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זכות גדולה היא 
שאנו לומדים 
ומקיימים את 

מצוות השמיטה



מצווה שמגיעה אחת ל-7 שנים●
לא מכירים את נושא החקלאות●
הנגשת והתאמת החומרים ●

האתגרים בשדה החינוכי



שנת שמיטה מבורכת
עמיחי נחשוני - רב בית הספר חמ"ד אגמים אשקלון

"ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ" (ויקרא כה, ד)

אנו זוכים לקיים בארץ ישראל את מצוות השמיטה אחת לשבע שנים. שורשים רבים יש למצווה זו: 
אמונה בבריאת העולם, בטחון בה', עזרה לעניים, קניית מידת הוותרנות והענווה, אחדות, שוויון 

ועוד…
 

על מקיימי השביעית כהלכתה כותב המדרש:  'גבורי כח עושי דברו' (תהלים ק"ג,כ') ממשיך 
המדרש ואומר: "במה הכתוב מדבר? אמר ר' יצחק: בשומרי שביעית הכתוב מדבר. בנוהג שבעולם 
אדם עושה מצוה ליום אחד, לשבת אחת, לחודש אחד. שמא לשאר ימות השנה?! וזה, רואה שדהו 

בור (=שומם), רואה כרמו בור, ונותן מס ושותק. יש לך גבור גדול מזה?"
 

בסיעתא דשמיא ובהודאה גדולה לה' יתברך, זכינו להוציא חוברת זו המלווה בתרשימים, תמונות 
ודוגמאות, אשר יהוו בסיס והזדמנות להעשיר ולהשביח באופן חוויתי את לימוד מצוות השמיטה. יהי 
רצון שנזכה בעז"ה שחוברת זו תשמש לעזר רב לרבני בתי הספר, מחנכים, מורים, הורים ותלמידים.

מצגת זו, נועדה ללוות מורים ואנשי צוות בהעברת החומר לתלמידים.

* בתי ספר שיעשו שימוש בחוברת או במצגת אשמח שישתפו על ידי תמונות, תגובות והארות 
amichaigw@gmail.com : באימייל

הקדמה

mailto:amichaigw@gmail.com


התמקדות שנתית - שמיטה תשפ"ב  (בעז"ה עד פסח)

מהי מצוות 
השמיטה? 

(עמוד 15)

טעמי מצוות 
השמיטה 

(עמוד 12)

מלאכות 
המותרות 
והאסורות 

בשנת השמיטה 
(עמ' 16-17)

פתרונות 
הלכתיים 
בשמיטה
(עמ' 18-19)

עציצים בבית 
ובחצר

(עמ' 24-29)

קדושת שביעית 
והטיפול 
בשאריות 

שביעית
(עמ' 30-34)



לקראת סוף השנה (בעז"ה לאחר חופשת הפסח)

מצוות שמיטת 
כספים + 

כתיבת פרוזבול 
(עמ' 10-11)

מצוות הקהל 
(עמוד 10)

* ישנם נושאים כגון: איסור ספיחין ומצוות ביעור פירות שביעית המובאים בחוברת, אך אינם מופיעים במצגת המלווה. כל מוסד חינוכי 
יראה לנכון היכן לשלבם לאורך השנה.
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מהי מצוות 
השמיטה? 

(עמוד 15)
שמיטה = לשמוט = לעזוב

"ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדָך … ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ◄

יְִהיֶה ָלָאֶרץ" (ויקרא כה, ג-ד)

"וְַהְּׁשִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה ּוְנַטְׁשָּתּה וְָאְכלּו ֶאְביֹנֵי ַעֶּמָך וְיְִתָרם ◄

ּתֹאַכל ַחּיַת ַהָּׂשֶדה ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלַכְרְמָך ְלֵזיֶתָך" (שמות כג, יא)

"וְִצּוִיִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבָּׁשנָה ַהִּׁשִּׁשית וְָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה ◄

ִלְׁשֹלׁש ַהָּׁשִנים" (ויקרא כה, כא)

דיון ומשימה:הפקר
אם היה לכם שדה רחב ידיים, גדוש בעצי פרי. האם ●

הייתם מפקירים אותו? מדוע?
חשבו ושתפו! אלו דברים אישיים קל לנו להפקיר ואלו ●

פחות. נמקו!

