
 

        

 

 

 בס"ד 

1 



 תשפ"ב סימן שנת השמיטה ב  -תחרות יצירה תורנית 

 ו,ט'( )דברים ט" ...""קרבה שנת השבע, שנת השמיטה

 

  תורת חייםת, שחרטה על דגלה להפוך את "ברשת אמי 'תורת חיים ' תחרות היצירה התורנית הינה חלק מפעילות

ת  מזמינה א ד"החמ וףובשית ת המר רחובות"אמי קרית החינוךת בהובלת  "רשת אמי. לב הפועם של הרשתל

ב מכלל בתי הספר בארץ, ליטול חלק במיזם של כתיבת עבודות יצירה תורנית, העוסקים  "י -'כיתות ז תלמידי 

מעמיד על נס את ערכה של היצירה האישית והחתירה למצוינות   המיזם  .בחיבור שבין התורה למציאות חיינו

 במרחבי הקודש.  

 

 : ם הבאיםהתלמיד יוכל לבחור אחד מהנושאיהשנה 

 במסלול הלכתי בלבד  -של התלמיד לחיים האישייםבחירת שאלת חקר תורנית המיוחסת  -אישי נושא  •

 במסלולים הלכתי, אמוני או אומנותי  -הבעל"ט   נושא הרלוונטי לשנת השמיטהבחירת   -נושא השמיטה •

   

 : לבחירתכם ליםמסלו  3ם לכם צעימו השנה ונה, לראש

 

 

 

 

 

 

 המטרות

 ורה תב  מקהוהע עיון •

 ד וחתירה למצוינות תורנית ומדעית עידו •

 יות ירת ויצ סקרנותח תו יפ,  כתיבה עידוד •

 

 פרסיםה

 יזכו בפרס כספי זהה: דות המצטיינותשש העבו

  ₪  1000 -המלווה ה₪      פרס למור 1500  -ה/פרס לתלמיד

 

 

  

אמוני -שקפתימסלול ה  
אמונית כתיבת שאלה   

 בנושא השמיטה 

לכתי מסלול ה  
נושאב הלכתיתשאלה כתיבת   

החיים האישיים /השמיטה  

אומנותי ול מסל  
פרוזה /שיר/סיפורכתיבת   

 בנושא השמיטה 
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 השמיטה  הנוגעים לשנת לנושאיםדוגמאות 

 י ותמנואמסלול  וניאמ -השקפתימסלול   מסלול הלכתי 

  האיסורים שליישום   •

קלאיות  המלאכות הח

בשנת שמיטה בחקלאות  

 המודרנית 

מצוותיה,    –השמיטה  •

  ה וטעמיה אצלותיהלכ

 שאינם חקלאיים  צרכנים 

פירות שיש בהם קדושת   •

ת בציבור שאינו  שביעי

ת שביעית  מודע להלכו

פחתית  משרה, שמחה )מכי

 וכד'(

  יישום כיום של מצוות •

או  \ים ושמיטת כספ 

  רותחב קים,בנ -ל וזברופ

 ד' מסחריות, וכ

 

חינוך למידות טובות   •

 בשנת השמיטה 

כיצד שנת השמיטה   •

הקשר בין  מעמיקה את 

 האדם לבורא עולם? 

  -בשנת השמיטה החקלאי  •

 מודדות, חזון ומעשה תה

 

  ראה - בנושא שמיטה שירים •

שרים  קישור הבא:ב דוגמאות 

   ספריא-שמיטה

א וש בנ זהפרו/יםקצר סיפורים •

קיום מצוות   -השמיטה

, השמיטה למרות הקשיים שבה

ברכת ה' לחקלאים שומרי  

תפילה לקב"ה, מכתב , השמיטה

 וכד'  לחקלאי

 

 

 

 השמיטה   בנושא וחומרי עזר למקורות מידע יםרקישו

 הרב ד"ר יוחאי רודיק  -סוד השמיטה" ב" •

 הרב שמואל כ"ץ    -תתיבת עבודולהוראה ולכ  -שנת השמיטה ביבליוגרפיה בנושא •

 נים  מאגרי מידע וסרטו רי למידה, מאמריםומח  אובאתר תמצ -"דמנהל החימ  באתר וון חומריםמג •

 ספרי בתי ה אתר רבנשמיטה ב •

 והארץ   מכון ומדרשת התורה -טה יעור בנושא השמיחומרי עזר ומערכי ש  •

 חומרי עזר על שמיטה באתר תלמוד תושבע"פ  •

 

 

https://www.sefaria.org.il/sheets/217395?lang=bi
https://www.sefaria.org.il/sheets/217395?lang=bi
https://drive.google.com/file/d/1Wx9tS4XsldsshFjFgnD4csIqsvbxJdSF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/155HJSJui-oSGioUFdfGX_r--YRWgXIEu/view?usp=sharing
https://edu.gov.il/sites/Hemed/main/shmita/Pages/homepage.aspx
http://halachayomit.com/rabasshemita.html
https://www.toraland.org.il/%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%94/%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%a2%d7%96%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%94/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/shmita/Pages/hp.aspx
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   התהליך

