
 

 פעולה בנושא שבועות

 גיל: השכבה הצעירה

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים.

 יכים(.זמן: כשעה וחצי )תלוי במספר החנ

 ציוד:  * מדבקות בשלושה צבעים שונים *פלקט גדול *רובי מים*

 

 פתיחה:

המדריך יערוך סבב בין החניכים בו כל חניך יספר מה הוא יודע על חג השבועות. לאחר מכן החניכים 

ישחקו תופסת מאכלי חלב בהתאם לרוח החג. חניך אחד נבחר כתופס ועליו לתפוס חניך אחר 

ש כתופס. כאשר התופס מתקרב אל אחד החניכים לחניך יש אפשרות להינצל שיחליף אותו וישמ

 מתפיסה אם יתכופף לישיבה כפופה ויאמר בקול רם שם של דבר חלבי )כגון: שוקו, גבינה וכו'( 

 גוף:

  בוחרים שלושה חניכים מהקבוצה ולכל אחד נותנים מספר מדבקות בצבע מסוים השווה

טרה של שלושת החניכים היא לתפוס את החניכים לשליש כמות החניכים בפעולה. המ

בעזרת המדבקות. לאחר שלכל חניך יש מדבקה, עליהם להתחלק לשתי קבוצות בהתאם 

 לצבע המדבקה שיש להם.

כל קבוצה תחליט על שם שקשור לחג השבועות )כגון: קבוצת הר סיני, קבוצת הטנא, קבוצת לוחות 

 הברית וכו'( 

ריבועים. על פני הלוח יופיעו  9סניף לוח תשע בריבוע, כלומר לוח עם על המדריך לתלות על קיר ה

 המקדש.-ציורי שבעת המינים, ציור אחד של טנא, וציור אחד של בית

לשם כך עליהם להשיג את שבעת המינים,  -מטרתה של כל קבוצה היא לקיים את מצוות הביכורים 

 טנא ו... בית מקדש!

 כיצד משיגים זאת?

י תור, יציג המדריך שאלה )ראה נספחים( . אם הקבוצה ענתה עליה נכונה, יניח לכל קבוצה, לפ

 המדריך על ריבוע שתבחר את סמל הקבוצה.

 אם הקבוצה לא ענתה נכונה על השאלה, היא תעבור לקבוצה הבאה אחריה.

הקבוצה הראשונה שתצליח ליצור שורה )לאורך, לרוחב או באלכסון(, תקבל כרטיס של בית המקדש, 

 טנא או אחד משבעת המינים.

  
  סיום:

המדריך יחלק כצ'ופר רובה מים, מאחר וחג השבועות מזוהה גם בתור יום המים, אך יסביר 

 את חשיבות בשמירה על המים בארץ שלנו. 

 נספחים:

 מהם ארבעה שמות החג? )חג הקציר, חג השבועות, יום הביכורים, עצרת(. -שאלות טריוויה 

 ינו מופיע בתורה וחז"ל קבעוהו? )עצרת(.איזה משמות החג א -

 מנו שלושה ממנהגי החג. )לשטוח עשבים בבית ובבתי הכנסת, -



 

 להיות נעורים כל הלילה לעסוק בתורה ולקרוא 'תיקון ליל שבועות', לאכול מאכלי חלב(. 

 מה מסתיים בחג השבועות? )ספירת העומר(. -

, לא יהיה לך אלוהים אחרים, לא תשא את שם מהם שלושת הדברות הראשונות? )אנכי ה' אלוקך -

 ה' לשוא(.

 )מגילת רות(. ? איזו מגילה קוראים בחג -

 מי יצא מרות, כעבור שני דורות? )דוד המלך(. -

 איזו מידה בולטת אצל רות לאורך המגילה? )חסד(. -

 מה היה החסד הראשון של רות המוזכר במגילה? )שהלכה עם נעמי(. -

חרון המוזכר במגילה? )שהלכה להתחתן עם בעז, כמצוות נעמי, כדי להקים זרע מה היה החסד הא -

 למשפחה(.

 מי נולד ונפטר בשבועות? )דוד המלך(. -

 מדוע נקרא חג השבועות יום הביכורים? )בחג זה מביאים את הביכורים לבית המקדש(. -

 אשונים שבכרו(.כיצד מפרישים )בוחרים( פרות לביכורים? )קושרים בגומי את הפרות הר -

 מי חייב במצוות הביכורים? )כל מי שיש לו בית(. -

 ממה מותר להביא ביכורים? )מפרות שבעת המינים בלבד(. -

 בכמה סלים עדיף להביא את הביכורים? )שבעה, אחד לכל מין(. -

 האם יוצאים ידי חובה בסל אחד? )כן, אך צריך להפריד בין המינים(. -

 ם בתהלוכת הביכורים? )חליל(.באיזה כלי היו מנגני -

 היכן לנים בחג זה? )ברחובה של עיר, לא בבתים(. -

 למי מותר לאכול מפרות הביכורים? )לכהנים בלבד( -
 



 
 ערב שבועות 

 גיל: שכבת הביניים + השכבה הבוגרת 

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים וחוץ.

