
בס"ד

דף לימוד לשבועות
חג השבועות מתן תורה-דף לימוד יסודי בוגרים

 
רקע: בתורה נצטווינו לספור חמישים יום מחג הפסח ועד לחג השבועות ימים אלו

נקראים ספירת העומר. לפי המסורת ביום זה ירד משה מסיני ועם ישראל קיבל את
התורה. 

בדף זה נלמד על קביעת מועד חג מתן תורה בשבועות,  מעמד הר סיני ועל עשרת
הדיברות. עבודה מהנה

איזה שמות אתם מכירים לחג השבועות בנוסף לחג השבועות? 
(אם אינכם יודעם ענו בסוף הפעילות)

_________________ , ______________ , _____________
 

קביעת התאריך לחג השבועות
 

זמן מועדי ישראל מופיע לנו במדויק בתורה. חודש והתאריך בחודש. פרט לחג
השבועות. לקביעת מועד זה קיבלו בתורה דרך לחשב ובנוסף זמן המועד עבר במסורת

ישראל קראו את הפסוקים הבאים וענו על השאלה.
 

ספר ויקרא פרק כ"ג פסוקים  ט"ו - י"ז
ַבָּת מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם אֶת עֹמֶר הַּתְנוּפָה ׁשֶבַע ׁשַבָּתוֹת ּתְמִימֹת "  וּסְפְַרּתֶם לָכֶם מִּמֳָחַרת הַׁשּ

ִים יוֹם וְהְִקַרבְּתֶם מִנְָחה ֲחָדׁשָה ּ ֲחמִׁשּ ְבִיִעת ּתִסְּפְרו ַבָּת הַׁשּ ּתִהְיֶינָה. טז ַעד מִּמֳָחַרת הַׁשּ
ְׂרֹנִים סֹלֶת ּתִהְיֶינָה ָחמֵץ ּתֵאָפֶינָה נֵי ֶעש יִם ׁשְ ּתַ ּ לֶֶחם ּתְנוּפָה ׁשְ לה'. מִּמוֹׁשְבֵֹתיכֶם ּתָבִיאּו

בִּכּוִּרים לַה' "
 

ספר דברים פרק ט"ז  פסוקים ט' - י"א
יָת ַחג ִׂ מָה ּתֵָחל לִסְּפֹר ׁשִבְָעה ׁשָבֻעוֹת. וְָעש " ׁשִבְָעה ׁשָבֻעֹת ּתִסְּפָר לָךְ מֵהֵָחל ֶחְרמֵׁש בַּקָּ

ָׂמְַחּתָ לִפְנֵי ה' ּתֵן כַּאֲׁשֶר יְבֶָרכְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ וְש ׁשָבֻעוֹת לה' אֱלֹהֶיךָ מִּסַת נְִדבַת יְָדךָ אֲׁשֶר ּתִ
ָעֶריךָ וְהַגֵּר וְהַיָּתוֹם וְהָאַלְמָנָה ְּךָ וַאֲמֶָתךָ וְהַלֵּוִי אֲׁשֶר בִּׁשְ אֱלֹהֶיךָ אַּתָה וּבִנְךָ וּבִּתֶךָ וְַעבְד

אֲׁשֶר בְִּקְרבֶּךָ בַּּמָקוֹם אֲׁשֶר יִבְַחר ה'  אֱלֹהֶיךָ לְׁשַכֵּן ׁשְמוֹ ׁשָם"
 

1. לפי הפסוקים בויקרא ובדברים כיצד חכמים חישבו את המועד?
2. מאיזה חג אנו מתחילים לספור? מה הביטויים שסייעו לכם לגלות זאת? 

(סמנו אותם במדגיש)
3. איך אנו קוראים לחמישים הימים שאנו סופרים?

