בית החינוך הממ"ד _____________
התוכנית החברתית * פעילות חברּותא לחג השבועות
שם
החברותא:
________
________

√ לימוד
√ סיפור
√ ציור

חג השבועות קרב ובא .בואו ונרגיש מעט את האווירה של החג .האווירה שהייתה בעת המעמד בהר
סיני ,והאווירה המתרחשת בשולחן החג בבית.
א .בואו ונתחיל ...מי אני? שמות החג:
התמונות שלפניך מתארות  4שמות לחג השבועות .הבט בהן ,וזהה כל תמונה על-פי שמה המתאים לה:

ומתח קו בין השם הנכון לתמונה המתאימה.

* חג הביּכּורים * חג השבּועות * חג מתן-תורה * חג הקציר *
ב .מרגש!!! במעמד הר סיני.
בני ישראל בוודאי עמדו בהתרגשות .ומה היה מסביב? איך התנהגו המלאכים בשמים? ואיך בעלי
החיים :עופות ,בהמות ..נחשים? ואיך הרוח ,והים ..ובני האדם שבכל העולם?
רבי אבהּו מתאר בשם רבו רבי יוחנן את האווירה שהייתה במעמד הר סיני .נקרא יחד

(שמות רבא כט ,ט):

" כ ֶׁׁשנתן הקדוֹׁש ברּוְך הּוא אֶׁ ת הּתוֹרה ִצּפוֹר ֹלא צִ יֵּ ץ ,עוֹף ֹלא ּפרחׁ ,שוֹר ֹלא געה,
אוֹפנִ ים [מלאכים] ֹלא עפּו ,שר ִפים [גם מלאכים] ֹלא ָאמרּו קדוֹׁש ,הים ֹלא נִ זדעזֵּע ,הב ִריוֹת
[בני-אדם] ֹלא ִדברּו ,אֶׁ לא העוֹלם ׁשוֹתֵּ ק ּומחֲ ִריׁש .ויצא הקוֹלָ :אנֹכִ י ה' אֱ ֹלהֶׁ יָך".
 .1היכן זה קרה? סביב הר-סיני או בכל העולם? ___________________ .הוכח מתוך התיאור בציטוט.

 .2אז איך הייתה האווירה (במלה אחת)ׁ :ש ___ ___.
 .3ומה הייתה המטרה (במלה אחת) :ה ___ ___ ___ ___ ...ויצא ונשמע הקול!
"וְָאהַ בְתָּ "  -מפעל ההלכה לילדי ישראל .ממשיכים את הדרך בסימן "לְ הַ נְחִ יל אֹוהַ ָּביי י ֵׁש" .מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל
צוות פיתוח ובתי חינוך מובילים
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ג .מיוחד!!! בסעודת חג בבית.
שימו לב בבית לתפריט המיוחד בסעודת חג השבועות .התפריט מתאים למנהג מוזכר בהלכה ,בדברי
רבי משה איסרליש זצ"ל" :ונוהגין בכמה מקומות לאכול מאכלי חלב ביום ראשון של שבועות".
מה הקשר בין חג השבועות למאכלי חלב? נקרא יחד את המדרשים הבאים:

מדרש תנחומא (כי תשא ט') :דבׁש וחלב ּתחת לׁשוֹ ֵּנְך (שיר השירים ד ,יא) .בשעה שעמדו לפני הר
סיני ואמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע (שמות כד ,ז) ,באותה שעה אמר להם הקב"ה
דבש וחלב תחת לשונך ...אמר להם הקב"ה כך חבבתם את התורה  -חייכם שהיא
נתונה לכם במתנה".
מדרש שיר השירים רבה (פרשה א') :דבׁש וחלב ּתחת לׁשוֹנְֵּך .מה הם מתוקין ,אף דברי תורה
ּומּפז רב
מתוקין שנאמר (תהלים מזמור יט) ִמׁשּפטֵּ י ה' אֱ מֶׁ ת צדקּו יחדו הנֶׁחֱ מ ִדים ִמזהב ִ
תּוקים ִמדבש…".
ּומ ִ

