תעודת זהות לחג – מערך פעילות לכיתה א
שיעור 1
תעודת זהות לחג :מאפייני החג מצוות ומנהגים.
שיעור 2
שמות החג ומשמעויותיהם :הסבר על השמות השונים של החג והתייחסות אליהם בתמונות.
שיעור 3
שירים וסיפורים

שיעור  – 1תעודת זהות שבועות
שם החג :שבועות
שמות נוספים :חג הקציר ,חג הביכורים ,עצרת ,חג מתן תורה ,חג החמישים /חג היובל.
מועד :ו' סיוון.
סיבת החג ,אירוע :ראשית קציר החיטה .ציווי עליה לרגל והבאת ביכורי החיטה לבית המקדש.
מעמד הר סיני – ביום זה ,לפי המסורת ,ניתנה התורה לעם ישראל.
דמויות:
רות המואביה – כלתה של נעמי החוזרת עימה ממואב למרות שאינה מחויבת .היא מסייעת בגאולת האדמה של משפחת נעמי.
סבתא רבה של דוד המלך.
נעמי – אלמנת אלימלך מבית לחם ,חמותה של רות ,החוזרת ליהודה .בעזרת רות ובעז היא גואלת את אדמת משפחתה,
ומעמידה נצר למשפחה.
בעז – נושא את רות לאישה ,לוקח תחת חסותו את נעמי וגואל אדמות משפחתה .סבא רבה של דוד המלך.
מצוות החג :שבתון .בתקופת בית המקדש :עליה לרגל ,קורבן ושני לחם ,תחילת הבאת הביכורים.
מנהגי החג


אזהרות :פיוטים מיוחדים לחג ,שעיקר עיסוקם מנין תרי"ג מצוות.



אקדמות :פיוט כתוב ארמית שנאמר לפני קריאת התורה בחג השבועות) .אשכנז(



הבאת ביכורים :בהתיישבות העובדת בארץ ,נתחדש מנהג הבאת ביכורים מתוצרת האדמה )ואחר-כך גם התעשייה(
בטקס מרשים .גם בבתי הספר בהתיישבות הציונית היה נהוג שכל ילד מביא טנא פירות וירקות  ,והתמורה קודש לקרן
הקיימת.



חלות מיוחדות לשבועות' :עוגות הר סיני' ,חלות בעלות שבעה קפלים או שבע שכבות כנגד שבעת הרקיעים שה' ירד דרכם
לתת תורה לישראל .בעדות שונות נהגו גם לאפות חלות בצורת סולם – עליית משה להר סיני ,בצורת לוחות הברית ועוד ...



ירק לשבועות :נהוג לקשט את ריצפת בית הכנסת והבתים בירק ,ענפים ופרחים .למנהג זה כמה טעמים אפשריים :זכר
לחג הקציר .זכר למתן תורה שהיה בהר הירוק  .זכר לנס שנעשה למשה רבנו בין קני הסוף .זכר למדרש בו נמשלה התורה
לשושנה בין החוחים.



כתובה לחג השבועות :נהוג קרוא טקסט שירה או פרוזה שהוא מעין כתובה בין ישראל לתורה ,או בין הקדוש ברוך הוא
לישראל ,שיום מתן תורה הוא יום הנישואין) .ספרד(



מאכלי חלב וגבינה :נהוג לאכול בשבועות מאכלי חלב וגבינה ודורשים למנהג טעמים אחדים:
o

בשיר השירים נמשלת התורה לדבש וחלב" :נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך" )שיר השירים
ד' ,י"א(.



o

זכר לחלב שינק משה משדי אשה עבריה.

o

שנאמר" :וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבעתיכם" )במדבר כ"ח ( – ראשי תיבות "מחלב".

o

במעמד הר סיני צווו בני ישראל לאכול בשר כשר ולא היו להם כלים כשרים ,לכן אכלו דברי חלב.

o

חלב בגימטריה שווה ארבעים ,כנגד ארבעים יום וארבעים לילה ששהה משה על הר סיני.

מגילת רות :נהוג לקרוא מתוך קלף את מגילת רות בבית הכנסת לפני קריאת התורה .מדוע קוראים את המגילה
בשבועות?
o

סיפור המגילה מתרחש בזמן הקציר.

o

דוד המלך ,שהמגילה עוסקת בייחוסו ,נולד ומת ביום זה ,לפי המסורת.

o

מגילה זו נחשבת גם 'מגילת הגרים' וביום מתן תורה נתגיירו ישראל.



מי ישועות :מנהג של יהודי צפון אפריקה שחדר ארצה ,לשפוך מים על כל עובר ושב.



עשרת הדברות :נהוג לקרוא את עשרת הדברות בציבור כחלק מן התפילה .זכר לנוהג שהיה קיים בית המקדש.



שבעת המינים :שבעת מיני הפירות שנתברכה בהם ארץ ישראל" :מהם נצטוו להביא ביכורים לבית המקדש" .הפכו לאחד
מסמלי החג שנתחדש מראשית הציונות בארץ.



שושנתות :מגזרות נייר שנוהגים להדביק על חלונות הבתים במיוחד לכבוד חג השבועות .משלבות חיתוכים דקורטיביים
וסמלי חג השבועות.



שני תבשילים :נוהגים לאכול שני תבשילים :אחד של חלב ומאוחר יותר אחד של בשר לזכר קרבן פסח ולקרבן חגיגה .לכל
אחד מהתבשילים לחם משלו כנגד שני הלחם שהקריבו ביום הביכורים.