 
 



מעמד הר סיני מופיע בספר שמות פרק י"ט פסוקים א-כ"ד קראו את הפסוקים וענו על
השאלות

ה ה ָעָל֖ י׃ ... ּוֹמֶׁש֥ ר ִסיָנֽ אּו ִמְדַּב֥ ה ָּב֖ ִים ַּבּ֣יֹום ַהֶּז֔ ֶרץ ִמְצָר֑ ל ֵמֶא֣ י־ִיְׂשָרֵא֖ את ְּבֵנֽ י ְלֵצ֥ ֶדׁ֙ש ַהְּׁשִליִׁש֔ "ַּבֹח֨
ם ל׃ , ַאֶּת֣ י ִיְׂשָרֵאֽ יד ִלְבֵנ֥ ב ְוַתֵּג֖ ֲעֹק֔ ית ַיֽ ה ֹתאַמ֙ר ְלֵב֣ ר ּכֹ֤ ר ֵלאֹמ֔ יו ה' ִמן־ָהָה֣ א ֵאָל֤ ים ַוִּיְקָר֨ ֱא�ִה֑ ֶאל־ָהֽ

ה ִאם־ָׁש֤מֹוַע י׃ :ְוַעָּת֗ ם ֵאָלֽ א ֶאְתֶכ֖ ָאִב֥ ים ָוֽ י ְנָׁשִר֔ א ֶאְתֶכ֙ם ַעל־ַּכְנֵפ֣ ֶאָּׂש֤ ִים ָוֽ יִתי ְלִמְצָר֑ ר ָעִׂש֖ ם ֲאֶׁש֥ ְרִאיֶת֔
י ְהיּו־ִל֛ ם ִּתֽ ֶרץ׃ : ְוַאֶּת֧ י ָּכל־ָהָאֽ ים ִּכי־ִל֖ ַעִּמ֔ י ְסֻגָּל֙ה ִמָּכל־ָה֣ ְהִי֨יֶתם ִל֤ י ִוֽ ם ֶאת־ְּבִריִת֑ י ּוְׁשַמְרֶּת֖ ִּתְׁשְמעּ֙ו ְּבֹקִל֔
ם י ָהָע֑ א ְלִזְקֵנ֣ ה ַוִּיְקָר֖ א ֹמֶׁש֔ ל׃: ַוָּיֹב֣ י ִיְׂשָרֵאֽ ר ֶאל־ְּבֵנ֥ ר ְּתַדֵּב֖ ים ֲאֶׁש֥ ֶּלה ַהְּדָבִר֔ ים ְו֣גֹוי ָק֑דֹוׁש ֵא֚ ֲהִנ֖ ֶכת ּכֹֽ ַמְמֶל֥
ר ה' ל ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ אְמ֔רּו ּכֹ֛ ם ַיְחָּד֙ו ַוֹּי֣ ֲע֨נּו ָכל־ָהָע֤ הּו ה':  ַוַּיֽ ר ִצָּו֖ ֶּלה ֲאֶׁש֥ ים ָהֵא֔ ת ָּכל־ַהְּדָבִר֣ ם ֵא֚ ֶׂשם ִלְפֵניֶה֗ ַוָּי֣

ָעָנ֒ן ב ֶהֽ א ֵאֶלי֮� ְּבַע֣ י ָּב֣ ֹנִכ֜ ה ָאֽ ה ִהֵּנ֨ אֶמר ה'  ֶאל־ֹמֶׁש֗ ם ֶאל־ה'׃ : ַוֹּי֨ י ָהָע֖ ה ֶאת־ִּדְבֵר֥ ֶׁשב ֹמֶׁש֛ ה ַוָּי֧ ֲעֶׂש֑ ַנֽ
אֶמר ה' ם ֶאל־ה'׃ : ַוֹּי֨ י ָהָע֖ ה ֶאת־ִּדְבֵר֥ ד ֹמֶׁש֛ ם ַוַּיֵּג֥ ינּו ְלעֹוָל֑ ֲאִמ֣ � ְוַגם־ְּב֖� ַיֽ י ִעָּמ֔ ע ָהָע֙ם ְּבַדְּבִר֣ ֲע֞בּור ִיְׁשַמ֤ ַּבֽ

