חוגגים שבועות במשפחה
'ש ְב ָעה ָׁש ֻבעֹת ִּת ְס ּ ָפר לָ ְך ֵמ ָה ֵחל ֶח ְר ֵמ ׁש
חג שבועות מציין את סיום קציר השעורהִׁ :
ָ
ַ ּב ָ ּק ָמה' ,וכן את ראשית קציר החיטה' :וְ ַחג ָׁשבוּעוֹ ת ַּת ֲעשֶׂ ה לְ ך ִ ּבכּ ו ֵּרי ְק ִציר ִח ִּטים'.

בנוסף לשעורה וחיטה ,טנא מלא ביכורי מיני הארץ ,עושר מראות
ת-ה ָא ֶרץ ַהזֹּאת ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב ו ְּד ָב ׁש .וְ ַע ָּתה,
וטעמים' :וַ ִ ּי ֶּתן-לָ נ ּו ֶא ָ
אשית ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה'.
ת-ר ִׁ
אתי ֶא ֵ
ִה ֵנּה ֵה ֵב ִ

נרים כוסית
נחגוג את המאמץ והיזע ,האמונה והאהבה שהושקעו
בעבודת האדמה המניבה לנו מזון וחיים.
נברך על העמל והיצירה בכל שדה ומרחב פעולה,
ונשמח בתוצרת עשייתנו.

ניתן להוסיף
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן .ותתן לנו מועדים
לשמחה ,חגים וזמנים לששון ,את יום חג השבועות הזה ,זמן מתן תורתנו,
מקרא קודש ,זכר ליציאת מצרים .ברוך אתה ה' ,מקדש ישראל והזמנים.

וְ ַחג ָׁשבוּעוֹ ת ַּת ֲעשֶׂ ה לְ ָך ִ ּבכּ ו ֵּרי ְק ִציר ִח ִּטים.
ַהזּוֹ ְר ִעים ְ ּב ִד ְמ ָעה ְ ּב ִר ָ ּנה יִ ְקצֹרוּ.
ֶא ֶרץ נָ ְתנָ ה יְ בוּלָ ּה ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב ו ְּד ַב ׁש!

בימי הקציר החקלאים צוו להשאיר חלקת שדה לליקוט העניים.
רות ,שסיפורה מסופר בחג ,הגיעה לארץ בימי הקציר בעקבות דבקותה בחמותה נעמי .רות הזרה והאביונה אזרה אומץ
ללקט שיבולים בשדהו של בועז ,שנהג בה בחסד .לימים נרקם ביניהם סיפור אהבה שהביא להולדת דוד ,מלך ישראל.

נברך על הלחם
נבקש לראות את הזולת ולהגדיל חסד בעולם,
נייחל שהלחם לא יחסר לאף אדם,
מי ייתן וטעמו יהיה סימן לעמל שסופו פרי והצלחה!

סבב ביכורים

שתפו זה את זו בפרי שהבשיל בחייכם/ן,
מעשה חדש שעשיתם ,גילוי שגיליתם וכו'.

ניתן להוסיף :ברוך אתה ה' המוציא לחם מן הארץ.

שיבולת בשדה  /מתתיהו שלם
שיבולת בשדה
כורעה ברוח
מעומס גרעינים כי רב.
ובמרחב הרים
יום כבר יפוח,
השמש כתם וזהב.
עורו ,הוי עורו!
שורו בני כפרים!
קמה הן בשלה כבר
על פני הכרים.
קצרו ,שלחו מגל
עת ראשית הקציר.

שדה שעורים תמה
זר חג עוטרת,
שפע יבול וברכה,
לקראת בוא הקוצרים
בזוהר מזהרת,
חרש לעומר מחכה.
הבו הניפו!
נירו לכם ניר.
חג לקמה,
עת ראשית הקציר.
קצרו ,שלחו מגל
עת ראשית הקציר.

