
חג שבועות
בסימן מצוות התלויות בארץ
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חודש חשוון. יוסף זרע, עם אבא וכל אחיו אחיותיו, את החיטה בחלקת האדמה הקטנה והאהובה 

החלון.  מבעד  בדאגה  הסתכל  ויוסף  השנה,  מאוחר  התחיל  החורף  שמעון.  בן  משפחת   של 

"ה' בבקשה תתן לנו גשם" הוא לחש. 

כל כך שה'  והתרגש. הוא שמח  יוסף הסתכל מבעד לחלון  הימים עברו, הגשמים החלו לרדת. 

משקה את החיטה האהובה שלו, וכבר דמיין איך השנה תצמח חיטה עשירה ומלאה בגרגירים 

דשנים. 

יומיים לפני פורים, יוסף ראה איך דשא רענן ורך צומח בחלקת החיטה שלו, הוא כל כך שמח, שרץ 

מיד הביתה להראות לכל אחיו. 

הגיע האביב, יוסף התבונן בשדה החיטה ולפתע מצא אותה, השיבולת הראשונה! 

הוא חייך חיוך גדול. הוא ידע שביכורי חיטים הם בעצם מעשר מהשדה, אבל הוא מאוד אהב לסמן את החיטה הראשונה, וכך עשה. 

החיטים גדלו והבשילו, ובראש חודש סיוון יצאו כל האחים בחגיגיות, אלמו אלומה וקצרו את ביכורי החיטים שלהם. הם טחנו 

אותה דק דק והכינו את הקורבן המיוחד לחג שבועות: "  _ _ _   _ _ _ _ "  )ויקרא כ"ג, טז, י"ז(



פתק 4

פתק 3  עשרת הדברות התערבבו! 

התוכלו לעשות סדר? 

אנכי ה' א-לוקיך

לא יהיה לך א-לוקים 
לא תישא את שם אחרים על פני

ה' א-לוקיך לשווא

 זכור את 
יום השבת

כבד את אביך 
ואת אימך

לא תרצח

לא תנאף

לא תגנוב

לא תענה 
ברעך עד שקר

לא תחמוד

לאיזה דיבר קשורה התמונה?

ִליִני ָאִלין  ר ּתָ ְלִכי ֵאֵלְך, ּוַבֲאׁשֶ ר ּתֵ י ֶאל-ֲאׁשֶ  ּכִ

י, ֵוא-לַֹהִיְך ֱא-לָֹהי ְך ַעּמִ ַעּמֵ

י ִמְהיֹות ְלִאיׁש י ָזַקְנּתִ ׁשְֹבָנה ְבנַֹתי ֵלְכןָ, ּכִ

י ה ֵתַלְכָנה ִעּמִ ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ׁשְֹבָנה ְבנַֹתי, ָלּמָ

יַבִני ה' י, ְוֵריָקם ֱהׁשִ ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכּתִ

כתב עברי קדום

  סדרו את רצף האירועים לפי מגילת רות - מה הצופן המסתתר בתמונה? 



פתק 6

פתק 5

שמעון,  בן  משפחת  ילדי  חזרו  שלמחרת  ביום 

לחלקת השדה הקטנה והמשיכו לקצור בשמחה 

את שאר התבואה. 

לראות  שמחו  כך  כל  הם  אלומות!  הרבה  כך  כל 

את השדה הזהוב שהופך אלומות אלומות.

ולא  בשדה,  חלק  להשאיר  שעליהם  זכרו,  הם 

לקצור אותו. 

לאלום  מכדי  קטנה  הייתה  הקטנה,  האחות  רותי 

השתעשעה  היא  הכבד,  במגל  ולקצור  אלומות 

בשיבולים הבודדות שנשארו מאחור. היא אספה 

יקשט  איך  ודמיינה  ומהודר,  יפה  זר שיבולים  לה 

את שולחן החג.

"אספת שיבולים?" היא שמעה את אחותה מרים קוראת בהתפעלות "איזה יופי! בואי נניח אותן כאן חזרה על האדמה ואתן לך 

זר יפה וגדול מהאלומות שכבר אלמנו!" רותי החמודה רצתה את הזר הגדול! היא הניחה את השיבולים חזרה על הרצפה ורצה 

אחרי אחותה לראות את הזר המובטח.

השמש ירדה אל האופק, והילדים שבו הביתה לנוח מיום מלא סיפוק. יוסף התכוון לרוץ איתם, אך לפתע שם לב לאלומה אחת 

שנשכחה בשדה. הוא רצה לרוץ ולצרף אותה לאגודת האלומות של המשפחה. אבל אז, הרגיש יוסף את כף ידו החמה של בועז 

אחיו הגדול "עזוב" הוא אמר, "אם שכחנו, סימן שזה משמים."

