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הקדמה:  

עבור ילדי הגן שנה זו היא שנת השמיטה הראשונה בחייהם. 

עלינו הגננות מוטלת המשימה הנפלאה להפגיש את הילדים בפעם 
הראשונה עם שנה מיוחדת זו וללמד אותם את הערכים החשובים 
הבאים לידי ביטוי בקיום המצווה ואף את ההלכות הרלוונטיות בחיי 

היום-יום – והכול בדרך מהנה ומסקרנת. 

ודבר אנו  – בכל דבר  "בכל דרכיך דעהו..."  ו נאמר:  ג,  בספר משלי 
נדרשים לחפש את קרבת ה'. בכל מצווה נעצים את הקשר שלנו עם 

בורא עולם, וכך גם במצוות השמיטה. 

עולם.  של  ריבונו  אל  התקשרות  דרכי  לנו  מזמנת  השמיטה  מצוות 
באמצעות קיום המצווה נוכל לחוש את קרבת ה' ואהבתו, נוכל להיות 

אנשים מאמינים ובוטחים, עמלים בתורה ואנשי חסד. 

מסיפור  בנויה  יחידה  כל  לימוד.  יחידות  שש  יש  שלפניכם  בחוברת 
הלכה.  ולימוד  להפעלה  רעיונות  לשיח,  הצעות  ולאחריו  בהמשכים 
אנו מציעים לפרוס כל יחידה על פני שבוע ויותר, לפי קצב הלמידה 

בגן.

ביחידה 1 – "מה השתנה בזאת השנה?" – נכיר לילדים את המצווה 
המיוחדת ונעמוד על ההבדלים בין שנת השמיטה לשנה רגילה. 

ביחידה 2 – "כל הארץ של הקב"ה" – נתקשר לבורא עולם דרך ההכרה 
שהארץ של ה' וכל ההצלחה ממנו, ונפתח בתוכנו את מידת הענווה.

מצוות  בקיום  עולם  לבורא  נתקשר   – ונתינה"  "חסד   –  3 ביחידה 
הצדקה והחסד.



ביחידה 4 –"ביטחון בה'" – נתקשר לבורא עולם מתוך ההכרה שהוא זן 
ומכלכל, משגיח ודואג. 

לימוד  דרך  עולם  לבורא  נתקשר   – תורה"  שכולה  "שנה   –  5 ביחידה 
התורה, שהיא דבר ה'.

ביחידה 6 – "קדושת שביעית" – נתקשר לבורא עולם באמצעות בירור 
ערך קדושת פירות שביעית ומושג הקדושה בכלל. 

אנו תקווה שנצליח להנחיל את ערכי השמיטה בליבם של ילדי ישראל 
ובכלל.  
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שימו לב!

לערכה מצורפות דמויות מהסיפור. ביחידה זו יש להשתמש בדמויות 
השייכות לפרק 1.

סיפור 
ֶּפֶרק 1 – ָמה ִהְׁשַּתָּנה ְּבֹזאת ַהָּׁשָנה? 

סֹוף-סֹוף ִהִּגיַע יֹום ְׁשִליִׁשי, ַהּיֹום ַהְּמֻיָחד. ִזְמַרת ַוֲאִני ָּכל ָּכְך ִצִּפינּו לֹו. 

ַהּיֹום ַּבָּצֳהַרִים, ִמָּיד ְּכֶׁשַּנֲחֹזר ֵמַהַּגן, ִאָּמא ַּתִּסיַע אֹוָתנּו ַלּמֹוָׁשב ְלֵביָתם 
יֹום  ָמָחר,  ַעד  ַהּיֹום  ָּכל  ְלַבּלֹות ָׁשם  ִנָּׁשֵאר  ֲאַנְחנּו  ְוַסְבָּתא.  ַסָּבא  ֶׁשל 

ְרִביִעי ַּבָּצֳהַרִים.
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יחידה 1 - מה השתנה בזאת השנה? 
ביחידה זו נציג את נושא השמיטה 

ונעמוד על ההבדלים בין שנה רגילה לשנת שמיטה.

מטרות: 

הילדים יכירו את המושג "שנת שמיטה" וידעו שהשנה היא 
שנת שמיטה. 

הילדים ילמדו את ההבדלים בין שנה רגילה לשנת השמיטה.   
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ַּבְּזַמן ַהֶּזה ִאָּמא ִּתְהֶיה ְּבִהְׁשַּתְּלמּות ִמַּטַעם ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלּה )ֲאִני ֹלא 
יֹוֵדַע ָמה ֶזה ִהְׁשַּתְּלמּות ֲאָבל ֶזה ַּכִּנְרֶאה ַמֶּׁשהּו ָחׁשּוב ְמאֹוד( ְוַאָּבא 
ִיְהֶיה ַּבִּמּלּוִאים )ְלַאָּבא ֵיׁש ַּתְפִקיד ָחׁשּוב ַּבָּצָבא(. ְּבִקּצּור, ֵהם ִיְהיּו 

ֲעסּוִקים ְמאֹוד ַוֲאַנְחנּו ְנַּכֵּיף! 

אּוְּפס, ִּכְמַעט ָׁשַכְחִּתי ְלַסֵּפר ָלֶכם, קֹוְרִאים ִלי ָאִסיף ַוֲאִני ִּכְמַעט ֶּבן 
ֵׁשׁש ְולֹוֵמד ְּבַגן חֹוָבה ֶׁשל ַהַּגֶּנֶנת רּוָחָמה, ַוֲאחֹוִתי ִזְמַרת ִּכְמַעט ַּבת 
ָּבִעיר  ָּגִרים  ֲאַנְחנּו  אֹוָרה.  ַהַּגֶּנֶנת  ֶׁשל  ְטרֹום-חֹוָבה  ְּבַגן  ְוִהיא  ָחֵמׁש 

ְרחֹובֹות ְּבִבְנָין ַרב-קֹומֹות, ְוָכל ָּכְך אֹוֲהִבים ָלֶלֶכת ַלּמֹוָׁשב.  

"ֲאִני אֹוֵהב ְלַטֵּיל ְּבתֹוְך ַּפְרֵּדס ַהַּתּפּוִזים ֶׁשל ַסָּבא, ְלַהְקִׁשיב ַלֶּׁשֶקט 
ָאַמְרִּתי  ַהִּצּפֹוִרים..."  ִצּיּוץ  ֶאת  ִלְׁשֹמַע  ַמְצִליַח  ֲאִני  ַרק ָׁשם  ַהָּנִעים, 

ְלִזְמַרת ִּבְזַמן ֶׁשִהְתַאְרַּגּנּו ַלְּנִסיָעה. 

"נּו ֶּבַטח, ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹמַע ִצּפֹוִרים ָּבְרחֹוב ַהּסֹוֵאן ֶׁשָּלנּו, ִּבְמקֹום 
ִצּיּוִצים ֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִעים ְצִפירֹות ֶׁשל ְמכֹוִנּיֹות" ָאְמָרה ִזְמַרת, ְוַאַחר 
ַהַּטַעם  ֶאת  ּוִבְמֻיָחד  ַהְּנִעיָמה  ָהרּוַח  ֶאת  אֹוֶהֶבת  "ֲאִני  הֹוִסיָפה:  ָּכְך 

ַהָּמתֹוק ֶׁשל ַהֵּפרֹות". 

ּוַמְׁשֶקה,  עֹוֵדר  ּגֹוֵזם,  ַּבַּפְרֵּדס,  עֹוֵבד  ְּבַסָּבא  ְלִהְתּבֹוֵנן  אֹוֵהב  "ַוֲאִני 
ְוַכּמּוָבן ֲאִני אֹוֵהב ַלֲעֹזר לֹו" ָאַמְרִּתי. 

"ַוֲאִני אֹוֶהֶבת ְלַלֵּקק ֶאת ִריַבת ַהַּתּפּוִזים ַהְּמתּוָקה ֶׁשָּסְבָתא ְמִכיָנה..." 

ְוהֹוִׁשיָטה  ֵזְרָזה אֹוָתנּו ִאָּמא  ִּבַּקְׁשִּתי ֶׁשִּתְתַאְרְּגנּו ַמֵהר!"  "ַוֲאִני ַרק 
ָּבְדָקה ְּבתֹוְך ַהִּתיִקים  ְוַכּמּוָבן  ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ּכֹוַבע ּוַבְקּבּוק ַמִים 
ָיָצאנּו ֵמַהַּבִית  ִּפיָג'ָמה ּוִמְבֶרֶׁשת ִׁשַּנִים, ְוהֹוּפ –  ֶׁשָּלנּו ֶׁשֹּלא ָׁשַכְחנּו 

ְוִהְתַיַּׁשְבנּו ַּבְּמכֹוִנית ָהֲאֻדָּמה ֶׁשל ִאָּמא. 
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"ָקִדיָמה, ִאָּמא, ַּתַעְקִפי ֶאת ַהְּמכֹוִנּיֹות ְּכמֹו ַאָּבא" ָקָראִתי.

"ֶזה ְמֻסָּכן ַלֲעֹקף ַעְכָׁשו" ָאְמָרה ִזְמַרת. 

ֶׁשִּדְרְּבָנה  ִזְמַרת  זֹו  ָהְיָתה  ַהַּפַעם  נֹוַסַעת?"  ַאְּת ֹלא  ָלָּמה  ִאָּמא,  "נּו, 
ֶאת ִאָּמא ְלַמֵהר.

"ַאְּת ֹלא רֹוֶאה ֶׁשֵּיׁש ַרְמזֹור ָאֹדם?" ָעִניִתי ִּבְמקֹום ִאָּמא.  

ַיַחד  ַהחּוָצה  ֵמַהְּמכֹוִנית  ַּכּדּור  ְּכמֹו  ְוִהְתַּגְלַּגְלנּו  ַלּמֹוָׁשב  ִהַּגְענּו  ַּבּסֹוף 
ַסָּבא  ֶׁשל  ֵּביָתם  ַיד  ֶׁשַעל  ַהַּפְרֵּדס  ַׁשַער  ֶאל  ְמַמֲהִרים  ַהִּתיִקים,  ִעם 

ְוַסְבָּתא. ֵמֹרב ִהְתַרְּגׁשּות ִּכְמַעט ָׁשַכְחנּו ְלנֹוֵפף ְלִאָּמא ְלָׁשלֹום.   

ָּדָבר  ָרִאינּו  ֹלא  ַּפַעם  ַאף  ָּכאן?  קֹוֶרה  ָמה  ֶזה?  ָמה  ֶנֱעַצְרנּו.  ִּפְתאֹום 
ָּכֶזה. 

ַׁשַער ַהַּפְרֵּדס ָהָיה ָּפתּוַח. ֵּבין ָהֵעִצים ִהְסּתֹוְבבּו ְיָלִדים ְקַטִּנים ּוְגדֹוִלים, 
ָאבֹות ְוִאָּמהֹות. ָּכל ִמיֵני ֲאָנִׁשים ָזִרים ֶׁשֹּלא ִהַּכְרנּו.  

"ֵהם קֹוְטִפים ַּתּפּוִזים ֵמַהַּפְרֵּדס ֶׁשל ַסָּבא" ָאַמְרִּתי ִּבְדָאָגה.

ָהֵעִצים"  ַעל  ֵּפרֹות  ִיָּׁשֲארּו  ֹלא  ֶּתֶכף  ְוֶנֱהִנים,  ְוצֹוֲחִקים  אֹוְכִלים  "ֵהם 
ָאְמָרה ִזְמַרת ְּבֶבָהָלה. 

"ִמי ִהְרָׁשה ָלֶהם ְלִהָּכֵנס ְלָכאן?!" ָׁשַאְלנּו ַיַחד. 

ָהֲאָנִׁשים  ּוֵבין  ָהֵעִצים  ֵּבין  ְוִהְתרֹוַצְצנּו  ַסָּבא!"  "ַסָּבא!  ְּבקֹול:  ָקָראנּו 
ָהַרִּבים ֶׁשִהְסּתֹוְבבּו ְּבַפְרֵּדס. ָיַדְענּו ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ִלְמֹצא ֶאת ַסָּבא.  

"הּוא ֻמְכָרח ִלְהיֹות ָּכאן, ִלְגֹזם ֶאת ָהֵעִצים, ַלֲעֹדר ֶאת ַהּקֹוִצים, ִלְקֹטף 
ֶאת ַהֵּפרֹות. ֵאיֹפה הּוא?" ָאַמְרִּתי ְוקֹוִלי ַרַעד. 

"אּוַלי הּוא חֹוֶלה ְוׁשֹוֵכב ַּבִּמָּטה? ְואּוַלי ִּבְגַלל ֶזה ָּכל ֶאָחד עֹוֶׂשה ָּכאן 
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ָמה ֶׁשהּוא רֹוֶצה ְּכִאּלּו ֶזה ַהַּפְרֵּדס ֶׁשּלֹו?" ָאְמָרה ִזְמַרת ְּבַכַעס. 

"ּבֹוִאי ָנרּוץ ְלֵביָתם ֶׁשל ַסָּבא ְוַסְבָּתא ְוִנְבֹּדק ָמה קֹוֶרה" ִהַּצְעִּתי. ַרְצנּו 
ַמֵהר, ֲהִכי ַמֵהר ֶׁשַרק ָיֹכְלנּו.  

סֹוף-סֹוף  ִהַּגְעֶּתם  "הֹו,  ָסְבָתא.  ֶׁשל  ָהַרְך  קֹוָלּה  ִנְׁשַמע  ָׁשם?"  "ִמי 
ְמתּוִקים ֶׁשִּלי? ּבֹואּו, ִהָּכְנסּו..."  

ִנְכַנְסנּו ְּפִניָמה. ַּכִּנְרֶאה ֶׁשַהָּפִנים ֶׁשָּלנּו ָהיּו ָּכל ָּכְך ְמֻיָּזעֹות ּוֻמְדָאגֹות, 
ִּכי ָסְבָתא ִהִּביָטה ָּבנּו ְּבַמָּבט ְמֹבָהל.  

"ָסְבָתא, ָסְבָתא, ֵאיֹפה ַסָּבא? ָלָּמה הּוא ֹלא ַּבַּפְרֵּדס? ְוָלָּמה..." ְלֶפַתע 
ִהְבַחּנּו ְּבַסָּבא ַמִּביט ָּבנּו ּוְמַחֵּיְך. הּוא ָיַׁשב ְּבֹראׁש ַהֻּׁשְלָחן ְוָלַמד ִמּתֹוְך 

ַהֻחָּמׁש. ִּבְמקֹום ִּבְגֵדי ֲעבֹוָדה הּוא ָלַבׁש ֻחְלָצה ְלָבָנה. 

"אּוַלי ַסָּבא חֹוֵׁשב ֶׁשַהּיֹום ַׁשָּבת" ָלֲחָׁשה ִלי ִזְמַרת. 

