
 מבוא -שבועות בספרות ילדים 

 .הנתינההערך המרכזי של חג השבועות הוא חג הביכורים הוא 

ערך זה בא לידי ביטוי בצורתו המושלמת בחסד שבמגילת רות שנקראת בחג. האופן הטבעי שבו 

הולכת רות הצעירה לארץ נוכריה אחרי נעמי, חמותה הזקנה, השכולה, הבודדה, שאין לה שום דבר 

 מורה לחסד הנעשה עמה היה למקור השראה לדורות:להעניק בת

ֹּאֶמר רּות ַאל י-וַת ְפְגעִּ י, ְלָעְזֵבְך ָלׁשּוב ֵמַאֲחָריְִּך-תִּ ין-כִּי ֶאל  :בִּ ינִּי ָאלִּ י ֵאֵלְך, ּוַבֲאֶׁשר ָתלִּ ַעֵמְך --ֲאֶׁשר ֵתְלכִּ

י, וֵאֹלַהיְִּך ֱאֹלָהי י ָאמּות, וְָׁשם ֶאקָ  יז  .ַעמִּ יףַבֲאֶׁשר ָתמּותִּ ֹּה יֹוסִּ י, וְכ ֹּה יֲַעֶשה יְהוָה לִּ יד --ֵבר; כ כִּי ַהָמוֶת, יְַפרִּ

 )פרק א'; ט"ז( .ֵבינִּי ּוֵבינְֵך

הסיפור על הנתינה פנים רבות לה בספרות האגדה, וידועים במיוחד הסיפורים על מר עוקבא ובתוכם 

 וקבא ואשתו בתנור:מר ע

, שמקפלים בתוכם עמל של אכרים, צפייה ליבול, חרדה ביכוריםטבעי לכן לעסוק בחג הזה ב

להצלחתו והמנעות מאכילת הפרי הראשון והקדשתו לאל )או לקק"ל בגלגול הציוני(. המנעות 

והקדשה אלה מלמדות את האדם ענווה, הכרה שאין לאדם בעלות על הארץ, הבנה שאת השפע 

ונים בעמל, אבל לא רק בעמל כפיים, אלא גם בחסד עם מי שאין לו ובצדק חברתי, שבאים לידי ק

 כחלק מן החיים. במגילת רותביטוי במצוות התלויות בארץ, ביניהן לקט, שכחה ופאה, שמתוארות 

חג שאנו אוכלים ולעמל הרב המושקע בו הוא הלחם, ולו מוקדש השם  הסמל המובהק ביותר לאוכל

ים" הקציר טִּ כּוֵרי ְקצִּיר חִּ ֹּת ַתֲעֶשה ְלָך, בִּ  (שמות ל"ד, כ"ב" )וְַחג ָׁשֻבע

, שאף הוא שמר מתן תורהכחג כשגלה העם מארצו והתרחק מאדמתו, התחזק המאפיין של החג 

 במנהגים אחדים את הקשר לא"י.

 

 יחידת הלימוד שלפנינו תעסוק בשלושה הבטים של החג:

ֹּאַכל ֶלֶחם"  -. הלחם1  (11 )בראשית, ג; "ְבֵזַעת ַאֶפיָך ת

י ַבטֶ " -. הביכורים2 יםַמה יֵש לִּ  )ל. נאור( "נֶא, ַאֶתם ׁשֹוֲאלִּ

 . מתן תורה.3

 

ם"  -הלחם. 1 חֶּ ֹּאַכל לֶּ יָך ת ֵזַעת ַאפֶּ  (11" )בראשית, ג; בְּ

 הטקסים ובכל הצורות. במרבית הלחם הוא הסמל לאוכל. הוא מפיע בכל התרבויות ו

http://agadastories.org.il/taxonomy/term/503
http://agadastories.org.il/taxonomy/term/503
http://agadastories.org.il/taxonomy/term/503
http://lexicon.cet.ac.il/wf/wfTerm.aspx?id=1070
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3141
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3141
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3141
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3152


ביכורים  גם מילדים שנוסעים עם הוריהם לחגיגותחג הקציר רחוק היום ממרבית הילדים בארץ, 

, שחידשה ההתישבות חגיגות קציר העומרבישובים אחדים מתקיימות עדיין בהתישבות העובדת. 

 העובדת ע"פ המסורת מתוארת במשנה

החנות. החג  רב הילדים מכירים את הלחם בצורתו המוכנה, הפרוסה והארוזה, כפי שמגיע מן

 איך נעשה הלחם, אפשר גם לנסוע למאפיה בשעת לילה. ילדים למד את ההמתקרב הוא הזדמנות ל

מסתיים  גרגר הפלאים, כפי שסופר ע"י טולסטוי בעיבודה רב היופי של לאה נאורגלגולו של  סיפור

 :לימינו אלה בנה רלבנטיתבתו

 

ים: ַאָתה ַסָבא מּוזָר,  ָאְמרּו ַהיְָלדִּ

ם ֻמָתר,  נְִּׁשַאל אֹוְתָך עֹוד ְׁשֵאָלה, אִּ

יד ְמֻצְבָרח,  ָלָמה ַאָבא ָעיֵף וְָתמִּ

 וְַסָבא ֶׁשָלנּו ָזֵקן ָכל ָכך,

יר וְצֹוֵחק ּוְמַזֵמר  וְַאָתה עֹוד ָצעִּ

 ַגְרֵגר,וְַהֶמַצח ֶׁשְלּך ְכמֹו הַ 

 ְצַהְבַהב, זְַהְבַהב, וְיֶָפה וְַצר,

יץ יָָׁשר. ּיּוק ָבֶאְמַצע ָחרִּ  ְבדִּ

  

 ַסָבא ָצַחק וְָאַמר: ֶזה ָפׁשּוט.

