
 עבודה בקבוצות –חג שבועות 
 

 קבוצה מס'__________                                                  
 

 שמות המשתתפים בקבוצה:

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 
 
 

חלקו את התפקידים: מי ינהל את הדיון. מי יקריא את הקטעים לחברי הקבוצה? מי 
 יציג את השאלות לחברי הקבוצה? מי יציג את התשובות בסוף הפעילות?

 
 
 

 :1משימה 
 

" :9-10דברים טז 
8

ֹּאַכל ַמּצֹות; ּוַבּיֹו  ת יִָמים ת שֶׁ ִביִעים שֵׁ ה ַהשְּׁ יָך, ֹלא ַתֲעשֶׁ ת ַלה' ֱאֹלהֶׁ רֶׁ , ֲעצֶׁ

ָלאָכה׃      ס   מְּׁ
9

ָעה ָשֻבעֹות׃   ֹּר, ִשבְּׁ פ ל ִלסְּׁ ש ַבָקָמה, ָתחֵׁ מֵׁ רְּׁ ל חֶׁ ָהחֵׁ ָפר־ָלְך; מֵׁ ֹּת ִתסְּׁ ָעה ָשֻבע ִשבְּׁ
10
 

 וְָּׁעִשיָת ַחג ָשֻבעֹות ַלה' ֱאֹלהֶׁיָך"

 

ָק  כמה ימים סופרים "  "? ____. ָמהֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש בַּ

 

" :15-16ויקרא כג 
 15

ַבע   נּוָפה; שֶׁ ר ַהתְּׁ ֹּמֶׁ ת־ע ם ָלכֶׁם ִמָמֳחַרת ַהַשָבת, ִמּיֹום ֲהִביֲאכֶׁם, אֶׁ תֶׁ ַפרְּׁ ּוסְּׁ

יֶׁינָה׃  ֹּת ִתהְּׁ ִמימ ַשָבתֹות תְּׁ
16
ם ִמנְּׁחָ   תֶׁ ַרבְּׁ פְּׁרּו ֲחִמִשים יֹום; וְִּׁהקְּׁ ִביִעת, ִתסְּׁ ה ַעד ִמָמֳחַרת ַהַשָבת ַהשְּׁ

 ֲחָדָשה ַלה'"

 

 כמה סופרים בספירת העומר? ______________________.

 

 ? _________________________________. מתי צריך לחגוג את החג החדש, שבא אחרי פסח

 

 .איזה שם של החג קשור בכתובים אלו? __________________________________________



 

 :2משימה 
 

 .14-17ג שלושת הרגלים: שמות כ

"
14

ֹּג ִלי ַבָשנָה׃   גִָלים, ָתח ָשֹלש רְּׁ
15

ר   ֹּאַכל ַמּצֹות ַכֲאשֶׁ ַעת יִָמים ת ֹּר, ִשבְּׁ מ ת־ַחג ַהַמּצֹות ִתשְּׁ אֶׁ

יָקם׃  ָריִם; וְֹּׁלא־יֵָׁראּו ָפנַי רֵׁ ש ָהָאִביב, ִכי־בֹו יָָצאָת ִמִמצְּׁ ֹּדֶׁ ִצִּויִתָך, לְּׁמֹועֵׁד ח
16

י   וְַּׁחג ַהָקִציר ִבכּורֵׁ

ה׃  יָך ִמן־ַהָשדֶׁ ת־ַמֲעשֶׁ פְָּׁך אֶׁ צֵׁאת ַהָשנָה, בְָּׁאסְּׁ ה; וְַּׁחג ָהָאִסף בְּׁ ר ִתזְַּׁרע ַבָשדֶׁ יָך, ֲאשֶׁ ַמֲעשֶׁ
17

ָשֹלש  

ֹּן ה'" נֵׁי ָהָאד ל־פְּׁ ָך, אֶׁ ה ָכל־זְּׁכּורְּׁ ָעִמים ַבָשנָה; יֵָׁראֶׁ  פְּׁ

 

ַעת יָ  ": 18-23שמות ל"ד  ֹּר, ִשבְּׁ מ ת־ַחג ַהַמּצֹות ִתשְּׁ ר ִצִּויִתָך, לְּׁמֹועֵׁד אֶׁ ֹּאַכל ַמּצֹות ֲאשֶׁ ִמים ת

ָריִם׃  ש ָהָאִביב, יָָצאָת ִמִמצְּׁ ֹּדֶׁ ח ש ָהָאִביב; ִכי בְּׁ ֹּדֶׁ ִציר  22 ...ח י קְּׁ ה לְָּׁך, ִבכּורֵׁ ֹּת ַתֲעשֶׁ וְַּׁחג ָשֻבע

קּוַפת ַהָשנָה׃  ה  23ִחִטים; וְַּׁחג ָהָאִסיף, תְּׁ ָעִמים ַבָשנָה; יֵָׁראֶׁ ֹּן ָשֹלש פְּׁ נֵׁי ָהָאד ת־פְּׁ ָך, אֶׁ  ה'ָכל־זְּׁכּורְּׁ

ל ָראֵׁ י יִשְּׁ  "ֱאֹלהֵׁ

 אילו חגים הם שלושת הרגלים? ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 __________________________________ ים אלו?כיצד מכונה החג שאנו חוגגים עכשיו בקטע

 לחג זה עוד שם הקשור לכתוב בקטעים. מהו? ______________________________________

 

 פי שמות אלו: מה ציין החג בחיי האנשים בימי קדם )=מה חגגו(?-על

______________________________________________________________________ 



 :3משימה 

והחג  לאחר חורבן בית המקדש השני והגליית עם ישראל, לא ישבו בני ישראל על אדמתם.