י ׀ ַּבּ֣יֹום י ִּכ֣ ים ַלּ֣יֹום ַהְּׁשִליִׁש֑ ם׃ : ְוָה֥יּו ְנֹכִנ֖ ר ְוִכְּב֖סּו ִׂשְמ�ָתֽ ם ַהּ֖יֹום ּוָמָח֑ ם ְוִקַּדְׁשָּת֥ � ֶאל־ָהָע֔ ֶאל־ֹמֶׁש֙ה ֵל֣
ם ֲע֥לֹות ְמ֥רּו ָלֶכ֛ ר ִהָּׁשֽ יב ֵלאֹמ֔ י׃ : ְוִהְגַּבְלָּת֤ ֶאת־ָהָע֙ם ָסִב֣ ר ִסיָנֽ ם ַעל־ַה֥ י ָכל־ָהָע֖ ד ה' ְלֵעיֵנ֥ י ֵיֵר֧ ַהְּׁשִלִׁש֗

ה ה ִאם־ְּבֵהָמ֥ ה ִיָּיֶר֔ י־ָס֤קֹול ִיָּסֵקל֙ ֽאֹו־ָיֹר֣ ד ִּכֽ ע ּ֜בֹו ָי֗ ת׃ : ֽ�א־ִתַּג֨ ר ֥מֹות יּוָמֽ ַע ָּבָה֖ הּו ָּכל־ַהֹּנֵג֥ ַע ְּבָקֵצ֑ ר ּוְנֹג֣ ָּבָה֖
ם ם ַוְיַקֵּדׁ֙ש ֶאת־ָהָע֔ ר ֶאל־ָהָע֑ ה ִמן־ָהָה֖ ֶרד ֹמֶׁש֛ ר׃ : ַוֵּי֧ ֲע֥לּו ָבָהֽ ָּמה ַיֽ ל ֵה֖ ה ִּבְמׁשֹ֙� ַהֹּיֵב֔ יׁש ֣�א ִיְֽחֶי֑ ִאם־ִא֖

י ה׃ : ַוְיִה֩י ַבּ֨יֹום ַהְּׁשִליִׁש֜ ל־ִּתְּגׁ֖שּו ֶאל־ִאָּׁשֽ ים ַאֽ ים ִלְׁש֣�ֶׁשת ָיִמ֑ ם ֱה֥יּו ְנֹכִנ֖ אֶמ֙ר ֶאל־ָהָע֔ ם׃ : ַוֹּי֨ ְיַכְּב֖סּו ִׂשְמ�ָתֽ ַוֽ
ר ם ֲאֶׁש֥ ד ָּכל־ָהָע֖ ֱחַר֥ ד ַוֶּיֽ ר ָחָז֣ק ְמֹא֑ ל ׁשָֹפ֖ ר ְוֹק֥ ן ָּכֵב֙ד ַעל־ָהָה֔ ים ְוָעָנ֤ ֶקר ַוְיִה֩י ֹק֨�ת ּוְבָרִק֜ ת ַהֹּב֗ ְהֹי֣ ִּבֽ

ר ִסיַנ֙י ר׃ : ְוַה֤ ית ָהָהֽ ְתַיְּצ֖בּו ְּבַתְחִּת֥ ה ַוִּיֽ ַּמֲחֶנ֑ ים ִמן־ַהֽ ֱא�ִה֖ את ָהֽ ם ִלְקַר֥ ה ֶאת־ָהָע֛ א ֹמֶׁש֧ ה׃ : ַוּיֹוֵצ֨ ַּמֲחֶנֽ ַּבֽ
ְיִה֙י ֣קֹול ד׃ : ַוֽ ר ְמֹאֽ ד ָּכל־ָהָה֖ ֱחַר֥ ן ַוֶּיֽ ֶׁשן ַהִּכְבָׁש֔ ַעל ֲעָׁשנֹ֙ו ְּכֶע֣ ׁש ַוַּי֤ יו ה' ָּבֵא֑ ד ָעָל֛ ר ָיַר֥ ְּפֵני ֲאֶׁש֨ ן ֻּכּ֔לֹו ִמ֠ ָעַׁש֣
ר אׁש ָהָה֑ י ֶאל־ֹר֣ ר ִסיַנ֖ ֶרד ה' ַעל־ַה֥ ּֽנּו ְבֽקֹול׃ : ַוֵּי֧ ֲעֶנ֥ ים ַיֽ ֱא�ִה֖ ר ְוָהֽ ה ְיַדֵּב֔ ד ֹמֶׁש֣ � ְוָחֵז֣ק ְמֹא֑ ר הֹוֵל֖ ַהּׁשָֹפ֔