 

 :דרך עשהי י לאחד המסלוליםרישום 

 מה לתחרות הרש קישור  

 22.10.21  בפ"תש ט"ז חשווןאריך תעד  שה ייע  הרישום

 הדרישות שיהיה אחראי לביצוע תהליך העבודה ע"פמורה  יווי של תמיכה ול -תחרותתנאי סף להשתתפות ב

 

 

 

 

 

  (12.21.6-' טבתב עד  .2111.29-ליו)כ"ה כס בחופשת חנוכה הגשת טיוטא/ראשי פרקים/ביבליוגרפיה  -תרשו

   l.comasafsiri@gmai לאימייל 

 ( לשדרוג העבודהמקצועית ואישית בלו הכוונה יקחו את הטיוטא התלמידים שישל)

 

 

 

  l.com@gmaiasafsiri    מייללאי ע"י שליחה    22.2.22  בפ"תש  א'אדר  אכ" עד תאריך העבודה  שתהג

 

 

 

 צורף המחוון המ בודות לאוריבחן את העחבר שופטים 

 

 

 בחודש סיוון יתקיים שזוכים  הוהכרזה על  שיא  יום 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMhzu00MFKVCeIZ8JQGdYoxuNkB7HQGY5P8qAVxCHw8n3fTg/viewform?usp=sf_link
mailto:asafsiri@gmail.com
mailto:yetziraamit@gmail.com-
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 מסלולים הלכתי ואמוני  -דרישות טכניות

 ם  ילמי 0030-0040:  היקף העבודה

    markisiNאו    avid D: גופן

 נק'       14  :ןגודל גופ

    : שורה וחצי      חרוו

 pdfאו  word: ובץסוג הק 

 

 

 ות התחראתר 

 א:הב  .  באתר זה תוכלו לקבל את המידע .amit.org.il/toranit/http://www  אתר שכתובתו  כםלשימוש

 התחרות אודות פרטים  •

   רפרויקט חקמידע והכוונה ליצירת  •

 ודמותעבודות זוכות משנים ק  •

 דהשל נושאים לעבודוגמאות  •

 ות תלמידים מהתחרות וי חו סרטונים של •

 פרטים ורישום לתחרות  •

 

 וועדת שיפוט 

 י הדת תלמוד תושבע"פ בחינוך  מפקח מרכז על הוראת  -ןדהרב ד"ר יהודה זול

   חינוך הדתיבמפמ"ר מחשבת ישראל  -קהרב ד"ר יוחאי רודי

 "ד רות חמכה ארצית ספמדרי -ה לרנר גב' חנית

 אמי"ת  לה הרוחנית ש וחבר המועצ 'אמי"ת אורות שאול' ההסדר יבת ראש יש -רלובל שהרב יו

    אופקים-ןמודיעי  'יר הראלמא'ראש ישיבת ההסדר  -הרב אליעזר שנוולד

 

 comgmail.afsiri@as     5372060-050 התחרותרכז   -סירישמה ניתן לפנות לאסף טים והרלפר

           

!!!חה והנאה למשתתפיםהצלאיחולי   
                                                                     

 שלום -ד בראלע                            דני רהט רמ            אסף סירי                              רפי מימון                      
 תורת חיים  ראש תחום      ואסטרטגיה      חינוך סמנכ"ל          תחרות רכז         ינוך    מנהל קריית הח               

 ברשת אמי"ת                             ת רשת אמי"ב                 ורניתיצירה ת                 ראמי"ת המ                     

 

http://www.amit.org.il/toranit/
mailto:asafsiri@gmail.com
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 כתי ל הלמסלומחוון 

 , תאריך הגשה "סשם ביה  מורה מלווה,שם  ,ה/ ם התלמידשודה, נושא העב שער

 
 

שנת  ת קופלתאו   של התלמיד לחיים האישייםהשאלה התורנית מיוחסת  ונטיותרלו

 השמיטה 

 

10% 

שאלת החקר וגוף 

 העבודה

 5%  ממוקדתה ובצורה בהירחקר השאלת  הצגת (א

 50% התורנייםות המקורת וניתוח רסקי (ב

ידע  ש במקורות מ שימו רות כנדרש,ר מקופ שילוב מס -המידע ורותמק (ג

, דיון שיטתי ויסודי  ם, שו"ת, מאגר תורני וכו'()ספרי  מגווניםמשמעותיים ו

    15%במקורות  

 

70% 

 ר קמענה לשאלת הח תוך מן הדיון בצורה שיטתית ואיכותית הסקת מסקנותא(  ציהרפלקסיכום ו

