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    שבועות

  אביבה עזר/  מין מיון שכזה
  

  משחק שבעת המינים

  

  

  

  : מטרה
  

  . ע� שבעת המיני�הכרות
  
  

  : חומרי�
  
  שבעת המיני� או לחילופי� תמונותיה� �

   כרטיסיות ע� שמות שבעת המיני�7 �

   כרטיסיות המגדירות כל מי�7 �

חלקי הצמח  , � המופקי� מה�מוצרי, שלל פריטי� הקשורי� לשבעת המיני� �
תמונת , תבוק שמ� זי בק�זית : לדוגמא. (פריטי� הקשורי� אליה� במרומזאו 
  )'ע! זית וכוענ  , יונה

  

   סלסילות רחבות או מגשי�7 �

  ארגז או תיבה ע� פתח לשליפת הפריטי� �

  
  

  :מהל� הפעילות
  

  . הסלסילות יפוזרו בחדר7 �ו . כל הפריטי� יונחו בתו% הארגז הסגור .1
  
                          .                    המשתת  הראשו� שול  פריט מ� התיבה ומניחו בסלסילה .2

טרה היא לאסו  הבאי� אחריו שולפי� את הפריטי� בזה אחר זה כאשר המ           
  .סלסילה את הפריטי� הקשורי� כול� לאותו המי�לכל 

  

כל אחת משבע הסלסילות תכיל את כל הפריטי� , בסיומו של המשחק .3
  .הקשורי�  לאחד מתו% שבעת המיני�

  
  .� וחלוקת הפריטי� לסלסילות ישתתפו כל חברי הקבוצה יחד    בתהלי% המיו�
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 ְׂשעֹוָרה
 

 ֶּגֶפן
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 ְּתֵאָנה
 

 ִרימֹון
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 ַזִית
 

 ָתָמר
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 ִּחָטה
 

ִציר  ּבָ
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 ָקִציר
 

 ָּגִדיד
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 ַּמִסיק
 

ִשְבָעת ַהִמיִנים ְוִהיא ֶנְחֶשֶבת  ָׁהִראשֹוָנה ּבְ ׁ ּׁ
ִׁכְתבּוָאה ַהְמַשֶמֶשת ַלֲהָכַנת ּׁ ּ חּ , ׁ ָמזֹון ְמֻשּבָ
ֶּלֶחם ּוְשָאר ִמיֵני ָמזֹון ְכגֹון , ָמָקרֹוִנים: ׁ

יְסְקִויִטים ּוִמיֵני ַמֲאֶפה  .ּבִ
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ַגת... ְוִגְדעֹון" ָּחַבט ִחִטים ּבַ ּ"  
)11' ׁשֹוְפִטים ו(

 

ְׁמַשֶמֶשת ָמזֹון ָלָאָדם ְוִלְבֵהָמה ְגַלל ֵאיכּות . ּׁ ּבִ
ֶׂלֶחם ַהְשעֹוִרים הּוא ִנְקָרא ". ֶּלֶחם ֲעִנִיים "ּ

ִעָקר ְמַשֶמֶשת ִמְספֹוא ִלְבֵהמֹות ְוֵכן  ּּבְ ׁ ּׁ ּ
יָרה ְּלַתֲעִשַית ּבִ ֵּיש אֹוְמִרים ִכי ֶאת ַהַמצֹות  . ׂ ּ ּ ׁ

ָּראּוי ְלָהִכין ִמֶמָנה ּ . 
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ָׁוַתָשב ָנֳעִמי ְורּות" אּו ... ּ ְּוֵהָמה ּבָ
ְתִחַלת ְקִציר ְשעֹוִרים ית ֶלָחם ּבִ ּׂבֵ ּ"  

)22' רּות א(

 

ִּשיַח ְמַטֵפס ֹאֶרך ַחָייו , ׂ ַּהִמְצַטֵין ּבְ ְּ ּ  
ְׁכֵמָאה ָשָנה ּוַמְעָלה( ָׁשָרֶשיָה ִמְתַפְשִטים ). ּ ׁ ּׁ ּ