 .1האם גם אצלכם בבית נוהגים לאכול בחג השבועות מאכלי חלב? ______.
 .2לצמד המלים "דבׁש וחלב" ,אנו למדים שני פירושים .מהם?
 )1מ ___________________.
 )2מ ___________________.
 .3רמז יפה באות הפותחת ,למספר הימים שמשה רבנו שהה בהר סיני
כדי להביא את התורה מה' אל בני ישראל .כמה ימים? ________.
מנהג יפה נוסף קשור ל"דבׁש וחלב " .המנהג קיים בכמה עדות ,וכיום נוהגים בו בגן מסיבת פתיחה ללימוד
האותיות ,או בבית החינוך במסיבת קבלת החומש .המקור למנהג זה נזכר בספר "הרוקח" לרבי אלעזר
מוורמיזא ,כך:

"ביום שמחנכין אותו ,את הילד ,לאותיות הקדש ...כעלות השחר יום עצרת ,חג השבועות,
מביאין הנערים ..מביתם עד בית הכנסת או עד בית הרב ...ומביאים הלוח שכתוב עליו,
האותיות ,ופסוק תורה צווה לנו משה מורשה קהילת יעקב ..ונותן על הלוח מעט דבש ,ולוחך
הנער הדבש על האותיות בלשונו .ואחר כך מביאין העוגה שנילושה בדבש ,וכתוב עליה' :ה'
ּמּודים ..'...ומאכילין לנער עוגה
אזֶׁן ,לִ ׁשמֹע כלִ ִ
ּמּודים ,לדעת ...יעִ יר לִ י ֹ
אלוֹקים ,נתן לִ י לׁשוֹן לִ ִ
וביצה כי טוב הוא לפתיחת הלב".
ויש גם סיפור טוב ..וגם ציור להנאתכם...

בברכת חג שמח ..,תמיד בשמחה.

"וְָאהַ בְתָּ "  -מפעל ההלכה לילדי ישראל .ממשיכים את הדרך בסימן "לְ הַ נְחִ יל אֹוהַ ָּביי י ֵׁש" .מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל
צוות פיתוח ובתי חינוך מובילים
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סיפור טוב על " ְּדבַ ׁש וְּ חָ לָב"
מקור הסיפור הוא בתלמוד בבלי ,מסכת כתובות דף קיא ,ב .מובא כאן בעיבודו של אּורי או ְרבְך ,מתוך הספר "חמורים
וחרובים" ,סדרת חכמינו לימינו .ואיך זה קשור לחג השבועות ..לתורה? ...חשבו על השאלה ,וניפגש בהמשך.

