
שבועות - חג מתן תורה6                      
מנהגי שבועות ועשרת הדברות

"ְוַחג ָשֻׁבֹעת ַּתֲעֶשׂה ְלָך, ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים" )שמות ל"ד, כב(
חג  הביכורים".  ו"יום  הקציר"  "חג  בתורה  ומכונה  הרגלים  שלושת  מבין  השני  הוא  השבועות  חג 
השבועות, שחותם את ספירת העומר, הוא זמן מתן תורה. החג נחוג בארץ ישראל בו' בסיוון, ובחוץ 

לארץ - יומיים.

מנהגי חג השבועות 
לימוד התורה בלילה ואמירת תיקון ליל שבועות - בליל החג נוהגים להישאר ערים, ללמוד תורה ולומר 
את "תיקון ליל שבועות". על פי המסופר במדרש, בני ישראל האריכו בשינה ולא התעוררו בזמן למתן 
תורה, ומשה היה צריך לעבור ביניהם ולעוררם, וכתיקון התקבל המנהג ללמוד כל הלילה ולהגיע אל 
הבוקר ערים ומוכנים למתן התורה. על פי החסידות והקבלה, יש ערך מיוחד ללימוד התורה בלילה זה, 

ויש בכוחו להשפיע על הלימוד במהלך כל השנה.

אכילת מאכלי חלב - טעמים רבים ניתנו למנהג זה, והידוע מביניהם הוא שלאחר מתן תורה, בני ישראל 
עוד לא היו בקיאים בהלכות הכשרת הבשר. חשוב לציין שמנהג זה אינו מבטל את המצווה לשמוח 

בחג בבשר וביין.

שמיעת עשרת הדיברות - נוהגים שכולם -  אנשים נשים וטף - שומעים את קריאת עשרת הדיברות 
ושמיעה זו מתכוונים לקבל עליהם את התורה.

סיני  להר  זכר  בצמחייה,  הכנסת  בתי  ואת  הבתים  את  לקשט  נפוץ  מנהג   - בצמחייה  הבית  קישוט 
)וכך  זה  שהתמלא בפרחים לקראת מעמד מתן תורה. בדורות האחרונים רבים אינם מקיימים מנהג 

לשיטת חב"ד( בשל הדמיון למנהגי הגויים.

- בקהילות רבות קוראים את מגילת רות. סיפורה של רות מבטא מסירות לתורה.  קריאת מגילת רות 
בחב"ד אין נוהגים לקרוא את המגילה בבית הכנסת, ועם זאת, בשיחותיו, הרבי מסביר ומבאר רעיונות 

שונים ממגילת רות, שכן יש למגילה קשר אל חג השבועות.

לימוד התורה
שבחג  המלך  דוד  לעם,  התורה  נותן  רבנו  משה  חשובים:  אישים  לשלושה  שנקשר  חג  הוא  שבועות 
שיום  החסידות,  מייסד  טוב  שם  בעל  ישראל  ורבי  שלו,  ההילולה  ויום  הולדתו  יום  חל  השבועות 

עת
לד

ב 
שו

ח
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ההילולה שלו חל גם הוא בשבועות. שלושת אלה מייצגים שלושה תחומים בתורה: חומש, תִהלים 
ופנימיות התורה.

ותניא  תִהלים  תורה,  יום  בכל  ושונה  לומד  אדם  שיהיה  החת"ת,  תקנת  את  הנהיג  הרי"צ  הרבי 
)פנימיות התורה(, ולכן חג השבועות הוא יום שיש בו סגולה להתחזק בשמירת תקנה זו.

מצוות התורה
גוף האדם מתחלק בכללות לשלושה חלקים: ראש, גוף ורגליים. ובפרטות, מחולק הגוף לרמ"ח 
המצוות  מתחלקות  ובכללות,  עשה,  מצוות  רמ"ח  ישנן  בפרטות  התורה:  מצוות  גם  כך  אברים. 
לשלוש קבוצות: מצוות הקשורות להבנה ולהשגה כמו ידיעת גדולת הבורא ולימוד תורה; מצוות 
לרגל  בעיקר  הקשורות  מעשיות  ומצוות  ישראל;  אהבת  ה',  אהבת  כדוגמת   - לרגש  הקשורות 

ומסמלות קבלת עול.

כשאדם מתבונן ומבין עד כמה הוא 'עני בדעת' ועד כמה שכלנו והרגשותינו מוגבלים, אז הוא מבין 
את כוחה ומעלתה של קבלת העול, שבה דווקא ישנה בחינה של אין סוף - בלי חשבון ובלי מידה 

)ע"פ שיחת חג השבועות תשי"ח(.

