"מלאו אסמינו בר"...
ערכת פעילות ,תמונות ,שירים וזיכרונות
לחג השבועות
ערכו :פולט גרינברג ,אביטל גרינולד ,דפנה גולן שמש ודבי להב

חג השבועות הוא חג אהוב על רובינו .הוא
אחד משלושת הרגלים וחג המבשר את
בוא הקיץ ומזכיר את ניחוחות פירות
הביכורים.
הכנו עבורכם בעמותת עמדא ערכת
פעילויות לחג שמטרתה לסייע בהעלאת
הזיכרונות ,לעורר שיחה ולהציע פעילויות
הקשורות לחג .ניתן להיעזר בערכה לאורך
השנה כולה במסגרת משפחתית
וחברתית.
מצורפת גם ערכה המוקדשת לעליית יהודי
אתיופיה ,אותה מציינים בימים אלו ,יחד
עם "יום ירושלים.

ערכת שבועות כוללת:
• שירים ומנהגים הקשורים לחג
• העלאת זכרונות מתמונות נוסטלגיות הקשורות
לביכורים ,ארץ זבת חלב ודבש ותוצרת הארץ
• חג הקציר כולל אמנות העוסקת בקציר החיטה ונושא
הלחם
• חג מתן תורה הכולל חידון תנ"כי
• מתכונים להכנת סלט פירות ועוגת גבינה – מסמלי
החג
• תפזורת ,חידון ודפי צביעה
נשמח לקבל את חוות דעתכם על הערכה בשאלון
בקישורhttps://forms.gle/FxHGBQsaqaAcniQ69 :

בברכת חג שמח!
פולט גרינברג ,אביטל גרינולד ,דבי להב ,דפנה גולן שמש

חג השבועות
חג השבועות הוא אחד משלושת הרגלים .הוא חל יום לאחר
סיום ספירת העומר ,בת שבעה שבועות.
"וספרתם לכם ממחרת השבת ,מיום הביאכם את עומר
התנופה ,שבע שבתות תמימות תהיינה( "...ויקרא כ"ג ,טו-טז).
https://www.youtube.com/watch?v=ctuYdBajtK4

 איך חגגתם את חג
השבועות בילדותכם?

במשפחתכם?
 מה נהגתם ללבוש בחג
השבועות?

חג השבועות נקרא גם חג הביכורים.
סלינו על כתפינו
מילים :לוין קיפניס
לחן :ידידיה אדמון
https://www.youtube.com/wat
ch?v=5otDKnz7Y1k

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

שדינו וגנינו
הבשילו יבולים,
כרמינו ,מקשותנו
ביכרו פרי הילולים.
תאנים ותפוחים
ענבים ושקדים.
פנו דרך לנו,
ביכורים איתנו,
הך בתוף חלל בחליל!
מה טובו מעגלינו,
מה יפו הטורים!
זימרת הארץ לנו,
הבאנו ביכורים,
מגולן מבשן
מן הנגב והירדן!
פנו דרך לנו,
ביכורים איתנו,
הך בתוף חלל בחליל!

חג שבועות תעשה לך
מילים :מן המקורות
לחן :ידידיה אדמון
https://www.youtube.com/wat
ch?v=uqKSxhWTlzQ

וחג שבועות תעשה לך,
ביכורי קציר חיטים.
הזורעים בדמעה
ברינה יקצורו.
ארץ נתנה יבולה
ארץ זבת חלב ודבש!

האם נהגתם להכין סלסלת ביכורים
בילדותכם או לילדיכם?
מה שמתם בסלסלה?

ארץ שבעת המינים
מילים :דודו ברק
לחן :נחצ'ה היימן
https://www.youtube.com/watch?v=_YmuONGtOUM

שיבולים אל מול חמה
ברינה יוצאים יחדיו הקוצרים
הדגן לאדמה
מנשק בתום עידן ממטרים.