 ֵהם ֶאת ַהֶלֶחם קֹונִּים ַבֲחנּות.

ים ים ֶאת ַגְרֵגר ַהְפָלאִּ  ֵהם ֹלא ַמכִּירִּ

 ֶׁשּנֹוֵתן ֶאת ַהַטַעם ַהטֹוב ַלַחּיִּים.

יטּו ים.ַהבִּ ּנֵה הּוא ַגְרֵגר ַהְפָלאִּ  , הִּ

ים.  ַהכִּירּו אֹותֹו זֶה ַגְרֵגר ַהְפָלאִּ

 ְצַהְבַהב, זְַהְבַהב, וְיֶָפה וְַצר,

יץ יָָׁשר. ּיּוק ָבֶאְמַצע ָחרִּ  ְבדִּ

 

הסיפור המוכר יותר של תהליך הכנתו של הלחם והעמל הרב המושקע בו מופיע בסיפור העממי 

 התרנגולת הקטנה או התרנגולת האדומה:

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1681503
http://www.naorlea.co.il/song.asp?category_id=4&id=332
http://www.sefer-li.net/ahen0.pdf
http://www.sefer-li.net/ahen0.pdf


בניגוד לסיום המוכר, שנועד לחנך לעמל ולשיתוף, אנחנו מציעות, שברוח הנתינה שבחג, תזמין 

התרנגולת את חבריה לאכול עמה את הלחם שכה טרחה בהכנתו. ודאי גם לה יהיה נעים יותר לאכול 

 בחברותא.

פני סוף הסיפור ולשאול את הילדים מה לדעתם תעשה התרנגולת עכשיו כשהלחם אפשר לעצור ל

 מוכן?

 

ם ׁשֹוֲאִלים" -חג הביכורים. 2 נֶּא, ַאתֶּ  :" )ל. נאור(ַמה יֵש ִלי ַבטֶּ

מלמדת הדוברת את הילדים, שהכנת הטנא היא שיאו של תהליך של  איך מכינים בכורים?"גם בשיר "

 שנה שלמה, ושאם מתכוננים אליו מבעוד מועד, אפשר להמנע מלהביא ירקות שנקנו בסופרמרקט:

 ֲעֵשה ְלָך גִּּנָה,

 ֲעבֹוד ָכל ַהָשנָה,

ים, ילִּ ים ּוְׁשתֹול ְׁשתִּ  ְזַרע זְָרעִּ

ים   -ַחֵכה ַעד ֶׁשיְִּהיּו ְגדֹולִּ

ְׁשאֹול,וְ  ְצָטֵרך לִּ  ָאז ֹלא תִּ

יםוְָאז יִּ  כּורִּ ֹּל ְלבִּ  ...ְהיֶה ְלָך ַהכ

 

ים" י ַבֶטנֶא, ַאֶתם ׁשֹוֲאלִּ  "שמחה", "אור של שמש וצליל של שיר" גם מה שאי אפשר לקנות" ,ַמה יֵש לִּ

ים,  ָׁשזִּיף ֶאָחד ּוְׁשנֵי ְבַצְלָצלִּ

ְמָחה ַאַחת ְקַטּנָה  שִּ

יּוְטַרה ַלה ַלה ּוְטְ  י לִּ י לִּ  רִּ

ים ׁשֹוַשּנָה.  ְלַמְעָלה ָאשִּ

 

יר ֹּם ָבהִּ  תּות גִּּנָה ָאד

 ַגם ְצנֹון ֶאָחד ָגדֹול

יר יל ֶׁשל ׁשִּ  וְאֹור ֶׁשל ֶׁשֶמׁש, ּוְצלִּ

ֹּל. ְקׁשֹור ֶאת ַהכ  וְֶסֶרט לִּ

 

a.co.il/song.asp?category_id=4&id=329http://www.naorle 

http://www.naorlea.co.il/song.asp?category_id=4&id=325
http://www.naorlea.co.il/song.asp?category_id=4&id=329
http://www.naorlea.co.il/song.asp?category_id=4&id=329


 

מעלה את האפשרות לעשות גינה קטנה בחצר הגן או ביה"ס, בחצר  '' גני שלי'' מאת  זאב השיר 

  .הבית המשותף או במגרש הנטוש שבקצה השכונה. ילדים, כידוע, הם עם עמלני

, שתביא שמחה, לגינה קהילתית קטנההם יכולים להפוך מקום שומם  ,יעד ותמיכה הםאם יש ל

  יצירה, שיתוף ונתינה גם לכולם.