שרים ביחד
סלינו על כתפינו  /לוין קיפניס
סלינו על כתפינו
ראשינו עטורים
מקצות הארץ באנו
הבאנו ביכורים.
מיהודה והשומרון,
מן העמק והגליל.

שדינו וגנינו
הבשילו יבולים
כרמינו מקשותינו
בכרו פרי הלולים
מגולן ,מבשן
מן הנגב והירדן.

פנו דרך לנו
ביכורים איתנו
הך הך הך בתוף
והך בחליל.

פנו דרך לנו
ביכורים איתנו
הך הך הך בתוף
והך בחליל.

מלאו אסמינו בר  /פנחס
אלעד (לנדר)
מלאו אסמינו בר ויקבינו יין
בתינו הומים מתינוקות
ובהמתנו פורה -
הי!
מה עוד תבקשי מאתנו מכורה
ואין עדין?

משחקים שבועות
פנטומימה פירות הארץ

שבע שאלות לכבוד שבעת המינים

פינג פונג שירים לבנים

לחשו באוזני בני המשפחה את הביטויים
ובקשו להציגם ללא מילים בסבב.

•איזה מין משבעת המינים מופיע ראשון בתורה?
•אילו שני מינים קשורים בסיפור תיבת נוח?
•מי משבעת המינים הוטבע על מטבעות רומאים
כסמל לכיבוש ארץ ישראל והגליית העם?
•כיצד נקרא קטיף תאנים?
•היכן הוקם היקב הציוני הראשון?
•מי משבעת המינים מוזכר בביטוי 'ארץ זבת
חלב ודבש'?
•לאיזה מין יש פריחה אדומה כתומה?

התחלקו לשתי קבוצות .על כל
קבוצה למצוא בתורה שיר עם
המילה 'לבן' או עם אזכור לעצמים
לבנים .הקבוצה שלא מוצאת שיר
בתורה מפסידה.

•ארץ זבת חלב ודבש
•התפוח לא נפל רחוק מהעץ
•מלא מצוות כרימון
•וישבו איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו
•צדיק כתמר יפרח
•שלח לחמך על פני המים

כתבו בפירות
המצוירים ביכורים
משפחתיים:
משהו חדש שקרה
במשפחה ,משהו
שעשיתם לראשונה
יחד ,דבר מיוחד
שארע לכם ועוד.

פירמידה הפוכה
הזינו את המילים על גבי הסל
לפי ההגדרות הבאות:
 .5החג שאנו חוגגים
 .4אמונים ,הצהרת נאמנות
 .3מספר הפירות בהם התברכה
ארצנו על פי המקרא
 .2יום החופש השבועי שלנו
 .1חזר

>> תשובות >>
באתר 'אסיף  -חג ישראלי'

מחדשים על גיבורת החג  -החיטה
•חיטה היא הגידול השני הנפוץ בעולם (אחרי תירס ולפני אורז).
•לא משקים את החיטה  -היא מקבלת את מימיה מגשמים!
•את שרידי זן החיטה העתיק ביותר ,הכוסמין ,גילה לראשונה
בעולם החוקר אהרון אהרונסון ,ליד ראש פינה.
•בימי הביניים שימשו מיני חיטה שונים לריפוי מחלות עור
ושיפור מראה עור הפנים.
•רוב החיטה הישראלית גדלה בנגב ומספקת רק כ 9%-מצריכת
החיטה למאכל בארץ .שאר החיטה הנצרכת בישראל מיובאת
מהודו ,סין וארצות הברית ,יצרניות החיטה הגדולות בעולם.
•על מטבע האגורה הראשון של מדינת ישראל הוטבעו שלושה
שיבולי חיטה.

אהבתם? הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ לשנו לקבלת פעילויות לחג משפחתי
חוויתי הישר לנייד (ההודעות נלשחות ע"י מנהלי הקבוצה ולקראת חגים בלבד).

חפשו בגוגל' :אסיף  -חג ישראלי'