"ּבֹואּו ֲחִביַבי, ַׁשָּבת ָהָאֶרץ ָׁשלֹום" ָאַמר ַסָּבא, ְוִהְזִמין אֹוָתנּו ָלֶׁשֶבת 
ְלָידֹו.

ַהּיֹום יֹום ְׁשִליִׁשי, ַעל ָמה ַסָּבא ְמַדֵּבר? ָחַׁשְבִּתי.   

"ְּתנּו ִלי ְלָהִציץ ֶאל ּתֹוְך ָהֹראׁש ֶׁשָּלֶכם ְוִלְקֹרא ֶאת ָּכל ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשֵּיׁש 
ָּכל  ֶאת  ֶאְמָצא  ֶׁשֲאִני  ְּכֵדי  ּכֹוָבִעים,  ְלהֹוִריד  ֹקֶדם  ֲאָבל  ְּבֹראׁש.  ָלֶכם 
ַהְּׁשֵאלֹות ְוַאף ְׁשֵאָלה ֹלא ִּתְבַרח ִלי, ָחה ָחה ָחה" ָצַחק ַסָּבא ֵמַהְּבִדיָחה. 

"ֹקֶדם ִיְׁשּתּו ַהְּיָלִדים ִמיץ ַּתּפּוִזים ַקר. נּו, ְּגַדְלָיה, ַאָּתה ֹלא רֹוֶאה ַּכָּמה 
ֶׁשֵהם ֲאֻדִּמים?" ָאְמָרה ָסְבָתא ּוָמְזָגה ִמיץ ֶאל ּכֹוסֹות ְזכּוִכית ְּגדֹולֹות. 

"ְּבֵסֶדר, ְּבֵסֶדר, ׁשֹוַׁשָּנה. ֹקֶדם ִיְׁשּתּו" ָעָנה ָלּה ַסָּבא ְּבַנַחת.  

ָׁשִתיִתי ַּכָּמה ְלִגימֹות ְוִהַּנְחִּתי ֶאת ַהּכֹוס ַעל ַהֻּׁשְלָחן. 
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"ְׁשֵתה ֶאת ַהִּמיץ ַעד ַהּסֹוף ְּבִלי ְלַהְׁשִאיר ֲאִפּלּו ִטָּפה" הֹוָרה ִלי ַסָּבא. 

אֹו  ַהְּׁשִתָּיה  ֶאת  ִלְגֹמר  ַמְכִריַח  ֹלא  ַּפַעם  ַאף  ַסָּבא  ָּכאן?  קֹוֶרה  ָמה 
ָהֹאֶכל, ִהְתַּפֵּלאִתי. 

ְּכמֹו  ְּבִדּיּוק  ָהַאֲחרֹוָנה,  ַהִּטָּפה  ַעד  ַהִּמיץ  ָּכל  ֶאת  ִלְׁשּתֹות  ֶנֱאַלְצִּתי 
ֶׁשִּבֵּקׁש ַסָּבא. 

ַהֹּכל  ֶאת  ְוָׁשְתָתה  ַּתּפּוִזים  ִמיץ  אֹוֶהֶבת  ִהיא  יֹוֵתר.  ַקל  ָהָיה  ְלִזְמַרת 
ִּכְמַעט ִּבְלִגיָמה ַאַחת. 

"ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְׁשֵאלֹות ִמְתרֹוְצצֹות ָלֶכם ְּבֹראׁש, ָמה?" ָאַמר ַסָּבא ְוִחֵּיְך 
ֶׁשִּלי  ַלַּפְרֵּדס  ִנְכְנסּו  ְוָלָּמה  ַּבַּפְרֵּדס?  עֹוֵבד  ֲאִני ֹלא  "ָלָּמה  ָּגדֹול.  ִחּיּוְך 
ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים? ְוָלָּמה ֻּכָּלם ָקְטפּו ֶאת ַהֵּפרֹות ֵמָהֵעִצים ְוָאְכלּו 
ַּבֲהָנָאה, ִּבְמקֹום ִלְקנֹות אֹוָתם ִמֶּמִּני? ְוָלָּמה ֲאִני ַמְקִּפיד ֶׁשִּתְׁשּתּו ֶאת 

ַהִּמיץ ַעד ַהּסֹוף ְוֹלא ַּתְׁשִאירּו ַאף ִטָּפה?" 

"נּו, ַסָּבא, ֶּבֱאֶמת ָלָּמה?" ָקָראנּו ַיַחד. 

ַסָּבא ִחֵּיְך ִחּיּוְך ִמְסּתֹוִרי, ַאְך ֹלא ָעָנה ָּדָבר.

הצעות לשיח: 

גדליה.  סבא  של  בפרדס  משונים  דברים  ראו  וזמרת  אסיף 
במה היה שונה הביקור הזה מביקורים אחרים? 

נחדד את השינויים בפרדס )סבא לא עובד, כולם קוטפים בלי 



ולומד בחולצה  יושב  )סבא  בבית  והשינויים  ואוכלים(  רשות 
לבנה, מקפיד שישתו את המיץ עד תום(. 

מה לדעתכם היה סבא עונה על השאלות של אסיף וזמרת? 
)נחזור על השאלות(   

בכל  השמיטה'.  'שנת   – המיוחדת  השנה  את  לילדים  נכיר 
שנה שביעית הארץ שובתת  ולא עובדים באדמה. בשנה זו 

הפירות שייכים לכולם.  

הצעות ללימוד ולפעילויות :

1. הכרת המספרים מ-1 עד 7. 

2. סידור מספרי מ-1 עד 7, בסדר עולה ויורד. 

3. משחק 'בום שמיטה' – נספור בקול רם מ-1 עד 7, מ-3 עד 7 
וכך הלאה, אך במקום לומר 7 נאמר 'שמיטה'. מי שמתבלבל 

יוצא מהמשחק. 

גאומטריות  צורות   / בגן  )בין חפצים  4. מצא את ההבדלים 
וכדומה(, בעקבות ההבדל בין שנת השמיטה לשנה רגילה.

אסיף וזמרת לומדים הלכות שבת )הארץ( 

איסור שתילה וזריעה בשביעית ואיסור השקיה, ניכוש וסיקול כמו 
בכל שנה, אלא לצורך קיום העץ:
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אסיף למד שבשנת השמיטה לא שותלים ולא זורעים. 

טוב  יצמח  כדי שהעץ  ענפים  לא מורידים  כלומר  זומרים,  לא  גם 
יותר. 

את כל השתילים והזרעים שותלים בשנה השישית, עד ט"ו באב. 

לנכש  כרגיל, לא  בנוסף לא להשקות  גזרו  זמרת למדה שחכמים 
עשבים מהשורש, לא לסקל אבנים ולא לזבל את האדמה. 

סבא  של  בפרדס  שהעצים  חששו  הם  מאוד.  דאגו  וזמרת  אסיף 
ייבלו וימותו בשנת השמיטה. 

לעשות  מותר   – לחשוש  מה  "אין  והסביר:  אותם  הרגיע  סבא 
מלאכות כדי שהעצים לא ימותו. לכן נשקה במידה הנכונה ונקצוץ 

את העשבים שמפריעים לעץ לחיות".

הצעות ללימוד ולפעילויות:

נחזור בליווי האיורים על הפעולות האסורות בשמיטה ועל 
אלו המותרות כדי למנוע מהעץ למות.

אם יש בחצר הגן עצים, ננחה את הילדים להשקות במידה 
הנכונה לפי הצורך כדי לקיים את הצמחים. 
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יחידה 2 - כל הארץ של הקב"ה 

בספר החינוך מובא אחד הטעמים לקיום מצוות שמיטה: "כדי שיזכור 
האדם כי הארץ שמוציאה אליו הפירות... לא בכוחה וסגולתה תוציא 

אותם, כי יש אדון עליה ועל אדוניה" )החינוך מצווה פ"ד(. 

דווקא לעובד אדמה, המצליח ליצור דבר חדש שלא היה מעולם, יש 
חשש שבראותו את יבולו יאמר "ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה". 
השביעית,  בשנה  אדמתו  את  יפקיר  האדם  כי  ומצווה  התורה  באה 

וזאת כדי להראות שהארץ איננה שלו, אלא שייכת לריבון העולמים. 

ציווי זה ממחיש גם שהארץ איננה נותנת את יבולה בעצמה, אלא 
מברכת ה'. 

מהיסוד "ִּכי ִלי ָּכל ָהָאֶרץ" נלמד שכל ההצלחות שלנו באות מכוחו של 
בורא עולם. 

רעיון השמיטה דומה לשבת – כשם שבשבת האדם עובד שישה ימים 
וביום השביעי שובת, כך גם בשמיטה – האדם עובד שש שנים ובשנה 
השביעית שובת. על ידי כך האדם מראה כי העולם נברא בידי הקב"ה 

והארץ שייכת לו.

ההלכות הממחישות עיקרון זה:

הפקרת היבול – האדם אינו הבעלים על הארץ. 

הפסקת העבודה – לחזק את התחושה שלא האדם יוצר את היבול.

מעבר   – כרגיל  לפח  השלכתם  איסור  שביעית,  פירות  הפסד  איסור 
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לכך שיש בפירות קדושה, ניתן להסביר שהפירות אינם שייכים לי ולכן 
אין לי רשות לקלקלם. כמו אדם השוכר חפץ או מקבלו בהשאלה – 
הוא רשאי להשתמש בו, אך להרוס רשאי רק הבעלים, שכן כל אדם 

שקלקל ישלם על הנזק, למעט הבעלים.

 

מטרות 

הילדים ילמדו שארץ ישראל שייכת לה'.

הילדים יפנימו שהברכה וההצלחה באה מה'.

הילדים ילמדו על ההקבלה בין השבת לשבת הארץ. 

שימו לב: לערכה מצורפות דמויות מהסיפור. כעת נוסיף שתי דמויות 
חדשות.

סיפור

ֶּפֶרק 2 – ְלִמי ֶּבֱאֶמת ַׁשָּיְך ַהַּפְרֵּדס ֶׁשל ַסָּבא ְּגַדְלָיה?

1 – אסיף וזמרת  )הגננת תחזור בקצרה על תוכן סיפור הפתיחה מיחידה 
מבחינים  הם  לפרדס  בדרכם  במושב.  וסבתא  סבא  אצל  לביקור  מגיעים 
בהמון אנשים שמסתובבים בפרדס של סבא, קוטפים ואוכלים מהפירות. 
לאסיף וזמרת יש הרבה שאלות – הגננת תחזור עם הילדים על השאלות: 
למה סבא לא עובד בפרדס? ולמה נכנסו לפרדס שלו כל כך הרבה אנשים? 
ולמה כולם קטפו את הפירות מהעצים ואכלו בהנאה, במקום לקנות אותם 
אף  ישאירו  ולא  הסוף  עד  המיץ  את  שישתו  מקפיד  סבא  ולמה  מסבא? 

טיפה?(
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ַּתּפּוִזים  ֲעָׂשָרה  ִלי  ְוִקְטפּו  ַלַּפְרֵּדס  ְּבַבָּקָׁשה  ְלכּו  ֶׁשִּלי,  "ְמתּוִקים 
ּתּוְכלּו  ַהִהְזַּדְּמנּות  "ְּבאֹוָתּה  ְוהֹוִסיָפה  ָסְבָתא  ִּבְּקָׁשה  ְּבֵׁשִלים" 

ְלִהְסּתֹוֵבב ְקָצת, ִלְנֹׁשם ֲאִויר ֶׁשל ֶעֶרב". 

ַרְצנּו ְלַפְרֵּדס, ְוַהְּׁשֵאלֹות ָהַרּבֹות ֲעַדִין ִהְתרֹוְצצּו ָלנּו ְּבֹראׁש.  

ַהַּפַעם ַהַּפְרֵּדס ָהָיה ֵריק ֵמָאָדם. רּוַח ְקִריָרה ָנְׁשָבה ְוִלְּטָפה ֶאת ָּפֵנינּו. 
ַהִּצּפֹוִרים  ַאַחר  ְּבֵעיַני  ְוָעַקְבִּתי  ָהֵעִצים  ֶאָחד  ַעל  ָלנּוַח  ִהְתַיַּׁשְבִּתי 
ֶׁשִּקְּפצּו ֵמֵעץ ְלֵעץ. ַּכָּמה ֲאִני אֹוֵהב ְלַהְקִׁשיב ְלִצּיּוץ ַהִּצּפֹוִרים. ִזְמַרת 

ִהְתַיְּׁשָבה ְלָיִדי ְוִקְּלָפה ַּתּפּוז. 

קֹוֵטף  ָּתִמיד,  ְּכמֹו  ַּבַּפְרֵּדס  עֹוֵבד  ֹלא  הּוא  ָלָּמה  ְלַסָּבא?  ָקָרה  "ָמה 
ֶאת ַהֵּפרֹות ּומֹוֵכר... ָלָּמה הּוא ַמְרֶׁשה ְלֻכָּלם ְלִהָּכֵנס ַלַּפְרֵּדס ֶׁשּלֹו?" 

ָּתְמָהה ִזְמַרת. 

"ְוָלָּמה הּוא חֹוֵׁשב ֶׁשַהּיֹום ַׁשָּבת? ְוָלָּמה ֵיׁש לֹו ִחּיּוְך ִמְסּתֹוִרי ִּבְמקֹום 
ְּתׁשּובֹות?" ֵהַׁשְבִּתי ָלּה ְּבעֹוד ְׁשֵאלֹות.   

"ָׁשלֹום ָלֶכם ְיָלִדים ֲחִביִבים" ִנְׁשָמע ְלֶפַתע קֹול ֵמֲאחֹוֵרינּו. ִאיׁש ָזֵקן 
ְלַעְצמֹו  ָקַטף  הּוא  ְּבָצִעיף.  ֲעטּופֹות  ָהיּו  ָּפָניו  ֵאֵלינּו.  ָקַרב  ָּכפּוף  ְוַגּבֹו 

ַּתּפּוז ְוִהְתַיֵּׁשב ַעל ֶאֶבן ְּגדֹוָלה ֶׁשָהְיָתה ֻמַּנַחת ְלִצֵּדנּו.  

ְלַבֵּקׁש  ָצִריְך  ַאָּתה  ֶׁשִּלי?  ַסָּבא  ֶׁשל  ָהֵאּלּו  ֶׁשַהַּתּפּוִזים  יֹוֵדַע  "ַאָּתה 
ִמֶּמּנּו ְרׁשּות" ָאַמְרִּתי לֹו. 

"ָאז ַאֶּתם ַהְּנָכִדים ֶׁשל ְּגַדְלָיה... ָנִעים ְמאֹוד, ְׁשִמי ְראּוֵבן" ָצַחק ַהָּזֵקן. 

