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ארכיון החגים הקיבוצי

"חג השבועות תעשה לך"...
היכרות עם החג

הקדמה
חג השבועות עשיר בסמליוּת ובמשמעות ,והדרך בה חוגגים אותו משקפת את השינוי ואת
ההתפתחות שעברה התרבות היהודית-ישראלית.
במקרא ובמשנה חג השבועות הוא אירוע חקלאי שבמרכזו הבאת הביכורים .הציונות והחלוצים
החזירו את הביכורים למרכז ההוויה הישראלית .במשך שנים ציינו את החג בעיקר בהתיישבות
העובדת ,שם חגגו בתהלוכות ביכורים וערכו מסכתות חג.
בעשורים האחרונים ,מעמד הר סיני ומתן תורה הפכו לפן מרכזי של החג ,והמנהג של תיקון
שבועות הפך נפוץ בקהילות שונות בכל רחבי הארץ.
מגילת רות הייתה ועודנה מאפיין חשוב של החג .העושר הסיפורי והפשטות שלה ,הביטוי שלה
לתחילת הקיץ הישראלי ולנופי הארץ ,הופכים אותה לאחת המגילות האהובות.
מאכלי החג הפכו הפכו מאכלי החג למאפיין מרכזי ומוכר ,ופרסומים במרחב הציבורי קושרים את
החג בעיקר למאכלי חלב וגבינה וגם ללחם ודבש.
השיעור מציע היכרות עם המגוון העשיר שיש בחג .נכיר את המאפיינים המוכרים והלא מוכרים
שלו ,את האופנים השונים שניתן לחגוג אותו ונלמד על המשמעויות השונות במנהגיו.

מטרות

1
2
3

היכרות עם ההיבטים השונים של חג השבועות.
שיפור מיומנויות כמו איתור פרטים וארגון מידע.
התנסות בעבודה קבוצתית.

ציוד דרוש
← לוחות לוטו (אחד לכל ילד או אחד לזוג) (נספח א)
← כרטיסיות (יש לגזור מראש כמספר הלוחות שיודפסו) (נספח א)
← גיליונות תעודות זהות לחג (שלושה לכל קבוצה) (נספח א)

← כלי כתיבה וצבעים
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מהלך השיעור

 .1משחק – לוטו שבועות
← נחלק את הכיתה לקבוצות ,כל קבוצה תקבל את הלוחות ואת הכרטיסיות ויוגדר זמן המשחק
(לשיקול דעת המורה).
א .נסביר במליאה את כללי המשחק:
כל שחקן מקבל לוח אחד ועליו שישה ריבועים עם רמזי מידע.
במרכז השולחן יונחו כרטיסיות עם ציורים או מילים בודדות.
כל שחקן בתורו מרים קלף ומנסה להתאים אותו ללוח.
ב .מטרת המשחק:
להניח על כל לוח את כל הכרטיסיות המתאימות לו.
← אפשר לשחק את המשחק כתחרות  -המנצח הוא מי שהלוח שלו מלא ראשון.
← אפשר לשחק בשיתוף פעולה של המשתתפים וכולם עוזרים לכולם למלא את הלוח.

 .2היכרות עם החג
א .בתום המשחק בקבוצות נרכז על הלוח את המידע שאספנו על החג ומנהגיו.
נבקש שנציג מכל קבוצה יציג פריט מידע אחד על החג שהיה מוכר לחברי הקבוצה,
ופריט מידע אחד שהיה חדש עבורם.
ב .נציג מידע שנוסף על החג:
 החג מצוין בו' בסיוון. הוא אחד משלושת הרגלים. בשונה מחגים רבים הוא חג של יום אחד בלבד.ג .כל קבוצה תקבל שלוש תעודות זהות (נספח ב) אחת לשבועות ,אחת לחג הביכורים,
ואחת לחג מתן תורה.
ד .נסביר שכל אחד מן השמות מאיר היבט אחר של החג ,וכל היבט מקבל ביטוי שונה בחג.
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← אפשר לבקש ,כצעד מקדים ,מכל תלמידה ותלמיד לעבור על הלוח ולסמן באמצעות כיתוב או צבע,
לאיזה שם משמות החג מתאים כל תא.
← את תעודת הזהות נבקש למלא כקבוצה ,באמצעות כרטיסיות המשחק .על התלמידים והתלמידות
להתאים את המנהג ,הסמל והשיר לשם החג (אפשר להוסיף יותר מכרטיסייה אחת).