ֶהְר֤סּו ֶאל־ ה' ם ֶּפן־ֶיֽ ד ָּבָע֑ ד ָהֵע֣ ה ֵר֖ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֔ ה׃ כא ַוֹּי֤ ַעל ֹמֶׁשֽ ר ַוַּי֥ אׁש ָהָה֖ ה ֶאל־ֹר֥ א ה' ְלֹמֶׁש֛ ַוִּיְקָר֨
אֶמר ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ ם  ה'׃ : ַוֹּי֤ ץ ָּבֶה֖ ׁשּו ֶּפן־ִיְפֹר֥ ים ֶאל־ ה' ִיְתַקָּד֑ ים ַהִּנָּגִׁש֥ ֲהִנ֛ ם ַהּכֹֽ ב׃ : ְוַג֧ ּנּו ָרֽ ל ִמֶּמ֖ ִלְר֔אֹות ְוָנַפ֥

ר ְוִקַּדְׁשּֽתֹו׃ כד ל ֶאת־ָהָה֖ ר ַהְגֵּב֥ נּ֙ו ֵלאֹמ֔ ָתה ָּב֨ ֵעֹד֤ ה ַהֽ י־ַאָּת֞ י ִּכֽ ר ִסיָנ֑ ֲע֖�ת ֶאל־ַה֣ ם ַלֽ ל ָהָע֔ ה' ֽ�א־יּוַכ֣
ֲע֥�ת ֶאל־ה' ֶהְר֛סּו ַלֽ ם ַאל־ֶיֽ ים ְוָהָע֗ ֲהִנ֣ � ְוַהּכֹֽ ן ִעָּמ֑ ֲהֹר֣ ה ְוַאֽ יָת ַאָּת֖ ד ְוָעִל֥ יו  ה' ֶל�־ֵר֔ אֶמר ֵאָל֤ ַוֹּי֨

ם׃ {ס} אֶמר ֲאֵלֶהֽ ם ַוֹּי֖ ה ֶאל־ָהָע֑ ֶרד ֹמֶׁש֖ ם׃ כה ַוֵּי֥ ֶּפן־ִיְפָרץ־ָּבֽ
 

1. חכמים חיברו את חג השבועות לחג מתן תורה, לפי הפסוקים מה עזר להם לקבל את החיבור
הזה? 

 
2. כיצד מכנה ה' את בני ישראל?

 
ים" –  רש"י :כנשר הנושא גוזליו על כנפיו; שכל שאר י ְנָׁשִר֔ א ֶאְתֶכ֙ם ַעל־ַּכְנֵפ֣ ֶאָּׂש֤ 3. "ָוֽ

העופות נותנים את בניהם בין רגליהם, לפי שמתייראין מעוף אחר שפורח על גביהם,
אבל הנשר הזה אינו מתירא אלא מן האדם שמא יזרוק בו חץ, לפני שאין עוף פורח על

גביו, לכך נותנו על כנפיו, אמר: מוטב יכנס בי ולא בבני.
א. כתבו במילים שלכם את המשל והנמשל

ב. חשבו עם אבא ואמא על מצב בו הרגשתם שהם מגינים עליכם.
 

4. מה ההכנות שצריכים בני ישראל לעשות לפני קבלת התורה?
 