 א זהבנוש לבחירהיע  הצגת המנ ב( 

   יו מהעבודהקח אלותובנה שהתלמיד ל  ג( 

 ות, קשיים ודרכי התמודדות של תהליך הכתיבה ואיתור המקוראור קצר תי ד( 

 

10% 

ביוגרפיה 

 וביבליוגרפיה

  התורניים והכלליים עליהם הסתמכתםידע  מקורות המ  פירוט א( 

 בכתיבה תקינה ות ההפניות למקור ב( 

 ודה ית בסוף העבגרפ ביבליורשימה   (ג

 

5% 

העבודה,    מבוא, גוףשער, תוכן עניינים, דה עיונית )ת עבו בכללי כתיבמידה ע א(  ומבנה צורה

 ( סיכום ורפלקציה, ביבליוגרפיה

 ה עבוד ת לכתיבת הטכניו ב(  עמידה בדרישות ה

 רישום נאות של כותרות וכותרות משנה  ג( 

  תקין ם וניסוח לשונייליאוצר מ ד( 

 ת ואסטטי קפדת מו הגשה ה( 

 

5% 

תייעצות עם  ה

 ניתת תורורב/דמ

או איש מקצוע   כררב מו ,ייעצות עם דמות תורניתהחקר תוך הת שאלת מענה ל

 בתחום 

 בונוס 

 נק'    5
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   אמוני-השקפתימחוון מסלול 

  , תאריך הגשה שם ביה"ס שם מורה מלווה, ,שם התלמיד/הנושא העבודה,  שער

של עובד   לעולמוחסים נת השמיטה המתיילהיבטים רעיוניים של ש  תייחסמר אממה רלוונטיות

 ט פר בכלל והתלמיד ב 'ה

 

10% 

נושאים  יותר מהאו   מקורות העוסקים באחדציג במהלך עבודתו מגוון מהתלמיד  (א גוף העבודה

 הבאים: 

 התייחסות לשמיטה באופן כללי   •

 ין אדם למקום )כגון אמונה( התייחסות למצוות שב •

 ידות קשר של עבודת המצוות שבין אדם לעצמו בה יחסות למתיה •

 ות בנושא שבין אדם לחבירו התייחס •

הטבע  יחסות לנושא שבין אדם לטבע ולבריאה )הן בהקשר של תיה •

 רט(י בפ בכלל והן בהקשר של א" 

 

( וניתוח  50%גוף העבודה יורכב מציטוט מקורות תורניים המתייחסים לנושא ) (ב

 ( 20%ורות )מקהוהסבר של כל אחד מ 

 

70% 

סיכום 

 הורפלקצי

 

 

 נושא זהב חירהיע לבהצגת המנא( 

   אמץ לעצמו מהעבודהמ (  תובנות שהתלמידב

 ות התמודד דרכיהכתיבה ואיתור המקורות, קשיים ואור קצר של תהליך  (  תיג
10% 

ביוגרפיה 

 וביבליוגרפיה

 ה ההפניות למקורות בכתיבה תקינ (א

 העבודה ף ו ביבליוגרפית בסרשימה (  ב

 

5% 

גוף העבודה,  , מבואת )שער, תוכן עניינים, עיוני  עבודהדה בכללי כתיבת עמיא(   ומבנה צורה

 ( סיכום ורפלקציה, ביבליוגרפיה

 בודה ת העב(  עמידה בדרישות הטכניות לכתיב

 רישום נאות של כותרות וכותרות משנה   ג(

  וני תקיןאוצר מילים וניסוח לש ד(  

 טטית אסו הגשה מוקפדת ה(  

5% 
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   מחוון מסלול אומנותי 

 שער

 

שם   שם מורה מלווה, ,יד/הם התלמש, יצירהנושא ה 

 תאריך הגשה  ,ה"סבי
 

 מרכיבי התוכן

 

 

 

 תית כתיבה משמעוא( 

  העמקה -הנת השמיט לתקופת שמיוחסת  היצירה ב( 

תקופת השמיטה, ברעיונות, בנושאים/  נושא ב

 בדילמות העולים ממנה 

   דמותאם לרוח החמ"ג( 

 

45% 

מקוריות בחשיבה  

 בהובכתי

 

 בכתיבה  יד מגלה מקוריותהתלמ

 
10% 

 כתיבה איכויות 

 

 

 

 

 

 תיקנית  לשונית  שפה א( 

 פיסוק והיעדר שגיאות כתיב( ב

הכתיבה   תסוג  -בחירת צורה התואמת את התוכן ( ג

  ומאפייניה כתובים היטב ומשרתים את התוכן

בית  יד לשוני ובלשון פיגורט שימוש בריבו ,הנבחר

 פי היצירה בהתאם לאו 

45% 

 

 


