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  :הכנה לפעילות
  

י "מסמני� כל סט ע. ק של פזלבכל מעטפה ד  שאלה וחל:  מעטפות5מכיני� מראש לכל קבוצה 

על מנת למנוע מצב . י ד  התכנו�"מדבקה או סימ� בולט אחר ומחביאי� במקומות שוני� בפנימיה עפ

  .בו הקבוצות תגענה לחפש באותו מקו� מומל# לתכנ� לכל קבוצה מסלול שונה

  

  :מהל� הפעילות
  

 מגילת רות . 1: בועותלכל קבוצה נושא שקשור לש,  תת קבוצות�3מחלקי� את קבוצת הא� ל  .1

   חלקי פזל�5 שאלות אמריקאיות על הנושא שלה ו 5שמות החג לכל קבוצה . 3מנהגי החג . 2       

 .מטרת הקבוצות למצוא את כל השאלות ולהרכיב את הפזל.  מפוזרי� בתחנות השונות       

עונה על השאלה ובהתא� לתשובה עוברת , את המעטפה הראשונה שלה מקבלת כל קבוצה ביד .2

 .אהלתחנה הב

כל תשובה מפנה את הקבוצה .  תשובות שרק אחת מה� היא התשובה הנכונה3השאלות ה� בנות  .3

בו מחכה לה� (למקו� אחר בפנימיה אבל רק התשובה הנכונה תוביל אות� למקו� הנכו� 

 ! יגיעו למקו� לא נכו� ולא ימצאו ש� כלו��במידה ובחרו תשובה שגויה ...). המעטפה הבאה

  .א זו שהגיעה ראשונה למטמו�הקבוצה המנצחת הי .4
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    :::: מגילת רות מגילת רות מגילת רות מגילת רות----    1111' ' ' ' קבוצה מסקבוצה מסקבוצה מסקבוצה מס

   

 ?מדוע קוראי� בשבועות את מגילת רות .1

 מגילת רות התרחשה בזמ� קציר החיטי� וכמו שרות קבלה על עצמה להצטר  לע� היהודי      .א

   נכו� � .          כ( ע� ישראל קיבל על עצמו בחג השבועות את התורה

 . כה לקצור שיבולי� בגור� כדי להביא ביכורי� ולעלות את� לירושלי�רות הל.    ב

 .יצאו ממואב בפסח והגיעו בשבועות לבית לח�.  שבועות7כי הדר( ממואב לבית לח� ארכה .    ג

 

  ?מדוע משפחת אלימל� ירדה למואב.    2

  .כי אלימל( רצה לחת� את בניו ע� עורפה ורות.          א

   נכו��. ה רעב גדול באר# ישראלכי הי.          ב

  .המשפחה התבקשה על ידי מל( מואב לעזור בכלכלת המדינה.          ג

  

  ?איזה חסד עשתה רות ע� נעמי חמותה.    3

  .רות שהיתה מואביה הסכימה להתחת� ע� בנה של נעמי למרות שהיה יהודי.         א

  .ראל ולהתחת� מחדשרות שכנעה את נעמי ועורפה לבוא לאר# יש.         ב

   הצטרפה אליה במסעה חזרה לאר#           �בנה של נעמי , למרות שרות התאלמנה מבעלה.         ג

   נכו�� . התגיירה וטיפלה בה,             ישראל

  

  ?אילו מצוות חברתיות אפשר ללמוד מקציר החיטי�  בשדה בועז.   4

  : המצוות נקראות. מ לאפשר לעניי� ללקט"� מהיבול עכל חקלאי צרי( להשאיר בשדה חלק קט.        א

   נכו��. שכחה ופאה,             לקט

  .על מנת לקיי� את השרי� ומשפחותיה�,  מהתוצרת לקופת המדינה30%כל חקלאי צרי( לתת .        ב

  .רות הצטרפה לקוצרי� הגברי�: שוויו� מעמד בי� גברי� לנשי�.        ג

  

  ?ד המל� למגילת רותמה הקשר בי" דו.  5

  .דוד המל( היה בנה של רות המואביה.        א

  .דוד המל( כתב את מגילת רות.        ב

   נכו��. בנה של רות הוא הסבא של דוד המל( שהיה בנו של ישי, עובד.        ג
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    :::: מנהגי החג מנהגי החג מנהגי החג מנהגי החג----    2222' ' ' ' קבוצה מסקבוצה מסקבוצה מסקבוצה מס