5. תארו את "התפאורה" של רגע קבלת התורה
 



במתן תורה עם ישראל קיבל על עצמו את עשרת הדיברות, עשרת הדיבות מופיעות פעמים בתורה
נביא כאן את הציטוט מפרשת יתרו שמות פרק כ' פסוקים א'-י"ג

" ַוְיַדֵּבר ֱא�ִהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר: ָאֹנִכי ה' ֱא�ֶהי� ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי� ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים �א ִיְהֶיה
ַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ְל� ֱא�ִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני. : �א ַתֲעֶׂשה ְל� ֶפֶסל ְוָכל ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמַּתָ
ִמַּתַחת ָלָאֶרץ.: �א ִתְׁשַּתְחֶוה ָלֶהם ְו�א ָתָעְבֵדם ִּכי ָאֹנִכי ה' ֱא�ֶהי� ֵאל ַקָּנא ֹּפֵקד ֲעֹו ן ָאֹבת ַעל ָּבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל

ִרֵּבִעים ְלׂשְֹנָאי. : ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹו ָתי.: �א ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה' ֱא�ֶהי� ַלָּׁשְוא ִּכי �א ְיַנֶּקה ה' ֵאת
ֲאֶׁשר ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא.: ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו. : ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּת�. : ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת
ַלה' ֱא�ֶהי� �א ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנ� ּוִבֶּת� ַעְבְּד� ַוֲאָמְת� ּוְבֶהְמֶּת� ְוֵגְר� ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי�.:ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה

ה' ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַר� ה' ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו.   :
ְגֹנב �א ְנָאף �א ּֿתִ ְרָצח �א ּֿתִ ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי� ְוֶאת ִאֶּמ� ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמי� ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ה' ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ָל�. : �א ּֿתִ

ַתֲעֶנה ְבֵרֲע� ֵעד ָׁשֶקר. :�א ַתְחֹמד ֵּבית ֵרֶע� �א ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶע� ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶע�".
 

1. סמנו את עשרת הדברות במדגיש, מה שמופיע בחיוב צבעו בצהוב, מה שמופיע בשלילה סמנו
בירוק. 

2. בדיבר על השבת החל מפס' ז' , מה אנחנו מצווים ביום זה? מי צריך לשמור את השבת? מה
אתם הכי אוהבים בשבת?

3. הדיבר על כיבוד הורים מופיע בפסוק י"א מצווה זו אנו עושים יום יום. שוחחו עם אבא ואמא
איך אתם מכבדים את ההורים, במה היתם רוצים להשתפר ?

 
חשיבות לימוד התורה הוא חלק בלתי נפרד מאיתנו קראו את המשנה במסכת אבות ונסו להבין מה

מלמד אותנו ר' יהושע בן לוי
 

פרק ו משנה ב
ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי, ְּבָכל יֹום ָויֹום ַּבת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ּוַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת אֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה
ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ִנְקָרא ָנזּוף, .... ְואֹוֵמר ְוַהֻּלֹחת ַמֲעֵׂשה ֱא�ִהים ֵהָּמה ְוַהִּמְכָּתב ִמְכַּתב ֱא�ִהים הּוא ָחרּות ַעל
ַהֻּלֹחת, ַאל ִּתְקָרא ָחרּות ֶאָּלא ֵחרּות, ֶׁשֵאין ְל� ֶּבן חֹוִרין ֶאָּלא ִמי ֶׁשעֹוֵסק ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה, ְוָכל ִמי ֶׁשעֹוֵסק ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה

ֲהֵרי ֶזה ִמְתַעֶּלה, ֶׁשֶּנֱאַמר ּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹות:
 

1. לפי המשנה ממי קיבלנו את התורה?
2. "ׁשֶאֵין לְךָ בֶּן חוִֹרין אֶלָּא מִי ׁשֶעוֹסֵק בְַּתלְמוּד ּתוָֹרה" איך חוקים והגבלות שכתובים בתורה יוצרים בעצם

חרות- להיות אדם חופשי = בן חורין.
 

חזרו לשאלה הראשונה ובדקו אם עניתם נכון על כל השמות של חג השבועות
חג שמח 


