
21. נמצא את ההבדל
משחק קבוצתי

מתאים לכיתות ג'-ו'

ודגלים  מצוות  תמונות  ערכת 
להבחנה בין סוגי המצוות.
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שמיטה למעשה 052-76-78-135
b0527678135@gmail.com

משחקי שמיטה

לבי˙ ולכי˙‰

הורים ואנשי חינוך יקרים,
פעילויות  לפניכם  להגיש  שמחים  אנו 
חווייתיות, משחקים ועזרי למידה להוראת 

השמיטה מבית "שמיטה למעשה" .
רבנים  עם  בהתייעצות  נבנו  אלו  תכניות 
ואנשי חינוך על מנת לחבר את התלמידים 
להלכותיה  השמיטה,  לשנת  והילדים 

ולמצוותיה. 
חוויה  מתוך  הבא  לימוד  כי  מאמינים  אנו 
יוצר סקרנות וענין, מופנם בקלות ומותיר 

רושם לשנים רבות.
נשמח לסייע לכם בסדנאות למורים, בימי 

פעילות לתלמידים ובמשחקים לילדים.
בברכה, צוות "שמיטה למעשה"

שמיטה למעשה
052-76-78-135
b0527678135@gmail.com



1. שירו לשבע
דיסק שירים וסיפורים

מתאים לבית 
ולפעילות קבוצתית

גילאי 11-5

דיסק מרתק עם ר' אלתר והילדים. ור' יוסלה 
אייזנבך כולל שיר סיכום הלכות שמיטה. מתנה 

אידיאלית לכל ילד ותלמיד. 
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2. בית השמיטה מגנטי
משחק קופסא

מתאים לבית ולכיתה
ולפעילות קבוצתית

גילאי 9-5

בית, גינה, דמויות ואביזרים 
ממוגנטים לתרגול חוויתי  של 
ההלכות עם המגנטים השונים.
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3. גן המבוכה
משחק קבוצתי

מתאים לבית ולכיתה
גילאי 10-5

לקיים  לא"י  לעלות  רוצים  והנכד/ה  הסבא 
להתקדם  עליהם  בארץ.  התלויות  מצוות 

בלוח, אך ורק דרך המצוות המתאימות.

4. גן המבוכה רצפתי 
משחק קבוצתי | מתאים לבית ולכיתה

גילאי 10-5
מטרת המשחק זהה למשחק מס' 1.60X1.60 ,3 מטר

אולם צורת המשחק פעילה יותר.
הילדים צועדים בעצמם במבוך 

ומתקדמים אל המטרה.



5. קומיקס  שמיטה
משחק קופסא

מתאים לבית ולכיתה
ולפעילות קבוצתית

גילאי 12-5

שלישיות משחק מרתקות בתמונה ובמלל, 
מתאימות למשחק בכמה אופנים.
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6. בובות מספרות
עזר למידה פעיל

מתאים לבית ולכיתה
ולפעילות קבוצתית

גילאי 10-5

לב:  שובות  דמויות  אצבע,  בובות 
ומשפחה.  חקלאי  ויהושבע,  אלישבע 
וללימוד  לתרגול,  בסיס  מהוות  כולן, 
נושאי השמיטה בצורה חוויתית ופעילה, 

בהתאמה לרמת הילדים.
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7. ארבע מי יודע?
משחק כרטיסים לבית ולכיתה

גילאי 14-6 

רביעיות חווייתיות הכוללות הלכות רבות 
ומסכמות נושאים רבים בשמיטה.

8. רואים שמיטה 
פינת שמיטה פעילה
מתאים לבית ולכיתה

לתליה על הקיר/המקרר, לוח  מגנטי 
סיפורים,  עדכונים,  להודעות,  ומחיק, 

חוויות, ידיעות עיתונאיות וכד' .