 .3סיכום במליאה
נתבונן בתעודות הזהות השונות ,נשלים פרטים במידת הצורך ,ונחליט על מספר מאפיינים שאפשר
לכתוב במחברות כתעודת זהות משותפת לחג.

יש אפשרות להתאים את המשחק לכיתות גבוהות יותר:
← במשחק הלוטו המקורי ,על כל לוח ישנה כותרת שמשותפת לכל הכרטיסיות .אפשר לשחק את המשחק ללא
כותרות של קטגוריות על לוחות המשחק .בתום המשחק יש לזהות את הקטגוריות השונות (מנהגים ,סמלים,
שמות החג וכו').
← לשחק כמשחק מסכם לאחר שלמדו על החג  -נבקש לעצב לוח נוסף עם שש כרטיסיות (לדוגמה ,ערכי החג,
אישים.)...
← באמצעות הכרטיסיות אפשר להרכיב מילון של חג שבועות מא' ועד ת'.
← בקבוצה ,כל אחד מקבל ארבע כרטיסיות אקראיות ומתבקש למצוא להן מכנה משותף או למצוא את היוצא דופן.
אפשר לתת ניקוד גבוה יותר למי שמצליח למצוא גם מכנה משותף וגם קלף יוצא דופן (בקטגוריה אחרת)
← באמצעות הכרטיסיות או בעזרת תמונות וציורים אחרים ,נבקש מיחידים או מזוגות ליצור מפת חשיבה על החג.
קישור ליצירת מפת חשיבה
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ז ַי ִת

גֶּפ ֶן

תְּא ֵנ ָה

ִרמּו ֹן

ח ִ ּט ָה ו ּש ְׂעוֹרָה

תָּמ ָר
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ז ַי ִת

גֶּפ ֶן

תְּא ֵנ ָה

ִרמּו ֹן

ח ִ ּט ָה
וּש ְׂעוֹרָה

תָּמ ָר

ב ִּכ ּוּרִים

לוּחו ֹת ה ַב ְּרִית
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עֹמ ֶר

חַקְל ָאוּת

ׁשִבְע ַת הַמּ ִינ ִים

מַא ַכ ְל ֵי ח ָל ָב

ִאשו ֹנ ִים ׁשְמּ ַב ְׁשִיל ִים ה ֵם
הָר ׁ
תָּמ ִיד מ ְיֻחָדִים ,כ ְּמו ֹ ב ָּנ ִים
ב ְּכוֹרִים .מֵה ָ ַר ע ֲיו ֹן ה ַז ֶּה נ ִלְקַח
ִשְמו ֹת הַח ַג.
עו ֹד אֶח ָד מ ׁ ּ

ִשְמו ֹת הַח ַג הוּא יו ֹם
אֶח ָד מ ׁ ּ
מַת ּ ַן ת ּוֹרָה .ח ַג הַמּ ַז ְכ ִּיר ל ָנו ּ א ֶת
סִפּוּר קַב ָּל ַת הַתּוֹרָה ב ְּה ַר ס ִינ ַי.
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סְפ ִירַת ה ָעֹמ ֶר וּקְצ ִיר ח ִ ּט ִים ה ֵם
ח ֶל ֶק מִמּ ִנְה ֲג ֵי הַח ַג .הַמַּא ֲכ ָל
הָעִקָ ּרִי ׁשֶא ֲנַח ְנו ּ מ ְכ ִינ ִים מֵח ִ ּט ָה
הוּא לֶח ֶם.

ז ֶהו ּ ח ַג מ ְיֻח ֵד לְחַקְלָא ִים ו ְזו ֹ
הַה ִז ְַּדמ ְנוּת ׁשֶל ָ ּה ֵם לְהַרְאו ֹת
לְכ ֻל ָּם ו ְל ִש ְׂמֹח ַ ב ַּתּוֹצֶרֶת ׁשֶה ֵם
קוֹצְרִים ב ַּתּ ְקוּפ ָה ה ַזּו ֹ ׁשֶל
ה ַ ּׁשָנ ָה.