תחת עץ התאנה
לבונה ומור וצוף הזהב
את אינך מאמינה
הוא רוצה אותך ִּבדבש וחלב

ארץ בה שבעה מינים
ארץ שעורה חיטה וענב
ארץ זית ותאנים
ורימון וגם תמר הזהב  -שירו  -ארץ בה...

מן הזית שוב נלמד
לעשות תורה וגם אהבה
התמר תושיט שוב יד
ותבעיר בנפש אש להבה
ארץ בה...

לכרמים בנות שבות
במחולות ובשירה אדירה
ענבים ואהבות
תאסוף בשפע כל נערה

הרימון מסמיק על עץ
את פניו ראינו למרחוק
איך ליבנו התנפץ
כרימון שחוט אל פיך המתוק

הפירות על השולחן
שיבולים בתוך סלי נצרים
אם הגענו עד לכאן
עוד נאהב ועד מאה ועשרים

ארץ בה...

ארץ בה...

ארץ בה...

ארץ זבת חלב
מילים :מן המקורות
לחן :אליהו גמליאל
https://www.youtube.com/watch
?v=9k0cj5NSShA

ארץ זבת חלב
חלב ודבש...
ארץ זבת חלב
חלב ודבש

תוצרת הארץ
מילים :נתן אלתרמן
לחן :שם טוב לוי
https://www.youtube.com/watch?v=Jdh
ahCH1w0M

אם כבד לבבכם כעופרת
אם אבלה בגופכם הנשמה
האזינו לשיר התוצרת
שאבו מתוכו נחמה
זה הדור דור ימות המשיח,
מנמנם ולקום מאחר.
הוא זקוק לנביא ומוכיח
ולפחות  -לשעון מעורר.
לעורר אהבה וכבוד וחיבה
וקנאה
לתוצרת הארץ!
לחלב ,לחצץ ,לעוגות,
לריבה
לגבינה
מתוצרת הארץ!

אם רצית מתוק מסוכר לכבוד חג
לך לבחור
מתוצרת הארץ!
אם תרצה מר ממוות לטעום ,אל
תדאג
יש מרור
מתוצרת הארץ!
יש מכל הזמנים ,יש מכל המינים
הב כוחות
לתוצרת הארץ!
אך שומעים יהודים ואינם מבינים
יש מוחות...
מתוצרת הארץ!
אין אחדות באומה הנולדת
אין שרשרת ידיים אחת
אין כתף ,אין חזית מאוחדת
אבל יש ,אבל יש לא מעט -
אבל יש כתפיות ,חזיות ,ידיות
מפליאות
מתוצרת הארץ!

וישנו גן חיות ובגן החיות
אריות
מתוצרת הארץ!
בסדרים ונימוס אל תשאל
לפטנט
זה תמיד
מתוצרת הארץ!
ובתולות בת ציון מדברות
באקצנט
גרמנית
מתוצרת הארץ!
ושנתיים וחצי אוכלת האש
בשדות
מתוצרת הארץ!
ואנגלי השלטון ,אך גם הוא
משתמש
בשיטות...
מתוצרת הארץ.

מתוצרת הארץ...

לחג השבועות אופי חקלאי ולכן הוא נקרא
גם חג הקציר.

שיבולת בשדה
מילים ולחן :מתתיהו שלם

https://www.youtube.com/watch?v=XvTU9-eog4c

שיבולת בשדה
כורעה ברוח
מעומס גרעינים כי רב.
ובמרחב הרים
יום כבר יפוח
השמש כתם וזהב.

שדה שעורים תמה
זר חג עוטרת,
שפע יבול וברכה.
לקראת בוא הקוצרים
בזוהר מזהרת,
חרש לעומר מחכה.

עורו הוי עורו
שורו בני כפרים
קמה הן בשלה כבר
על פני הכרים
קיצרו שילחו מגל
עת ראשית הקציר!

הבו הניפו
נירו לכם ניר
חג לקמה,
עת ראשית קציר.
קיצרו ,שילחו מגל
עת ראשית הקציר.

