ ּמֵ ר ׁשֶ ִמְסּפָ

ה. ֻאּלָ ל ּגְ ּדֹור ׁשֶ

2
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התדעו ילדים מהו המספר המיוחד?

שיח במליאה בעקבות השיר

• משוחחים על הספרה המיוחדת – הספרה שבע. 

• מוצאים ֶהקשרים שונים לספרה שבע בחיי היום יום: ה' ברא את העולם בשבעה ימים, שבעה קנים במנורה, חג 
הסוכות ופסח – שבעה ימים, "שבע ברכות", שבעת המינים, ספירת העומר – שבעה שבועות, אושפיזין – שבעה, 

וכמובן "שבע" המיוחדת של השנה – שנת השמיטה.

• חוזרים ומקריאים את השיר "צועדים בשבילים" – משוחחים על השבילים השונים. לאן הם מובילים? לאן הם מגיעים? 

• משוחחים על כך שכל שביל המוביל לספרה שבע – מכיל נושא שנלמד השנה הִמתקשר לספרה שבע. בכל פעם 
נוסיף שביל חדש ומיוחד. כך למשל, כאשר נלמד על שנת השמיטה – נוסיף את השביל הראשון וכן הלאה.

• ו...כעת, צועדים!

    צועדים במרחב על־פי קצב המותאם לפסקה הראשונה. חוזרים על כך פעמיים. ניתן  להוסיף תנועות גוף, מקצב 
בכלי הקשה, וכדומה.
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יוצרים שבע
כפתיחה לנושא השנתי, העוסק כולו בֶהקשרים שונים של הספרה שבע, ניצור יחד עם הילדים את הדמות "שבע" 

שתלווה אותנו במהלך השנה. דמותה של "שבע" תיבנה מחומרים קשיחים וחזקים שיהיו עמידים לאורך זמן.

איך יוצרים?

• מעודדים את הילדים להעלות רעיונות שונים ליצירת הספרה שבע.

• מתכננים את תהליך בניית הדמות החדשה: חומרים, כלים, אביזרים, וכדומה. זוהי הזדמנות מיוחדת לחשוף את 
הילדים לחומרים חדשים ולשימוש בהם בחיי הגן. כך למשל, ניתן ליצור תבנית גדולה בצורת הספרה "שבע" וליצוק 

לתוכה גבס או בטון )בתוך הבטון ניתן לשזור חומרי קישוט שונים שיעטרו את היציקה(.

• יוצרים את הדמות "שבע" ומחליטים היכן יהיה מקומה הקבוע בגן.

• מתעדים את תהליך בניית "שבע" ומשתפים את המשפחה והקהילה.
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"מקץ שבע שנים תעשה שמיטה"...
שנת השמיטה – מהי?

חשוב לדעת...

לאחר 14 שנות כיבוש וחלוקת ארץ ישראל, התחילו לספור ולשמור מחזורים של שבע שנים. כל מחזור הסתיים בשנת 
שבתון המכוּנה "שנת שמיטה". פירוש המילה "שמיטה" הוא שחרור. פעם בשבע שנים, מצֶווה עלינו הקב"ה להניח 

מעבודת האדמה, להפקיר את פירותיה  ולהקדיש את השנה לקב"ה.

ה  ְמֶטָנּ ְשׁ ִביִעת ִתּ ׁ בוָּאָתּה. ְוַהְשּ ְזַרע ֶאת ַאְרֶצָך; ְוָאַסְפָתּ ֶאת ְתּ ִנים ִתּ ׁש ָשׁ הציווי הראשון לשנת השמיטה מופיע בפסוק "ְוֵשׁ
ה ְלַכְרְמָך, ְלֵזיֶתָך" )שמות כג, י(. ֲעֶשׂ ן ַתּ ֶדה; ֵכּ ׂ אַכל ַחַיּת ַהָשּ ָך, ְוִיְתָרם ֹתּ ּה, ְוָאְכלוּ ֶאְבֹיֵני ַעֶמּ ָתּ וְּנַטְשׁ