ָלֲחָׁשה  ַמִּכיָרה"  ֶׁשֲאִני  ִמיֶׁשהּו  ֶׁשל  ְצחֹוק  ִלי  ַמְזִּכיר  ֶׁשּלֹו  "ַהְּצחֹוק 
ְלֶעְבִרי ִזְמַרת. 

ְּבֶׁשֶקט,  ָלּה  ָעִניִתי  ַהָּדָבר"  ַהְּזֵקִנים צֹוֲחִקים אֹותֹו  ֶׁשָּכל  "ֲאִני חֹוֵׁשב 
ֶׁשֹּלא ִיְׁשַמע.  



13

"ּבֹואּו ִאִּתי ְוַאְרֶאה ָלֶכם ֶׁשַהַּפְרֵּדס ִּבְכָלל ֹלא ֶׁשל ַסָּבא ֶׁשָּלֶכם", ָאַמר 
ְראּוֵבן. 

"ָמה? ָמה ֹזאת אֹוֶמֶרת? ָלָּמה ַאָּתה אֹוֵמר ֶאת ֶזה?" ָקָראנּו ְלֶעְברֹו. 
ִהְרַּגְׁשִּתי ַּכַעס ְוֶעְלּבֹון. ִמי ָהִאיׁש ַהּמּוָזר ַהֶּזה ֶׁשַּיֲחִליט ֶׁשַהַּפְרֵּדס ֹלא 
ֶׁשל ַסָּבא ֶׁשָּלנּו? ַאְך ְּבָכל ֹזאת ָהַלְכנּו ְּבִעְקבֹוָתיו, ַסְקְרִנים ִלְראֹות ָמה 

הּוא רֹוֶצה ְלַהְראֹות ָלנּו.

ְראּוֵבן הֹוִביל אֹוָתנּו ֵּבין ׁשּורֹות ָהֵעִצים ַעד ֶׁשִהַּגְענּו ָסמּוְך ַלַּׁשַער. 

"ִהִּביטּו" ָאַמר. "ַאֶּתם רֹוִאים ֶאת ַהֶּׁשֶלט? ָקְראּו ָמה ָּכתּוב ָעָליו".

"ֲאַנְחנּו ְיָלִדים ַּבַּגן ְוֹלא יֹוְדִעים ִלְקֹרא" ָאְמָרה ִזְמַרת. 

"ָאז ֲאִני ֶאְקָרא ָלֶכם" ָאַמר ְראּוֵבן, ְוֵהֵחל קֹוֵרא: 

ֲאִני ֹלא עֹוֵבד ַּבַּפְרֵּדס ִּכי ַהָּׁשָנה ַׁשַּבת ָהָאֶרץ 

ַהֵּפרֹות ַׁשָּיִכים ְלֻכָּלם – ִּכי ָהָאֶרץ ֶׁשל ה'!

ֻמָּתר ָלֶכם ִלְקֹטף ְּכֵדי ֶלֱאֹכל ְוֹלא ְּכֵדי ִלְמֹּכר ֶאת ַהֵּפרֹות. 

ֹלא ִלְׁשֹּכַח ֶלֱאֹכל ֶאת ַהְּפִרי ַעד ַהּסֹוף ְוִלְׁשּתֹות ֶאת ַהִּמיץ ֶׁשל ַהְּפִרי 
ַעד ַהּסֹוף, ִּכי ַהֵּפרֹות ֶׁשל ה' ְוָאסּור ְלַקְלֵקל ַמֶּׁשהּו ֶׁשֵאינֹו ֶׁשְּלָך. 

ַלֲעֹטף  ֵיׁש  ְוַהַּגְרִעיִנים  ַהְּקִלּפֹות  ֶאת  ְקדֹוִׁשים!  זֹו  ְּבָׁשָנה  ַהֵּפרֹות 
ַּבַּׂשִּקית ְוַרק ַאַחר ָּכְך ְלַהְׁשִליָכם ַלַּפח. 

                                   ְּבַאֲהָבה ְּגַדְלָיה.

"ֵׁשׁש ָׁשִנים ַסָּבא ְּגַדְלָיה עֹוֵבד ְּבַפְרֵּדס ּוַמְרִויַח ֶּכֶסף ִמְּמִכיַרת ַהֵּפרֹות 
ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית – ַׁשָּבת ָהָאֶרץ! ַסָּבא ְּגַדְלָיה מֹוִדיַע ְלֻכָּלם: 'ָהָאֶרץ 
ֹלא ֶׁשִּלי. ָהָאֶרץ ֶׁשל ה'. ַּגם ַהַּפְרֵּדס ְוַהֵּפרֹות ֶׁשל ה'. ָּכל ָמה ֶׁשֵּיׁש ִלי 

הּוא ִּבְזכּות ַהְּבָרָכה ֶׁשל ה' ְוֹלא ִּבְזכּוִתי', ֵהַבְנֶּתם?" ָׁשַאל ְראּוֵבן.  

"ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשֲאִני ַמְתִחיָלה ְלָהִבין" ָקְרָאה ִזְמַרת ְּבִהְתַּפֲעלּות. "ְּכמֹו 
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ֶׁשֵּיׁש ִׁשָּׁשה ָיִמים ְּבָׁשבּוַע, ֶׁשָּבֶהם עֹוְבִדים אֹו לֹוְמִדים ְוהֹוְלִכים ַלַּגן 
ֵיׁש  ָּכְך    – ַלה'  ְמֻיָחד  יֹום  ּוְקֻדָּׁשה,  ְמנּוָחה  יֹום  ַהַּׁשָּבת,  ַמִּגיָעה  ְוָאז 
ָלָאֶרץ  ְמנּוָחה  ַהְּׁשִביִעית  ּוַבָּׁשָנה  עֹוְבִדים,  ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ָלָאֶרץ.  ַׁשָּבת 
ְוָהָאֶרץ  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָּבָרא  ֶׁשה'  ּוְמִביִנים  רֹוִאים  ֻּכָּלם  ְוָכְך  ְוַלַחְקָלִאים, 

ַׁשֶּיֶכת לֹו". 

ָהָאֶרץ  ְּב'ַׁשַּבת  אֹוָתנּו  ֵּבַרְך  הּוא  ְוָלֵכן  ַּבַּפְרֵּדס,  ָעַבד  ֹלא  ַסָּבא  "ָלֵכן 
ָׁשלֹום' ְוֹלא 'ָׁשלֹום' ָּכָרִגיל" ִהְתַלַהְבִּתי.  

"ַאֶּתם ְיָלִדים ְנבֹוִנים ְמאֹוד" ִחֵּיְך ְראּוֵבן, ְוהֹוִסיף: "ָּתֲארּו ָלֶכם ֶׁשַּסָּבא 
ְּגַדְלָיה אֹו ָּכל ַחְקַלאי ַאֵחר ֹלא ָהָיה ָנח ַאף ַּפַעם ֵמֲעבֹוַדת ַהָּׂשֶדה. הּוא 
ָהָיה ַמְרִּגיׁש ֶׁשָהָאֶרץ ֶׁשּלֹו, הּוא ָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשַרק ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָחרּוץ 
ָחִליָלה  ְוָאז  ְמֻׁשָּבִחים.  ֵּפרֹות  ֵמָהָאֶרץ  ְלהֹוִציא  ַמְצִליַח  הּוא  ּוֻמְכָׁשר 
הּוא ָהָיה ָעלּול ְלִהְתָּגאֹות ְוִלְׁשֹּכַח ִּבְזכּות ִמי ַהְּבָרָכה. ְוַעְכָׁשו, ְיָלִדים 
טֹוִבים, ִקְטפּו ָנא ִלי עֹוד ַּתּפּוז ֶאָחד ִלְפֵני ֶׁשֵאֵלְך ְלַדְרִּכי" ִּבֵּקׁש ְראּוֵבן. 

"ַהָּׁשָנה ַהֵּפרֹות ַׁשָּיִכים  ַלה' – ִנְקֹטף ְלָך ְּבִׂשְמָחה" ָאְמָרה ִזְמַרת. 

ֲעָׂשָרה  ְועֹוד  ִלְראּוֵבן  נֹוָסף  ַּתּפּוז  ָקַטְפנּו  ַהַּפְרֵּדס,  ּתֹוְך  ֶאל  ָחַזְרנּו 
ָׁשם  ָהָיה  ֹלא  ֲאָבל הּוא  ַהָּזֵקן  ֶאל  ַׁשְבנּו  ְּכֶׁשִּסַּיְמנּו  ְלַסְבָּתא.  ַּתּפּוִזים 

עֹוד. 

ְלָאן הּוא ֶנֱעַלם? 

ָׁשֲאָלה  ְּבַעְצמֹו?"  ִלְקֹטף  ְוֶהְחִליט  ָלנּו  ִמְּלַחּכֹות  ִהְתַעֵּיף  הּוא  "אּוַלי 
ִזְמַרת.

"ּבֹוִאי ְנַחֵּפׂש אֹותֹו ֵּבין ָהֵעִצים" ִהַּצְעִּתי.  

"ֲאָבל ַהֶּׁשֶמׁש ֶּתֶכף ִּתְׁשַקע ְוַסְבָּתא ַמְמִּתיָנה ַלַּתּפּוִזים ֶׁשָּלּה" ָאְמָרה 
ִזְמַרת. 

ָעַמְדנּו ַּבָּמקֹום ְוֹלא ָיַדְענּו ָמה ְלַהֲחִליט.
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ְלבּוָׁשה  ְמֻבֶּגֶרת  ַלֲעֹזר?" ִאָּׁשה  ְיָלִדים טֹוִבים, ֲהתּוְכלּו  ָלֶכם,  "ָׁשלֹום 
ְּבִׂשְמָלה ֲאֻדָּמה ַוֲעטּוָפה ְּבָצִעיף ָקְרָבה ֵאֵלינּו. 

אּוַלי ַּגם ִהיא ְמַחֶּפֶׂשת ֶאת ְראּוֵבן? ָמה ִהיא ְצִריָכה?

 

הצעות לשיח:

מדוע ראובן אומר לילדים שהפרדס לא של סבא גדליה? 

של מי הפרדס? 

מה מיוחד בשנת השמיטה? 

מה מיוחד בארץ ישראל מכל הארצות? 

מה זה ׳שבת הארץ׳? במה דומה השמיטה לשבת? 

מדוע צריכים לאכול את כל הפרי בשנת השמיטה? 

המשיכו את הסיפור – האישה מבקשת עזרה, הילדים לא יודעים 
מה להחליט. מה הם יעשו? 

הצעות ללימוד ולפעילות

השמיטה מלמדת שהארץ של ה'. נתבונן בסביבה שלנו: מה 
ברא ה'? מה עוד של ה'? 

ה' נתן לנו כישרונות והצלחה – גם ההצלחות שלנו מה'. 

במה אנחנו טובים? מה אנחנו יודעים לעשות? תודה ה' על 
מה שנתת לנו. 
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מבקשים  אנו  האוכל  על  מברכים  כשאנו  הנהנין:  ברכות 
רשות מה' ליהנות ממה שנתן לנו, ולבסוף אומרים תודה. 
נלמד מה מברכים על כל מאכל ואת סדר הברכות – מג"ע 

א"ש )מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכול(.

סוגי  מכל  מאכלים  מביאים   – אמנים  סעודת  בגן  נקיים 
הברכות, מברכים לפי הסדר, אוכלים ומודים לה'.

הכנת שלט 'הפקר' עבור העצים בגן או בסביבתו.   

ציור/פיסול/ שונים:  הפעלה  מוקדי  נעמיד  שלי:  הכישרון 
בנייה בלגו/ פאזלים/הצגה בתיאטרון בובות וכדומה. נבקש 
ימים(.   כמה  של  )תהליך  וליצור  תחום  לבחור  ילד  מכל 
התלמידים יציגו את כישרונותיהם ויספרו מי נתן להם את 

הכוח להצליח.  

השבת: נרחיב בנושא השבת. ההבדל בינה לבין ששת ימי 
שבת  לכבוד  יצירה  נכין  נחה.  הארץ  בשמיטה  המעשה. 

הארץ – סלסלת פירות שעליה כתוב 'שבת הארץ שלום'.

נעודד את הילדים לספר את הסיפור באמצעות הדמויות 
הנלוות.

אסיף וזימרת לומדים הלכות שבת )הארץ( 

איסור לבצור ולזמור והמצווה לקטוף בשינוי: 

אסיף למד שבשנת השמיטה אסור לבצור ולקצור. 

מה?  מהפירות.  נאכל  איך  ולקצור  לבצור  אסור  אם  הבין,  לא  אסיף 
נקרב את הפה לפרי שעל העץ ונאכל? 
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סבא צחק והסביר שהאיסור הוא לבצור ולקצור כמו בעל הבית , אבל 
מותר לקצור כמו אורח שלוקח לעצמו קצת. 

מי שבוצר וקוצר בכמות גדולה  מראה שהאדמה שלו . אבל בכמות 
קטנה המספיקה למשפחה לכמה ימים – מותר. 

הצעות ללימוד ופעילות 

נחפש בקרבת הגן צמחים הקדושים בקדושת שביעית כמו 
עלי תבלין. 

לבציר  הילדים  את  ניקח   – חקלאיים  ויישובים  במושבים 
ולקטיף. 
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יחידה 3 - חסד ונתינה 

עזרה לעניים 

"ְוַהְּׁשִביִעית  השמיטה:  למצוות  נוסף  טעם  מובא  משפטים  בפרשת 
נבוכים  במורה  הרמב"ם  ַעֶּמָך".  ֶאְביֹוֵני  ְוָאְכלּו  ּוְנַטְׁשָּתּה,  ִּתְׁשְמֶטָּנה 
מזכיר טעם זה: "יש מהם חמלה וחנינה על כל בני אדם, כמו שנאמר 
ואכלו אביוני עמך". בכל השנים העניים נהנים ממתנות עניים, אולם 
הנאתם אינה שלמה כי מתווספת לה בושה, שהרי סוף כל סוף הם 

לוקחים מבעל השדה. 

הפקר,  והכול  מעצמם  גדלים  הפירות  לשדה.  בעלים  אין  זו  בשנה 
ועל כן העניים אינם מרגישים נחותים. התורה אינה דואגת רק לצורך 

הכלכלי של העני, אלא גם לכך שלנותן לא תהיה תחושת עליונות. 

מטרות 

הילדים ילמדו על מידת החסד שמצוות השמיטה מזמנת. 

הילדים יעסקו במצוות החסד.