חג השבועות ואמנות -נושאים לשיחה

התייחסו לשאלות כאל נושאים לשיחה משותפת
במטרה לאפשר למשתתף להתבטא (אין נכון ולא נכון)
ניתן לכתוב את סיפור התמונה ,דרך
התיחסות לשאלות הבאות:

"מנוחה מהעבודה"

היכן מתרחשת התמונה ?

איזה עונה של השנה מתוארת בציור?
מיהן הדמויות בציור?
האם יש קשר בין הדמויות?
מה עושות הדמויות?
על מה שוכבות הדמויות?
של מי הנעליים ולמה הן מונחות בצד?
מה רואים באופק?
תארו את התמונה :צבעים ,אווירה
האם אתם שומעים "רעשים" ברקע ?
איך לדעתכם מרגישות הדמויות שבתמונה?
איזה רגש מעוררת בכם התמונה?

וינסנט ואן גוך ()1853-1890
צייר הולנדי ,הנחשב לאחד מגדולי הציירים בתרבות
המערבית .יצירותיו מתחלקות בעיקר לשתי תקופות  -התקופה
שבה פעל בהולנד וצייר תמונות קודרות ,והתקופה שבה פעל
בדרום צרפת וצייר תמונות עתירות אור ,בצבעים בהירים.

"מנוחת צהריים"
ניתן לכתוב את סיפור התמונה ,דרך
התיחסות לשאלות הבאות:
היכן מתרחשת התמונה ?
איזה עונה של השנה מתוארת בציור?

מהן הדמויות בציור?
האם יש קשר בין הדמויות?
מה עושות הדמויות?
כיצד נהגתם לנוח לאחר העבודה?

מה רואים באופק?
תארו את התמונה :צבעים ,אווירה
האם אתם שומעים "רעשים" ברקע ?
איך לדעתכם מרגישות הדמויות

נחום גוטמן ()1980-1898
צייר ,מאייר ,פסל וסופר ישראלי ,יליד האימפריה הרוסית.
בשנת  1978זכה בפרס ישראל לספרות ילדים.

שבתמונה?
איזה רגש מעוררת בכם התמונה?

"רות בשדה"
ניתן לכתוב את סיפור התמונה ,דרך

התיחסות לשאלות הבאות:
היכן מתרחשת התמונה?
איזה עונה של השנה מתוארת בציור?
מיהן הדמויות בציור?

מה עושות הדמויות?
מה רואים באופק?
תארו את התמונה :צבעים ,אווירה
תארו את הדמות המרכזית :מה היא לובשת,
גיל ,תכונות..
איך היא מרגישה?
למה היא מטה את ראשה?
האם אתם שומעים "רעשים" ברקע ?
איך לדעתכם מרגישה הדמות המרכזית?
איזה רגש מעוררת בך התמונה?

הוגס מרלה ( )1922-1981צייר צרפתי

מלאו אסמינו בר
מילים :פנחס לנדר
לחן :דוד זהבי
https://www.youtube.com/watch?v=psFqUcM6a5Y

מלאו אסמינו בר ויקבינו יין,
בתינו הומים ,הומים מתינוקות
ובהמתנו פורה -
מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה,
ואין ,ואין עדיין?
מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה,
ואין ,ואין עדיין?
האם אתה או מישהו מבני משפחתך
נהגו לעבוד באדמה/בשדה?
האם אתם אוהבים להיות בחוץ
ובטבע?

"המוציא לחם מן הארץ"...
לֶ חֶ ם הוא מוצר
מזון בסיסי,
הנפוץ כמעט בכל
העולם מאז שחר
הציוויליזציה
האנושית.
לחם הוא מאפה
רך המתקבל
מאפייה ,מבישול
או מטיגון של
בצק.
המאפייה הממלכתית במצרים ,כנראה המאה ה 12-לפנה"ס










