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 _____________ בית החינוך הממ"ד

 א לחג השבועותת  רּוב  התוכנית החברתית * פעילות ח  

 

 

 

 

בואו ונרגיש מעט את האווירה של החג. האווירה שהייתה בעת המעמד בהר  חג השבועות קרב ובא.
 סיני, והאווירה המתרחשת בשולחן החג בבית.

 שמות החג: ?מי אניבואו ונתחיל... א. 

 פי שמה המתאים לה:-ה כל תמונה עלזהוהבט בהן,  שמות לחג השבועות. 4ת שלפניך מתארות התמונו

 

 

 

 

 בין השם הנכון לתמונה המתאימה. וומתח ק  

 

 ב. מרגש!!! במעמד הר סיני.

בני ישראל בוודאי עמדו בהתרגשות. ומה היה מסביב? איך התנהגו המלאכים בשמים? ואיך בעלי 
 בכל העולם? ש.. ובני האדם הרוח, והים? ואיך נחשים : עופות, בהמות..החיים

 :)שמות רבא כט, ט( את האווירה שהייתה במעמד הר סיני. נקרא יחד רבי יוחנןמתאר בשם רבו  הּוב  י א  ב  ר  

 

 

 

 

 הוכח מתוך התיאור בציטוט.סיני או בכל העולם? ___________________. -היכן זה קרה? סביב הר. 1

 ׁש ___  ___.  )במלה אחת(:ה האווירה אז איך היית. 2

 ויצא ונשמע הקול!... ___  ___  ___  ___  ה  : )במלה אחת(ומה הייתה המטרה . 3

 *  ירצ  ק  ג ה  ח    *ה  ר  ו  ת-ןת  ג מ  ח  *    תעו  בּוש  ג ה  ח    * ים ר  ּויּכב  ג ה  ח  *  

ץ, עוֹף ֹלא" ה ִצּפוֹר ֹלא ִציֵּ ּתוֹר  ת ה  רּוְך הּוא אֶׁ דוֹׁש ב  ק  ן ה  נ ת  ׁשֶׁ ח כ  ר  ה ׁשוֹר, ּפ  ע  , ֹלא ג 

ִנים פּו ים[]מלאכ אוֹפ  ִפים , ֹלא ע  ר  דוֹׁש]גם מלאכים[ ש  רּו ק  ם ֹלא, ֹלא ָאמ  י  ע   ה  זֵּ ע  ד  ִריוֹת, ִנז  ב   ה 

ֲחִריׁש אדם[-]בני ק ּומ  עוֹל ם ׁשוֹתֵּ ל א ה  רּו, אֶׁ יָך. ֹלא ִדב  קוֹל: ָאֹנִכי ה' ֱאֹלהֶׁ א ה  צ  י   ".ו 

 לימוד √

 סיפור √

 ציור √

שם 

 החברותא:

________

________ 
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 .סעודת חג בבית!!! ביוחד. מג

בדברי  ,מנהג מוזכר בהלכההתפריט מתאים ל. בסעודת חג השבועות לתפריט המיוחדבבית שימו לב 
 ".ה מקומות לאכול מאכלי חלב ביום ראשון של שבועותונוהגין בכמרבי משה איסרליש זצ"ל: "

  ים:הבא יםמה הקשר בין חג השבועות למאכלי חלב? נקרא יחד את המדרש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __.האם גם אצלכם בבית נוהגים לאכול בחג השבועות מאכלי חלב? ____. 1

ׁשלצמד המלים ". 2 ב  ב ד  ל  ח   ", אנו למדים שני פירושים. מהם?ו 

 ______________._____ מ (1

 ___________________. מ (2

 רמז יפה באות הפותחת, למספר הימים שמשה רבנו שהה בהר סיני. 3

 כדי להביא את התורה מה' אל בני ישראל. כמה ימים? ________.

ׁשנוסף קשור ל" מנהג יפה ב  ב ד  ל  ח  ". המנהג קיים בכמה עדות, וכיום נוהגים בו בגן מסיבת פתיחה ללימוד ו 

אלעזר " לרבי הרוקחנזכר בספר " למנהג זהמקור ה האותיות, או בבית החינוך במסיבת קבלת החומש.