ָרֵאל ְוָאַמְרָתּ  ֵני ִיְשׂ ר ֶאל ְבּ ֵבּ ַהר ִסיַני ֵלאֹמר. ַדּ ה ְבּ ר ה' ֶאל ֹמֶשׁ הפעם השנייה בה נכתב הציווי מופיעה בחומש ויקרא : ַוְיַדֵבּ
ְרֶמָך;  ְזֹמר ַכּ ִנים ִתּ ׁש ָשׁ ֶדָך, ְוֵשׁ ְזַרע ָשׂ ִנים ִתּ ׁש ָשׁ ת ַלה'. ֵשׁ ָבּ ְבָתה ָהָאֶרץ ַשׁ ר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם – ְוָשׁ י ָתבֹאוּ ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ֲאֵלֶהם, ִכּ
ְדָך לֹא ִתְזָרע, ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזֹמר. ֵאת ְסִפיַח  ת ַלה': ָשׂ ָבּ תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ – ַשׁ ָבּ ת ַשׁ ַבּ ִביִעת, ַשׁ ׁ ָנה ַהְשּ ׁ בוָּאָתּה. וַּבָשּ ְוָאַסְפָתּ ֶאת ְתּ
ָך  ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה – ְלָך, וְּלַעְבְדּ ַבּ תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ. ְוָהְיָתה ַשׁ ָבּ ַנת ַשׁ ֵבי ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבצֹר: ְשׁ ְקִציְרָך לֹא ִתְקצֹור, ְוֶאת ִעְנּ

בוָּאָתּה ֶלֱאכֹל" )ויקרא כ, ה(. ְהֶיה ָכל ְתּ ַאְרֶצָך: ִתּ ר ְבּ ָך ְוַלַחָיּה ֲאֶשׁ ְך. ְוִלְבֶהְמְתּ ִרים ִעָמּ ְבָך, ַהָגּ ִכיְרָך, וְּלתֹוָשׁ ְוַלֲאָמֶתָך; ְוִלְשׂ

מפסוקים אלו למדים על מספר פעולות עיקריות בשנת השמיטה:

איסור עבודת הקרקע – פרט לביצוע פעולות הכרחיות, בלעדיהן תתקלקל התבואה או ינבול העץ.

הפקרת היבול – התבואה מותרת לכל אדם. בעלי הקרקע הינם שווי זכויות בפירותיהם כמו כל שאר האנשים, כיון שהם 
מופקרים לכולם ומהווים רכוש ציבורי.

קדושת הפירות – פירות השנה השביעית קדושים ומותרים לאכילה בלבד.

ביעור הפירות – בסוף עונת כל מין פרי וירק, יש להוציא את אותו המין מן הבית ולהפקיר.

למה שמיטה?

שנת השמיטה הינה "שבת גדולה" ומהווה זכר ליום השבת, בו נח הקב"ה ממלאכת בריאת העולם. עבור החקלאים, 
שמירת השמיטה מהווה סמל לאמונתם בבורא עולם שיספק להם את פרנסתם בשפע במשך שנה שלמה. בנוסף 
לכך, פעולה זו של הפקרת השדה האישי, מסייעת לאדם לפתח בתוכו תכונות של נדיבות, חסד וטוב לב גם בשנים 

שלאחר השמיטה. 
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השמיטה מגיעה לגן 
מפגש פתיחה והיכרות עם מקצוע החקלאי

מטרות:

• היכרות עם מקצוע "החלקאי".

• חשיפה לאמונה ובטחון בה' המלווים את עבודתו של החקלאי במהלך השנה. 

• העשרת אוצר מילים. 

פעילות במליאה:

החקלאי.  אפרים  על  להם  ומספרת  הילדים  עם  משוחחת  "שבע"  גברת  במליאה.  לשיחה  "שבע"  גברת  את  נזמין 
אפרים הוא דמות החקלאי שומר השמיטה, שתלווה אותנו במהלך הלמידה והפעילות החינוכית בנושאים השונים 

המלווים את שנת השמיטה.

יום אחד.  "שבע": שלום לכל הילדים והילדות, היום באתי לספר לכם חוויות. חוויות מביקור מאוד מיוחד, ביקור של 
אתם שואלים היכן? אז ...אגלה לכם. היום ביקרתי בפרדס של אפרים.

גננת: מי זה אפרים? איזה פרדס? על מה את מדברת גברת "שבע"?

"שבע": את צודקת בהחלט. אולי צריך להתחיל מהתחלה... מוכנים? הבה ונתחיל.

אפרים החקלאי השמח / פרק א

אפרים הוא איש חכם במיוחד, עליז, שמח וטוב לב.