לחם ביהדות

מתי אוכלים חלות?
מה מקור המנהג לברך על שתי חלות? ("שמור וזכור
את יום השבת לקדשו")
באיזה חג החלות עגולות? (ראש השנה)
מתי מכינים חלת מפתח פרנסה? (השבת ה 1לאחר
פסח  -כסגולה לפרנסה טובה )
מנהג הפרשת חלה :זכר
ללחם הפנים לכן הגדול של
בית המקדש
מתי מכינים חלת ממולאת
בגבינה וצימוקים? (שבועות
לזכר קבלת התורה שנמשלה
לחלב ודבש)






בפסח ,כמה ימים אוכלים מצות?
לזכר מה אוכלים מצות?
מהי מצה שמורה?
מתי אוכלים מופלטה? (במימונה
בסוף הפסח)

לחם מסביב לעולם
בישראל מכינים לחם מקמח _____

איזה סוגי לחמים מכינים בישראל?

באיזה ארץ אוכלים באגט?
(צרפת)

פוקאצ'ה ,מצופה בשמן זית ,ירקות
ועשבי תיבול .באיזה ארץ אוכלים
אותה?
(איטליה)

בהודו ופרס אוכלים נאן.
לחם שמרים הנאפה בתנור
לוהט הנקרא טנדורי.

לחם מסביב לעולם
במקסיקו אוכלים
טורטיה,
עשויה מקמח תירס
ללא שמרים

אינג'ירה ,לחם אתיופי  ,עשוי מקמח
טף ,מאוד בריא וללא גלוטן.
באנוק ()bannock
מכינים בסקוטלנד,
קנדה ואלסקה.
לחם שאוכלים
האינואיטים
והאינדיאנים .עשוי
בעיקר משיבולת שועל

בנורבגיה אוכלים
לפסה (.)lefse
דקיק מאוד,
כמצה .עשוי קמח
תפוחי אדמה
ושמנת חמוצה.

פיתה או לאפה ?!
הפיתה היא מאכל

מסורתי במטבח
אגן הים התיכון

 מה שמו של התנור
לאפיית פיתות?
(טאבון)
 מה אתם אוהבים
לשים בתוך הפיתה?
 מהי "לאפה"?

ביטויים הקשורים ל"לחם"
" כִּ י ל ֹא עַ ל הַ ֶּלחֶּ ם לְבַ ּדֹו ִּי ְחיֶּה
אדָ ם " (דברים ,ח')3 ,
הָ ָ
הפסוק זה הפך לניב :
אֵ ין ַּדי לֹו לָ אָ ָדם ְּב ִסּפּוק
צְּ ָרכָיו הַּ ּגּופָ נִ יִ ים ,אֶ לָ א
יֵׁש לֹו ּגַּם צְּ ָרכִ ים
אֲ חֵ ִרים -רּוחָ נִ יִ ים,
בּותיִ ים.
נ ְַּּפ ִׁשיִ ים ו ְַּּת ְּר ִ

 ספרו כיצד הביטוי
נוגע לכם?
 מהו ה"לחם נפשך"
שלך?
 מה התחביבים
שלך?

ּתֹורה"
" ִּאם ֵאין ֶּקמַ חֵ ,אין ָ
(משנה ,מסכת אבות – פרק ג' ,משנה י"ז)

פסוק זה הפך לניב:
הקיום החומרי הוא תנאי
ללימוד תורה
 מה דעתכם על ביטוי
זה?
 מה דעתכם על
התמונות?

"בְ זֵעַ ת ַאפֶּיָך ּת ֹאכַל לֶּחֶּ ם" ...

בראשית ג' ,י"ז

למדני את השיר הפשוט של הלחם
מילים :רחל שפירא
לחן :רמי בר דוד
https://www.youtube.com/watch?v=27Sh1iUCZuA

 מי אמר למי "בזעת אפיך תאכל לחם"?
 מדוע הוא אמר זאת והיכן?
 האם לדעתך משפט זה הוא קללה ומדוע?
הפסוק הפך לניב ;
 הביעו את דעתכם בנוגע לביטוי זה
 האם הייתם צריכים "להזיע" כדי
להתפרנס?
https://www.youtube.com/watch?v=u_sYdJfX0VM&feature=youtu.be

למדני את השיר הפשוט של הלחם
ופרוס לי חלק משלומך.
קחני עם אבק היומיום על השכם
כשתראני לפניך.
אני שהנחתי לרגש יחף
לרחף,
כבר יודעת כי
התפתלה דרכי
ומגובה רב ראשי עכשיו
נרכן -
כבר יודעת כי
התפתלה דרכי
ובאה עד כאן.