 זמן: כשעתיים 

אל לריקודי עם # דפי נייר #עטים #צלחות חד פעמיות # אל בד ציוד: #בידורית # שירי ארץ ישר

 #סכו"ם חד פעמי #רובי מים ככמות החניכים 

 

 

מכינים את הסניף לערב שבועות סניפי. מחלקים בין החניכים מאכלים חלביים שעליהם להביא 

 לאורחת החג.

 :פתיחה

 לרוח החג, רוקדים ריקודי עם. החניכים נכנסים שברקע השיר "עוד לא אהבתי די" ועל מנת להיכנס

 מנגנים כמה שירים כמו "עוד לא אהבתי די", "לבלבו אגס וגם תפוח" וכד'.

 גוף :

 לפני שמתיישבים לארוחת החג, נעבור על כל כמה מנהגי החג.

  כל חניך יציג את המאכל שהביא ויניח בצד עד לארוחה.  -הבאת ביכורים 

  רכה בהם ארץ ישראל, הפכו לאחד מסמלי החג שבעת מיני הפירות שהתב –שבעת המינים

מתנדבים ולכל אחד  7. ולכן כעת החניכים יעבירו בפנטומימה את שבעת המינים. בוחרים 

נותנים את אחד משבעת המינים. על החניך להעביר בפנטומימה את שקיבל ועל הקבוצה 

 לנחש.

   ן כתובה בין ישראל נהוג לקרוא טקסט שירה או פרוזה שהוא מעי -כתובה לחג השבועות

לתורה. לכן כעת החניכים יכתבו טקסט שירה שהוא מעין כתובה ביניהם ובין הסניף. 

מחלקים את החניכים לכמה קבוצות, כל קבוצה צריכה להכין טקסט שכזה ולהציגו בפני שאר 

 הקבוצות.

  )שואלים את החניכים שאלות בנוגע לחג השבועות. –חידון שבועות )ראה נספח 

 בחג השבועות נהוג לאכול דברי חלב ולכן נקיים כעת את ארוחת החג  –לב מאכלי ח

 הסניפית.

 סיום :

מאחר והחג מזוהה גם כיום המים, כל חניך יקבל רובה מים, והקבוצה תשחק בגינה, או בכל 

 מקום שהוא לא בתוך הסניף. המדריך יכול להנחות על משחקים ספציפיים כמו דגלים וכו'.

 

 נספחים: 

  לשבועות: חידון 

 )חג שבועות חל ב... )בסוף ספירת העומר 
 )בין שלושת הרגלים, חג השבועות הוא הרגל ה... )שני 
 שבעת השבועות שסופרים מיום הנפת העומר.( -החג נקרא שבועות על שם( 
 )מהם כל שמות החג? )שבועות, חג הקציר, חג מתן תורה, יום הביכורים, עצרת 
 ?חיטים( מה קוצרים בסמוך לחג השבועות( 
 )מתן התורה לישראל התרחש בסמוך לאיזה הר? )סיני 



 
 )במעמד הר סיני הורה אלוהים לישראל את... )עשרת הדיברות 
 )לאן הביאו בזמן המקרא את הביכורים? )לבית המקדש בירושלים 
 )אל מי הובאו הביכורים בבית המקדש? )אל הכוהנים 
 )מהם ביכורים? )הפירות הראשונים של הצומח 
  נקרא לימוד התורה המסורתי בליל חג השבועות? )תיקון ליל שבועות(כיצד 
 )מהו מקור המנהג "תיקון ליל שבועות"? )ספר הזהר 
 )איזו מגילה קוראים בחג השבועות? )מגילת רות 
 )על שם מי נקראת מגילת רות? )ע"ש רות המואבייה 
    ?אילו מהסיבות הבאות איננה מהסיבות לקריאת מגילת רות בשבועות                                                

. מגילת רות מתרחשת בתק' "קציר חיטים" שזו גם התק' של שבועות.                                                      1
. רות המואבייה שעל שמה המגילה היא סבתא רבה של דוד המלך, שעפ"י המסורת 2

                                                                                        היהודית נפטר בשבועות.   
 . מגילת רות מתארת את יחסו של אלוהים לטבע ובעיקר לפירות ולירקות.3
 )בשבועות נוהגים לאכול... )מוצרי חלב 
 ני מהו מקור המנהג של אכילת מוצרי החלב בשבועות? )במעמד הר סיני הוזהרו ב

 ישראל על עירוב בשר וחלב ומכיוון שלא יכלו להכשיר כלים, אכלו מוצרי חלב(
 )מהם שבעת המינים? )חיטה, שעורה, גפן, תאנה, תמר, רימון, זית 
 )מיהו נינה של רות המואבייה? )דוד המלך 

 

 

 

 

 

 

 