אפרים הוא חקלאי. חקלאי שמח ומאושר.

בכל בוקר קם אפרים מוקדם מאוד, ממש לפנות בוקר. השמיים עדיין חשוכים, השמש עוד מעט תזרח. אפרים אומר 
"מודה אני" ומודה לה' על היום הנפלא, נוטל ידיים ומזדרז לתפילת שחרית בבית הכנסת. עוד יום נפלא מתחיל ממש 

כעת.

לאחר תפילת שחרית, לובש אפרים את בגדי העבודה המיוחדים שלו, נועל את מגפיו, עולה על הטרקטור ויוצא אל 
הפרדס. מממ... ריח ההדרים נישא באוויר, פירות ההדר מפיצים ריח נפלא!

הנה הנה מתקרב אפרים אל עבר עצי הלימונים. הלימונים עדיין ירוקים ואינם בשלים למאכל, אך בעוד מספר שבועות, 
ניתן יהיה לקטוף אותם ולהעבירם לחנויות ולשווקים בכל רחבי הארץ. הלימונים בפרדס של אפרים עסיסיים במיוחד, 
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מלאים מיץ ו...המון ויטמינים. אפרים משקה את עצי הלימון, מדשן ומנקה מסביב. לפתע, רואה אפרים פרח חדש. 
פרח על עץ הלימון. איזו שמחה, הנה הנה, צומחים כאן עוד לימונים חדשים. בעוד מספר שבועות, יהפוך הפרח לפרי 

– לימון קטן יחל לצמוח.

כעת, פונה אפרים אל עבר עצי התפוזים. המון תפוזים כתומים ויפים גדלים על העצים. בעוד מספר שבועות ניתן יהיה 
כבר לקטוף גם אותם. אפרים חושב על הילדים הקטנים שיאכלו את התפוזים או ישתו את המיץ הטעים שלהם, ייהנו, 

יגדלו ויתחזקו בעזרת ה'.

בכל שנה, בעונת הסתיו, מרים אפרים עיניו לשמיים ומבקש מה': "אנא ה', שלח לנו גשמי ברכה. גשמים שישקו את 
השדות והפרדסים. גשמים שירוו את הפירות והתבואה החדשה. אנא ה', שלא תהא זו שנת בצורת, או שנה שיש בה 

גשמים רבים כל־כך המציפים את השדות והפרדסים".

דיון במליאה 

"עבודת האדמה, כל מה שקשור לגידול  • נשוחח על מקצועו של ה"חקלאי". ההגדרה המילונית של חקלאות היא: 
צמחים ובעלי חיים לשם הפקת מוצרי מזון, חומרי גלם וכדומה". 

• נפרט את שמות כלי העבודה של החקלאי במהלך עבודתו בפרדס ותפקידו של כל כלי. 

• נכיר את תפקידו האחראי של החקלאי בכל שלבי תהליך גידול הפירות והתבואה החדשה. 

• נדון על משמעותה של תפילת החקלאי לגשם. מה הם גשמי ברכה )ניתן להוסיף כאן את סיפורו של "חוני המעגל"(.

• נדגים את תפילתנו בכל בוקר בגן לגשמי ברכה – "ותן טל ומטר לברכה". 

השמיטה  מצוות  למרכיבי  הילדים  ייחשפו  באמצעותו  בגן,  השמיטה  למרכז  פרדס/שדה  הילדים  עם  ליצור  ניתן   •
ולהלכות השונות בהתאם לרמתם )כך למשל, יעמידו במרכזו שלט "הפקר" כאשר ילמדו על הנושא, וכדומה(. 
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השמיטה מגיעה לגן 
אפרים החקלאי מתכונן לשנת שמיטה 

מטרת הפעילות:

הטרמה למצוות השמיטה )תילמד ביחידה הבאה(.

פעילות במליאה:

גברת "שבע" מגיעה שוב אל המליאה ומשתפת את הילדים בהכנותיו של אפרים החקלאי לקראת שנת השמיטה, 
באמצעות השיח עם נכדיו ונכדותיו.

"שבע": שלום ילדים, שוב אני כאן איתכם במליאה...

גננת: גברת "שבע" שלום וברכה. נהנינו מאוד לשמוע את הסיפור על אפרים החקלאי!

כמה נפלא. אני ממש שמחה... היום הגעתי למפגש כאן עם כולם, על מנת לספר את המשך הסיפור על  "שבע": 
אפרים החקלאי. אתם מוכנים לשמוע? 

