
דפי מדבקות
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מדבקות לציר הזמן

יחידה 2 

יחידה 4 

יחידה 5 

יחידה 8 

יחידה 8יחידה 8יחידה 7

יחידה 4 יחידה 4 יחידה 4 

יחידה 2 יחידה 2 

הבטחת הארץ 
 בני ישראל עוברים את הירדן לאברהם

ונכנסים לארץ.

כל שבט מבני 
ישראל מקבל 

נחלה בארץ.

-1742-1271 -1271
-1258 -

 -1029-
-931 

-950 -931 -721 

-1124
יחידה 3 

דבורה הנביאה – תקופת השופטים.

 ממלכת ישראל 
מאוחדת 
בתקופת 

המלכים: שאול, 
בניית בית המקדש הראשוןדוד ושלמה 

התפלגות 
הממלכה 

בתקופת רחבעם 
בנו של שלמה 
לשתי ממלכות: 
ממלכת ישראל גולה מאדמתה.יהודה וישראל

-586 

 1948
ואיל�

1140
1934-19481948

חורבן בית המקדש הראשון, וגלות 
בני יהודה מארץ ישראל

געגועים ועליות לארץ ישראל 
בימי הביניים 

 געגועים ועליות לארץ ישראל 
מלחמת העצמאותלפני קום המדינה

געגועים ועליות לארץ ישראל 
לאחר קום המדינה
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יחידה 2 – לכל שבט נחלה

יחידה 8 – עורי צפון ובואי תימן
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יחידה 10 - מי זוכר את העני בעת הקציר?

נספח למשימה 3 

ַכְחּתָ ֹעֶמר  ֶדָך ְוׁשָ י ִתְקֹצר... ְבׂשָ “ּכִ
ר  ֶדה לֹא ָתׁשּוב ְלַקְחּתֹו ַלּגֵ ּשָׂ )אלומה( ּבַ

תֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה ְלַמַען ְיָבֶרְכָך  ַלּיָ
ה'..."  )דברים כ"ד, י"ט(

לקט             שכחה            פאה
שיבולים בודדות 

הנופלות בשעת הקציר 
ניתנות לנזקקים.

פינת השדה הקצור נשארת 
לא קצורה כדי לאפשר 
לנזקקים לקצור אותה.

אלומות שיבולים הנופלות 
מהעגלה בעת איסוף האלומות, 
נשכחות בכוונה כדי לאפשר 

לעניים להשתמש בהן.

ה  “ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת-ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכּלֶ
ְדָך... ְוֶלֶקט  ַאת )פינת( ׂשָ )לא תקצור( ּפְ
ט...  ְקִציְרָך )שיבלים בודדות( לֹא ְתַלּקֵ

ֲעֹזב ֹאָתם" )ויקרא י"ט, ט'( ר ּתַ ֶלָעִני ְוַלּגֵ

ה  “ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת-ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכּלֶ
ְדָך... ְוֶלֶקט  ַאת )פינת( ׂשָ )לא תקצור( ּפְ
ט...  ְקִציְרָך )שיבלים בודדות( לֹא ְתַלּקֵ

ֲעֹזב ֹאָתם" )ויקרא י"ט, ט'( ר ּתַ ֶלָעִני ְוַלּגֵ

קוראים לי אביחי. בתחילת השנה 
פרצה שריפה גדולה בשדה שלי. 

נשארתי בחוסר כל. אבל דואגים לי...
גם אני, לפני השריפה, הייתי מקפיד 
מאוד לתת מעשרות עניים. אני בטוח 

ומאמין שיבוא יום ואחזור להיות 
מאלו שנותנים...

יחידה 11 - סבא מבקש "להפריש מעשר"

נספח למשימה 3

קוראים לי שמעון. אני כהן. 
לנו הכהנים יש תפקיד מיוחד: 

להקריב קרבנות בבית המקדש בשביל 
כל בני ישראל. ולכן אין לנו אדמה 

פרטית משלנו.  אחינו היהודים 
נותנים לנו "תרומה" מגידוליהם.

קוראים לי אלישמע. אני לוי. 
אנחנו הלויים שומרים על בית 

המקדש, מנגנים ומשוררים לכל בני 
ישראל העולים לירושלים. לכן אין 
לנו אדמה, ואנחנו מקבלים עשירית 

מהיבול של החקלאים.
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יחידה 12 – שבת לאדמה

נספח לחוברת העבודה

חקלאי יקר, 
השנה זו ההזדמנות שלך! 
הצטרף לשעורים במתנ"ס 
העירוני, לבחירתך נושאים 

מרתקים ומגוונים. 
למעוניינים נא לפנות לטלפון: 055-2828566

חקלאי יקר, 
 
הנ� מוזמ

לקור� שנתי 
מרתק בנושא: 
איך שומרים 
על משפחה 
מאושרת?

חקלאים יקרים, 
הנכם מוזמנים להעניק 

שעת התנדבות 
שבועית בבית הקשיש, 

למעוניינים, נא לפנות 
לטלפון 054-237779.

בולים - ליחידות 13-18

יחידה 13

יחידה 17

יחידה 14

יחידה 18

יחידה 16יחידה 15יחידה 14

א', ב' 
בתשרי