 :, כךמוורמיזא

 

 

 

 

 

 

 ציור להנאתכם...סיפור טוב.. וגם ויש גם 

ׁש כי תשא ט'(:)תנחומא מדרש  ב  ב ד  ל  ח  ת ו  ח  ׁשוֹנֵּ  ּת   הר לפני שעמדו בשעה .(יא, ד השירים שיר) ְךל 
 ה"הקב להם אמר שעה באותה(, ז ,כד שמות) ונשמע נעשה' ה דבר אשר כל ואמרו סיני

 שהיא חייכם - התורה את חבבתם כך ה"הקב להם אמר ...לשונך תחת וחלב דבש

 ".במתנה לכם נתונה

ׁש '(:א)פרשה  רבה השירים שירמדרש  ב  ב ד  ל  ח  ת ו  ח   ברי תורהד אף ,מתוקין הם מה .ׁשוֹנְֵּךל   ּת 
י( יטמזמור  תהלים) שנאמר מתוקין טֵּ ּפ  ת ה' ִמׁש  קּו ֱאמֶׁ ד  ו צ  ד  ח  ִדים י  ֱחמ  נֶׁ ב ה  ה  ז ִמז  ב ּוִמּפ   ר 

תּוִקים ש ּומ  ב   …".ִמד 

 

, חג השבועות, השחר יום עצרת לאותיות הקדש... כעלותילד, את ה ,ביום שמחנכין אותו"

, ומביאים הלוח שכתוב עליו הכנסת או עד בית הרב... יתם עד בית.. מבהנערים מביאין

ולוחך  ,ונותן על הלוח מעט דבש.. יעקב רה צווה לנו משה מורשה קהילתהאותיות, ופסוק תו

 'ה'וכתוב עליה:  ,כך מביאין העוגה שנילושה בדבש הנער הדבש על האותיות בלשונו. ואחר

ן ִליקאלוֹ  ת  ׁשוֹ  ים, נ  ֹמע  ל  ן, ִלׁש  ִעיר ִלי ֹאזֶׁ ת... י  ע  ד  ִלּמּוִדים... ן ִלּמּוִדים, ל   ומאכילין לנער עוגה '..כ 

 ".טוב הוא לפתיחת הלב כי וביצה

 
 בברכת חג שמח,.. תמיד בשמחה. 
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ַבׁשסיפור טוב על " ָחָלב דְּ  "וְּ

ְךאּור  . מובא כאן בעיבודו של בבלי, מסכת כתובות דף קיא, ב מקור הסיפור הוא בתלמוד ְרב  מתוך הספר "חמורים  ,י או 

 בהמשך.חשבו על השאלה, וניפגש .. ואיך זה קשור לחג השבועות.. לתורה?.. וחרובים", סדרת חכמינו לימינו

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רעיון נהדר להבין ולהעמיק במשמעות הסיפור, והקשר לחג השבועות.. לתורה: אתגר!!! 

 ארץ זבת חלב ודבש", כך גם התורה במתן תורה נמשלה ל"דבש וחלב תחת לשונך".כמו ארץ ישראל שנמשלה בפסוק ל"
 קודם חלב ואח"כ דבש. למה? -קודם חלב ואח"כ דבש. ובתורה  -אבל הסדר הוא הפוך: בארץ ישראל 

 נלקט מצוף הפרחים שבסביבה. -חלב, נוצר מכוח עצמי של הכוחות המזינים בגוף. הדבש 
 עצמית ואוירה מחכים בתורה, ומתוך כך היא משפיעה ברכה לכל העולם כולו.  יש בה קדושה -ארץ ישראל 

חייב ללמוד מפי מלמד, וללקט את ידיעות התורה  כ"עשה לך רב", ורק מתוך כך הוא יתעצם בתורה  -והלומד תורה 
 בחידושים משל עצמו, ללמוד וללמד גם לאחרים.