64
27

4
ט

ק"
מ



9.מדביקים ונהנים
אוסף מדבקות

מתאים לבית ולכיתה 
גילאי  10-5

האוסף משלים שדה, מתאים כיצירה 
או כמבצע התנהגות. 
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10.שמיטה לסיכום 
עזר  למידה  לקיר פעיל

מתאים לכיתות א'- ח'

למלאכות  פעיל,  הפסוקים  סיכום  פלקט 
בלשונות  לדיון  לתליה,  ובכרם,  בשדה 

הפסוקים, ולהדגשת המלאכות התואמות.
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11. מה ענין שמיטה
פעילות קבוצתית

מתאים לכיתות ה'-ח'

הבעה  ומעודד  פעיל  עצים  משחק 
אודות  הידע  להרחבת  יצירתית 
בשילוב   השמיטה  למצוות  הטעמים 

המקורות התורניים.

ק

12. רואים ולומדים
עזר למידה לקיר פעיל

מתאים לגן- כיתה ד'
ולפעילות קבוצתית

המלאכות  של  גדולות  תמונות  ערכת 
הסבר  עם  מדאורייתא  האסורות 
מתומצת, בשפה קלה, לכל מלאכה. 

תרגול דינמי למלאכות.



13. חכמים ויודעים
עזר למידה לקיר פעיל

מתאים לגן- כיתה ד'
ולפעילות קבוצתית

של  גדולות  תמונות  ערכת 
מדרבנן  האסורות  המלאכות 
בשדה, עם הסבר מתומצת, בשפה 

קלה, לכל מלאכה.
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14. במחסן  של אלחנן  הגנן
פעילות קבוצתית

מתאים לגילאי-8-5

גינה  כלי  בוחרים  התלמידים/התלמידות 
מהמחסן, תוך כדי משחק עם אלחנן הגנן 
ובכרם,  בשדה  למלאכות  אותם  ומקשרים 

מדאורייתא ומדרבנן.  
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15. בית השמיטה

משחק קבוצתי
עזר למידה פעיל

מתאים לגילאי 10-5

לתרגול  גינה  הכולל  ויפהפה  צבעוני  בית 
חוויתית,  בצורה  ובשדה  בבית  הלכות 
אפשרי בשילוב בובות אצבע של אלישבע 

ויהושבע ועוד. 

16. שמיטה מא' –ת'
משחק קבוצתי

מתאים לבית ולכיתות ד'-ח'

משעשע  התאמה  מהירות  משחק 
לשמיטה  הקשורים  מושגים   להתאמת 

לפי אותיות.

א-ל-ף

ב',ג',ד'



17. סודות מהמחסן
דיסק צפיה

עזר למידה פעיל
מתאים לבית ולכיתה

גילאי-14-5

המלאכות  של  מרתקים  סרטונים 
האסורות והמותרות בשמיטה לסיכום או 

כפתיח לחידון.
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18. משתלת השבע
משחק קבוצתי

מתאים לבית ולכיתות ה'-ח'

הופך  התלמיד  שבו  וחוויתי  מרתק  משחק 
דיני  את  ומתרגל  במשתלה  עובד  להיות 

העציצים בשמיטה תוך כדי  משחק. 
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19. העגלה נוסעת

משחק קבוצתי
מתאים לבית ולכיתות ד'-ח'

וירקות  פירות  אטרקציה,  מלא  משחק 
העגלה  לפי  לתפוס  התלמיד  ועל  נופלים 

שבידו רק את הפרי המתאים לנתונים.

20. מה הקשר?
משחק קבוצתי

עזר למידה פעיל
מתאים לבית ולכיתה

גילאי 12-5 

בארץ  התלויות  מצוות  של  תמונות  התאמת 
לכרטיס  נוספות  ומצוות  המצווה  לשם 
התואם, כאשר במהלך המשחק ניתן לערוך 
העולם  בכל  הנוהגות  מצוות  בין  הבחנה 

למצוות התלויות בארץ.