ֶּפֶרק 3 – ֶחֶסד ִמָּכל ַהֵּלב 

לגננת: נספר בקצרה על מה שהיה עד כה – אסיף וזמרת הולכים לפרדס, 
אסיף  הפירות.  קדושת  על  להם  שמסביר  ראובן  את  שם  פוגשים  הם 
וזמרת קטפו תפוזים עבור סבתא וגם תפוז אחד לראובן, אך כשחזרו ראו 

שראובן נעלם, ויש שם אישה מבוגרת שמבקשת את עזרתם. 
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ָאַמְרִּתי  ִּתְדַאג"  ְוַסְבָּתא  ְמֻאָחר  ְּכָבר  ָלּה.  ַלֲעֹזר  ְיכֹוִלים  ֹלא  "ֲאַנְחנּו 
ְלִזְמַרת. 

"אּוַלי ִהיא ְצִריָכה ַרק ֶעְזָרה ְקַטְנַטָּנה?" ָאְמָרה ִזְמַרת ְוִהְתָקְרָבה ֶאל 
ָהִאָּׁשה. 

"הֹו ְיָלִדים ֶנְחָמִדים, ֲהתּוְכלּו ַלֲעֹזר ִלי?" ָהִאָּׁשה ֹלא ִהְמִּתיָנה ִלְתׁשּוָבה 
ֶׁשל  ַהֵּׁשִני  ַּבָּקֶצה  ָּגָרה  ַוֲאִני  ִצָּלה,  "ְׁשִמי  ְּבֶׁשֶטף:  ְלַסֵּפר  ֵהֵחָּלה  ּוִמָּיד 
ִלי  ַהְּנָכִדים ֶׁשִּלי. ֵיׁש  ְלָכל  ְּכֵדי ִלְקֹטף ַּתּפּוִזים  ִהַּגְעִּתי ְלָכאן  ַהּמֹוָׁשב. 
ָקַטְפִּתי  ֶאָחד  ַּתּפּוז  ְועֹוד  ַּתּפּוז,  ָקַטְפִּתי  ֶאָחד  ּוְלָכל  ְנָכִדים  ֲעָׂשָרה 
ִּבְׁשִביִלי. ִהְכַנְסִּתי ֶאת ָּכל ַהַּתּפּוִזים ַלַּסל, ְוָרִציִתי ְלַטֵּיל ְקָצת ְוֵלָהנֹות 
ֶאָחד  ְלַיד  ַהַּסל  ֶאת  ִהַּנְחִּתי  ָאז  ַהִּצּפֹוִרים,  ְוִצּיּוץ  ַהְּקִריָרה  ֵמָהרּוַח 
ָהֵעִצים. ְוַעְכָׁשו ֵאיֶנִּני זֹוֶכֶרת ֵהיָכן ִהַּנְחִּתי אֹותֹו. ָּכל ַהַּפְרֵּדס ׁשּורֹות-
ׁשּורֹות, ְוָכל ַהּׁשּורֹות ּדֹומֹות זֹו ְלזֹו, ְוָכל ָהֵעִצים ּדֹוִמים ֶזה ָלֶזה, ְוַרְגַלי 
ַהְּזֵקנֹות ְּכָבר ֶנְחְלׁשּו ְוַהְּנָכִדים ַּבַּבִית ַמְמִּתיִנים ֶׁשָאִביא ָלֶהם ֵמַהְּפִרי 
ַהָּמתֹוק. ֹלא ְּבָכל ָׁשָנה ֵיׁש ִלי ַּתּפּוִזים ְלָהִביא ָלֶהם. ַהַּתּפּוִזים ְיָקִרים, 
ָיכֹול  ֶאָחד  ְוָכל  ַהְּׁשִמָּטה  ְׁשַנת  זֹו  ַהָּׁשָנה,  ֲאָבל  ֶּכֶסף...  ַהְרֵּבה  ֵאין  ְוִלי 
ָלבֹוא ְוִלְקֹטף ֵמַהַּפְרֵּדס. ַהָּׁשָנה ַּגם ִלי, ִאָּׁשה ֲעִנָּיה, ְוַגם ְלָאדֹון ָעִׁשיר 
– ֵיׁש ַּתּפּוִזים ְמלֹוא ַהַּסל. ַּכָּמה ֶזה ִנְפָלא. ַרק ֶׁשֶאְמָצא ְּכָבר ֶאת ַהַּסל 

ֶׁשִּלי... ַּתְעְזרּו ִלי?" 

"ִצָּלה ְּכָבר ֲעֵיָפה ְוַהְּנָכִדים ֶׁשָּלּה ְמַחִּכים ָלּה, ּבֹוִאי ִנֵּתן ָלּה ֵמַהַּתּפּוִזים 
ֶׁשָּקַטְפנּו ְלַסְבָּתא. ֵיׁש ָלנּו ְּבִדּיּוק ֲעָׂשָרה ַּתּפּוִזים ְועֹוד ֶאָחד" ִהַּצְעִּתי 

ְלִזְמַרת. 

"ָאִסיף, ֶזה ַרְעיֹון ְמֻצָּין!" ָעְנָתה ִלי ִזְמַרת ְּבֵעיַנִים ּבֹוְרקֹות ֵמִהְתַלֲהבּות. 

ִנְרָּגׁש: "ַאֶּתם  ְוָאְמָרה ְּבקֹול  ָלּה  ָלְקָחה ֶאת ַהַּתּפּוִזים ֶׁשִהַּגְׁשנּו  ִצָּלה 
ְיָלִדים ִנְפָלִאים. ּתֹוָדה ַרָּבה!"  
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אֹותֹו  ְלָהִביא  ְּכֵדי  ִצָּלה  ֶׁשל  ַהַּסל  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ִהְתַחְלנּו  ָׂשֵמַח  ְּבֵלב 
ְלַסְבָּתא ֶׁשָּלנּו.

ָעַבְרנּו ֵּבין ַהּׁשּורֹות, ִחַּפְׂשנּו ַּתַחת ָהֵעִצים, ְוֹלא ַׂשְמנּו ֵלב ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש 
ִלְמֹצא  ָיֹכְלנּו  ַּבֹחֶׁשְך ֹלא  ְלַגְמֵרי.  ִהיא ָׁשְקָעה  ְוֶנֱעֶלֶמת. ַּבּסֹוף  הֹוֶלֶכת 
ֶאת ַהַּסל ּוֶבַטח ֶׁשֹּלא ְלַטֵּפס ַעל ָהֵעִצים ְוִלְקֹטף עֹוד ַּתּפּוִזים. ָחַזְרנּו 
ְלֵביָתם ֶׁשל ַסָּבא ְוַסְבָּתא ְּבָיַדִים ֵריקֹות ּוְבֵלב ָמֵלא ֲחָׁשׁש. ָמה ָסְבָתא 

ַּתִּגיד ְּכֶׁשִּתְרֶאה ֶׁשֹּלא ֵהֵבאנּו ָלּה ֲאִפּלּו ַּתּפּוז ֶאָחד? 

"ֲאִני ְמַקָּוה ֶׁשְּכֶׁשַּסְבָּתא ִּתְׁשַמע ֶׁשָּנְתנּו ֶאת ַהַּתּפּוִזים ְלִאָּׁשה ֲעִנָּיה 
ִהיא ַּדְוָקא ִּתְׂשַמח ְוֹלא ִּתְצַטֵער" ָאְמָרה ִזְמַרת. 

"ַהְּלַואי ֶׁשָּכְך ִיְהֶיה" ָעִניִתי ָלּה. "ְוַעְכָׁשו, ּבֹוִאי ָנרּוץ ֲהִכי ַמֵהר ֶׁשֲאַנְחנּו 
ְיכֹוִלים, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְדֲאגּו ָלנּו". 

ּוִבְמקֹום   – ְּפִניָמה  ִנְכַנְסנּו  ִּבְמִהירּות,  ְוַסְבָּתא  ַסָּבא  ַלַּבִית ֶׁשל  ִהַּגְענּו 
ָסָבא ְוַסְבָּתא ָעְמדּו ַּבִּמְטָּבח ְראּוֵבן ְוִצָּלה ְוִחְּיכּו ֵאֵלינּו. 

ְראּוֵבן ְוִצָּלה ֵהִסירּו ֶאת ַהָּצִעיף ִמְּפֵניֶהם ּוָפְרצּו ִּבְצחֹוק. 

ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  )ּתֹודּו  ִלְזרֹועֹוֵתיֶהם.  ַהְיֵׁשר  ְוַרְצנּו  ָקָראנּו  ָסְבָתא!"  "ַסָּבא! 
ַסָּבא ְוַסְבָּתא ׁשֹוָבִבים ְמאֹוד.( 

"ּתֹוָדה ַעל ַאַחד ָעָׂשר ַהַּתּפּוִזים" ָצֲחָקה ָסְבָתא. 

"נּו", ָׁשַאל ַסָּבא, "ָאז ִקַּבְלֶּתם ְּתׁשּובֹות ַלְּׁשֵאלֹות ֶׁשָּלֶכם?" 

ַהְּבָגִדים  ִעם  ַמְצִחיִקים  נֹוָרא  ַאֶּתם  ְּבָגִדים?  ַּתֲחִליפּו  ֹקֶדם  "אּוַלי 
ָהֵאּלּו", ָאְמָרה ִזְמַרת. "ַאָּתה, ַסָּבא, ִעם ַהּכֹוַבע ְוַהָּזָקן, ְוַאְּת ָסְבָתא – 

ִעם ַהִּׂשְמָלה ָהֲאֻדָּמה ַהְּמֻׁשָּנה ַהּזֹו" ְוֻכָּלנּו ָּפַרְצנּו ִּבְצחֹוק. 

ִהְתַאַּפְקִּתי  ֹלא  ְוַסְבָּתא  ַסָּבא  ִעם  ֶעֶרב  ֲארּוַחת  ֶלֱאֹכל  ְּכֶׁשִהְתַיַּׁשְבנּו 
ְוָׁשַאְלִּתי אֹוָתם: "ֲאָבל ָלָּמה ְּבֶעֶצם ֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ַהַהָּצָגה ַהֹּזאת?"
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"ַאָּבא ֶׁשָּלֶכם ִטְלֵּפן ְלָכאן ֶאְתמֹול ְוִסֵּפר ְּבקֹול ֻמְדָאג ֶׁשָּמָחר ַהַּגָּננֹות 
ֶׁשָּלֶכם ְיַלְּמדּו ַעל ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְוַאֶּתם ַּתְפִסידּו. ֵאיֶזה ַאָּבא ִנְפָלא ֵיׁש 
ָלֶכם, ַּגם ְּכֶׁשהּוא ְּבַתְפִקיד ְצָבִאי הּוא חֹוֵׁשב ַעל ַהִּלּמּוִדים ֶׁשָּלֶכם..." 

ִהְסִּביָרה ָסְבָתא. 

"ָאז ֲאִני ָאַמְרִּתי לֹו: 'ַחִּיים, ֵאין ְלָך ָמה ִלְדֹאג. ֲאַנְחנּו ְנַלֵּמד ֶאת ַהְּיָלִדים 
ַעל ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה'" ִהְמִׁשיְך ַסָּבא. 

"ְוָאז הּוא ִהְפִסיק ִלְדֹאג" הֹוִסיָפה ָסְבָתא. 

"נּו, ָאז ַסְּפרּו ִלי, ִקַּבְלֶּתם ְּתׁשּובֹות ַלְּׁשֵאלֹות ֶׁשָּלֶכם?" ָׁשַאל ָסָבא. 

"ֵּכן. ַאָּתה ֹלא עֹוֵבד ַּבַּפְרֵּדס ִּכי ַהָּׁשָנה זֹו ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית. ְּכמֹו ֶׁשֹּלא 
עֹוְבִדים ְּבַׁשָּבת – ָּכָכה ֹלא עֹוְבִדים ַּבַּׁשָּבת ֶׁשל ָהָאֶרץ" ָאְמָרה ִזְמַרת.

ֻּכָּלם  ְוָלֵכן  ה'.  ֶׁשל  הּוא  ַסָּבא,  ֶׁשְּלָך,  ֹלא  ַהַּפְרֵּדס  ַהְּׁשִמָּטה  "ִּבְׁשַנת 
ְיכֹוִלים ִלְקֹטף ַּתּפּוִזים" ָאַמְרִּתי. 

ֶׁשָּכל  ְוַלֲחֹׁשב  ְלִהְתָּגאֹות  ָעלּול  ַאָּתה  ְׁשִמָּטה  ְׁשַנת  ִּתְהֶיה  ֹלא  "ִאם 
ַהַהְצָלָחה ֶׁשְּלָך ִהיא ִּבְזכּות ָהֲעבֹוָדה ֶׁשְּלָך ְוַהִּכָּׁשרֹון ֶׁשְּלָך ְוִלְׁשֹּכַח ֶאת 

ה'", הֹוִסיָפה ִזְמַרת. 

ְּכֵדי  ַהְּׁשִמיָטה?  ִּבְׁשַנת  ֶּכֶסף  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֵמֵאיֹפה  ֵמִבין  ֲאִני ֹלא  "ֲאָבל 
ָלֶהם  ֵיׁש  ְוָאז  עֹוְבִדים,  ְוַאָּבא  ִאָּמא  ַּגם  ַלֲעֹבד.  ָצִריְך  ֶּכֶסף  ְלַהְרִויַח 
ַמְׂשֹּכֶרת ּוַבֶּכֶסף ֵהם קֹוִנים ֹאֶכל ּוְבָגִדים ּוִמְׂשָחִקים ְוָכל ָמה ֶׁשָּצִריְך. 

ֲאָבל ַאֶּתם, ָמה ַּתֲעׂשּו?" 

ַסָּבא ִחֵּיְך ִחּיּוְך ָּגדֹול. ִנְרֶאה ֶׁשהּוא ַמָּמׁש ִחָּכה ַלְּׁשֵאָלה ֶׁשִּלי. 

ֲאָבל ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֹקֶדם – ַסָּבא ֹלא ָעָנה. הּוא ַרק ִחֵּיְך ִחּיּוְך ִמְסּתֹוִרי.
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הצעות לשיח:

מה סיפרה צילה )סבתא המחופשת( לילדים? 

כיצד מצוות השמיטה מסייעת לעניים?

צילה אומרת: "השנה גם לי, אישה ענייה, וגם לאדון עשיר – 
יש תפוזים מלוא הסל. כמה זה נפלא" – למה היא מתכוונת? 

למה זה נפלא? 

מה למדו אסיף וזמרת על שנת השמיטה? )נחזור עם הילדים 
על ערכי השמיטה שנלמדו עד כה: 1. הארץ של ה' – כולם 
שההצלחה  מתגאה  לא  האדם  מהפירות,  לאכול  יכולים 
באה ממנו. 2. עזרה לעניים ושוויון. 3. בדומה לשבת – האדם 

והאדמה נחים.  

בסוף הסיפור אסיף חושש ממשהו... ממה הוא חושש?

הצעות ללימוד ופעילות 

חשיבות מצוות הצדקה. 