ְּלֶמְרַחִקים ּוַמִגיִעים ְלָמזֹון ּוַמִים ּ ,  
ֶמְרַחק ַרב  .ֲּאִפלּו ּבְ
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ְּוָיֵחל ֹנַח ִאיש ָהֲאָדָמה ְוִיַטע ֶכֶרם" ּ ׁ"  
ֵראִשית ט (  )20ּׁבְ

 

יֹוֵתר ְוִנְזָכר ָי ּדּוַע ִמן ַהְתקּופֹות ַהְקדּומֹות ּבְ ּ ּ
ְכתֹובֹות ַעִתיקֹות ְמֹאד ָׁעָליו ִשְמשּו ְלבּוש . ּּבִ ׁ ּׁ
ה ַּהְתֵאָנה ִנְזֶכֶרת. ִׁראשֹון ְלָאָדם ְוַחּוָ ין , ּ ּבֵ

ָמָשל יותם, ַּהֶיֶתר ַׁגם ּבְ ֵּפרֹוֶתיָה ֶנֱאָכִלים . ּ
ְּכֶשֵהם ְטִרִיים אֹו ְמֻיּבָ ׁ ֵבָלה(ִׁשים ּ   ). ּדְ

ֵבָלה ֻיֲחסּו ְסֻגלֹות ְרפּוִאיֹות ַּלּדְ ּ. 
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ָׁוֵיֵשב ְיהּוָדה ְוִיְשָרֵאל ָלֶבַטח ִאיש " ׂ ׁ
ַּתַחת ַגְפנֹו ְוִאיש ַתַחת ְתֱאָנתֹו ּ ּ ּׁ ּ"  

)5' ה' ְמָלִכים א(

 

ְִשיַח אֹו ֵעץ ָנמּוך ְקצֹוָתיו. ׂ . ֲּעָנָפיו קֹוָצִנִיים ּבִ
ּׁדּור ֲאֹדם אֹו ָצֹהב ּוְבֹראשֹו ַּהְפִרי ּדֹוֶמה ְלַכ

ּכֹוֶתֶרת ֶשל ָעִלים ֲאֻדִמים ׁ ֹּתכֹו ָמֵלא ַגְרְגִרים . ּ ּ ּ
 .ֲּחַמְצַמִצים-ְמתּוִקים
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ְָיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך ה" ֱאלֵֹקינּו ' ּ
ֶּוֱאלֹקי ֲאבֹוֵתינּו ֶשִיְרּבּו ְזֻכיֹוֵתינּו  ּ ׁ

ָּכִרמֹון ּ".  
ראש השנה( ָרָכה ּבְ )  ּבְ

 

ָאֶרץִמן ֶה ָּעִצים ָהַעִתיִקים ַהְידּוִעים ּבָ ּ .  
ִׁמֵלא ָתִמיד ַתְפִקיד ַכְלָכִלי ָחשּוב ּ ּ ּ ּ ּ.  

ְּמַשֵמש ֵסֶמל ַהָשלֹום ַעד ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה ּ ׁ ׁ ּׁ ּ.  
 



   

  "אחוזת שרה"המרכזיה החינוכית ב, " החוסהד המועצה ליל–ילדים בסיכוי "©

יְתך " ַיְרְכֵתי ּבֵ ִָאְשְתך ְכֶגֶפן פֹוִרָיה ּבְ ָּ ּּ ּ ּ ׁ
ֶניך ִכְשִתיֵלי ֵזיִתים ְסִביב  ּׁבָ ּ ָ

ְָלֻשְלָחְנך ׁ"  
) 3ח "ִּהִלים קכְּת(

 

יֹוֵתר ִשְבָעת , ֵּעץ ַתְרּבּוִתי ָקדּום ּבְ ִׁנְכַלל ַגם ּבְ ּ
ַבש("ַּהִמיִנים  ַעת ַהִמיִנים ") ּׁדְ ַאְרּבַ ְּוַגם ּבְ

ַּכפֹות ְתָמִרים(" ּ ּ.(" 
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יק ַכָתָמר ִיְפַרח ְכֶאֶרז " ַּצּדִ ּ  
ְלָבנֹון ִיְשֶגה ּּבָ ׁ"  
ְּתִהִלים צ( ) 13ב "ּ

  