ָארץ הּמתּוקה
ה ֶׁ
שדֹותְ ,מ ַּפזֵם ַּמנְגִינֹות י ָפֹות ,חֹושֵב עַּל יְפִי
שעָה א ֲֻרכָה ִטי ֵל ַּרבִי ָרמִי ַּב ָ
ַּפעַּם ִהגִי ַּע ִל ְבנֵי ב ְָרק ַּרב ְבשֵם ָרמִי בַּר י ְ ֶחזְקֵאלָ .
ַּהב ְִריָאה ְו ַּכמָה נִ ְפלָָאה הִיא א ֶֶרץ יִש ְָראֵל שֶהּוא ְמ ַּטי ֵל בָּה ַּל ֲהנָָאתֹוְ .לפֶתַּ ע ָרָאה מִתַּ חַּת ְלעֵץ תְ ֵאנָה כַּמָה ִעזִים אֹוכְלֹות
עֵשֶ ב .דְ בַּש הַּתְ ֵאנִים נָטַּף ֵמ ָהעֵץְ ,ו ֶה ָחלָב ֵמ ָה ֲעטִינִים שֶל ָה ִעזִים ִט ְפטֵף .הִתְ ַּפעֵל ָר ִמי בַּר י ְ ֶחזְקֵאל מְא ֹד וְָא ַּמרַּ " :עכְשָ ו אֲ נִי מֵ בִין
אֶת פֵרּוש ַּהפָסּוק 'א ֶֶרץ זָבַּת ָחלָב ּודְ בַּש' .הַּדְ בַּש שֶל ַּהפֵרֹות מִתְ ע ְַּרבֵב ְונִ ְמהָל ֶב ָחלָב שֶל ַּה ְבהֵמֹותֵ .איזֶה יֹפִי .כַּמָה יָפָה הִיא
אֶ ֶרץ יִש ְָראֵל".
ש ֵתי ִעזִים ְוכַּמָה תְ אֵ נִים?
"ר ִמיָ ,ר ִמי – זֶה א ֶֶרץ זָבַּת ָחלָב ּודְ בַּש זֶה? ְ
שם ַּרבִי יַּעֲק ֹב בֶן דֹוסְתַּ ִאי וְָאמַּר ל ְָרמִי בַּר י ְ ֶחזְקֵאלָ :
ָעבַּר ָ
נּוֶ ,ב אֱ מֶתַ ,אל תַּ ְצחִיק אֹותִ יַּ .פעַּם ִלפְנֹות בֹקֶר ָה ַּלכְתִ י מִּלֹוד ְועַּד ִב ְקעַּת אֹונֹו מ ְֶרחָק שֶל ֲח ִמשָה ִקילֹו ֶמ ְט ִרים ְלפָחֹותְ ,והַּדְ בַּש
מִ ּלֵא אֶת כָל הַּדֶ ֶרְך ְו ִהגִי ַּע לִי עַּד ַּלק ְַּר ֻס ַּּלי ִם .זֶה נִק ְָרא א ֶֶרץ זָבַּת ָחלָב ּודְ בַּש .ז ֹאת א ֶֶרץ יִש ְָראֵל הַּּטֹובָה ְו ַּהיָפָה שֶ ּלָנּו"ָ .עבַּר שָם
שחַּי בְאֹותָ ּה תְ קּופָה ,וְָא ַּמר" :בֶן דֹוסְתַּ ִאי ,בֶן דֹוסְתַּ ִאי – זֶה א ֶֶרץ זָבַּת ָחלָב ּודְ בַּש זֶה? כַּמָה קִ ילֹו ֶמט ְִרים
ֵריש ָל ִקיש ,עֹוד ָחכָם ֶ
שם דְ בַּש עַּל כָל הָאֲ דָ מָה
ִפֹורי ַּב ָגלִיל ו ְָר ִאיתִ י ָ
ש ַּמגִי ַּע ַּע ד ַּלק ְַּר ֻס ַּּלי ִם? נּוֶ ,ב ֱאמֶתַ ,אל תַּ ְצחִיק אֹותִ י .אֲ נִי ָה ַּלכְתִ י ַּפעַּם ְלצ ִ
שֶל דְ בַּש ֶ
בְשֶ טַּח שֶל ֶעש ְִרים ִקילֹו ֶמטֶר א ֶֹרְך ְו ֶעש ְִרים ִקילֹו ֶמטֶר רֹחַּבַּ .רק דְ בַּש .אַּתָ ה ֵמבִין? ז ֹאת ֶא ֶרץ זָבַּת ָחלָב ּו ְדבַּש .זֶה מָה שֶאֲ נִי
קֹורא לֹו א ֶֶרץ יִש ְָראֵל ַּהמְתּוקָה".
ֵ
"ריש ָל ִקישֵ ,ריש ָל ִקיש – זֶה א ֶֶרץ זָבַּת ָחלָב ּודְ בַּש זֶה? ֶעש ְִרים ִקילֹומֶ טֶר עַּל עֶשְ ִרים
שם ַּרבָה בַּר בַּר ָחנָה וְָא ַּמרֵ :
ָעבַּר ָ
קִ ילֹומֶ טֶר ִמ ְס ֵכנִים ַּב ָגלִיל? נּוֶ ,ב ֱאמֶתַ ,אל תַּ ְצחִיק אֹותִ יֲ .אנִי ָה ַּלכְתִ י ַּפעַּם ו ְָר ִאיתִ י דְ בַּש ְמ ַּכסֶה אֶת כָל ָהאֲדָ מָה שֶל כָל אֶ ֶרץ
שיְך ַּלעֲלֹות ְו ַּלעֲלֹות ,וְאִ ם ֹלא ָהי ִיתִ י ָרץ
ש ִהגִי ַּע לִי עַּד ַּלב ְִר ַּכי ִם ְו ִה ְמ ִ