 דתי.-איבד את אופיו המקורי וקיבל צביון אמוני

 

 קראו:

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף ד עמוד ב 

לפי ההלוח העברי, מתחילים את ספירת העומר ביום השבת שלאחר הפסח )"ממחרת 

 בסיון. הוא ו'  50-השבת"(. היום ה

 "בשישה לסיוון נגלה הקדוש ברוך הוא על הר הסיני ממקומו ]וניתנה התורה["

 ________________________________________ איזה שם של החג קשור לקטע זה?

 

 

 :4משימה 

 לקרוא במגילת רות. בחג שבועות נוהגים

 

 רות, פרק א:קראו את 

ִטים, וַ " ֹּפְּׁ ֹּט ַהש פ י שְּׁ י מֹוָאב, ַויְִּׁהי, ִבימֵׁ דֵׁ ם יְּׁהּוָדה, ָלגּור ִבשְּׁ ץ; ַוּיֵׁלְֶׁך ִאיש ִמבֵׁית לֶׁחֶׁ יְִּׁהי ָרָעב ָבָארֶׁ

נֵׁי ָבנָיו׃  תֹו ּושְּׁ הּוא וְִּׁאשְּׁ
2

יֹון   לֹון וְִּׁכלְּׁ נֵׁי־ָבנָיו ַמחְּׁ ם שְּׁ תֹו נֳָעִמי וְּׁשֵׁ ם ִאשְּׁ לְֶׁך וְּׁשֵׁ ם ָהִאיש ֱאִלימֶׁ וְּׁשֵׁ

ם יְּׁהּוָדה; ַוּיָ  ָרִתים, ִמבֵׁית לֶׁחֶׁ פְּׁ יּו־ָשם׃ אֶׁ י־מֹוָאב ַוּיִהְּׁ דֵׁ ֹּאּו שְּׁ ב
3

ר   לְֶׁך ִאיש נֳָעִמי; ַוִתָשאֵׁ ַוּיָָמת ֱאִלימֶׁ

נֵׁי ָבנֶׁיָה׃  ִהיא ּושְּׁ
4

בּו ָשם   נִית רּות; ַוּיֵׁשְּׁ ם ַהשֵׁ ָפה, וְּׁשֵׁ ם ָהַאַחת ָערְּׁ ֲֹּאִבּיֹות, שֵׁ אּו ָלהֶׁם, נִָשים מ ַוּיִשְּׁ

ר ָשנִים׃  עֶׁשֶׁ כְּׁ
5

יֹון; ... ַוּיָמּותּו גַם־שְּׁ   לֹון וְִּׁכלְּׁ נֵׁיהֶׁם ַמחְּׁ
6

י מֹוָאב; ...    דֵׁ יָה, ַוָתָשב ִמשְּׁ ַוָתָקם ִהיא וְַּׁכֹּלתֶׁ
11

ָקה ָבּה׃   ָפה ַלֲחמֹוָתּה, וְּׁרּות ָדבְּׁ נָה ִעִמי; ... ַוִתַשק ָערְּׁ ַלכְּׁ ַֹּתי, ָלָמה תֵׁ נ נָה בְּׁ ֹּבְּׁ ר נֳָעִמי ש ֹּאמֶׁ ַות
15
 

תֵׁ  ר, ִהנֵׁה ָשָבה יְִּׁבמְּׁ ֹּאמֶׁ ְך׃ ַות תֵׁ י יְִּׁבמְּׁ יָה; שּוִבי ַאֲחרֵׁ ל־ֱאֹלהֶׁ ל־ַעָמּה וְּׁאֶׁ ְך, אֶׁ
16

ר רּות   ֹּאמֶׁ ַות

לְֵׁך ...  ִכי אֵׁ לְּׁ ר תֵׁ ל־ֲאשֶׁ ַאֲחָריְִך; ִכי אֶׁ ְך ָלשּוב מֵׁ ָעזְּׁבֵׁ גְִּׁעי־ִבי, לְּׁ ַאל־ִתפְּׁ
19

ָֹּאנָה   יהֶׁם, ַעד־ב תֵׁ נָה שְּׁ ַלכְּׁ ַותֵׁ

ם; ...  בֵׁית ָלחֶׁ
22

ָמה, ָבאּו בֵׁית ַוָתָשב נֳָעִמי, וְּׁרּו  י מֹוָאב; וְּׁהֵׁ דֵׁ ת ַהמֹוֲאִבּיָה ַכָלָתּה ִעָמּה, ַהָשָבה ִמשְּׁ

ִֹּרים׃ ע ִציר שְּׁ ִחַלת קְּׁ ם, ִבתְּׁ חֶׁ  "לֶׁ

 מדוע קשורה מגילת רות עם חג שבועות? ______________________, 22על פי פס' 



 עיינו בתרשים הבא.

 
 

 מה הקשר בין מגילת רות לבין דוד?

_____________________________________________________ 

 

 ר בחג השבועות.טעל פי המסורת היהודית, דוד נולד ונפ

 

 סיכום:

 שמות החג:

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

 

 הסבירו לכלל הכיתה 

 

 .שמות החגאת  .1

 מדוע קוראים במגילת רות בחג השבועות? .2