א ֶת ה ַב ִּכ ּוּרִים מְב ִיא ִים רַק
ִשִבְע ַת הַפּ ֵרו ֹת הַמּ ְיֻחָדִים
מ ּׁ
לְאֶרֶץ י ִש ְׂ ָרא ֵל

לֹא כ ָּל הַת ּוֹצֶרֶת הַחַקְלָא ִית
ב ָּא ָה מ ִן ה ַצּוֹמֵח ַ .הֶח ָל ָב
וּמוּצָרֵיו ה ֵם ג ַּם מִסִּמ ְל ֵי הַח ַג
ה ַצ ָּבוּע ַ כ ֻּל ּו ֹ ב ְּלָב ָן.

מ ְג ִל ַּת רוּת

תַּה ֲלוּכו ֹת ב ִּכ ּוּרִים

מ ַי ִם

תִּק ּוּן ׁשָבוּעו ֹת

ק ִ ּׁשוּט ב ְּיֶרֶק

מַא ַכ ְל ֵי ח ָל ָב ו ּ ְדב ַׁש
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אֶח ָד מִסִּפּוּרֵי הַת ּ ָנ ָ"ך ְ
הַמְּסַפּ ֵר ע ַל רוּת ו ְנ ָעֳמ ִי
ׁשֶה ָיו ּ הַס ָּבו ֹת ׁשֶל ד ָּו ִד הַמּ ֶל ֶךְ.

פַּע ַם נַה ֲגו ּ ל ָל ֶכ ֶת לְב ֵית
הַמִּקְד ָּׁש ,ה ַיּו ֹם הו ֹל ְכ ִים
ע ִם ט ֶנ ֶא לְב ֵית הַסֵּפ ֶר
או ֹ לְמֶרְכ ַּז ה ַי ִ ּ ּׁשוּב ו ְלִפְעָמ ִים
ג ַּם ׁשָרִים ו ְרוֹקְדִים
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נ ָהוּג לְה ַ ׁשְפְּרִיץ מ ַי ִם ע ַל
עוֹבְרִים ו ְׁשָב ִים כ ְּדֵי ל ִז ְכֹּר א ֶת
מ ֵי ה ַי ְּאו ֹר ב ָּה ֶם מ ּׁשֶה הַקָ ּט ָן
ׁשָט ,ע ַד חֹד ֶׁש ס ִיו ָן.

נוֹה ֲג ִים ל ִל ְמֹד ב ְּיַח ַד ו ְלַח ֲׁשֹב
מ ָה אֶפ ְׁשָר ל ַע ֲש ׂו ֹת כ ְּדֵי ׁשֶיִה ְי ֶה
לְכ ֻל ָּם עו ֹל ָם טו ֹב יוֹת ֵר.

ב ּ ְׁשָבוּעו ֹת מְתַקְּנ ִים
ג ַּם א ִם א ֵין מ ַ ּׁשֶהו ּ מְקֻלְקָל.

מְקַ ּׁשְט ִים א ֶת ה ַב ַּי ִת וְא ֶת
הַסְּב ִיב ָה כ ְּדֵי ל ִז ְכֹּר א ֶת מ ִנְה ַג
הֲבָא ַת ה ַב ִּכ ּוּרִים לַמִּקְד ָּׁש.

מַא ַכ ְל ֵי הַח ַג מ ַז ְכ ִּירִים ׁשֶהַת ּוֹרָה
נִמ ְׁשְל ָה ל ִ ְדב ַׁש וּלְח ָל ָב.
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ש ָׂדֶה
ׁשִבֹּל ֶת ב ַּ ּ
כ ּו ֹ ְר ע ָה ב ָּרוּח ַ

ח ַג ה ַ ּׁשָבוּעו ֹת
תַּע ֲש ֶׂה ל ְך ָ

מ ִי ב ָּרֶכ ֶב ,מ ִי ב ָּרֶג ֶל,
מ ִי יִצְע ַד ב ַּס ָּךְ?
ש ָׂא ה ַד ֶּג ֶל,
מ ִי ב ָּר ֹ ׁ
אש י ִ ּ
וּבַתֹּף מ ִי י ַךְ?