  

  ?מדוע נוהגי� להישאר ערי� כל הלילה בליל שבועות.  1

  הקדוש ברו( הוא העיר אות� כדי שיהיו          . בלילה שלפני מת� תורה בני ישראל ישנו כל הלילה.       א 

   נכו��.             מוכני� למת� תורה והתנהגות זו צריכה תיקו�

  חג מת� תורה נהגו להישאר ערי� ולתפור בגדי�      , כדי להגיע בלבוש לב� לקראת שבועות.        ב

  .לבני� וחדשי� לכבוד החג,          חגיגיי�   

  .זוהי עונת הקציר והיה צרי( להזדרז ולהספיק לקצור את החיטי� לפני עלות הבוקר.        ג

  

  ?מדוע נוהגי� לאכול מאכלי חלב ודבש דוקא בשבועות.  2

  .החלב הוא לב� ומזכיר את הבגדי� הלבני� שנוהגי� ללבוש בשבועות.       א

   נכו��". דבש וחלב תחת לשונ(: "התורה נמשלה לדבש שכתוב.       ב

  ,    בני ישראל הלכו במדבר במהירות רבה ונאלצו להסתפק בארוחות קלות המבוססות על חלב.       ג

  .          זאת כדי שיגיעו בזמ� למעמד הר סיני

  

  ?מדוע נוהגי� לקשט את הבית בירק.  3

  .שהביא משה רבנו לקדוש ברו( הואהירק סימל את הביכורי� .        א

   נכו��. זכר להר סיני שהיה מכוסה בפרחי� ובירק לקראת מת� תורה.        ב

  .חג השבועות נקרא ג� חג האסי  ונהגו לאסו  מהשדות ירק ופרחי�.        ג

  

  ?מדוע נוהגי� לשפו� מי� בשבועות.  4

  .ות את האהבהכי בועז אהב את רות ומי� רבי� לא יוכלו לכב.       א

  .המי� מסמלי� שפע ובשבועות קיבלנו מצוות בשפע.       ב

   נכו��. כי דברי התורה נמשלו למי�.      ג

  

  ?מדוע נוהגי� ללבוש בגדי� לבני� בשבועות.  5

   נכו��. כי לפני מת� תורה בני ישראל היו צריכי� להיטהר והצבע הלב� מסמל טוהר.       א

  . לילות ללא שינה לפני קבלת התורה� " לילות לבני�"שראל כי היו לבני י.       ב

  .כי משה עלה לקבל את התורה בלבוש לב� כמו מלא(.       ג
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    ::::  שמות החג  שמות החג  שמות החג  שמות החג----    3333' ' ' ' קבוצה מסקבוצה מסקבוצה מסקבוצה מס

  

  ?"שבועות"מה מקור הש� .  1

  ".שבועות"לבני ישראל הלכו במדבר שבועות רבי� ולכ� קוראי� לחג .       א

   על ש� השבועה     �" שבועות. " נשבעו במעמד הר סיני שיקבלו עליה� תורה ומצוותבני ישראל.       ב

  .           שנשבעו בהר סיני

   נכו��. מפסח ועד מת� תורה סופרי� שבעה שבועות, ..."שבעה שבועות תספור ל(: "כתוב בתורה.       ג

  

  ?"חג הביכורי�"מה מקור הש� .  2

  .רות שבזכותה יצאו בני ישראל ממצרי�הש� קשור למכת בכו.        א

   נכו�� . בחג זה נהגו לעלות לרגל לבית המקדש ולהביא את ראשית ביכורי האדמה.        ב

  .זכר לקציר החיטי� בשדה, בחג זה נהגו לערו( ביקורי� בשדות.        ג

  

  ?"חג הקציר "–מדוע נקרא החג .  3

  ו� נכ�. חג השבועות חל בתקופת הקציר.       א

  .בועז היה קוצר חיטי� ומביא אות� לרות.       ב

  .שבועות הוא רק יו� אחד לעומת שאר הרגלי� שנמשכי� שבעה ימי�. קציר מלשו� קצר.       ג

  

  ?מה הקשר בי" עשרת הדברות לשבועות.  4

  ד ע�     משה יר� בסיוו�  ' לפי הגמרא התורה ניתנה על הר סיני בו. שבועות הוא חג מת� תורה.       א