צדקה וחסד זה לא רק בכסף – אלא גם להיות חבר טוב/ 
לשמח ולעזור/ להקשיב ולחייך. 

לימוד ראשי התיבות גמ"ח. 

נרחיב על ההרגשה הטובה והשמחה שמרגיש נותן הצדקה.

יצירה: הכנת קופת צדקה. 

יביא מהבית משחקים, כלים  ילד  יריד חסד: כל  נקיים בגן 
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או בגדים לא שימושיים, ונארגן יריד לתושבי השכונה / הורי 
הגן.

נארגן חבילות ממתקים עם ציורים וברכות לחיילים/חולים 
וכו'.  

נקיים פעילות צדקה וחסד בין הילדים, לדוגמה לפני היציאה 
לחצר ניתן משימה לאסוף 3 מצוות צדקה )כאמור – צדקה 
זה לא רק בכסף(. הילדים יספרו על כך במפגש בסוף היום. 

סביר    אריאלה   – צדקה  לתת  הצדקה:   על  שירים  נלמד 
אמא נתנה לי מטבע.

אסיף וזימרת לומדים הלכות שבת )הארץ( 

הפקרת פירות שביעית והאיסור להשחית את הפירות: 

יש מצווה על החקלאים להפקיר את  אסיף למד שבשנת השמיטה 
יכול  אחד  וכל  לכולם  שייכים  שהפירות  הכוונה   – להפקיר  הפירות. 

לבוא לקטוף ולאכול. 

זמרת למדה שהפירות הללו קדושים. אוכלים אותם ולא זורקים סתם 
כך לפח. 

ומה עושים עם שאריות של פירות השביעית? בכל בית מניחים מכל 
אחרי  ולבסוף,  שקיות,  בתוך  הפירות  שאריות  את  מניחים  שם  קטן. 
לפח  וזורקים  בשקית  עוטפים  מעצמם,  נרקבים  הפירות  ששאריות 

הרגיל.
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הצעות ללימוד ופעילות 

נכין עם הילדים מכלי שמיטה לכל שולחן בגן ומכלי שמיטה 
בצורה  נקשט  המכלים  את  הביתה.  לקחת  כדי  קטנים 
מכובדת ונכתוב עליהם: "והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה". 
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יחידה 4 - בטחון בה'

הגברת   – השמיטה  למצוות  נוסף  טעם  מזכיר  החינוך  ספר  בעל 
הביטחון בה'.

בה'  בוטח  עובד את האדמה בשביעית אלא  ואינו  זורע  אינו  האדם 
יתברך. ולא זו בלבד, אלא שהאדם מפקיר את פירותיו לכולם ואינו 
חושש. טעם זה מזכיר את תקופת הנדודים במדבר, כאשר עם ישראל 

בטח בה' שייתן לו את המן. 

התורה נותנת דעתה לחשש טבעי זה: "ְוִכי ֹתאְמרּו ַמה ֹּנאַכל ַּבָּׁשָנה 
ַהְּׁשִביִעת ֵהן ֹלא ִנְזָרע ְוֹלא ֶנֱאֹסף ֶאת ְּתבּוָאֵתנּו. ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם 

ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית, ְוָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה ִלְׁשֹלׁש ַהָּׁשִנים" )ויקרא כה, כ(.

מטרות 

הילדים ילמדו שכל מה שיש לנו בא מה' יתברך. 

הילדים ילמדו על מידת הבטחון בה'.

סיפור 
ֶּפֶרק 4 – ַּתְפִסיק ִלְדֹאג ְוִתְבַטח ַּבה' 

חוזרים  וזמרת  אסיף   – כה  עד  שסופר  מה  בקצרה  נספר  לגננת: 



26

וצילה  מהפרדס אחרי שעזרו לראובן ולאישה הזרה ומגלים שראובן 
היו סבא וסבתא בתחפושת! הם מקבלים תשובות לכל שאלותיהם 
ומבינים מה אנו למדים משנת השמיטה, אך אסיף שואל את סבא: 
צריך  כסף  להרוויח  כדי  השמיטה?  בשנת  כסף  לכם  יהיה  "מאיפה 
הם  ובכסף  משכורת  להם  יש  ואז  עובדים,  ואבא  אימא  גם  לעבוד. 
קונים אוכל ובגדים ומשחקים וכל מה שצריך. אבל אתם, מה תעשו?" 

אסיף לא קיבל תשובה לשאלתו, רק חיוך מסתורי של סבא. 

ּוָמְׁשָכה  ִזְמַרת  ָאְמָרה  ֶּבָחֵצר"  ַהְּטַרְמּפֹוִליָנה  ַעל  ִנְקֹּפץ  ָאִסיף,  "ּבֹוא, 
אֹוִתי ַהחּוָצה. 

ֲאִני ָּכל ָּכְך אֹוֵהב ִלְקֹּפץ ַעל ַהְּטַרְמּפֹוִליָנה ֶׁשִּכְמַעט ָׁשַכְחִּתי ֵמַהְּׁשֵאָלה 
ֶׁשֵהִציָקה ִלי ּוֵמַהִחּיּוְך ַהִּמְסּתֹוִרי ֶׁשל ַסָּבא. 

ֵאֶצל ָסְבָתא ְוַסָּבא ֵאין ְּכָלִלים. ֹלא ַחָּיִבים ִליֹׁשן ֻמְקָּדם, ְוֶאְפָׁשר ְלַׂשֵחק 
ַעד ֶׁשִּמְתַעְּיִפים.   

ָקַפְצנּו ְּבָכל ַהֹּכַח ַעד ַלּכֹוָכִבים ֶׁשִּקְּׁשטּו ֶאת ַהָּׁשַמִים. ָּבִעיר ַהּכֹוָכִבים 
ְמִאיִרים ָּפחֹות, ִּכי אֹור ַהַחְׁשַמל ֵמִאיר ָחָזק ּוַמְפִריַע ְלאֹור ַהּכֹוָכִבים, 

ֲאָבל ַּבּמֹוָׁשב ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ַהְרֵּבה ּכֹוָכִבים ְמַנְצְנִצים ַּבָּׁשַמִים. 

ֶאת  ׁשֹוְמִעים  ַהְּזַמן  ָּכל  ֶאְצֵלנּו  ַּבּמֹוָׁשב.  ַהֶּׁשֶקט  ֶאת  אֹוֶהֶבת  "ֲאִני 
ִזְמַרת,  ָאְמָרה  ִויששש..."  ִויששש...  ַהְּכִביׁש,  ַעל  ָטסֹות  ַהְּמכֹוִנּיֹות 

ּוְבִדּיּוק ְּבאֹותֹו ֶרַגע ָׁשַמְענּו ַרַעׁש ָחָזק ֶׁשל ֻּתִּפים. 

"ּבֹוִאי ִנְרֶאה ֵמֵאיֹפה ַמִּגיַע ָהַרַעׁש" ָאַמְרִּתי, ּוָמַׁשְכִּתי ֶאת ִזְמַרת ֶאל 
ַהָּבִּתים ַהְּׁשֵכִנים. 

ִּגיָטרֹות  ִהְצָטְרפּו  ַהֻּתִּפים  קֹולֹות  ֶאל  ַהְּצִליִלים.  ְּבִעְקבֹות  ָהַלְכנּו 
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ָׁשִרים,  ֲאָנִׁשים  ִלְׁשֹמַע  ָיֹכְלנּו  יֹוֵתר  ְּכֶׁשִהְתָקַרְבנּו  ַוֲחִליִלים. 
ּוְכֶׁשִהְתָקַרְבנּו עֹוד יֹוֵתר ָרִאינּו אֹוָתם רֹוְקִדים ִלְצִליֵלי ַהּמּוִזיָקה. ֶזה 
ָהָיה ֶּבָחֵצר ֶׁשל ִמְׁשַּפַחת ָעִסיס. ֶזה ָהָיה ָּכל ָּכְך ָׂשֵמַח ֶׁשִהְתַחֵּׁשק ִלי 

ְלִהְצָטֵרף ָלִרּקּוִדים. 

"ָלָּמה ֵהם ְׂשֵמִחים? ֲאִני ֹלא רֹוָאה ָּכאן ָחָתן ְוַכָּלה ְוֹלא ֲחַתן ַּבר ִמְצָוה 
אֹו ַּכַּלת ַּבת ִמְצָוה" ָׁשֲאָלה ִזְמַרת, "אּוַלי חֹוְגִגים יֹומּוֶלֶדת ְואּוַלי..."

"ְואּוַלי ָנרּוץ ִלְקֹרא ְלַסָּבא ְוַסְבָּתא" ָאַמְרִּתי. 

ֶׁשל  ַהּׁשֹוָבב  קֹולֹו  ֶאת  ֵמָעַלי  ָׁשַמְעִּתי  ֵמֲאחֹוֵריֶכם"  ְוַסְבָּתא  "ַסָּבא 
ַסָּבא. הּוא ָאַחז ְּבָיִדי ּוָמַׁשְך אֹוִתי ַלַּמְעָּגל. 

"ַעל ָמה ַהִּׂשְמָחה?" ָׁשַאְלִּתי ְּבַסְקָרנּות ֶאת ַסָּבא.

"ֲאדֹון ָעִסיס עֹוֵרְך ְסעּוַדת הֹוָדָיה. ֶּתֶכף הּוא ְיַדֵּבר ֶאל ַהָּקָהל, ְוַאָּתה, 
ֶנְכִּדי ַהָּנבֹון, ַּתְקִׁשיב ֵהיֵטב ִלְדָבָריו ְוָתִבין ַעל ָמה ַהֲחִגיָגה". 

ַאֲחֵרי ַּכָּמה ַּדּקֹות ָּפְסָקה ַהּמּוִזיָקה. ָסְבָתא ְוִזְמַרת ָקְרבּו ְוָעְמדּו ְלָיֵדנּו 
ֵמֵעץ  ְקַטָּנה  ִּביָמה  ַעל  ָעַמד  ָעִסיס  ֲאדֹון  ְּדָבָריו.  ֶאת  ִמָּקרֹוב  ִלְׁשֹמַע 

ֶׁשָּבָנה ְּבַעְצמֹו. הּוא ָהִרים ֶאת ָיָדיו ַלָּׁשַמִים ְוָצַעק: "ּתֹוָדה ה'!" 

ְוַאַחר ָּכְך ָּפָנה ַלָּקָהל ְוָאַמר:

"ֻּכְּלֶכם יֹוְדִעים ֶׁשֲאִני ַחְקַלאי, ְוֵיׁש ִלי ַמָּטע ֶׁשל ֶנְקָטִרינֹות ְמֻׁשָּבחֹות. 
ִאם  ִלְדֹאג:  ְקָצת  ִהְתַחְלִּתי  ַהֲחִמיִׁשית,  ַּבָּׁשָנה  ַהְּׁשִמָּטה,  ְׁשַנת  ִלְפֵני 
ֵאיְך  ֶׁשִּלי,  ַהְּטִעימֹות  ַהֶּנְקָטִרינֹות  ֶאת  ֶאְמֹּכר  ְוֹלא  ַּבַּמָּטע  ֶאֱעֹבד  ֹלא 
ַהְּׁשִמיִנית,  ַּבָּׁשָנה  ֶּכֶסף  ִלי  ִיְהֶיה  ְוֵאיְך  ַהְּׁשִביִעית?  ַּבָּׁשָנה  ֶאְתַּפְרֵנס 
ַהּטֹוב.  ֲחֵבִרי  ְּגַדְלָיה  אֹוִתי  ָּפַגׁש  ֶאָחד  יֹום  ַהְּׁשִמיָטה?  ְׁשַנת  ַאֲחֵרי 
'ָלָּמה ַאָּתה ּדֹוֵאג?' הּוא ָׁשַאל אֹוִתי. 'ֲהֵרי ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא 
ֶׁשה' ִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְּגדֹוָלה ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית. ְּבָרָכה ֶׁשַּתְסִּפיק ַּגם ַלָּׁשָנה 

ַהְּׁשִביִעית, ַוֲאִפּלּו ַלָּׁשָנה ַהְּׁשִמיִנית ֶׁשְּלַאַחר ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה'.  



28

ַּבה''  ְוִתְבַטח  ִלְדֹאג  ַּתְפִסיק  ָעִסיס,  'ַּדי  ְלַעְצִמי:  ָאַמְרִּתי  ּוִמָּיד  ֶּתֶכף 
 – ַהִּׁשִּׁשית  ַּבָּׁשָנה  ָהֲאָדָמה  ִהְצִמיָחה  ְמֹבָרְך  ְיבּול  ֵאיֶזה  ָראּו  ְוִהֵּנה, 
ַלה'  ָעִסיס מֹוֶדה  ֲאדֹון  ַוֲאִני  ֲעִסיִסּיֹות,  ְּבֶנְקָטִרינֹות  ֲעמּוִסים  ָהֵעִצים 
ֶׁשָּמַכְרִּתי ֶאת ָּכל ַהֵּפרֹות ֶׁשל ַהָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית ְּבֶכֶסף ַרב, ֶׁשַּמְסִּפיק ִלי 

ְּכֵדי ְלִהְתַּפְרֵנס ְּבֶרַוח ִּבְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה".  

ַּבָּׁשָנה  ֵּפרֹות  ַהְרֵּבה  ָהיּו  ֶאְצְלָך  ַּגם  ְּבָרָכה?  ָהְיָתה  ְלָך  ַּגם  "ַסָּבא,   
ַהִּׁשִּׁשית?" ָׁשַאְלִּתי ְּבַמָּבט ָמֵלא ִּתְקָוה ֶאת ָסָבא.

ְרִאיֶתם  ֹלא  ֶׁשַפע  "ָּכֶזה  ְּבִהְתַלֲהבּות,  ַסָּבא  ָאַמר  ְּבָרָכה"  ֵאיזֹו  "ְועֹוד 
ֵמעֹוָלם. ָהֵעִצים ָהיּו ְמֵלִאים ְּבֵפרֹות ִּפי ְׁשלֹוָׁשה ִמְּבָכל ָׁשָנה..." 

ַהּמּוִזיָקה ִנְּגָנה ְוִנְּגָנה, ְוַסָּבא ָרַקד ַּבַּמְעָּגל ִעם ֲאדֹון ָעִסיס. 

ִלְבֹטַח  טֹוב  ַּכָּמה  ְלַעְצִמי  ְוָחַׁשְבִּתי  ַהְּׂשָמחֹות  ִּבְפֵניֶהם  ִהְתּבֹוַנְנִּתי 
ַּבה'. ַסָּבא ַוֲאדֹון ָעִסיס ׁשֹוְמִרים ַׁשָּבת ָהָאֶרץ. ֵהם ּבֹוְטִחים ַּבה' ְוֹלא 

עֹוְבִדים. 