לאחר שנכנסו כל הילדים הביתה, יצא אבא בן שמעון להסתכל  ולהתפעל ממעשי ידיהם של ילדיו החרוצים, 

הוא התבונן בשדה וחיוך התפשט על פניו, 'ילדים צדיקים' הוא חשב לעצמו 'קיימו את שלושת מצוות הקציר!'

כל הכבוד!
מצאתם את הפתק האחרון, זהו המקום שבדרך כלל נפגוש את העני בימינו, זה "השדה" שלנו.

חג השבועות מחבר לנו, בין עמל, לציפיה ולהשגחת ה', בין חומר לרוח ובין תורה ולבין חסד.
 ההפתעה שלכם היא.... שהגיע זמן לקינוח!

 אז רוצו להנות מעמלכם! 
בתאבון וחג שמח!



הוראות המשחק
1.  הדפיסו את הדפים וגיזרו במקומות המתאימים )יש לגזור את הפאזל שבפתק השני, לחלקים(

2.  החביאו את הפתקים לפי המקומות הבאים: 

פתק 2: מתחת למגש החלות )למיטיבי לכת אפשר להכין חלות בצורת קורבן שתי הלחם - כפי שמופיע בחידה(

פתק 3: קפלו והחביאו בחומש שמות פרק כ"ג 

פתק 4: סדרו חפץ בצורת האות ו' והחביאו את הפתק מתחתיו

פתק 5: החביאו מתחת משחק מפוזר )אם אין משחק מפוזר... בעצם מה הסיכוי שאין משחק מפוזר?(

פתק 6: החביאו את הפתק האחרון באזור דלת הכניסה 

תשובות
1.  סוף הסיפור מרמז על קורבן שתי הלחם, שאותו מייצגות החלות 

2.  השלמת הפאזל מובילה לספק שמות פרק כ"ז

3.  סידור הדברות מפרשת יתרו,  מגלה לנו שמצוות כיבוד הורים היא המצווה השישית - הפתק מסתתר תחת  

     האות ו' שיצרתם

4.  המילה העולם מ4 התמונות היא לקטה, הפתק יתגלה כשיאספו את המשחק )אפשר לרמוז להם - מה     

     עליכם ללקט?(

5.  סדר המצוות בסיפור הוא פאה- לקט- שכחה, כאשר מסדרים את האותיות בתמונת המלקטות לפי סדר זה,    

     עולה המילה דלת 

תמונת המלקטות בחסות: CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47333082 , מאת ז'אן-פרנסואה מילה



1. מזמינים חדר בריחה נייד! לכיתה, יום שיא, גיבוש צוות , ערב קהילתי
2. תיבת האוצר בהתאמה אישית )בר/ת מצווה, יום הולדת עגול / יום נישואין

3. משחקי בריחה אונליין, לפתח את החשיבה היצירתית של הילדים בדרך מהנה וכיפית
4. סדנא/ השתלמות להכנת חדר בריחה חוויתי ואינטראקטיבי בעצמכם, בכל נושא שתבחרו!!

 רמז: )שיירות=כזה שיש שיירה ארוכה שמחכה להכנס אליו(, 

5. משלבים בקניון, במוזיאון, במרכז המבקרים - חדר בריחה או מסלול בריחה

חידה 1 < גיבוש בו כולם מגוייסים, משחקים ונהנים?
חידה 2  < כולם חוגגים והמלך.ה  בראשים

חידה 3 < הילד של היום הוא הממציא של מחר, יזם סטארטאפיסט שלא נרתע מאתגר!
חידה 4 < עשה זאת בעצמך? בבית או בכיתה. מי אני?

חידה 5 <  איך הופכים אתר תיירות לאתר שיירות?

צרו איתנו קשר ונמצא את ההזדמנות הבאה לעשות ויברח  |   0506-877568  

)www.jewishescr.com(  לצפייה בסרטון התדמית בקרו באתר שלנו  

 מדרשת התורה והארץ פועלת במטרה לקדם ולהנגיש את ערכי התורה והארץ ואת המצוות התלויות בארץ 

 בקרב ילדים, נוער ומבוגרים. למדרשה מגוון תוכניות העוסקות בערכי היהדות, טבע, מורשת וסביבה, 

והכול מתוך אהבה עזה ל"ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה" )דברים יא, יב(

 ייחודה של המדרשה בכך שהיא מדרשה ניידת המגיעה לכל מקום ברחבי הארץ! 

 המדרשה פועלת בכל מסגרות החינוך – פורמאליות ובלתי פורמאליות...

 הפעילויות השונות מועברות ע"י צוות ההדרכה המנוסה שלנו, מרצים, רבנים וחוקרים. 

ניתן להתאים את התוכניות בהתאם לקהל היעד ולצורכי הלקוח ברמת התוכן, משך הפעילות והתקציב.

אנו מזמינים אתכם להעלות את ארץ ישראל על ראש שמחתכם!

לפרטים ויצירת קשר: 

  |  midrasha@toraland.org.il  :טל: 08-6847088  |  פקס: 08-6847055  |  מייל