   נכו��.            לוחות הברית אל הע�

  הקדוש ברו( הוא רצה להציג בפני הע� בחג השבועות קוד� את עשרת הדיברות וא� ה� .       ב

  . ית� לה� את כל התורה�           יסכימו 

       האמת היא שאי� כל קשר כי משה רבנו שבר את לוחות הברית שעליה� היו רשומות עשרת .       ג

  .          הדיברות

  

  ?"עצרת"הא� חג השבועות נקרא .  5

  הכוונה יו� טוב שנעצרי� בו מעשיית " עצרת "�ל "הוא ש� נוס  של החג בפי חז" עצרת", כ�.       א

   נכו�� .           מלאכות

  ".צרתשמיני ע"יש יו� נוס  שנקרא ) שא  הוא אחד משלושת הרגלי�(רק בחג הסוכות , לא.       ב

  .כי זהו היו� שבו עוצרי� מלספור את ספירת העומר, כ�.       ג
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 3333קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה  2222קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה  1111קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה 

  �ההתחלה נקודת 

   

   

   

   

  �המטמו� 
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    :::: מגילת רות מגילת רות מגילת רות מגילת רות----    1111' ' ' ' קבוצה מסקבוצה מסקבוצה מסקבוצה מס

 ? מדוע קוראי� בשבועות את מגילת רות .1

 מגילת רות התרחשה בזמ� קציר החיטי� וכמו שרות קבלה על עצמה להצטר  לע� היהודי      .ב

  ...àáä ÷úôäá   �. עצמו בחג השבועות את התורהכ( ע� ישראל קיבל על 

     ...àáä ÷úôäá  �. רות הלכה לקצור שיבולי� בגור� כדי להביא ביכורי� ולעלות את� לירושלי�.    ב

       �. יצאו ממואב בפסח והגיעו בשבועות לבית לח�.  שבועות7כי הדר( ממואב לבית לח� ארכה .    ג

        àáä ÷úôäá...  

 

    :::: מגילת רות מגילת רות מגילת רות מגילת רות----    1111' ' ' ' קבוצה מסקבוצה מסקבוצה מסקבוצה מס

  ?מדוע משפחת אלימל� ירדה למואב.    2

  ....á àáä ÷úôä � . כי אלימל( רצה לחת� את בניו ע� עורפה ורות.  א

   ...àáä ÷úôäá  � . כי היה רעב גדול באר# ישראל.  ב

  ....àáä ÷úôäá  �. המשפחה התבקשה על ידי מל( מואב לעזור בכלכלת המדינה . ג

  

    :::: מגילת רות מגילת רות מגילת רות מגילת רות----    1111' ' ' ' קבוצה מסקבוצה מסקבוצה מסקבוצה מס

  ?רות ע� נעמי חמותהאיזה חסד עשתה .    3

     ... àáä ÷úôäá  �. רות שהיתה מואביה הסכימה להתחת� ע� בנה של נעמי למרות שהיה יהודי.         א

       ...àáä ÷úôäá  �. רות שכנעה את נעמי ועורפה לבוא לאר# ישראל ולהתחת� מחדש.         ב

  הצטרפה אליה במסעה חזרה לאר#           , שהיה בנה של נעמי, למרות שרות התאלמנה מבעלה.        ג

  ...àáä ÷úôäá  � . התגיירה וטיפלה בה,             ישראל

  

    :::: מגילת רות מגילת רות מגילת רות מגילת רות----    1111' ' ' ' קבוצה מסקבוצה מסקבוצה מסקבוצה מס

  ? מצוות חברתיות אפשר ללמוד מקציר החיטי�  בשדה בועזאילו.   4

  : המצוות נקראות. מ לאפשר לעניי� ללקט"כל חקלאי צרי( להשאיר בשדה חלק קט� מהיבול ע.        א

  ...àöîð àáä ÷úôäá  �. שכחה ופאה,             לקט

  .  לקיי� את השרי� ומשפחותיה�על מנת,  מהתוצרת לקופת המדינה30%כל חקלאי צרי( לתת .        ב

             �  àöîð àáä ÷úôäá...  