קדימה...

לסבא אפרים סוד מיוחד  / פרק ב
ניצב שם, משגיח, מטפל, עודר, מזבל, ומסיים  יום, עובד אפרים שעות רבות בפרדס. מוקדם בבוקר הוא כבר  בכל 
לקראת שקיעת החמה. אז, רץ אפרים לבית הכנסת לתפילת המנחה, ללימוד שיעור תורה ולתפילת ערבית. אפרים 

מגיע לביתו עייף ומאושר.

אבל בשבת... בשבת זה משהו אחר לגמרי. בשבת המלכה אפרים כאילו בן אדם חדש. כבר ביום שישי בצוהריים 
מגיע אפרים הביתה כדי להתכונן לשבת. אפרים אוהב במיוחד את השבת הקדושה, כאילו אור של קדוּשה על פניו 
השמחות. עוד מעט יגיעו הילדים, הנכדים והנכדות העליזים לביתם של סבא אפרים וסבתא חדווה. סבא אפרים כבר 

מדמיין את נקישותיהם הקטנות על דלת הבית וליבו מתמלא אושר גדול.

בשבת... שוכח אפרים את הפרדס, את העבודה הקשה ואת פירות ההדר הממתינים לו על העצים. בשבת הוא יושב 
לכיוון בית הכנסת  ויחד הם צועדים  נכדיו האהובים, מספר להם סיפורי תורה, לומד איתם את פרשת השבוע  עם 
שביישוב. לאחר סעודת השבת, מגישה סבתא חדווה לשולחן פירות־הדר חתוכים על מגש גדול ויפה – פירות משובחים 
מהפרדס של סבא אפרים. כל המשפחה טועמת את טעמם המתוק של פירות ההדר ומודה לה' על המתנה הנפלאה. 

יום שישי מגיע... ריח התבשילים נישא באוויר. שולחן השבת ערוך ומוכן. החלות של סבתא בתנור ועוד רגע נשמע את 
פסיעותיהם של הנכדים החביבים, הבאים לשבת לביתם של סבא אפרים וסבתא חדווה.

הפעם, כאשר ילמדו יחד, יגלה להם סבא סוד מיוחד.

סוד? איזה סוד?
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סוד מיוחד שסבא כל כך מתרגש לספר! הפעם סבא מתכנן לספר להם משהו מיוחד.

ממאכליה  וטעמו  תורה  סיפורי  שמעו  למדו,  יחד  העליזה.  והחבורה  אפריים  סבא  ישבו  שוב  הצוהריים,  אחר  בשבת 
הטעימים של סבתא. 

סבא עצר לפתע והחל לספר בחיוך גדול: " ילדים, ראש השנה קרב ובא. בוודאי שמעתם את קול השופר בבית הכנסת, 
כולם מתכוננים לשנה החדשה".

"נכון סבא", הכריז יוסי הקטן. "גם אני שמעתי את השופר ואני כל כך מחכה לאכול את הרימון והתפוח בדבש בראש השנה"...

סבא הביט ביוסי בחיבה ואמר: "גם אני, יוסי, מחכה מאוד לשנה החדשה. אבל... יש לי סיבה מיוחדת לכך".

"מה? מה הסיבה סבא?" שאלו כולם במקהלה.

"בשנה החדשה", החל סבא להסביר ,"אני אהיה בעזרת ה' תלמיד חכם. מהבוקר ועד הערב אלמד תורה וחסידות. 
כמה שאני מאושר". 

הביטו כולם בעיניים גדולות בסבא, ולא הבינו. מה? סבא עוזב את הפרדס? הפרדס שהוא כל כך אוהב?

דיון במליאה:

• נשוחח על עבודתו של סבא אפרים החקלאי במהלך כל השבוע בפרדס, ועל ההכנות לקראת שבת המלכה.

• נזמין את הילדים לתאר את חוויות השבת אצלם בבית / אצל סבא וסבתא.

• נציע לילדים לחשוב מה קרה? מדוע סבא אפרים השמח והמאושר לא יעבוד בשנה הבאה בפרדס? כמובן שנשאיר 
את השאלה הזו ללא תשובה החלטית. את הסוד הם יגלו בעזרת ה' במפגש הבא.
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השמיטה מגיעה לגן 
חשיפה למקור מצוות השמיטה ולמשמעותה 

מטרות:

• חשיפה למצוות השמיטה מנקודת מבטו של החקלאי.