חג מתן תורה

בחג השבועות ניתנה התורה לבני ישראל על ידי משה בהר סיני
"משה קבל תורה מסיני  ( "...אבות א').

מול הר סיני
מילים :יחיאל מוהר
לחן :משה וילנסקי
https://www.youtube.com/wat
ch?v=BHuZFHl7CG8

לא אגדה רעי
ולא חלום עובר:
הנה מול הר סיני
הסנה ,הסנה בוער.
והוא לוהב בשיר
בפי גדודי בנים,
ושערי העיר
ביד השמשונים.

הו ,שלהבת יה  -עיני הנערים,
הו ,שלהבת יה  -ברעום המנועים,
עוד יסופר על זה היום אחי,
בשוב העם אל מעמד סיני.
רעי ,זה לא חלום
ולא חזיון הוזה
מאז ועד היום
בוער ,בוער הסנה.
לוהט בזמר און
בלבבות האל
של נערי ציון
ורכב ישראל.
הו ,שלהבת יה  -עיני הנערים...

•

האם נהגו בביתכם לערוך "תיקון
ליל שבועות" וללמוד תורה כל
הלילה?

•

האם ביקרתם בסיני? אם כן,
ספרו את זיכרונותיכם

חידון התנ"ך
• מי הם שלושת האבות?
(אברהם ,יצחק ויעקב)

•

• איך נקראה האישה הראשונה בתנ"ך?
(חוה)

•

• מי אמר למי" :הֲ שֹׁ ֵּמר אָ ִּחי אָ נֹׁכִּ י"?
(קין לאלוהים)

•

• מי בנה תיבה בזמן המבול?
(נח)

•

• מי הפכה לנציב מלח?
(אשתו של לוט)

•

• מי מכר את הבכורה תמורת נזיד עדשים?
(עישו מכר ליעקב)
• איך קראו לנשים של יעקב?
(רחל ולאה)

•

• למי הייתה כותנת פסים?
(יוסף)

•

• באיזה ארץ היו בני ישראל עבדים?
(ארץ מצרים)

•

• מי אמר למיַ " :שלַ ח אֶ ת עַ ִּמי"?
(משה לפרעה מלך מצרים)

•

איך קראו לאח של משה ומה היה תפקידו?
(אהרון ,כהן גדול)
כמה שנים הסתובבו בני ישראל במדבר?
( 40שנה)
מה אכלו בני ישראל במדבר?
(מן מהשמיים)
היכן קבלו בני ישראל את התורה?
(הר סיני)
מהן עשרת הדברות?
(אנוכי ה' אלוהיך;לא יהיה לך אל אחר;לא תישא את שם ה'
לשווא;זכור את יום השבת לקדשו;כבד את אביך ואת אמך;
לא תרצח; לא תנאף; לא תגנוב; לא תענה ברעך עד שקר;
לא תחמוד בית רעך)
איזה פסל בנו בני ישראל במדבר?
(עגל זהב)
מי הנהיג את ישראל לאחר מות משה בכניסה לארץ ישראל?
(יהושע בן נון)
ֹלהי"?
ֵּאֹלהיְִּך אֱ ָ
מי אמר למי" :עַ ֵּמְך עַ ִּמי ו ַ
(רות לנעמי)
מי היה נכדה של רות?
(דוד המלך)

בחג השבועות תעשה לך...
מתכונים לכבוד החג

סלט פירות

איזה מאכלים נהגתם לבשל/לאכול
בבית לכבוד שבועות?

