


,  אך רובנו לא מרגישים אותה ממש מקרוב, שנת השמיטה בעיצומה
ירקות ופירות  , קרובה לבית" חנות שמיטה"בפרט אלה שיש להם 

.שאינם קדושים בקדושת שביעית

את  להנגישד היא "המטרה של שבוע שיא בשמיטה של רשת חינוך חב
תוך חזרה על ההלכות העיקריות וחיזוק  , חוויית השמיטה לתלמידים

.תחומי דעת שונים



5 בשמיטה  מסוייםבכל יום הפעילות מתמקדת בנושא –ימי פעילות
.הפעילויות מגיעות בשתי רמות קושי. ובמסגרת תחום דעת אחר

.כשיעור אחד בכל יום: משך הזמן

חידון אטרקטיבי

אוירה בבית הספר:
תחנות יריד
מפעילים את המח–הכחגיבורי : "שגרירי שמיטה"





היא יוצרת את כל החוויה

 יש להדפיס באופן עצמאי. מקבלים עיצוב מהרשת–שילוט.

 כלי עבודה)בקשו מהתלמידים שיביאו אביזרים הקשורים לשמיטה ,
.ועצבו לקישוט בית הספר בימי היריד–...( חציר, טרקטורים

מקבלים מהרשת–ינגל 'ג.

 יש להכין עצמאית–שקית ממותגת.



מפעילים את המוח

.ביריד יסתובבו תלמידים שהוכנו לכך מראש

.כובע מעניין וכדומה, תג–יהיה להם סימן היכר כלשהו 

ילד שענה נכון מקבל כרטיס הגרלה . ילדים ולשאול אותם שאלות על שמיטה' ללכוד'תפקידם הוא 
".הכחגיבור "מ

.את השאלות תקבלו מראש

ליצור דוכן רולטה שבו כל תלמיד מסובב את המחוג ומקבל שאלה לפי  : אפשרות אחרת להפעלה
.המספר שיצא לו ברולטה





תחום הדעתהנושא בשמיטה
דרמהמלאכות האסורות מדאורייתא ודרבנן1
חשבוןאוצר בית דין2
שפההמצוההטעמים וערכי 3
, הבחנה בין סוגי יבולים: שמיטה בבית4

קדושת פירות שביעית ועציצים
ספורט-חינוך גופני 

יצירת משחק(באופן עצמאי)סיכום הלכות –כללי 5



מלאכות האסורות מדאורייתא ומדרבנן
.תלמידים5-7בכל קבוצה , הכיתה מתחלקת לקבוצות. פעילות כיתתית

:כל הקבוצות פועלות בו זמנית באופן הבא
מקבלת  < חלקי פאזל מקבלת < מבצעת את המשימה בהצלחה < הקבוצה מקבלת משימה 

.…וכן הלאה< חלקי פאזל מקבלת < מבצעת < משימה נוספת 
כל קבוצה מרכיבה את הפאזל לציור הקשור לשמיטה ועליה להמחיז סיפור  : שלב אחרון

כל קבוצה מציגה  –לקינוח . הכולל כמה שיותר פרטי הלכה הקשורים לסיטואציה שבציור
.ושאר התלמידים צריכים לזהות את ההלכות ששולבו בהצגה

מומלץ לבקש מראש מהתלמידים להביא מהבית
אביזרים ותלבושות להצגה



אוצר בית דין

ניתן לעשות כתחרות  . יש להכין את המסלול לכל כיתה. חפש את המטמון–משחק מסלול 
.בין כיתות מי גומרת ראשונה

הירקות מהשדה אל הבית דרך חנות השמיטה /המסלול מדגים את הדרך שעוברים הפירות
.על ידי אוצר בית דין

.בשתי רמות–כל תחנה היא שלב במסלול וכוללת פעילות מתמטית 

הצורך  
באוצר בית  

דין

–השדה 
הפועלים  

קוטפים את  
הפירות

אחסון 
הפירות

שינוע  
הסחורה 

לחנות
חנות  

השמיטה



הערכים הנלמדים ממנה לחיי היום יום, שכר ועונש, טעמי השמיטה
(שתי קוביות, חיילים. )כיתתי, קבוצות4תחרות בין –משחק לוח עם חיילים 

.התגברות, ויתור, אמונה, בטחון: קבוצות4-הכיתה מתחלקת ל
הכנה עצמית על רצפת  / מודפס בגדול / מוקרן על הלוח –לוח המשחק הוא מסלול מעגלי 

.הכיתה
כל קבוצה בוחרת נקודת התחלה ומתקדמת בכיוון השעון על פי  . במסלול סמלים שונים

בכל פעם שקבוצה נוחתת על סמל הוא מבצעת משימה מתאימה ומקבלת חלק . הקוביות
.משימות עליה לסדר את הסיפור לפי הסדר ולתת לו כותרת7בסיום . מסיפור