ש ָּלכֶם .הַּכ ֹל דְ בַּש ֶ
י ִשְ ָראֵל .דָ בָר ָכזֶה ֹלא ְר ִאיתֶ ם ַּב ַּחי ִים ֶ
ָָארץ דְ בַּשֹ ,לא
ש ֲאנִי אֹוהֵבָ .כל ה ֶ
מַּ הֵר ֶבטַּח ָהי ִיתִ י טֹו ֵבעַּ .זֶה נִק ְָרא א ֶֶרץ זָבַּת ָחלָב ּודְ בַּש ,זֶה .ז ֹאת א ֶֶרץ יִש ְָראֵל כְמֹו ֶ
ְלהַּאֲ מִ ין ."...פִתְ א ֹם ִהגִי ַּע עֹוד ַּרב ֶאחָדֲ ,אבָל ָר ִמ י בַּר י ְ ֶחזְקֵאל ְויַּעֲק ֹב בֶן דֹוסְתַּ ִאיֵ ,ריש ָל ִקיש ו ְַּרבָה בַּר בַּר ָחנָה ָאמְ רּו לֹו:
"עֲשֵה טֹובָהֲ ,אנַּחְנּו ְכבָר יֹודְ עִים מָה אַּתָ ה רֹוצֶה ְל ַּהגִידְ ,ושֶֹּלא נַּ ְצחִיק אֹותְ ָך ְוכָל זֶה .תִ ְרצֶה אּולַּי ִלטְע ֹם קְ צָת מֵ הַּדְ בַּש שֶל
ש ָּלכֶם "...אֲ בָל ַּה ֲחכָמִ ים
ש ַּמעְתֶ ם ַּב ַּחי ִים ֶ
הַּתְ אֵ נָה פ ֹה?"ֲ " .חבָלָ ",אמַּר ָה ִאיש" ,דַּ ְו ָקא ָרצִיתִ י ְל ַּספֵר ָלכֶם ַּמשֶהּו שֶעֹוד ֹלא ְ
שבּו ֻכּלָם מִתַּ חַּת ָלעֵץִ ,לּטְפּו אֶת ָה ִעזִיםָ ,אכְלּו תְ אֵ נִים ְונֶהֱנּו
ש ַּמעְנּו ְכבָר הַּכ ֹל ְו ֵהבַּּנּו אֶת ָה ִענְיָן" .י ָ ְ
ש ַּמעְנּוָ ,
הִשְתִ יקּו אֹותֹוָ " :
מִ כָל ֶרגַּע.
אתגר!!! רעיון נהדר להבין ולהעמיק במשמעות הסיפור ,והקשר לחג השבועות ..לתורה:
כמו ארץ ישראל שנמשלה בפסוק ל"ארץ זבת חלב ודבש" ,כך גם התורה במתן תורה נמשלה ל"דבש וחלב תחת לשונך".
אבל הסדר הוא הפוך :בארץ ישראל  -קודם חלב ואח"כ דבש .ובתורה  -קודם חלב ואח"כ דבש .למה?
חלב ,נוצר מכוח עצמי של הכוחות המזינים בגוף .הדבש  -נלקט מצוף הפרחים שבסביבה.
ארץ ישראל  -יש בה קדושה עצמית ואוירה מחכים בתורה ,ומתוך כך היא משפיעה ברכה לכל העולם כולו.
והלומד תורה  -חייב ללמוד מפי מלמד ,וללקט את ידיעות התורה כ"עשה לך רב" ,ורק מתוך כך הוא יתעצם בתורה
בחידושים משל עצמו ,ללמוד וללמד גם לאחרים.
מהסיפור למדנו ,כי שפע הברכה ניכר דווקא כאשר החלב והדבש מתערבבים זה בזה .ללמדנו ,שכל אחד צריך לקיים
בעצמו שני שלבים :ללמוד  -מפי אחרים ,וללמוד  -מכוח עצמו ,וביחד הוא זוכה לתורה לשמה!
"וְָאהַ בְתָּ "  -מפעל ההלכה לילדי ישראל .ממשיכים את הדרך בסימן "לְ הַ נְחִ יל אֹוהַ ָּביי י ֵׁש" .מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל
צוות פיתוח ובתי חינוך מובילים

050-2551519

♦ מיילveahavta10@gmail.com :

צִ יּור לחג הׁשבּועוֹת

מהּו נושא הציּור? = מ ___ ___ּ .ת ___ ___ ___.

צבעו להנאתכם.

* מתוך אתר קסם-יצירה
"וְָאהַ בְתָּ "  -מפעל ההלכה לילדי ישראל .ממשיכים את הדרך בסימן "לְ הַ נְחִ יל אֹוהַ ָּביי י ֵׁש" .מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל
צוות פיתוח ובתי חינוך מובילים

050-2551519

♦ מיילveahavta10@gmail.com :