 איזה בכורים נפלאים אפשר להביא מגינה כזאת?

 

ר ַההּוא" )שמות, לד; ג( -. מתן תורה3 הָּ ל מּול הָּ עּו אֶּ ר ַאל יִרְּ קָּ ֹּאן וְַּהבָּ  "ַגם ַהצ

אדמתו, הפך החג מחג חקלאי לחג של בית כנסת וקהילה, שציין את מתן בגולה, בהתרחק העם מעל 

 תורה ע"פ המסורת.

 אחד ממנהגי חג מתן תורה, שנהגו בעיקר בגולה היה לקשט את בית הכנסת ואת הבתים בירק.

http://israel-gardens.blogspot.co.il/


10.htmlhttp://www.chagim.org.il/oldsite/shav 

 נתנו למנהג הזה הסברים אחדים

רצים ילדים בישראל לקיים מנהג, שרחוק מהווי  "איך קוטפים ירק לשבועות?"בשירה של לאה נאור 

 חייהם:

יב ְכָבר נֹוֵתן ָלנּו אֹות ְראּו, ָהָאבִּ  ,תִּ

ְקטֹוף יֶֶרק ְלָׁשבּועֹות יְך לִּ  ,ָצרִּ

ְֹּרׁשֹות, נְַטֵפס ַבְגָבעֹות  ,נֵֵצא ַלח

ְראֹות  .יֵׁש יֶֶרק, בֹואּו לִּ

 הבות מן האביב הארץ ישראלי נשכח העיקר, שלשמו יצאו לגבעותואכן בתוך ההתל

 ,נֲַחזֹור ַהַביְָתה נֹוָרא ְמֻאָחר

ָקר  .נְִּרֶאה ֶׁשָשַכְחנּו ֶאת ָהעִּ

ים, ֲאָבל ינּו ֲהמֹון ְדָברִּ  ָעשִּ

ְכָלל  .ֶאת ַהּיֶֶרק ָׁשַכְחנּו בִּ

ים  ,כִּי ַרְצנּו ַבֶדֶרְך ַאֲחֵרי ַפְרָפרִּ

 .י ָהרּוחַ ָרַדְפנּו ַאֲחרֵ 

 ָמָצאנּו ְקָצת ַמיִּם 

ְטבֹול ַת'ַרְגַליִּם  .לִּ

יְך ָלנּוחַ   .ַעְכָׁשו ְכָבר ָצרִּ

http://www.naorlea.co.il/song.asp?category_id=4&id=127 

 

 

''הר  -בסיפור  הבא  בתוך הנוף והטבע, מרגש מאד לקרואבניגוד לחויית הילדים הישראלים, שחיים 

החוויה של ילד בגולה, שעיקר החיבור שלו לחג הוא בדמיונו על  סיני שלנו'' מאת שלום עליכם  

הפורה, לשם כך עליו להרחיק מהעירה, לצאת מבית הספר ולהפליג על כנפי הדמיון: "לא רק עיני 

 י, גופי, אני כולי הייתי שם, למעלה, בתוך השמים."בלבד היו בתוך השמים, הנשמה שלי, לב

http://www.chagim.org.il/oldsite/shav10.html
http://www.chagim.org.il/oldsite/shav10.html
http://www.tevaivri.org.il/ResourcePage-351-%D7%97%D7%96%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
http://www.tevaivri.org.il/ResourcePage-351-%D7%97%D7%96%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
http://www.naorlea.co.il/song.asp?category_id=4&id=127
http://www.naorlea.co.il/song.asp?category_id=4&id=127
http://www.naorlea.co.il/song.asp?category_id=4&id=127


 

 

קראו עם התלמידים את התיאור של "הר סיני" שבקצה העיירה, שימו לב למימדיה ההולכים 

ומצטמצים של העיירה, עד שבית המדרש הופך גדול "כמו הסידור" "כמו שקד או עדשה" ואז אפשר 

 למעלה ולהמשך אל הרקיע ולגעת בו. לצאת מתחת עולו ולשכב על ההר, להפנות את המבט

שמש בית המדרש הרגזן, שקורא למספר ולחבריו חזרה לחדר באיומים ובצעקות מפיל אותם "בבת 

 אחת...מן השמים לארץ".

 שאלו את הילדים על רגעי התעלות בחייהם, כשהרגישו שנגעו בשמים?

ְבלּו ֶאת ַהתֹוָרה "אפשר לקנח את הלימוד בשיר המשעשע  של לאה נאור, שהחזרה על הפזמון  "ְכֶׁשקִּ

ּיּוק ָקָרה" ְבלּו ֶאת ַהתֹוָרה ָכָכה ְבדִּ " מעידה שלא בדיוק ככה קרה, וכדאי להציץ גם במקרא )שמות ְכֶׁשקִּ

 .י"ט( וגם אצל חז"ל 

http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_40306_52.pdf


. 

 



 

 