תיקון ליל שבועות' :משמרה' )בנוסח הספרדי( :נוהגים לא לישון ולעסוק בלימוד בליל החג .התיקון המסורתי מכיל קטעים
מן התורה ומן התורה שבעל-פה וקטעים קבליים .המנהג מופיע בזוהר כמנהג פתיחת השמיים לקבלת התורה מחדש .הוא
חודש ע"י האר"י ומאז נתפשט .בשנים האחרונות נהוג לקיים 'תיקון ליל שבועות' בתכנים חופשיים ,כלילה המוקדש
ללימוד.

שיעור  – 2שמות החג
מסבירים את השמות השונים ,ניתן לבקש מהתלמידים להסביר כל שם.
שם

הסבר

חג שבועות

החג נחוג שבעה שבועות מפסח וראשית העומר ,ולסיים את תקופת ספירת העומר.

חג קציר

תחילת קציר החיטה ,והבאת ביכורי חיטה למקדש.

חג ביכורים

ממועד זה מתחילה הבשלת שבעת המינים ומתחילה הבאת הביכורים .בעידן הציוני טקס
הבאת הביכורים הוא המאפיין המרכזי של החג.

מתן תורה

על פי המסורת זהו מועד מעמד הר סיני ומתן עשרת הדיברות.

עצרת

התכנסות עליה לרגל להבאת הביכורים ,וגם החג עוצר את ספירת העומר.

חג החמישים /חג
היובל

סופרים חמישים יום מפסח .ספירת שבעה שבועות מקבילה לספירת שבע שנות שמיטה
ובסופה שנת היובל.

רגל

אחד משלושת הרגלים.

לאיזה שם משמות החג מתאימה כל תמונה )יכול להיות יותר משם אחד(?

שיעור  – 3שירים
מצאו בשירים מילים המתקשרות לחג?
לאיזה משמות החג השיר מתאים?

וחג שבועות תעשה לך
מילים מהמקרא
לחן :ידידיה אגמון
וחג שבועות תעשה לך
בכורי קציר חטים.
הזורעים בדמעה
ברינה יקצרו.
ארץ נתנה יבולה
ארץ זבת חלב ודבש.

סלינו
סלינו על כתפינו
ראשינו עטורים,
מקצות הארץ באנו
הבאנו ביכורים.
מיהודה ,מיהודה משומרון,
מן העמק מן העמק והגליל,
פנו דרך לנו
ביכורים אתנו,
הך ,הך בתוף חלל בחליל.

מלאו אסמינו בר
מילים :פ .אלעד  /לחן :ד.זהבי
מלאו אסמינו בר ויקבינו יין
בתינו הומים מתינוקות
ובהמתנו פורה
מה עוד תבקשי מאתנו מכורה
ואין עדין.
שיבולים
מילים :מ .קשטן
לחן :ג .אלדמע
חד חד מחרב )(2
חרמשי לא יעצר
עד עד הערב )(2
שבלי זהב נקצר.
שבילים שבילים שבילים
עומרים נביא הגורנה
בר באסם נאגר נא
שבילים שבילים שבילים.

מי ברכב? מי ברגל?
מי ברכב? מי ברגל?
מי יצעד בסך?
מי בראש ישא הדגל?
ובתוף מי יך?

הך בתוף ,במצילתיים!
בשליש ,בצלצל,
נעלה נא לירושלים
שם נחולה כל הליל.

בכורים
מילים :נא בס
פרי גני הנה הבאתי,
מלא הטנא רב פאר.
בכורים פה העליתי
וראשי עטרתי זר
ל-ל-ל.
מן הכפר מוביל העירה
בן רועים טלה וגדי,
ושיריו בקול ישירה
דידל ,דידל ,דידל-די
ל-ל-ל.
בן איכר מפרי גנהו
תאנים ורימונים.
ובסל לו על שכמהו
תהמינה זוג -יונים
לו-לו-לו.

תורה וסחורה – אגדה עממית
מעשה בחכם שנסע בספינה ,והיו בה סוחרים עם סחורתם .בדרך היו הסוחרים משוחחים בענייניהם ומראים זה לזה את
סחורתם .והחכם היה יושב מן הצד ושותק .אמרו לו הסוחרים :וסחורתך איפה היא?
אמר להם :אתי היא .חפשו הסוחרים בכל הספינה ולא מצאו כל סחורה שלו .החלו מלעיגים על החכם שאין סחורתו נראית לעין
ואינה תופסת מקום .והחכם  -היה יושב ושותק.
כשקרבו לחוף התנפלו שודדי ים על הספינה ושדדו את כל אשר היה עליה .עלו הסוחרים ליבשה כשהם דלים וריקים כעניים
המחזרים על הפתחים .ואותו חכם נכנס לבית-המדרש והחל לדבר דברי תורה .ראו האנשים בבית-המדרש מה רבה תורתו של
אותו חכם ,חלקו לו כבוד רב .לא עברו ימים רבים ומינוהו לרב עליהם .ראו הסוחרים והבינו מהי הסחורה שהיתה עם אותו חכם,
שאינה נראית לעין ואינה תופסת מקום ועל-כן אי אפשר לקחתה ממנו .באו הסוחרים אל החכם ואמרו לו :סלח לנו שהיינו
מלעיגים עליך .עכשיו ידענו :סחורתך טובה משלנו .ששלנו אבדה ושלך קיימת .שלנו  -נטלו מאתנו ולא נשאר לנו דבר ,ושלך -
אתה נותנה לרבים ואינך חסר ממנה כלום.