חלב והדבש מתערבבים זה בזה. ללמדנו, שכל אחד צריך לקיים מהסיפור למדנו, כי שפע הברכה ניכר דווקא כאשר ה
 מכוח עצמו, וביחד הוא זוכה לתורה לשמה! -מפי אחרים, וללמוד  -בעצמו שני שלבים: ללמוד 

 

ה תּוק  ּמ  ץ ה  ָארֶׁ  ה 

ב ְבֵשם ָרִמי בַּר יְֶחזְ  ם ִהִגיעַּ ִלְבנֵי ְבָרק רַּ עַּ ל יְִפי פַּ נְִגינֹות יָפֹות, חֹוֵשב עַּ זֵם מַּ ִבי ָרִמי בַָּשדֹות, ְמפַּ ֵקאל. ָשָעה ֲאֻרָכה ִטיֵל רַּ

ת ְלֵעץ ְתֵאנָ  חַּ ע ָרָאה ִמתַּ ֲהנָָאתֹו. ְלֶפתַּ יֵל ָבּה לַּ ָמה נְִפָלָאה ִהיא ֶאֶרץ יְִשָרֵאל ֶשהּוא ְמטַּ ְבִריָאה ְוכַּ ָמה ִעזִים אֹוְכלֹות הַּ ה כַּ

ְתֵאנִים ֵעֶשב. ְכָשו ֲאנִי ְדבַּש הַּ ר: "עַּ ֵעל ָרִמי בַּר יְֶחזְֵקאל ְמאֹד ְוָאמַּ ף ֵמָהֵעץ, ְוֶהָחָלב ֵמָהֲעִטינִים ֶשל ָהִעזִים ִטְפֵטף. ִהְתפַּ ֵמִבין  נָטַּ

ְרֵבב ְונִ  ֵפרֹות ִמְתעַּ ְדבַּש ֶשל הַּ ָפסּוק 'ֶאֶרץ זָבַּת ָחָלב ּוְדבַּש'. הַּ ָמה יָָפה ִהיא ֶאת ֵפרּוש הַּ ְבֵהמֹות. ֵאיזֶה יִֹפי. כַּ ְמָהל ֶבָחָלב ֶשל הַּ

 ".ֶאֶרץ יְִשָרֵאל

ר ְלָרִמי בַּר יְֶחזְֵקאל: "ָרִמי, ָרִמי  ִאי ְוָאמַּ ִבי יֲַּעקֹב ֶבן דֹוְסתַּ ר ָשם רַּ ָמה ְתֵאנִים?  –ָעבַּ זֶה ֶאֶרץ זָבַּת ָחָלב ּוְדבַּש זֶה? ְשֵתי ִעזִים ְוכַּ

ד ִבְקעַּת אֹונֹו ֶמְרָחק ֶשל ֲחִמָשה ִקילֹוֶמטְ נּו, בֶ  ְכִתי ִמּלֹוד ְועַּ ם ִלְפנֹות בֶֹקר ָהלַּ עַּ ְצִחיק אֹוִתי. פַּ ְדבַּש ֱאֶמת, ַאל תַּ ִרים ְלָפחֹות, ְוהַּ

ת ָחָלב ּוְדבַּש.  יִם. זֶה נְִקָרא ֶאֶרץ זָבַּ ְרֻסּלַּ קַּ ד לַּ ֶדֶרְך ְוִהִגיעַּ ִלי עַּ יָָפה ֶשָּלנּוִמֵּלא ֶאת ָכל הַּ ּטֹוָבה ְוהַּ ר ָשם ". זֹאת ֶאֶרץ יְִשָרֵאל הַּ ָעבַּ

ִאי  ִאי, ֶבן דֹוְסתַּ ר: "ֶבן דֹוְסתַּ י ְבאֹוָתּה ְתקּוָפה, ְוָאמַּ ָמה ִקילֹוֶמְטִרים  –ֵריש ָלִקיש, עֹוד ָחָכם ֶשחַּ ת ָחָלב ּוְדבַּש זֶה? כַּ זֶה ֶאֶרץ זָבַּ

ִגיעַּ עַּ  ָגִליל ְוָרִאיִתי ָשם ְדבַּשֶשל ְדבַּש ֶשמַּ ם ְלִצפֹוִרי בַּ עַּ ְכִתי פַּ ְצִחיק אֹוִתי. ֲאנִי ָהלַּ יִם? נּו, ֶבֱאֶמת, ַאל תַּ ְרֻסּלַּ קַּ ל ָכל ָהֲאָדָמה ד לַּ  עַּ

ָתה ֵמִבין? זֹאת אֶ  ק ְדבַּש. אַּ ב. רַּ ח ֶשל ֶעְשִרים ִקילֹוֶמֶטר אֶֹרְך ְוֶעְשִרים ִקילֹוֶמֶטר רֹחַּ ת ָחָלב ּוְדבַּש. זֶה ָמה ֶשֲאנִי ְבֶשטַּ ֶרץ זָבַּ

