
 

 

   

 חיזוק לימי קורונה -הדף היומי 
מהמרכזייה החינוכית

"" 

 ) ערכה אביבית קאופמן( חג השבועות

חג השבועות ציין בתקופת המקרא את תחילת עונת 

הקציר והבאת הביכורים לבית המקדש. לפי המסורת, 

חג השבועות הוא גם היום שבו ניתנה התורה לבני 

ישראל. היישוב היהודי המתחדש שמח לאמץ את החג 

החקלאי ולצקת לו תוכן מתאים. הקיבוצים, המושבים 

ם מרשימים של הבאת והכפרים נהגו לערוך טקסי

סלסילות עם פירות, ומופעים של שירה וריקודים לכבוד 

 .החג

הנה כמה כרזות שמייצגות את חג השבועות בתקופות 

 שונות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עוגת ביסקוויטים אישית מאת סיגל מירון

 חומרים:

 שקית ביסקוויטים 1

 כף נס קפה /ליקר 4

 חבילה סוכריות צבעוניות/שוקולד 1

 רכיבים לקרם המילוי )ניתן לעשות עם כמה טעמים(

 חבילה שמנת להקצפה1

 וחצי כוס חלב 1

 חבילה פודינג )טעם לבחירה(

 אופן ההכנה

קוויטים בעזרת נס מרטיבים מעט את הביס.1

קפה )אבקת נס קפה מהולה במים( או ליקר 

 בטעם שאוהבים ומניחים על קרש חיתוך.

בעזרת חותכן עוגיות שמתאים בגודל .2

 לצנצנת שנבחרה קורצים עיגולים.

ת שמנת מקציפים קופס -מכינים את הקרם.3

חלב וחבילת פודינג וניל  עם כוס וחצי

עולה ומכניסים לשקית זילוף.)חוזרים על הפ

 עם פודינג השוקולד(

את הקינוח: מכניסים לצנצנות את  מרכיבים.4

הביסקוויט הראשון, עליו מזלפים פודינג, 

חוזרים  -מניחים ביסקוויט ועליו שוב פודינג

על הפעולה עד שהצנצנת מלאה. מקשטים 

ד/פירות טריים/סוכריות למעל בשבבי שוקו

ועוד ושומרים אטום )סוגרים את הצנצנת( 

 בקירור עד להגשה

כרזה לשבועות של 

מועצת המורים למען 

 .1950  ,הקק"ל

כרזה של מועצת המורים 

למען הקק"ל לשבועות עם 

מ'שיר תודה' של  ציטוט

 שנהר יצחק

כרזה של קק"ל לשבועות, 

 עיצוב: נגה אדלר

כרזה של ההסתדרות הציונית לחג 

 נעמה כיטובהשבועות, עיצוב: 



 

 

 
 

 

 

 

 

 מחזיק מפתחות בצורת פרה

לוח לחרוזי גיהוץ, נייר אפייה, מגהץ וטבעת של  ,חרוזי גיהוץ :החומרים הדרושים

 .מחזיק מפתחות

הניחו על הלוח הייעודי את החרוזים, כך שתתקבל דמות של פרה. ניתן  :אופן ההכנה

להיעזר בתמונות מהרשת על מנת להעתיק את הדמות אל הלוח. לאחר מכן, נניח נייר 

ים מתחממים ומתחילים אפיה על הלוח, ונצמיד אליו את המגהץ. בשלב זה החרוז

להיצמד זה לזה. לאחר צינון קל, ניתן לחלץ את היצירה ולחבר אליה את הטבעת של 

 .מחזיק המפתחות

-%A3https://www.paintpages.co.il/%D7%93%D7

%D7%A4%D7%A8%D7%94/-%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94 

 שבעת המינים -ציור הקסם

https://www.youtube.com/watch?v=mBWgv2ljqlo 

 מכון דוידסון. ?איך לצייר ציורים מופלאים על חלב

https://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/chemistry/%D7%

-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A8-90%D7%99%D7%9A

-D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%

-D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D%

%D7%97%D7%9C%D7%91-D7%A2%D7%9C% 

428f-d54e-https://006d7933- חידון נשים בתנ"ך -מכון שיטים ❖

-af48

9a573abf8ff.filesusr.com/ugd/899fdd_a1e00153b12e42bcb206f

52984b103a6b.pdf 

428f-d54e-https://006d7933- -ב לשבועות-חידון א -מכון שיטים ❖

-af48

9a573abf8ff.filesusr.com/ugd/899fdd_92b04d3c06ad43ae80f4f

900adb2585fe.pdf 

  -מרכזיה החינוכיתאתר הפעילויות לשבועות ב  ❖

https://yeladim.org.il/merkazia_cat/%D7%A9%D7%91%D7%95%

D7%A2%D7%95%D7%AA/ 

  -שבועות באתר קק"ל ❖

651D8Fhttps://greenwin.kkl.org.il/features/holidays/shavuot/#{

6889FA635401}-8CB9-4238-5E43-8B 

פעילויות בנושא  -( לדרךלדרך רטיה קדמויהדות  ) ציונות,ציד"ה  ❖

חסד 
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/TarbutI

sraelMoreshet/Tzeida_shavuot.pdf 
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