ַיַחד  ִיְקְּפצּו  אּוַלי  ֶׁשָּלֶהם,  ַהָּפנּוי  ַהְּזַמן  ִעם  ַיֲעׂשּו  ָמה  ְמַעְנֵין 
ִּבְטַרְמּפֹוִליָנה? 

ְואּוַלי...?

 

הצעות לשיח 

ממה חשש אדון עסיס?

מה הבטיחה התורה לחקלאים? 

האם גם לכם יש דאגות? מה מדאיג אתכם? 

מי יכול לפתור לנו את כל הדאגות? 
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איך מרגיש מי שבוטח בה'? 

הצעות ללימוד ופעילות

נושא התפילה – תפילה אישית, הודאה ובקשה.

הרחבה בנושא ביטחון בה'. 

נושא השמחה – ביטחון מביא לשמחה, שהיא ההפך מדאגה. 

סיפורי ביטחון ואמונה בשמיטה כגון:

"ְוִכי ֹתאְמרּו ַמה ֹּנאַכל ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ֵהן ֹלא ִנְזָרע ְוֹלא ֶנֱאֹסף 
ְוָעָׂשת  ַהִּׁשִּׁשית,  ַּבָּׁשָנה  ָלֶכם  ִּבְרָכִתי  ֶאת  ְוִצִּויִתי  ְּתבּוָאֵתנּו.  ֶאת 

ֶאת ַהְּתבּוָאה ִלְׁשֹלׁש ַהָּׁשִנים"

"אוי, מה נעשה?" נאנחו החקלאים במושב קוממיות. "שמרנו 
לזרוע  חיטים  לנו  אין  כעת  אך  כהלכתה,  השמיטה  שנת  את 
ואין אנו  לנו חיטים מהיבול של השנה השישית,  אין  בשדות! 
רוצים לזרוע מחיטים שצמחו בשנה השביעית. רק קיבוץ אחד 
מוכן למכור לנו חיטים מהשנה השישית, אולם החיטים הללו 

שבורות ומתולעות. מה יצמח לנו מזה?" 

פנו החקלאים לרב המושב הרב בנימין מנדלסון, וסיפרו לו על 
מצוקתם. 

אמר הרב: "הבה נאמין בחיי העולמים, ה' יתברך יעזור שברכתו 
תבוא מחיטים שבורות אלו". 
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הסמוכים.  ביישובים  החקלאים  התלוצצו  חה",  חה  "חה 
ומתולעות  שבורות  חיטים  קנו  קוממיות  חקלאי  "שמעתם? 

בכסף רב... לחינם הם משליכים כספם לטמיון".

כולם היו בטוחים שמהחיטים הללו לא יצמח דבר. 

לב  בתום  רבם  הוראת  אחר  מילאו  קוממיות  חקלאי  אולם 
ובביטחון מלא בה' יתברך. 

מייד אחרי סוכות מיהרו חקלאי קוממיות לחרוש את השדות 
החיטים  את  זרעו  החריש  ואחרי  השמיטה,  בשנת  שנחו 
ולהרוות  לרדת  הגשם  החל  אז  רק  והשבורות.  המתולעות 
השנה,  באותה  רב  באיחור  שהגיע  הגשם  בגלל  השדות.  את 
בקיץ  האחרים  החקלאים  כל  שזרעו  החיטים  באדמה  נרקבו 
ואילו החיטים של חקלאי קוממיות,  של סוף שנת השמיטה, 
היישוב היחיד ששמר שמיטה ואיחר את הזריעה, דווקא אצלו 

הצליחה התבואה. 

או אז ראו כולם את הפלא הגדול – ברכת ה' המובטחת לשומרי 
השמיטה התקיימה. 

"הלו? מושב קוממיות? שלום מדבר פרידמן מהסוכנות. כמה 
700 ארגזים...  ארגזים רשומים לכם השנה? כן ,כן, אני רושם 
יפה מאוד. יבול משובח. גם השנה תקבלו את עזרת הסוכנות 

היהודית." 

בכל שנה מתקשר פרידמן מהסוכנות אל המושבים המגדלים 
פירות הדר ומבקש לדעת כמה ארגזים של פרי הדר רשומים 

אצלם. 
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בחדר  הטלפון  צלצל  השמיטה  שנת  לפני  אחת  שנה 
המזכירות של המושב. "הלו, כאן פרידמן. כמה ארגזים של פרי 

הדר הפיק הפרדס השנה?" 

המזכיר דפדף בפנקסים ואמר :"יותר מאלפיים ארגזים". 

"מה? זה לא ייתכן!" קרא פרידמן. "תבדוק שוב בבקשה". 

יותר מאלפיים  :"לא טעיתי.  ואמר  עיין שוב ברשימות  המזכיר 
ארגזים". 

אמר  ייתכן"  לא  הרי  זה  בעצמי.  ולראות  לבוא  מוכרח  "אני 
פרידמן. 

הם  מהסוכנות.  אנשים  של  קבוצה  הגיעה  ימים  כמה  כעבור 
עברו על הפנקסים ונדהמו. 

פי  הניב  שהפרדס  קרה  כיצד  ושאלו  מנדלסון  לרב  פנו  הם 
שלושה מהיבול, האם טיפלו טוב יותר בפרדס? האם המציאו 

שיטה חדשה? 

"וכי  וקרא:  בהר  בפרשת  ויקרא  חומש  את  פתח  הרב,  חייך 
נאסוף  ולא  נזרע  לא  הן  השביעית?  בשנה  נאכל  מה  תאמרו 
ועשת   , השישית  בשנה  לכם  ברכתי  את  וצויתי  תבואתנו.  את 
את התבואה לשלוש השנים". הסביר הרב: "עם ישראל קיבל 
– בשעה ששומרים שמיטה, הקב"ה משלם  מהקב"ה הבטחה 
בשנה השישית פי שלושה פירות מבכל שנה. ומאחר שבשנה 
הבאה שנת שמיטה, ומושב קוממיות שומר שמיטה – קיים ה' 

את הבטחתו. 



אסיף וזימרת לומדים הלכות שבת )הארץ( 

אוצר בית דין:

"זמרת, זמרת, מצאתי אוצר" קרא אסיף בהתלהבות. 

"על איזה אוצר אתה מדבר?" התפלאה זמרת. 

לבוא  יכול  אחד  וכל  מופקרים  השמיטה  בשנת  שהפירות  "נכון 
ולא תמיד פשוט? לדוגמה אימא  נוח  ולקטוף, אבל זה לא תמיד 
לנו פירות בשנת  יהיו  ואבא בצבא, אז איך  שלנו עובדת במשרד 

השמיטה?" 

ויש גם אנשים מבוגרים שקשה להם לנסוע לכרם ולמטע  "נכון, 
ולקטוף. אז מה עושים?" שאלה זמרת.

"אוצר בית דין!" קרא אסיף.

הדין  "בית  להסביר:  מיהר  ואסיף  הבינה  לא  זמרת  מה?"  "אוצר 
והמטעים.  מהכרמים  הפירות  כל  את  לקטוף  שליחים  שולחים 
הם מביאים את הפירות לחנויות, ומחלקים חינם לכל עם ישראל. 
על הפירות לא משלמים, אלא על העבודה הרבה של שליחי בית 
פירות  כך אוכלים  לחנויות.  ובהובלה שלהם  הדין בקטיף הפירות 

קדושים בקלות ובשמחה."

הצעות ללימוד ופעילות 

נבקש מהילדים לשאול בבית אם אבא ואימא קונים פירות 
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מאוצר הארץ. 

את  נייקר  הארץ.  מאוצר  פירות  להביא  שיכול  ממי  נבקש 
הפירות המיוחדים הקדושים בקדושת שביעית. נחתוך את 

הפירות לחלקים ונחלק לכל הילדים.  
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יחידה 5 – שנה שכולה תורה 

 

הרב קלישר נותן טעם נוסף, אשר רמוז גם בדברי הראשונים: "ועוד 
טעם, כי לעולם יהיו טרודים בעבודת האדמה לצורך החומר... וכאשר 

יפרוק עול עבודה, יעסוק בתורה".

במשך כל השנים טרוד האדם בעבודה ובהגדלת העוצמה החומרית 
שלו. שנת השמיטה נועדה לתת לאדם הפסקה מן העיסוק בחומר, 

כדי שיוכל לעסוק בתורה.   

ערך זה נותן לנו הזדמנות לעסוק בגן בערך לימוד התורה.

מטרות 

הילדים ילמדו ששנת השמיטה מזמנת פנאי לעסוק בתורה. 

הילדים ילמדו כיצד הם יכולים לבטא את אהבת התורה. 

ֶּפֶרק 5 –  טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך

ערך  עסיס  אדון   – כה  עד  שסופר  מה  בקצרה  נספר  לגננת: 
ורקד במעגל עם סבא. אסיף תוהה לעצמו מה  הודיה  סעודת 

יעשו סבא ואדון עסיס בזמן הפנוי שיש להם בשנת השמיטה.
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ָואּו, ָּכל ַהּיֹום ַהֶּזה ָהָיה ָמֵלא ְּבַהְפָּתעֹות. ִּבְתִחַּלת ַהִּבּקּור ֵאֶצל ַסָּבא 
ְּבִלי  קֹוְטִפים  ְוַהְּיָלִדים  ָהֲאָנִׁשים  ָּכל  ֶאת  ְּכֶׁשָרִאיִתי  ִנְבַהְלִּתי  ְוַסְבָּתא 
ַּבַּפְרֵּדס  ַסָּבא ֹלא עֹוֵבד  ָלָּמה  ֵהַבְנִּתי  ַסָּבא. ֹלא  ֶׁשל  ֵמַהַּפְרֵּדס  ְרׁשּות 
ֶׁשּלֹו. ֶזה ָהָיה מּוָזר ִלְראֹות ֶאת ַסָּבא יֹוֵׁשב ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ְּבֻחְלַצת ַׁשָּבת 
ְּבֶעֶצם  )ֶׁשהּוא  ְראּוֵבן  ֶאת  ָּפַגְׁשִּתי  ָּכְך  ַאֵחר  ֶׁשּלֹו.  ֵמַהֻחָּמׁש  ְולֹוֵמד 
ַסָּבא( ְוֵהַבְנִּתי ֶׁשִּבְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ַהַּמָּטע ֶׁשל ֻּכָּלם, ָהָאֶרץ ֶׁשל ה' ְוַגם 

ַהֵּפרֹות.  

ֵהַבְנִּתי ֶׁשַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה ֵׁשׁש ָׁשִנים ְוָלנּוַח ַּבָּׁשָנה 
ְוַהּיֹום  ְּבַׁשָּבת.  ְוָנִחים  ָיִמים  ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשעֹוְבִדים ִׁשָּׁשה  ַהְּׁשִביִעית, 

ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ָלַמְדִּתי ֶׁשֵּיׁש ַּגם ָלָאֶרץ ַׁשָּבת.  

ִמְּגֶבֶרת ִצָּלה )ֶׁשִהיא ְּבֶעֶצם ָסְבָתא ֶׁשִּלי( ָלַמְדִּתי ֶׁשַּבָּׁשָנה ַהּזֹו ּדֹוֲאִגים 
ְוַגם  ַלֲעִנִּיים  ַּגם  ְלִהְתַּבֵּיׁש.  ְּבִלי  ֵמַהֵּפרֹות  ָלַקַחת  ְיכֹוִלים  ְוֵהם  ַלֲעִנִּיים 

ַלֲעִׁשיִרים ֵיׁש ְמלֹוא ַהַּסל ַּתּפּוִזים. 

ַאֵחר ָּכְך ָּדַאְגִּתי ְקָצת. ֹלא ֵהַבְנִּתי ֵאיְך ְלַסָּבא ְוַסְבָּתא ִיְהֶיה ֶּכֶסף ַּבָּׁשָנה 
ַהְּׁשִביִעית, ֲהֵרי ֵהם ֹלא עֹוְבִדים? 

ְמִסַּבת ַההֹוָדָיה ֶׁשל ֲאדֹון ָעִסיס ִלְּמָדה אֹוִתי ִלְבֹטַח ַּבה' ּוְלַהֲאִמין ֶׁשִּמי 
ֶׁשּׁשֹוֵמר ַעל ַהְּׁשִמָּטה ְמַקֵּבל ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית. ְּבָרָכה ָּכל 
ָּכְך ְּגדֹוָלה ֶׁשַּמְסִּפיָקה ַּגם ַלָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית ַוֲאִפּלּו ַלָּׁשָנה ַהְּׁשִמיִנית. 

ִעם ָּכל ַהַּמֲחָׁשבֹות ָהֵאּלּו ִנְרַּדְמִּתי. 

ַיַחד  ְוקֹוְפִצים  ָיַדִים  נֹוְתִנים  ָעִסיס  ַוֲאדֹון  ַסָּבא  ֶאת  ָרִאיִתי  ּוַבֲחלֹוִמי 
ֶׁשֵהם  ַּפַעם  ְּבָכל  ְוַתּפּוִזים.  ְּבֶנְקָטִרינֹות  ְמֵלָאה  ֲעָנִקית  ִּבְטַרְמּפֹוִליָנה 

ָקְפצּו ַּגם ַהֵּפרֹות ָקְפצּו ִאָּתם. ֶזה ָהָיה ָּכל ָּכְך ַמְצִחיק...  

ִזְמַרת. "ַאָּתה ֹלא ַּתֲאִמין ֵאיזֹו ַהְפָּתָעה  ִנְעְנָעה אֹוִתי  "ָאִסיף, קּום!" 
ַמְמִּתיָנה ָלנּו ַּבִּמְטָּבח".

ָנַטְלִּתי ָיַדִים, ִצְחַצְחִּתי ִׁשַּנִים, ִהְתַלַּבְׁשִּתי ִּבְמִהירּות ְוַרְצִּתי ַלִּמְטָּבח. 
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ַעל ַהֻּׁשְלָחן ִחְּכָתה ָלנּו  ְּגִליַדת ּתּוִתים ְּבַׁשֶּמֶנת ּוָבֲאִויר ִנָּׂשא ֵריַח ֶׁשל 
ֶּפְנֵקְיְקס ַחִּמים. 

"ֵאיזֹו ָסְבָתא ְמַפֶּנֶקת!" ָקָראִתי ְוִחַּבְקִּתי ֶאת ַסְבָּתא. מממ... ֶזה ָהָיה 
ָטִעים. 

"ֵאיֹפה ַסָּבא?" ָׁשַאְלִּתי. 

"ַסָּבא ַּבַּפְרֵּדס" ָעְנָתה ָסְבָתא. 

"ֲאָבל... ֲאָבל... זֹו ְׁשַנת ְׁשִמָּטה". ַעְכָׁשו ָהִייִתי ְמֻבְלָּבל ְלַגְמֵרי.  