מצרכים:
 2תפוחי עץ 2 ,בננות 6 ,תותים 2 ,פלחי
אבטיח 2 ,פלחי מלון ,ועוד (איזה פירות
בעונה שרוצים להוסיף).
אופן ההכנה:
חותכים את הפירות לחתיכות לא גדולות
מדי ,מערבבים את כל הפירות החתוכים
בקערה גדולה ומגישים.

עוגת גבינה ללא אפייה
מצרכים:

אופן הכנה:

 500גרם עוגיות בטעם וניל

.1

מרסקים עוגיות וניל במעבד מזון.

 100גרם חמאה

.2

ממיסים חמאה ומערבבים עם  300גרם
מהעוגיות המרוסקות :משטחים את
התערובת על תבנית ומכניסים למקרר.

.3

מקציפים במיקסר :שמנת מתוקה ,סוכר,
אינסטנט פודינג ,תמצית וניל ,עד לקבלת
קצפת יציבה.

.4

מערבבים גבינה לבנה עם שמנת חמוצה
יחד עם הקצפת מסעיף .3

.5

מעבירים את התערובת מעל בסיס העוגה
(שהכנסנו לתבנית במקרר) ומשטיחים עם
מרית.

.6

מפזרים את שאר העגויות המרוסקות
( 200גרם) מעל התערובת ,ומקררים
לפחות יממה במקרר לפני ההגשה.

 2מיכלים שמנת מתוקה
חצי כוס סוכר
 2חבילות אינסטנט פודינג וניל

כפית תמיצת וניל
 2גביעים רגילים גבינה לבנה 5%
 2גביעי שמנת חמוצה.

בתאבון!!

לחם או חלה

אופן הכנה:

מצרכים:

.1

מנפים את הקמח לתוך קערה

• קילו קמח

.2

מוסיפים את המלח ומערבבים

• כף מלח

.3

מוסיפים את הסוכר ומערבבים

•  2כפות סוכר

.4

מוסיפים את השמרים ומערבבים

.5

מוסיפים שלושת רבעי כוס שמן ו 2כוסות מים,
ולשים עד לקבלת בצק אחיד בצורת כדור

.6

מרטיבים עם רבע כוס השמן שנותרה את
מעטפת הבצק ,ומניחים להתפחה בסיר עם
ניילון נצמד /מגבת .

.7

לאחר התפחה של חצי שעה מחלקים את הבצק
ל 6חלקים וקולעים בצורות להנאכתכם( .צמה /
כדורים  /מפתח)

.8

מניחים להתפחה של  20דקות נוספות.

.9

מורחים ביצה טרופה ושומשום מעל.

•  2כפות שמרים יבשים
• כוס שמן

•  2וחצי כוסות מים פושרים

 .10אופים בתנור על חימום  200מעלות כחצי שעה
בערך( .או עד לקבלת בצק זהוב)

בתאבון!!

תפזורת – ספרים מהתנ"ך
מצאו את המילים הבאות:
 שמות
 ויקרא
 שמואל
 מלכים
 אסתר

 רות
 שופטים
 יהושע

 במדבר
 דברים
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תשבץ לחג השבועות

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

הגדרות:
היא אחת ממוצרי החלב ,חתולים
מאוד אוהבים אותה...
היא אחת ממוצרי החלב .ניתן למצוא
אותה כבולגרית ,צפתית ,לבה ועוד...
קטיף הזיתים נקרא...
מקום שבו דרכו את הענבים ,לצורך
הכנת יין.
היא אחת משבעת המינים ,מפרותיה
מכינים יין.
היא אחת משבעת המינים ,הפרי
המיובש שלה נקרא דבלה.
זמנו של חג השבועות נקבע במקרא
על פי ספירת ה...
הוא אחד משבעת המינים ,יש לו
פירות אדומים וגדולים.
היא אחת משבעת המינים ,מייצרים
ממנה לחם.

1

2

3

4

5

6

7
8

9

בהמשך מצורפים דפי צביעה לכבוד חג שבועות.
נשמח לקבל את חוות דעתכם על הערכה בשאלון בקישורhttps://forms.gle/FxHGBQsaqaAcniQ69 :