הרמת  –מושג 
כרטיס מושג והסברו  

בלי להשתמש  
.מסויימותבמילים 

בתחום  –משימה 
,  כתיבת מכתב)שפה 

הפקת מידע  
סימון מילות  , מטקסט

..(.מפתח וכדומה

שאלות  –מילים 
הקשורות למילים  

מנוגדות  , נרדפות
.וכדומה

חיבור –סיסמא 
סיסמא בת שתי  

שורות על סמך מידע 
.נתון

בכל פעם –הפתעה 
7שיוצא סכום 

בקוביות הקבוצה  
מקבלת פתק  

.הפתעה



טיפול בעציצים, קדושת פירות שביעית, סוגי יבולים: שמיטה בבית
:תחנות פעילות ספורט המשלבות ידע בהלכות

מיון כרטיסי פירות וירקות לשלושה דליים–ריצה : תחרות בין שתי קבוצות  :
.ל"יבול חו, יבול שישית, נכרייבול 

אסור  / מותר –קפיצה בתוך ומחוץ לחישוק בהתאם למקרים : חישוקים
(בעציצים/ בפירות קדושים )
עציץ שאינו נקוב/ עציץ נקוב / גינה : קליעה למטרה

אסור לעשות  /הקונוסים מוצמדות פעולות שמותר/על הבקבוקים: באולינג
=  פעולה אסורה ', נק2הוספת = פעולה מותרת . בגינה הביתית או בעציצים

.'נק1הורדת 



סיכום עצמי של ההלכות

.משחק לשימוש חוזר עם בני המשפחה, כל תלמיד יכין משחק המסכם את ההלכות

בינגו רב פעמי–שכבה צעירה 
מושגים הקשורים  16הילדים יכתבו בעצמם 

*.לשמיטה והגדרה או שאלה לכל מושג
כרטיסי  16+ 3*3כל תלמיד יכין לוחות משחק 

.המשתתפים הרצוי במשחק' מושגים לפי מס
9בכל פעם שמשחקים כל משתתף בוחר איזה 

כרטיסים למקם על הלוח שלו והמנחה מקריא את  
.ההגדרות בסדר אקראי

מושג

.להכוונת התלמידים, מאגר מושגים למורהינתן*
מומלץ להתבסס על ספר השמיטה לתלמידים ולדלות ממנו מושגים*



סיכום עצמי של ההלכות

.משחק לשימוש חוזר עם בני המשפחה, כל תלמיד יכין משחק המסכם את ההלכות
משחק ענבים–שכבה בוגרת 

הקשורות * שאלות28הילדים יכתבו בעצמם 
ואת  . כל שאלה על כרטיס ממוספר, לשמיטה

.ממוספרות–התשובות בדף נפרד 
דיסקיות28-ו, המשחק כולל לוח אשכול ענבים

.עיגולים
אם הוא –כל משתתף בתורו מרים כרטיס שאלה 

יודע את התשובה הוא זכאי לשים עיגול כל מקום  
בכל  . להשלים שורות בלוח: המטרה. לבחירתו

הוא מקבל נקודות  –פעם שמשתתף השלים שורה 
.כמספר העיגולים בשורה

.להכוונת התלמידים, מאגר שאלות למורהינתן*
מומלץ להתבסס על ספר השמיטה לתלמידים ולדלות ממנו מושגים*



אחרי כל תחנה

.בעקבות התחנה והחומר שלמדו, אנחנו רוצים שלתלמידים יהיה משהו ביד ובראש

:  עם משפטים להשלמה, אחרי כל תחנה התלמידים יקבלו מעין עציץ לחיבור באופן עצמאי
שם הדוכן
משהו שהתחדש לי
מנהנתי...
הייתי רוצה ללמוד עוד על...





צבירת נקודות משותפת לכל כיתה, לנציגים ולקהל–משולב 

להעברה  –מבחן אמריקאי לבחירת הנציגים מכל כיתה : שלב מקדים לחידון
.בתחילת השבוע

שאלות )מאגר של חומרים לחידון ואופציות שונות להפעלה ינתן: החידון עצמו
הכל  (. 'וכדולקליקריםאפשרות , שאלות לקהל, שאלות רב ברירה, באנימציות

.יעלה לאתר השמיטה של הרשת בצורה מסודרת



...על השמיטה בעולם הזה' שכר'ה

בסיום החידון מומלץ לערוך הגרלה בין הילדים שקיבלו שוברים על תשובות 
".הכחגיבורי"ומנכונות בדוכני היריד 

.פרס שווה לכיתה הזוכה בחידון–וכמובן 





כמה דרכים להגיע אל המטרה

רכזת אחראית להפעלת היריד-חשוב למנות מורה.
  המורות המלמדות את תחום הדעת יהיו אחראיות להפעלת הפעילות בתחום

.הדעת שלהם
 לאחת הכיתות הגבוהות והכיתה עם המחנכת אחראית להפעלת ינתןכל תחום

.הדוכן
לשיתוף ברעיונות מתאימים למנף את  , "סיעור מוחות"חשוב לגייס את הצוות ל

.במוסד שלכםהתכנית

לפני הפעלה של כל תחנה יש לקרוא את ההוראות המפורטות ולוודא  
.שהדפסתם את הכל הנספחים הדרושים בכמות המתאימה לכם



מחכים לתמונות 
...וסרטונים