  ...á àáä ÷úôä �. עובדה שרות הצטרפה לקוצרי�, שוויו� מעמד בי� גברי� לנשי�.        ג

  

    :::: מגילת רות מגילת רות מגילת רות מגילת רות----    1111' ' ' ' קבוצה מסקבוצה מסקבוצה מסקבוצה מס

  ?  מה הקשר בי" דוד המל� למגילת רות.5

  ... á ïåîèîä �. דוד המל( היה בנה של רות המואביה.        א

  ...àöîð ïåîèîäá  �. דוד המל( כתב את מגילת רות.        ב

  ...ïåîèîäá  �. בנה של רות הוא הסבא של דוד המל( שהיה בנו של ישי, עובד.        ג

  

  

 הפתקי� להחבאה
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    :::: מנהגי החג מנהגי החג מנהגי החג מנהגי החג----    2222' ' ' ' קבוצה מסקבוצה מסקבוצה מסקבוצה מס

  ?מדוע נוהגי� להישאר ערי� כל הלילה בליל שבועות.  1

  הקדוש ברו( הוא העיר אות� כדי שיהיו          . בלילה שלפני מת� תורה בני ישראל ישנו כל הלילה.        א

  ...àáä ÷úôäá  �. תורה והתנהגות זו צריכה תיקו�            מוכני� למת� 

  חג מת� תורה נהגו להישאר ערי� ולתפור בגדי�      , כדי להגיע בלבוש לב� לקראת שבועות.        ב

  ...àáä ÷úôäá  �. לבני� וחדשי� לכבוד החג,             חגיגיי�

 úôä÷  �. דרז ולהספיק לקצור את החיטי� לפני עלות הבוקרזוהי עונת הקציר והיה צרי( להז.        ג

 àáä                                     á... 

  

    :::: מנהגי החג מנהגי החג מנהגי החג מנהגי החג----    2222' ' ' ' קבוצה מסקבוצה מסקבוצה מסקבוצה מס

  ?מדוע נוהגי� לאכול מאכלי חלב ודבש דוקא בשבועות.  2

  ...á àáä ÷úôä �. עותהחלב הוא לב� ומזכיר את הבגדי� הלבני� שנוהגי� ללבוש בשבו.       א

   . ..àáä ÷úôäá  �". דבש וחלב תחת לשונ(: "התורה נמשלה לדבש שכתוב.       ב

  ,    בני ישראל הלכו במדבר במהירות רבה ונאלצו להסתפק בארוחות קלות המבוססות על חלב.       ג

  ...àáä ÷úôäá  �.           זאת כדי שיגיעו בזמ� למעמד הר סיני

  

    :::: מנהגי החג מנהגי החג מנהגי החג מנהגי החג----    2222' ' ' ' קבוצה מסקבוצה מסקבוצה מסקבוצה מס

  ?מדוע נוהגי� לקשט את הבית בירק.  3

       ... àáä ÷úôäá �. הירק סימל את הביכורי� שהביא משה רבנו לקדוש ברו( הוא.        א

  ...àáä ÷úôäá  �. זכר להר סיני שהיה מכוסה בפרחי� ובירק לקראת מת� תורה.        ב

  ...á ÷úôä �. חג השבועות נקרא ג� חג האסי  ונהגו לאסו  מהשדות ירק ופרחי�.        ג

  

  

    :::: מנהגי החג מנהגי החג מנהגי החג מנהגי החג----    2222' ' ' ' קבוצה מסקבוצה מסקבוצה מסקבוצה מס

  ?מדוע נוהגי� לשפו� מי� בשבועות.  4

  ...á àáä ÷úôä � . כי בועז אהב את רות ומי� רבי� לא יוכלו לכבות את האהבה.       א

  ...á àáä ÷úôä � . המי� מסמלי� שפע ובשבועות קיבלנו מצוות בשפע.       ב

   ...àáä ÷úôäá  �. כי דברי התורה נמשלו למי�.      ג

    

    :::: מנהגי החג מנהגי החג מנהגי החג מנהגי החג----    2222' ' ' ' קבוצה מסקבוצה מסקבוצה מסקבוצה מס

  ?מדוע נוהגי� ללבוש בגדי� לבני� בשבועות.  5

 ...ïåîèîäá  �. ו צריכי� להיטהר והצבע הלב� מסמל טוהרכי לפני מת� תורה בני ישראל הי.       א