ְמתּוָקה  ".קֹוֵרא לֹו ֶאֶרץ יְִשָרֵאל הַּ

ר: "ֵריש ָלִקיש, ֵריש ָלִקיש  ָבה בַּר בַּר ָחנָה ְוָאמַּ ר ָשם רַּ ל ֶעְשִרים  –ָעבַּ ת ָחָלב ּוְדבַּש זֶה? ֶעְשִרים ִקילֹוֶמֶטר עַּ זֶה ֶאֶרץ זָבַּ

ם ְוָרִאיִתי ְדבַּש ְמכֶַּסה ֶאת ָכל ָהֲאָדָמה ֶשל  ִקילֹוֶמֶטר ִמְסֵכנִים עַּ ְכִתי פַּ ְצִחיק אֹוִתי. ֲאנִי ָהלַּ ָגִליל? נּו, ֶבֱאֶמת, ַאל תַּ ָכל ֶאֶרץ בַּ

יִם ְוִהְמשִ  ִבְרכַּ ד לַּ כֹל ְדבַּש ֶשִהִגיעַּ ִלי עַּ יִים ֶשָּלֶכם. הַּ חַּ יְך לֲַּעלֹות ְולֲַּעלֹות, ְוִאם ֹלא ָהיִיִתי ָרץ יְִשָרֵאל. ָדָבר ָכזֶה ֹלא ְרִאיֶתם בַּ

. זֶה נְִקָרא ֶאֶרץ זָבַּת ָחָלב ּוְדבַּש, זֶה. זֹאת ֶאֶרץ יְִשָרֵאל ְכמֹו ֶשֲאנִי אֹוֵהב. כָ  ח ָהיִיִתי טֹוֵבעַּ ֵהר ֶבטַּ ל ָהָאֶרץ ְדבַּש, ֹלא מַּ

ֲאִמין..." ב ֶאָחד, ֲאָבל ָרמִ . ְלהַּ ָבה בַּר בַּר ָחנָה ָאְמרּו לֹו: ִפְתאֹם ִהִגיעַּ עֹוד רַּ ִאי, ֵריש ָלִקיש ְורַּ י בַּר יְֶחזְֵקאל ְויֲַּעקֹב ֶבן דֹוְסתַּ

י ִגיד, ְוֶשֹּלא נְַּצִחיק אֹוְתָך ְוָכל זֶה. ִתְרֶצה אּולַּ ָתה רֹוֶצה ְלהַּ ְדבַּש ֶשל  "ֲעֵשה טֹוָבה, ֲאנְַּחנּו ְכָבר יֹוְדִעים ָמה אַּ ִלְטעֹם ְקָצת ֵמהַּ

ְתֵאנָה פֹה?" יִים ֶשָּלֶכם..." ֲאָבל הַּ . הַּ חַּ ְעֶתם בַּ ֶשהּו ֶשעֹוד ֹלא ְשמַּ ֵפר ָלֶכם מַּ ְוָקא ָרִציִתי ְלסַּ ר ָהִאיש, "דַּ ֲחָכִמים "ֲחָבל," ָאמַּ

ּנּו ֶאת ָהִענְיָן כֹל ְוֵהבַּ ְענּו ְכָבר הַּ ְענּו, ָשמַּ ת ָלֵעץ, ִלְּטפּו ֶאת ָהִעזִים, ָאְכלּו ְתֵאנִים ְונֱֶהנּו יְָשבּו ֻכָּלם  ".ִהְשִתיקּו אֹותֹו: "ָשמַּ חַּ ִמתַּ

 ִמָכל ֶרגַּע.
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" יי יֵׁש". מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל - "וְָאַהְבתָּ  מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך בסימן "ְלַהְנִחיל אֹוַהבָּ

 veahavta10@gmail.comמייל:  ♦       050-2551519    מובילים חינוךפיתוח ובתי  צוות

 תעוֹ בּוׁש  ג ה  ח  ר ל  יּוצִ 

 צבעו להנאתכם.   מ  ___  ___.   ּת ___  ___  ___.ר? = יּוצ  א ה  ש  נו   הּומ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יצירה-מתוך אתר קסם* 
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