מקורות

"גבורי כוח עושי דברו" (תהלים קג, כ) - "א"ר 
יצחק בשומרי שביעית הכתוב מדבר"
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טעמי מצוות 
השמיטה 

(עמוד 12)

ביטחון בה'

ותרנות

לה' הארץ ומלואה

ענווה

דיון ומשימה:שוויון וצדק חברתי
מדוע לדעתכם יש צורך בנתינת טעם ●

למצווה?
חשבו ושתפו בטעם חדש (שאינו ●

נמצא ברשימה) למצוות השמיטה
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משימה: (עיינו בספר ויקרא פרק כ"ה)
עליכם להתחלק לקבוצות, כל קבוצה בוחרת מלאכה וכותבת: 1. ●

מקור לאיסור המלאכה (פרק ופסוק). 2. העתקת הפסוק + קו 
תחתון מתחת למלאכה. 3. ציור והסבר המלאכה. 

מלאכות 
המותרות 
והאסורות 

בשנת השמיטה 
(עמ' 16-17)

זמירהזריעה

בצירהקצירה

כלל חשוב:
מלאכה שנועדה להצמיח את פירות השדה או 

להשביחם – אסורה, והיא הנקראת מלאכת 
'אברויי'. ומלאכה שנועדה לקיום העצים שלא 

ימותו או יינזקו – מותרת, והיא הנקראת 
'אוקמי'. 

מלאכת חרישה - מחלוקת אם 
מדאורייתא או דרבנן ושאר 

המלאכות הן מדרבנן
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משימה:
לאחר שלמדתם על הפתרונות ההלכתיים בשמיטה תעדפו (סדר עדיפויות) את ●

הפתרונות וכתבו מדוע תעדפתם בסדר זה. נמקו את תשובתכם!

פתרונות 
הלכתיים 
בשמיטה
(עמ' 18-19)

אוצר בית דין

"וְָהיְָתה ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה" - 'לאכלה ולא לסחורה' (ע"ז סב.)

היתר מכירה

מצע מנותק
יבול נכרי או יבול 

חו"ל
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משימה:
לפי הכללים שלמדתם בכיתה כתבו ליד כל מספר אלו פעולות מותר לבצע בו, ●

פעולות ל'אוקמי' (קיום הצמח) או פעולות ל'אברויי' (השבחת הצמח). נמקו את 
תשובתכם!

צרו בקבוצות מבנה חדש (חשבו על מבנים ייחודיים) והוסיפו לו עציצים וגינות ●
לאחר מכן מספרו את מקומותיהם וכתבו אלו פעולות מותר לבצע בהם 

(אוקמי/אברויי) נמקו את תשובתכם! 

עציצים בבית 
ובחצר

(עמ' 24-29)

כדי שיהיה מותר לגדל בשמיטה בעציץ שהוא לא נקוב הוא צריך להיות בתוך "בית". 
הגדרת "בית"- מבנה מקורה (מעל ומתחת) עם דפנות. (הרחבה בחוברת)

נקוב

לא
נקוב
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משימה:
הכינו ועצבו לכיתתכם/לביתכם 'כלי ●

שביעית' לנתינת שאריות שביעית. 