ָסְבָתא  ָאְמָרה  ַּבַּפְרֵּדס?"  עֹוֶׂשה  ַסָּבא  ָמה  ָאז  צֹוְדִקים.  ַאֶּתם  "אֹוי, 
ְוִחְּיָכה ֶאת ַהִחּיּוְך ֶׁשל ַסָּבא. 

"ּבֹוא ָנרּוץ ַלַּפְרֵּדס" ִהִּציָעה ִזְמַרת, "ֵיׁש ִלי ַהְרָּגָׁשה ֶׁשְּמַחּכֹות ָלנּו עֹוד 
ַהְפָּתעֹות". 

ִצְּיצּו  ְוַהִּצּפֹוִרים  ָנְׁשָבה  ֹּבֶקר  ֶׁשל  ְנִעיָמה  רּוַח  ֵריק.  ָהָיה  ַהַּפְרֵּדס 
ְמֻיָחד  קֹול  ָׁשַמְענּו  ַהַּפְרֵּדס  ּתֹוְך  ֶאל  ֶׁשִּנְכַנְסנּו  ְּכָכל  ֲאָבל  ְּבַעִּליזּות, 

ְוָנִעים. 

"זֹו ַהַּמְנִּגיָנה ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשַּסָּבא ְמַנֵּגן ְּכֶׁשהּוא לֹוֵמד ַּבֻחָּמׁש ַהָּגדֹול ֶׁשּלֹו 
ְּבַׁשָּבת ַּבֹּבֶקר" ָאְמָרה ִזְמַרת. 

ְּכֶׁשִהְתָקַרְבנּו עֹוד ְקָצת ָרִאינּו ֶאת ַסָּבא ְוֶאת ֲאדֹון ָעִסיס יֹוְׁשִבים ַעל 
ִּכְסאֹות ְּפַלְסִטיק ַּתַחת ָהֵעץ ַּבֵּצל ְולֹוְמִדים ּתֹוָרה. 

"ּבֹוִאי ִנְסַּתֵּתר ֵמֲאחֹוֵרי ָהֵעץ ְוַנְקִׁשיב ָלֶהם" ִהַּצְעִּתי. 

"ִּתְרֶאה ֵאיְך ֵהם ְׂשֵמִחים" ָאְמָרה ִזְמַרת. ֵהם ֶּבֱאֶמת ָהיּו ְׂשֵמִחים, ֵהם 
ָקְראּו ָּכל ָּפסּוק ַּבַּמְנִּגיָנה ְוָלְמדּו ֶאת ַהֵּפרּוׁש ֶׁשל ַהָּפסּוק. 

ְלֶפַתע ָרִאינּו עֹוד ָועֹוד ַחְקָלִאים ֵמַהּמֹוָׁשב, ַּגם ֵהם ֲחֵבִרים ֶׁשל ַסָּבא, 
לֹוְקִחים ִּכֵּסא, ִמְתַיְּׁשִבים ּוִמְצָטְרִפים ֶאל ַהִּלּמּוד. ְוָאז ִהִּגיַע ָהַרב ֹּכֵהן. 
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ֹלא  ֲאִני  ֲאָבל  ְלַדֵּבר  ֵהֵחל  ָהַרב  ִּכֵּסא.  לֹו  ְוִהִּגיׁשּו  ִלְכבֹודֹו  ָעְמדּו  ֻּכָּלם 
ֶנֱהֵניִתי ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהָּפִנים ַהְּׂשָמחֹות ֶׁשל  ֵהַבְנִּתי ְּכלּום, ּוְבָכל ֹזאת 

ַהּלֹוְמִדים. 

ַנֲחֹזר ְלַסְבָּתא ּוְנַסֵּפר ָלּה ֶׁשַּסָּבא ִּבְכָלל ֹלא עֹוֵבד ַּבַּפְרֵּדס, הּוא  "ּבֹוא 
לֹוֵמד ּתֹוָרה" ָאְמָרה ִזְמַרת.

"ֵיׁש ִלי ַהְרָּגָׁשה ֶׁשָּסְבָתא יֹוַדַעת. ִהיא ָרְצָתה ֶׁשְּנַגֶּלה ֶאת ֶזה ְּבַעְצֵמנּו" 
ָאַמְרִּתי. 

ֶׁשָהַרב  ָמה  ֶאת  ָּכמֹוָך  ְמִביָנה  ֹלא  "ֲאִני  ִזְמַרת.  ָרְטָנה  ִלי"  "ְמַׁשֲעֵמם 
אֹוֵמר".

"ַּגם ֲאִני ֹלא ֵמִבין. ֶזה ִלּמּוד ֶׁשל ְמֻבָּגִרים. ְּכֶׁשַהַּגֶּנֶנת רּוָחָמה ְמַלֶּמֶדת 
ֲאִני ֵמִבין ַהֹּכל!" 

ַעל  ִלְקֹּפץ  ֶלָחֵצר  ַנֲחֹזר  "אּוַלי  ִזְמַרת,  ְׁשֵאָלה  ַנֲעֶׂשה?"  ָמה  "ָאז 
ַהְּטַרְמּפֹוִליָנה אֹו ֶלֱאפֹות ִעם ָסְבָתא עּוגֹות אֹו..."

"ֲאִני יֹוֵדַע! ֲאַנְחנּו ְקַטִּנים ִמַּדי ְּכֵדי ִלְלֹמד ִעם ַהְּמֻבָּגִרים, ֲאָבל ֲאַנְחנּו 
ְיכֹוִלים ַלֲעֹזר ָלֶהם ִלְלֹמד". 

"ֵאיְך ַנֲעֹזר ָלֶהם ִלְלֹמד?" ִהְתַּפְּלָאה ִזְמַרת. 

ָלֶהם  ִיְהֶיה  ִאם  ְלִהְתַרֵּכז.  ָלֶהם  ְוָקֶׁשה  ְרֵעִבים  אֹו  ְצֵמִאים  ֵהם  "אּוַלי 
ִּכּבּוד ֶזה ְיַׂשֵּמַח אֹוָתם ְוֵהם ִיְרצּו ִלְלֹמד עֹוד ָועֹוד. ּבֹוִאי ָנִכין ָלֶהם ִמיץ 

ַּתּפּוִזים ַקר ְוָנִביא ָלֶהם עּוגֹות" ִהַּצְעִּתי ְּבִהְתַלֲהבּות.

ִזְמַרת ִנְדְּבָקה ַּבִהְתַלֲהבּות ֶׁשִּלי. ִהיא ָּכל ָּכְך ַאֲהָבה ֶאת ָהַרְעיֹון ֶׁשִהיא 
ָקְפָצה ִמִּׂשְמָחה. ַמֵהר ָקַטְפנּו ַּתּפּוִזים ְּבֵׁשִלים, ַרְצנּו ְלֵביָתם ֶׁשל ַסָּבא 
ְוַסְבָּתא, ָסַחְטנּו ֵהיֵטב ֶאת ָּכל ַהַּתּפּוִזים – ַעד ַהִּטָּפה ָהַאֲחרֹוָנה, ְוֶאת 
ְקדֹוִׁשים.  ֵּפרֹות  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ַהְּמֻיָחד.  ַהְּׁשִמיָטה  ְּבַפח  ָׁשַמְרנּו  ַהְּקִלּפֹות 

ַאֶּתם זֹוְכִרים? 
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ְּבעֹוד ַּכָּמה ָיִמים ָסְבָתא ַּתֲעֹטף אֹוָתם ְּבַׂשִּקית ְוַתְׁשִליְך ַלַּפח.  

ְוִהְכַנְסנּו  ְזכּוִכית  ְלַבְקּבּוק  ַהִּמיץ  ָּכל  ֶאת  ִּבְזִהירּות  ָׁשַפְכנּו  ָּכְך  ַאֵחר 
ֻקִּבּיֹות ֶקַרח. ָסְבָתא ָּכל ָּכְך ָׂשְמָחה ְּבָמה ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים, ִהיא ָנְתָנה 
ָלנּו ַמָּגׁש ָּגדֹול ְוֶׁשַפע ֶׁשל עּוִגּיֹות ְטִעימֹות. ִזְמַרת ִסְדָרה ֶאת ָהעּוִגּיֹות 

ַעל ַהַּמָּגׁש.  

ֶאת  ִיְׁשּתּו  "ֵאיְך  ָסְבָתא,  ָלנּו  ִהְזִּכיָרה  ּכֹוסֹות"  ָלַקַחת  ִּתְׁשְּכחּו  "ַאל 
ַהִּמיץ ְּבִלי ּכֹוסֹות?"  

אּוְּפס, ֶּבֱאֶמת ָׁשַכְחנּו. ָמה ָהִיינּו עֹוִׂשים ְּבִלי ָהֶעְזָרה ֶׁשל ָסְבָתא? 

ָׁשם:  ָהיּו  ְּתגּובֹות  ֵאילּו  ִהְתַּפֲעלּו.  ֻּכָּלם  ֵאיְך  ִלְראֹות  ְצִריִכים  ֱהִייֶתם 
"ְּגַדְלָיה, ֵאיֶזה ְנָכִדים ִּגַּדְלָּת", "ָאִסיף ְוִזְמַרת – ָּכל ַהָּכבֹוד. ָּתבֹואּו ָּכל 
יֹום", ַוֲאִפּלּו ָהַרב ֵּבֵרְך אֹוָתנּו: "ְּכֵׁשם ֶׁשְּזִכיֶתם ְלַׂשֵּמַח לֹוְמֵדי ּתֹוָרה ָּכְך 

ִּתְגְּדלּו ְּבַמֲעלֹות ַהּתֹוָרה".

ְוָדַאג  ַהֲחֵבִרים  ֵּבין  ִהְסּתֹוֵבב  הּוא  ְמֻאָּׁשר.  ֲהִכי  ָהָיה  ַסָּבא  ְוַסָּבא? 
ֶׁשֻּכָּלם ִיְגְמרּו ֶאת ַהִּמיץ ֶׁשַּבּכֹוסֹות ַעד ַהִּטָּפה ָהַאֲחרֹוָנה – "ֵאּלּו ֵּפרֹות 

ְקדֹוִׁשים" ָאַמר. 

ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל  ִלי  ְוֵיׁש  ַהַּבְיָתה  אֹוָתנּו  ָלַקַחת  ָּתבֹוא  ִאָּמא  ְמַעט  עֹוד 
ָיבֹוא  ַאָּבא  ַּגם  ְואּוַלי  ְוַלֲחֵבִרים,  ַלַּגֶּנֶנת רּוָחָמה  ַּגם  ָלּה.  ְלַסֵּפר  ְּדָבִרים 
ְׁשַנת  ִהיא  ְמֻיֶחֶדת  ָׁשָנה  ֵאיזֹו  ֵהיֵטב  יֹוֵדַע  ֶׁשֲאִני  ְוִיְׁשַמע  ֵמַהָּצָבא 

ַהְּׁשִמָּטה. 

ה', ַּתֲעֶׂשה ְּבַבָּקָׁשה ֶׁשַאָּבא ַיְפִּתיַע ְוָיבֹוא ְלִבּקּור.

הצעות לשיח 

איזו מתנה שנת השמיטה מזמנת לנו? 
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במה דומה השמיטה לשבת? 

מדוע לדעתכם התורה משמחת? 

יש לכם עוד  איך עזרו זמרת ואסיף ללימוד התורה? האם 
רעיונות לעזרה דומה? 

האם גם ילדים בגן יכולים ללמוד תורה? מה ילדים יכולים 
ללמוד מתוך התורה? )סיפורי תורה ופרשת שבוע, חזרה על 

פסוקים, סיפורי צדיקים( 

הצעות ללימוד ולפעילות 

נושא אהבת תורה. 

התורה משמיים. 

מעלת לימוד התורה. 

נזמין סופר סת"ם לגן. 

נבקר בבית כנסת ונראה את ספרי התורה שבהיכל.

נזמין רב לגן שיעביר שיעור תורה.

סיום  או  פרשה  סיום  לקיים  שנוכל  כך  הזמן  את  נתכנן 
של  לכבודה  מכובדת  מסיבה  ההורים  עם  נחגוג  חומש. 

תורה.
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אסיף וזמרת לומדים הלכות שבת )הארץ( 

ביעור פירות שביעית:

באחד הימים קרה משהו מוזר ברחבת בית הכנסת. בסוף התפילה 
הגיע אפרים עם ארגז מיץ ענבים של אוצר בית דין וקרא: "באתי 
לקיים מצוות ביעור פירות שביעית. כל אחד יכול לקחת בקבוקים 

מהארגז". 

אבא הסביר שמצוות ביעור פירות שביעית חלה כאשר כל הפירות 
להפקיר,  מצווה  יש  הענבים  תמו  שבכרם  ומאחר  מהעץ,  נקטפו 
כלומר להוציא מהבית את מיץ הענבים שנעשה מפירות שביעית. 

אסיף וזמרת התבוננו בנעשה. רוב האנשים הודו לאפרים ואמרו 
שאין להם צורך במיץ ענבים. היו כמה אחדים שלקחו בקבוקים, 

אבל עדיין נותרו בקבוקים רבים בארגז. 

זכו  רואה שנשארו בקבוקים שלא  "אני  זמן אמר אפרים:  כעבור 
ושב  הארגז  את  ולקח  מההפקר",  אזכה  אני  אז  האנשים,  בהם 

לביתו.  

רוצה  לא  "התורה  המתפללים.  אחד  אמר  מיוחדת"  מצווה  "איזו 
מותר  אז  הפקר  הם  שביעית  שפירות  שבגלל  יחשבו  שאנשים 
לקחת עוד ועוד, לכן היא מצווה להפקיר את הפירות גם מהבית 

ברגע שאין עוד פירות במטעים".
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הצעות ללימוד ופעילות 

הסתפקות במועט. לקחת רק מה שאני צריך. 

כשמדובר  בעיקר  העיניים.  לפי  ולא  הבטן  לפי  לאכול 
בממתקים. 

להתחשב באחרים. לקחת לעצמי ולהשאיר לאחרים.  
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יחידה 6 – קדושת שביעית  

 
מאז חורבן הבית והעדר הטהרה מישראל נעדרו גם מרבית הקדושות, 
מפגש  הוא  שביעית  פירות  עם  המפגש  וקורבנות.  טהרות  תרומות, 
נדיר שלנו עם מאכלים שיש בהם קדושה הלכתית. כיום, כשמרבית 
הציבור אינו חקלאי, פירות שביעית הם לא פעם הנוכחות היחידה של 
מצוות השמיטה בחיי רבים. ביחידה זו נייקר בעיני ילדי הגן את פירות 

השביעית.

מטרות 

הילדים ייפגשו עם המושג 'קדושה' 

הילדים יפנימו את הערך הנעלה שבאכילת פירות שביעית. 

