
 
 

 

 שמיטהגבורת שומרי הסדנא: "גיבורי כח עושי דברו" על 

הם נדרשים להימנע המדרש מכנה את החקלאים שומרי השמיטה 'גיבורים'.  תקציר

חיה יכול לבוא מהפקת רווחים משדותיהם ולראות כיצד נכסיהם הופכים הפקר וכל אדם או 

 ולאכול מפירות הגדלים בשדות.

מה נוכל אנו ללמוד מגבורה זו וכיצד בשיעור נתקרב לעולמם של החקלאים הקדומים ונבחן 

 , כאשר רובנו לא מתפרנסים מחקלאות.נוכל ליישמה בחיינו

 מטרות

 התלמידים יכירו את הקושי העצום שהיה בשמירת מצוות השמיטה 

 .התלמידים יבחנו את מושגי השמיטה וישומם בחייהם 

 

 חט"ב , חט"ע:  גיל

 מהלך הסדנא

 פתיח: סיפור

"בשנה הבאה  :מוריה הביאה הצעה מהפכנית ,במועצת תלמידים רעש מהומה

ניח את התיק בבוקר באזור התיקים פתוח, כל אחד יכל תלמיד המגיע בבוקר 

, בספרים, בחומרי בו, באוכליק ולהשתמש בכל מה שיש יוכל לגשת לכל ת

התיקים  –הלימוד ובסיכומים שבמחברות. ככה נעשה שמיטה בבית הספר 

 שלנו יהיו הפקר" 

שמיטה היא ענין של מצוות נעמה  אמרה:   .לא הבינו במה מדובר התלמידים

 בבית הספר? יםמה זה שייך לתלמיד ,חקלאים

 !?נוי ביותר שלשי האיפקיר את הרכוש הפרטנראה למישהו שנ: ואמר ץקפ יואב

משלו לויכוח אחד יוסיף משפט  ה\ערכו סבב קצר בכתה בו כל תלמיד

  .במועצת התלמידים

 לימוד: בעזרת הדף המצורף

 אסיף: דיון כיתתי 

בעבר, העם בארצו היה ברובו עם חקלאי כך שמצוות שמיטה היתה מצווה שחלה על כולם. 

 מהיושבים בציון הם חקלאים, מצוות שמיטה מיועדת רק ליחידים.  2% היום כשרק

 ?אלו עקרונות של השמיטה נוכל לאמץ לחברה המודרנית 

 ?כיצד נוכל בימינו לשמוט ולהפוך חלק מרכושנו הפקר לאחרים פעם בשבע שנים  



 
 

 גבורת שומרי השמיטה: לימודדף 

 לפניכם מספר מקורות המתארים את מהותה של השמיטה

ּה: ִנים ִתְזַרע ֶאת ַאְרֶצָך ְוָאַסְפתָׁ ֶאת ְתבּוָאתָׁ ש שָׁ  ְושֵׁ

ּה ְוָאְכלּו ֶאְבֹינֵׁי ַעֶמָך  ִתְשְמֶטנָׁה ְוַהְשִביִעת  ּוְנַטְשתָׁ
ֶדה  ם ֹתאַכל ַחַית ַהשָׁ  ְוִיְתרָׁ
יֶתָך: ן ַתֲעֶשה ְלַכְרְמָך ְלזֵׁ  יא(-)שמות, כג, י         כֵׁ

 
נָׁה ַהְש  תֹון ִיְהֶיה לָָׁאֶרץּוַבשָׁ ת לה'  ,ִביִעת ַשַבת ַשבָׁ  ַשבָׁ

ע ְוַכְרְמָך ֹלא ִתְזֹמר: ְדָך ֹלא ִתְזרָׁ  שָׁ

תֹון ִיְהֶיה לָָׁאֶרץ: י ְנִזיֶרָך ֹלא ִתְבֹצר ְשַנת ַשבָׁ ת ְסִפיַח ְקִציְרָך ֹלא ִתְקצֹור ְוֶאת ִעְנבֵׁ  אֵׁ
ה  ְיתָׁ ָאֶרץְוהָׁ ְך: ְלָך ,לֶָׁכם ְלָאְכלָׁה ַשַבת הָׁ ִרים ִעמָׁ ְבָך ַהגָׁ ֶתָך ְוִלְשִכיְרָך ּוְלתֹושָׁ  ּוְלַעְבְדָך ְוַלֲאמָׁ

ּה ֶלֱאֹכל: ל ְתבּוָאתָׁ  ְוִלְבֶהְמְתָך ְוַלַחיָׁה ֲאֶשר ְבַאְרֶצָך ִתְהֶיה כָׁ
 ז(-)ויקרא, פרק כה, פסוקים א

 

 תארו בלשונכם מה קורה לחקלאי ולשדהו בשנת השמיטה. .1

גם לפעמים החקלאי שפורץ את גדר שדהו )שהיתה מרגיש לדעתכם, איך  .2

 ?( מרגישים בביתחית השדה ללו)כ ויכנחצר ביתו( ורואה את שלגדר ה

מה היחסים ההולכים ונרקמים בין אנשי  ,איזו קהילה נבנית כאן לאורך שנים .3

 הסבירו הקהילה?

 

  ק"ג( )תהילים ""גבורי כח עושי דברו
 הכתוב מדבר.במה הכתוב מדבר? בשומרי שביעית 

 בנוהג שאדם עושה מצווה ליום אחד .. שמא לשאר ימות השנה?
 מו בור, ונתבע לשלם ארנונא, כר)שומם, לא מעובד( רואה שדהו בור )האיכר שומר השמיטה(וזה 

 ושותק, )מיסים(
 יש לך גבור גדול מזה?

כלו היהודים הללו שומרי שביעית הן ואין להם ירק וא :אומרים )אומות העולם(והן 
 ... על מזונן  ותמתאבל )בהמות המשק( ... והםחוחים 

 מדרש איכה רבה, פתיחתא י"זמעובד עפ"י 

 

 מה הייתה הגבורה של החקלאים שומרי השמיטה? .1

לרומאים )מיסים( בתקופת המשנה והתלמוד היה האיכר היהודי משלם ארנונה  .2

האם זה מעצים את דברי  .גם בשנת שמיטה למרות שלא היה לו יבול כלל

 המדרש?

 ה על גבורת שומרי השביעית?זמדרש אור בימה מוסיף הת .3

 כדי להיות גיבורי כח?היום להפקיר  ואנחנ וכלמה נ .4