ס ַל ֵּינו ּ ע ַל כ ְּתֵפ ֵינו ּ
ָאשֵינו ּ ע ֲטוּרִים
ר ׁ

כ ְּ ׁשֶק ִּב ְּלו ּ א ֶת הַת ּוֹרָה,
כ ּ ְׁשֶק ִּב ּלו ּ א ֶת הַתּוֹרָה
הַמִּדְב ָּר ה ָי ָה ׁשָקֵט
ו ְׁשוּם צִפּו ֹר
א ָז לֹא זִמְּרָה

פְּרִי ג ַּנ ִּי ה ִנ ֵּה הֵב ֵאת ִי

קִצְּרו ּ ׁשִל ְ ּחו ּ מ ַג ָּל
ֵאשִית הַקָ ּצ ִיר
ע ֵת ר ׁ

"

"

ב ִּכ ּוּרֵי קְצ ִיר ח ִ ּט ִים
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ה ַך ְ ב ַּתֹּף ,ב ִּמְצ ִלְת ּ ַי ִם,
ִיש ,ב ַּצ ִּלְצ ֵל!
ב ַּ ּׁשָל ׁ
נַע ֲל ֶה נ ָא ל ִירו ּׁשָל ַי ִם,
ׁשָם נ ָחֺל ָּה כ ָּל ה ַל ֵּיל.

"

מִקְּצו ֹת הָאָרֶץ ב ָּאנו ּ
הֵב ֵאנו ּ ב ִּכ ּוּרִים

"

וְה ָרוּח ַ לֹא נ ָ ׁשַב וְא ַף ׁשו ֹר
א ָז לֹא ג ָ ּע ָה
וְהָע ָם עָמ ַד סָב ִיב וְא ֶת
ה ַכ ֹּל ה ַכֹּל ָרא ָה

"

מ ְלו ֹא ה ַ ּט ֶנ ֶא רַב פְּא ֵר

"
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מִפֶּס ַח ,ב ְּמ ֶ ׁשֶך ְ אַרְב ָּע ִים
וְת ִ ׁשְע ָה יָמ ִים סוֹפְרִים א ֶת
סְפ ִירַת ה ָעֹמ ֶר .ה ַיּו ֹם הָאַח ֲרו ֹן
הו ּא יו ֹם ח ַג.

ֶשם הַח ַג -
י ֵׁש אוֹמְרִים ׁש ׁ ֵּ
מ ְקו ֹרו ֹ ב ַּמּ ִל ָּה ׁשְבוּע ָה.

עוֹבְרִים ׁשִבְע ָה ׁשָבוּעו ֹת
מִפֶּס ַח ע ַד ׁשָבוּעו ֹת.
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הַח ַג מְצֻי ָּן ב ַּתּ ְקוּפ ָה ׁשֶב ָּה ּ
מַקְרִיב ִים א ֶת תּ ְבוּא ַת קְצ ִיר
הַח ִ ּט ִים.

פַּע ַם קָרְאו ּ כ ָּך ְ לַפּ ֵרו ֹת
שָנ ָה ,כ ֵּיו ָן
הָר ׁ
ִאשו ֹנ ִים ׁשֶל ה ַ ׁ ּ
ׁשֶה ֵם כ ְּמו ֹ ב ֵּן ב ְּכו ֹר לָע ֵץ.

ב ְּסֵפ ֶר ׁשְמו ֹת מְסֻפּ ָר ׁשֶב ְּנ ֵי
י ִש ְׂ ָרא ֵל ה ִג ִּיעו ּ לְה ַר ס ִינ ַי
ִישִי" – הוּא
"ב ַּחֹד ֶׁש ה ַ ּׁשְל ׁ
חֹד ֶׁש ס ִיו ָן ,ו ְׁשָם ק ִב ְּלו ּ א ֶת
הַת ּוֹרָהׁ .שָנ ִים אַח ַר -כ ָּך
הח ְל ַט לַה ֲפֹך ְ א ֶת ז ֶה ל ְיו ֹם ח ַג.
ֻ

י ֵׁש ב ַּ ּׁשֵם ה ַז ֶּה ֶרמ ֶז ל ְסו ֹף,
עֲצ ִירָה ,הַפְסָקָה.

זו ֹ מ ִל ָּה הַמַּצ ְב ִּיע ָה ע ַל אֲסֵפ ַת
ה ֲמו ֹנ ִים נ ִכ ְב ָּדָה.
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