סיפור
ֶּפֶרק 6 – ֵּפרֹות ְקדֹוִׁשים

לגננת: נספר בקצרה מה שסופר עד כה – אסיף וזמרת ראו את 
סבא וכל חבריו החקלאים לומדים תורה בפרדס, הם סייעו להם 
והביאו כיבוד ולמדו על מעלת שנת השמיטה שבה יש לעובדי 

האדמה פנאי לעסוק בתורה.
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ַסָּבא  ֶׁשל  ַהַּבִית  ְלַיד  ַּבֲחָנָיה  ָעְצָרה  ִאָּמא  ֶׁשל  ָהֲאֻדָּמה  ַהְּמכֹוִנית 
ּוִביֵדיֶהם  ַהִּתיִקים  ְּבָיֵדינּו  ֶלָחֵצר,  ְוַסְבָּתא  ַסָּבא  ִעם  ָיָצאנּו  ְוַסְבָּתא. 

ַאְרַּגז ַּתּפּוִזים. 

"ִּתְראּו, ִמיֶׁשהּו יֹוֵׁשב ַעל ַיד ִאָּמא" ָקָראִתי. 

ֵאָליו  ְוַרְצנּו  ַיַחד  ָקָראנּו  ִזְמַרת. "ַאָּבא!"  ָקְרָאה  ְּבַמִּדים"  ָלבּוׁש  "הּוא 
ְלַקֵּבל ִחּבּוק. 

ְוִאָּמא  ַאָּבא  ֶאת  ְוִׁשְּדָלה  ָסְבָתא  ָׂשְמָחה  ֶנְהֶּדֶרת"  ַהְפָּתָעה  "ֵאיזֹו 
ְלִהָּכֵנס ְלִבּקּור ָקָצר. 

ֶׁשּיֹוֵתר  ַּכָּמה  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ְוהּוא  ְקָצָרה  ֻחְפָׁשה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָאַמר  ַאָּבא 
ְוַאָּבא  ּוְלִהְתָראֹות,  ְוָׁשלֹום  ּתֹוָדה  ָאַמְרנּו  ְוַהְּיָלִדים.  ִאָּמא  ִעם  ַּבַּבִית 
ִהְכִניס ֶאת ַאְרַּגז ַהַּתּפּוִזים ְלָתא ַהִּמְטָען. עֹוד ִחּבּוק ְועֹוד ּתֹוָדה, ְוהֹוּפ 

– ֲאַנְחנּו ַּבֶּדֶרְך ַהַּבְיָתה. 

ֶׁשל  קֹולֹו  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  ִצְלֵצל.  ַאָּבא  ֶׁשל  ַהֵּטֵלפֹון  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ַאֲחֵרי 
ַסָּבא ּבֹוֵקַע ֵמַהִּדּבּוִרית. "ָׁשַכְחִּתי ְלַהְזִּכיר ּוְלַהְזִהיר. ַהֵּפרֹות ֶׁשְּבַאְרָּגז 
ְקדֹוִׁשים ִּבְקֻדַּׁשת ְׁשִביִעית! ָאִסיף ְוִזְמַרת ְּכָבר ַיְסִּבירּו ָלֶכם ְּבִמְקֶרה 

ֶׁשְּׁשַכְחֶּתם... ָחה ָחה ָחּה".  

ֻמְכָרח  ֲאִני  ְקדֹוִׁשים?  "ֵּפרֹות  ֵאֵלינּו.  ּוָפָנה  ַהִּׂשיָחה  ֶאת  ִסֵּים  ַאָּבא 
ְלַקֵּבל ֶהְסֵּבר". 

ָמה  ָּכל  ֶאת  ּוְלַהְסִּביר  ַלֲענֹות  ְּכֵדי  ַהֶּפה  ֶאת  ֶׁשָּפַתְחִּתי  ִלְפֵני  ֲאָבל 
ֶׁשָּלַמְדִּתי ִמַּסָּבא ְוַסְבָּתא – ֶׁשִּבְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ַהֵּפרֹות ֶׁשל ה' ְוָלֵכן ֵהם 
ְקדֹוִׁשים, ְוֶׁשָּצִריְך ִלְׁשֹמר ֶׁשֹּלא ֻיְׁשֲחתּו, ִאָּמא ָׁשֲאָלה: "ָמה ֶזה ִּבְכָלל 

ָקדֹוׁש?"  

ָקדֹוׁש,  ֶזה  ָמה  ְלִאָּמא  ַנְסִּביר  ֵאיְך  ָעֶליָה.  ַוֲאִני  ָעַלי  ִהְסַּתְּכָלה  ִזְמַרת 
ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא ְּבִדּיּוק יֹוְדִעים? 

"ְּתנּו ִלי ֻּדְגָמאֹות ַלְּדָבִרים ְקדֹוִׁשים" ִנָּסה ַאָּבא ַלֲעֹזר. 
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"ַהַּׁשָּבת ִהיא ְקדֹוָׁשה" ָאְמָרה ִזְמַרת. 

"ַּגם ֵסֶפר ּתֹוָרה הּוא ָקדֹוׁש, ְוַגם ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש" הֹוַסְפִּתי. 

"ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ְקדֹוָׁשה" ָאְמָרה ִזְמַרת.

"ְוַאל ִּתְׁשְּכחּו ֶׁשה' הּוא ָקדֹוׁש" ָאַמר ַאָּבא. 

"ָאז ָמה ֶזה ָקדֹוׁש?" ָׁשֲאָלה ׁשּוב ִאָּמא.

"ָקדֹוׁש ֶזה ְמֻיָחד" ָאַמְרִּתי. 

ַהְּקדֹוִׁשים  ַהְּדָבִרים  ֵּבין  ֶהְבֵּדל  ֵיׁש  ַהְּׁשָאר.  ָּכל  ְּכמֹו  ֹלא  ֶזה  "ָקדֹוׁש 
ַלְּדָבִרים ָהְרִגיִלים", ָאְמָרה ִזְמַרת. 

"ּוִמי קֹוֵבַע ָמה ָקדֹוׁש ּוָמה ֹלא?" ָׁשֲאָלה ִאָּמא. 

ׁשּוב ִהַּבְטנּו ֶזה ָּבֶזה. ִמי? ְוָאז ִּפְתאֹום ָיַדְעִּתי ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ֲאָבל ֹלא 
ָהִייִתי ָּבטּוַח. 

ַמָּזל ֶׁשַאָּבא ִהְסִּביר: "ה' קֹוֵבַע. הּוא ִהְבִּדיל ֶאת ַהַּׁשָּבת ִמְּׁשָאר ַהָּיִמים 
ְוָלֵכן  ָהַעִּמים,  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ִהְבִּדיל  הּוא  ְקדֹוָׁשה.  ִהיא  ְוָלֵכן 
ֲאַנְחנּו ַעם ָקדֹוׁש. ַּגם ֶאת ָהָאֶרץ ֶׁשָּלנּו הּוא ָּבַחר ִמָּכל ָהֲאָרצֹות, ְוָלֵכן 
ָהָאֶרץ ְקדֹוָׁשה. ְוֶאת ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ִהְבִּדיל ִמְּׁשַאר ַהָּׁשִנים – ְוָלֵכן ֵיׁש 

ְקֻדָּׁשה ַּבֵּפרֹות ֶׁשל ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה".

ַהַחָּלה  ְלָמָׁשל  ְּכמֹו  ְקדֹוִׁשים,  ְּדָבִרים  עֹוד  "ֵיׁש  ָאְמָרה:  ְוִאָּמא 
ֶׁשַּמְפִריִׁשים ַלֹּכֵהן ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים".

ַהָּבֵצק  ֶאת  עֹוֶטֶפת  ֶאת  ַחָּלה  ַמְפִריָׁשה  ְּכֶׁשַאְּת  ֶזה  ִּבְגַלל  ָאז  "ָאה... 
ֵמַהְּתרּוָמה?"  ְוֹיאַכל  ִיְתַּבְלֵּבל  ֹלא  ֶאָחד  ֶׁשַאף  ְּכֵדי  ַׂשִּקּיֹות,  ִּבְׁשֵּתי 

ָׁשֲאָלה ִזְמַרת.

ִאָּמא ֵהִעיָפה ַמָּבט ַּבַּמְרָאה ַהִּקְדִמית ְוִחְּיָכה. ֶזה ָהָיה ִסיָמן ֶׁשִּזְמַרת 
ָצְדָקה. 

"ְּכֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ַהֹּכֵהן ִקֵּבל ְּתרּוָמה ַּגם ֵמַהֵּפרֹות. ַהְּתרּוָמה 
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ָהְיָתה ֹקֶדׁש ְוָאסּור ָהָיה ֶלֱאֹכל ִמֶּמָּנה ְּפָרט ַלֹּכֵהן" הֹוִסיף ַאָּבא. 

"ִּבְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ַהֵּפרֹות ְקדֹוִׁשים ּוְלֻכָּלם ֻמָּתר ַוֲאִפּלּו ִמְצָוה ֶלֱאֹכל!" 
ָקָראִתי ְּבִהְתַּפֲעלּות. 

ָׁשָנה  ֵאיזֹו  "ְרֵאה  ְּדָבַרי.  ַעל  ָׂשֵמַח  ֶׁשַאָּבא  ִלי  ִנְדֶמה  ָהָיה  "ְּבִדּיּוק", 
ֶנְהֶּדֶרת, ָׁשָנה ֶׁשָּבּה ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ָיכֹול ֶלֱאֹכל ֹקֶדׁש". 

ֶׁשָּלנּו  ַלַּבִית  ָהַאְרָּגז  ֶאת  ְלַהֲעלֹות  ְלַאָּבא  ָעַזְרִּתי  ַהַּבְיָתה  ְּכֶׁשִהַּגְענּו 
ַּבּקֹוָמה ָהְרִביִעית. ַהַּתּפּוִזים ַהְּקדֹוִׁשים ִנְראּו ִלי ֲחׁשּוִבים יֹוֵתר ֲאִפּלּו 

ִמַּמְטְּבעֹות ָזָהב. ַעְכָׁשו ַמָּמׁש ָרִציִתי ֶלֱאֹכל ַּתּפּוז ָקדֹוׁש. 

ּוֶמה ָעִׂשיִתי ִעם ָּכל ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּגְרִעיִנים? 

ַאֶּתם ָּבטּוַח ְּכָבר יֹוְדִעים!

הצעות לשיח 

מה זה קדוש? 

אילו דברים קדושים אתם מכירים? 

יותר  חשובים  לי  נראו  הקדושים  "התפוזים  אומר:  אסיף 
תפוז  לאכול  רציתי  ממש  עכשיו  זהב.  ממטבעות  אפילו 
קדוש". מה אסיף מרגיש? מדוע התפוז נראה לו חשוב יותר 

ממטבע זהב? הצעות ללימוד ופעילות 

הבאים  )מאכלים  תרומה  מהי  נלמד   – במקדש  תרומה 
ונאכלים  כהונה  ממתנות  כחלק  לכהן  שניתנים  מהצומח, 
פירות  שביעית:  שבפירות  המיוחד  את  נדגיש  בטהרה(, 
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שחלה עליהם קדושה וכולם יכולים לאכול.     

ומועדים(,  )שבת  הזמן  קדושת   – שונות  בקדושות  נעסוק 
קדושת המקום, קדושת עם ישראל, שבת קודש.

קדושת השבת, קידוש על היין, לימוד תורה, תהלים לילדים 
בשבת, עונג שבת.

השמחה בשבת – נלמד זמירות שבת. מאכלי השבת – נכין 
עם הילדים עוגה/חלות לכבוד שבת. 

שכל  מתכונים  בה  נכתוב   – לשבת  מתכונים  חוברת  נכין 
ילד יביא מהבית ונוסיף תמונות של הילדים. שבת מנוחה – 
משחק 'עבודה'-מנוחה' – כשהגננת אומרת מנוחה יושבים 

ובמילה עבודה נעים בגן. 

של  ואימהות  אבות  כולם  שבה  חגיגית  שבת  קבלת  נקיים 
שבת. 

נלמד יחד דבר תורה לשולחן שבת. 

קדושת ארץ ישראל – נכיר מקומות בארץ. נציג את מפת 
ארץ ישראל ונסמן מקומות יישוב מוכרים, מקומות שסבא 
נרחיב על הארץ המובטחת, ארץ שה'  גרים בהם.  וסבתא 
)"ארץ  עליה  צופה  תמיד  שה'  ארץ  ישראל,  לעם  רק  נתן 
אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה"(, ה' משגיח במיוחד על עם 

ישראל בארץ ישראל. נלמד שירי ארץ ישראל. 

נספר על נבואה והשראת שכינה בארץ ישראל. 

לאברהם,  ה'  הבטחת  קדוש,  עם   – ישראל  עם  של  ייחודו 
הברית של ה' עם עם ישראל, תפקידו של עם ישראל. 

יש נשמה קדושה, בזכות הנשמה  יהודי  – בכל  נשמה קדושה 
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אנחנו קרובים לה', כשיהודי קרוב לה' הוא מרגיש שמחה גדולה. 

מהגן  מתנות   נכין  ישראל.  אהבת  על  כך  מתוך  נלמד 
פרחים  לשומר/מאבטח,  'תודה'  שלט  למשל  לקהילה, 

לוותיקי הקהילה. 

אסיף וזמרת לומדים הלכות שבת )הארץ( 

יום אחד הגיע לביתם של אסיף וזמרת שריף השכן.  

שריף אינו יהודי. הוא דרוזי ומתגורר בשכונה, וכולם מזמינים אותו 
אסיף  מגיע,  ששריף  פעם  בכל  מקולקלים.  דברים  ולתקן  לשפץ 
וזמרת מגישים לו מים קרים לפני שהוא מתחיל לעבוד ומים קרים 
כשהוא מסיים את העבודה. שריף מלטף את ראשם ומודה להם 

בחיוך.

"אולי היום ניתן לשריף מיץ תפוזים מהפרדס של סבא" אמר אסיף 
לאימא. 

אימא הסבירה שבגלל שפירות שביעית הם פירות קדושים אסור 
למי שאינו יהודי לאכול מהם. ואפילו לאדם נחמד כמו שריף. רק 
ישראל  ארץ  מפירות  לאכול  יכול  קדוש,  עם  שהוא  ישראל,  עם 

הקדושים בקדושת שביעית. 



הצעות ללימוד ופעילות 

נלמד את ברכת התורה: "ָּברּוְך... ֲאֶשׁר ָּבַחר-ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים 
ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו. ָּברּוְך ַאָּתה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה".

ה' בחר בעם ישראל ונתן לנו את התורה. יש לנו זכות להיות 
עם נבחר וחובה לקיים את מצוות ה'. 

נלמד את השיר / נצפה בריקוד אשר בחר בנו.
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