  ...á ïåîèîä � .  לילות ללא שינה לפני קבלת התורה�כי היו לבני ישראל לילות לבני� .       ב

 ...á àöîð ïåîèîä �. כי משה עלה לקבל את התורה בלבוש לב� כמו מלא(.       ג

  

    



 

  "ת שרהאחוז"המרכזיה החינוכית ב, " המועצה לילדי פנימיות–ילדים בסיכוי "©

    ::::  שמות החג  שמות החג  שמות החג  שמות החג----    3333' ' ' ' קבוצה מסקבוצה מסקבוצה מסקבוצה מס

  ?מה מקור הש� שבועות.  1

  ..àáä ÷úôäá  �". שבועות"בני ישראל הלכו במדבר שבועות רבי� ולכ� קוראי� לחג .       א

   על ש� השבועה     �שבועות . בני ישראל נשבעו במעמד הר סיני שיקבלו עליה� תורה ומצוות.       ב

  ...á àáä ÷úôä � . יני           שנשבעו בהר ס

   �. מפסח ועד מת� תורה סופרי� שבעה שבועות, ..."שבעה שבועות תספור ל(: "כתוב בתורה.       ג

á àáä ÷úôä    ...   

    

    ::::  שמות החג  שמות החג  שמות החג  שמות החג----    3333' ' ' ' קבוצה מסקבוצה מסקבוצה מסקבוצה מס

  ?מה מקור הש� חג הביכורי�.  2

  ...àáä ÷úôäá  �. ראל ממצרי�הש� קשור למכת בכורות שבזכותה יצאו בני יש.        א

  .. àáä ÷úôäá � . בחג זה נהגו לעלות לרגל לבית המקדש ולהביא את ראשית ביכורי האדמה.        ב

  ...á àáä ÷úôä �. זכר לקציר החיטי� בשדה, בחג זה נהגו לערו( ביקורי� בשדות.        ג

  

    ::::גגגג  שמות הח  שמות הח  שמות הח  שמות הח----    3333' ' ' ' קבוצה מסקבוצה מסקבוצה מסקבוצה מס

  ? חג הקציר%מדוע נקרא החג .  3

 ...àáä ÷úôäá  �. חג השבועות חל בתקופת הקציר.       א

  ...àáä ÷úôäá  �. בועז היה קוצר חיטי� ומביא אות� לרות.       ב

   � .שבועות הוא רק יו� אחד לעומת שאר הרגלי� שנמשכי� שבעה ימי�. קציר מלשו� קצר.       ג

 àáä ÷úôäá...  

    

    ::::  שמות החג  שמות החג  שמות החג  שמות החג----    3333' ' ' ' קבוצה מסקבוצה מסקבוצה מסקבוצה מס

  ?מה הקשר בי" עשרת הדברות לשבועות.  4

  הקדוש ברו( הוא רצה להציג בפני הע� בחג השבועות קוד� את עשרת הדיברות וא� ה� .       א

  ...àáä ÷úôäá   �.   ית� לה� את כל התורה�           יסכימו 

   משה ירד ע�    � בסיוו�  ' לפי הגמרא התורה ניתנה על הר סיני בו. שבועות הוא חג מת� תורה.  ב     

  ...àáä ÷úôäá  �.             לוחות הברית אל הע�

  האמת היא שאי� כל קשר כי משה רבנו שבר את לוחות הברית שעליה� היו רשומות עשרת      .       ג

  ...àáä ÷úôäá  �. ת          הדיברו

  

    ::::  שמות החג  שמות החג  שמות החג  שמות החג----    3333' ' ' ' קבוצה מסקבוצה מסקבוצה מסקבוצה מס

  ?"עצרת"הא� חג השבועות נקרא .  5

  הכוונה יו� טוב שנעצרי� בו מעשיית " עצרת "�ל "הוא ש� נוס  של החג בפי חז" עצרת", כ�.       א

  ...àöîð ïåîèîäá  � .           מלאכות

   –". שמיני עצרת"יש יו� נוס  שנקרא ) שא  הוא אחד משלושת הרגלי�(רק בחג הסוכות , לא.       ב

á àöîð ïåîèîä..  

  ..á àöîð ïåîèîä �. כי זהו היו� שבו עוצרי� מלספור את ספירת העומר, כ�.       ג