קדושת שביעית 
והטיפול 
בשאריות 

שביעית
(עמ' 30-34)

קדושת שביעית היא קדושה שחלה על גידולי קרקע בארץ ישראל 
שצמחו בשנת השמיטה

חובת הפקרת 
היבול

איסור סחורה 
איסור הפסד בגידולים אלו

פירות שביעית

השלב בגידול הקובע לקדושת שביעית:

בפירות - חנטה (נפילת 
הפרח ותחילת הפרי)

פירות שחנטו בשביעית חלה 
עליהם קדושת שביעית

 בירקות - לקיטה
ירקות שנקטפו בשביעית 

חלה עליהם קדושת 
שביעית

 בתבואה וקטניות - שליש גידול
(הבשילו כדי שיעור שליש)

אם נזרעו בשישית והביאו שליש 
לפני השביעית, אין בהם קדושה 
ואם הביאו שליש בשביעית, יש 

בהם קדושה

הקדושה מתבטאת במספר דינים כגון:



מצוות שמיטת 
כספים + 

כתיבת פרוזבול 
(עמ' 10-11)

"ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ַּתֲעֶׂשה ְׁשִמָּטה. וְֶזה ְּדַבר ַהְּׁשִמָּטה, ָׁשמֹוט ָּכל ַּבַעל ַמֵּׁשה יָדֹו 
ֲאֶׁשר יֶַּׁשה ְּבֵרֵעהּו, ֹלא יִּגֹׂש ֶאת ֵרֵעהּו וְֶאת ָאִחיו, ִּכי ָקָרא ְׁשִמָּטה ַלה'. ֶאת ַהּנְָכִרי 

ִּתּגֹׂש וֲַאֶׁשר יְִהיֶה ְלָך ֶאת ָאִחיָך ַּתְׁשֵמט יֶָדָך"
(דברים טו א-ג)

מצווה מהתורה שבסוף שנת השמיטה ישמיטו כל ישראל את 
החובות שאחיהם בני ישראל חייבים להם.

 תקנת הפרוזבול
(פרוז-תקנה. בול- עשירים. בוטי- עניים)

הלל הזקן תיקן תקנה זו, כדי להפקיע את החובה של השמטת 
המלווה. ובכך מנע את המצב בו נמנעו עשירים מלהלוות לעניים 

בגלל שחששו שהשמיטה תשמט את חובם ולא יקבלו את כספם.

דיון ומשימה:
אלו מידות אנו קונים בקיום מצוות 'שמיטת כספים'? ●

נמקו!
הציגו (קומיקס / הצגה בפני הכיתה) את ●

השתלשלות האירועים ממצוות התורה לתקנת 
הפרוזבול (שמיטת כספים ← עשירים נמנעו להלוות 

לעניים ← תקנת הלל 'פרוזבול')



דיון ומשימה:
חשבו ושתפו באירועים סביב השנה בהם אנו מתקהלים. מה יוצרת בנו תחושת ההתקהלות?●
למדו על מצוות הקהל וערכו בבית ספרכם זכר ל'מעמד הקהל'●

מצוות הקהל 
(עמוד 10)

"וַיְַצו מֶֹׁשה, אֹוָתם ֵלאמֹר:  ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים, ְּבמֵֹעד ְׁשנַת ַהְּׁשִמָּטה--ְּבַחג 
 ַהֻּסּכֹות. ְּבבֹוא ָכל-יְִׂשָרֵאל, ֵלָראֹות ֶאת-ְּפנֵי ה' ֱאֹלֶהיָך, ַּבָּמקֹום, ֲאֶׁשר יְִבָחר: 
ִּתְקָרא ֶאת-ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת, ֶנֶגד ָּכל-יְִׂשָרֵאל--ְּבָאְזֵניֶהם.  ַהְקֵהל ֶאת-ָהָעם, 
ָהֲאנִָׁשים וְַהּנִָׁשים וְַהַּטף, וְֵגְרָך, ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך--ְלַמַען יְִׁשְמעּו ּוְלַמַען יְִלְמדּו, 

וְיְָראּו ֶאת-ה' ֱאֹלֵהיֶכם, וְָׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות, ֶאת-ָּכל-ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת"
(דברים לא י-יב)

מטרתו של מעמד ַהְקֵהל הוא לרומם את כבוד התורה ומצוותיה. 

היה זה מעמד מכובד ומרשים שכל ישראל השתתפו בו, גדולים 

וקטנים, נשים וגברים, והנכבד שבכולם, המלך, היה קורא בתורה 

לפני העם פרשיות מתוך ספר התורה בספר דברים. 