• הקניית ערך האמונה והבטחון בה' בשנת שמיטה.

• היכרות עם דמותו של החקלאי בשנת השמיטה.

פעילות במליאה:

"שבע": שלום ילדים/ות חביבים/ות!

אתם בטח ממש סקרנים לדעת מהו הסוד של סבא אפרים... מדוע סבא אפרים החליט לעזוב את הפרדס לקראת 
השנה החדשה. בואו והקשיבו להמשך הסיפור המיוחד שלנו. והפעם... מגלים את הסוד של סבא אפרים. 

מגלים את הסוד של סבא אפרים / פרק ג
הביטו הנכדים בסבם האהוב ולא הבינו... מדוע סבא עוזב את הפרדס?

"סבא, אתה כבר עייף? אולי כבר אין לך כוח?" שאל מנדי בעיניים עצובות מעט.

"אנחנו, כולנו נבוא לעזור סבא!" הציע גם שמוליק. "מוכנים?" פנה שמוליק אל ֶאחיו.

זקוק  כוח! אני לא  ברוך השם, אני עדיין מלא  עייף.  ילדים, אני לא  "לא  גדולה.  בנכדיו האהובים באהבה  סבא הביט 
לעזרה, חמודים".

"אז מה קרה סבא?" שאלו הנכדים כמעט במקהלה.

ְזַרע  ִנים ִתּ ׁש ָשׁ "שמעו ואספר לכם". סבא הוציא חומש ויקרא מארון הספרים הגדול, דפדף מעט והחל לקרוא לאט: "ֵשׁ
ְדָך לֹא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך  ת ַלה', ָשׂ ָבּ תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַשׁ ָבּ ת ַשׁ ַבּ ִביִעת ַשׁ ׁ ָנה ַהְשּ ׁ בוָּאָתּה. וַּבָשּ ְרֶמָך ְוָאַסְפָתּ ֶאת ְתּ ְזמֹר ַכּ ִנים ִתּ ׁש ָשׁ ֶדָך ְוֵשׁ ָשׂ

לֹא ִתְזמֹר".

"שבת שבתון?" שאל יוסי.

"סבא, אני לא מבין!" הוסיף מנדי.

"במשך שש שנים אנחנו עובדים את אדמה", החל סבא להסביר, "חורשים, זורעים, משקים ומטפלים היטב בפירות 
ובתבואה החדשה. בשנה השביעית אנחנו עוצרים, שובתים מעבודת האדמה. לא חורשים ולא זורעים תבואה חדשה. 
זוהי מצוות השמיטה! ואתם ילדים...", הוסיף סבא, "עדיין לא מכירים את מצוות השמיטה, כיוון שאתם עדיין צעירים 

וזו שנת השמיטה הראשונה שלכם".

"סבא, כבר דאגתי לך! חשבתי שאתה אולי כבר עייף..", חייך שמוליק ורץ לחבק את סבא.
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"אז... מה תעשה כל השנה, סבא?" הביט יוסי בעיניו הגדולות.

וזו  וחסידות  תורה  ללמוד  אוהב  כך  כל  אני  יוסי.  לעשות,  אוהב  כך  כל  שאני  מה  את  אעשה  "אני  סבא,  השיב  "אני", 
ההזדמנות שלי ללמוד במשך שנה שלמה. כמה שאני מחכה לשנת השמיטה!" חייך סבא.

"בואו ונלמד קצת על שנת השמיטה", הציע סבא, ויחד התיישבה כל החבורה ללמוד ולהבין מהי שנת שמיטה".

דיון במליאה:

• נשוחח על מהות מצוות השמיטה, הספירה של שבע שנים במחזוריות קבועה – שש שנים עובדים בשדה/בפרדס, 
ובשנה השביעית – עוצרים.

• נתייחס לשתי מצוות־עשה עיקריות המתייחסות לעבודת האדמה: "הפקרה" ו"השבתה".

• נסביר את מהות המצוות וההשלכה למעשה בפועל. ניתן להכין שלט "הפקר" למרכז השמיטה בגן.

• נתעד יחד עם הילדים את הפעולות השונות שאין מקיימים בשנת השמיטה בשדה, בפרדס או בכרם.
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