התורה ניתנה במדבר דווקא - רעיון חסידי
'בעל  עליה  אין  התורה,  גם  כך  אדון,  כל  עליו  ואין  הפקר  מקום  הוא  שהמדבר  כשם  הרבי:  מסביר 

הבית', וכל אחד משתייך לתורה, וכשלומד אותה - הרי היא נעשית שלו.

ממשיך הרבי ושואל: ובכל זאת, מדוע ניתנה התורה במקום כה שומם "ארץ צייה" שיש בה חיות 
רעות, אין מים, אין מקום יישוב...במדבר קיבלו ישראל את כל צורכם ישירות מהקב"ה - מן, בגד וכו', 

שכן המדבר עצמו הוא מקום שממה. אם כן, למה דווקא במקום כזה ניתנה תורה?

מהם  מונעים  שלדבריהם  ותירוצים  טענות  להעלות  נוטים  שונים  אנשים  כי  ומסביר  הרבי  עונה 
ללמוד תורה ולפנות זמן לקיום מצוות. באה התורה ואומרת לנו: בכל מה שנוגע לתורה ולמצוות - 
תסמכו על הקב"ה! כשם שבני ישראל יצאו אל מתן תורה מבלי לדעת ממה יתקיימו ואיך יחיו, אלא 
המן ניתן בזכות משה, והבאר - בזכות מרים, ועמוד הענן - בזכות אהרון, כך גם אנחנו נסמוך על 

הצדיקים, ונישען על הקב"ה, ואז יהיה לנו בע"ה כל שנצטרך בגשמיות וברוחניות.

בנינו ערבים בעדנו
מובא במדרש: 

"בשעה שעמדו ישראל לקבל התורה אמר להם )הקב"ה(: הביאו לי ערבים טובים שתשמרוה ואתננה 
לכם". בני-ישראל הציעו כמה "ערבים", אבל הקב"ה לא הסכים עליהם, עד שאמרו ישראל: "בנינו 

יהיו ערבים שלנו", ו"מיד קבלן הקב"ה ונתן את התורה לישראל".

הילדים  אל  הרבי  פנה  התורה,  אל  הילדים  של  הקשר  את  הרבי  הדגיש  בהן  ההתוועדויות  באחת 
הקטנים, אלה שעדיין לא הגיעו לגיל חמש שנים ואמר להם: 

מכיוון שמתן תורה היה בשביל הילדים – כדאי ונכון שהילדים יאמרו "לחיים".
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המטרות:

הילדים יכירו בזכות הגדולה שבשמיעת עשרת הדיברות בחג השבועות. . 1

הילדים יעמיקו את הקשר אל התורה ואל הקב"ה נותן התורה.. 2

הילדים ילמדו על מנהגי שבועות הנהוגים בקהילות ישראל.. 3

הילדים יכירו את השמות הנוספים של חג השבועות.. 4

מושגים:

שבועות	 

מתן תורה	 

עשרת הדיברות	 

4-36-5יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

פירוק מילים ליחידות צליליות באופן מוחשי

הפקת מילים על בסיס שורש משותף

 
מתמטיקה

מנייה 

השוואת מרחק באמצעות רצועת מדידה

בניית דגם חוזר

מוטוריקה עדינה

גזירה בקו ישר ובקו מעוקל )על פי שרטוט(

התנסות במגוון חומרים

צביעה בתוך תחום

מוטוריקה גסה

הליכה עקב בצד אגודל תוך שמירה על שיווי משקל

הצעות לפעילות בגן
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4-36-5

מי יודע מתי ה' נתן לנו את התורה? )במעמד הר סיני(

לתת  ינסו  )הילדים  שנה?  חמישים  לפני  אולי  שנים?  עשר  לפני  אולי  שעברה?  בשנה  היה?  זה  מתי 
מספר גבוה..(

הגננת: התורה ניתנה לעם ישראל לפני יותר משלושת אלפים שנה. זה ממש מזמן!

מתן תורה בכל שנה

היום  אני רוצה לגלות לכם סוד )הגננת תנמיך את קולה(: 

כל שנה, בחג השבועות, השם נותן לנו מחדש את המתנה היקרה – התורה. כל יהודי ויהודי הוא בן של 
ה' ומקבל מהקב"ה את התורה במתנה. גם אתם רוצים לקבל את המתנה - התורה?

בחג השבועות בבית הכנסת )ניתן להציג תמונת בית כנסת( יקראו את עשרת הדיברות שהיו כתובים 
יזכה לשמוע את  על לוחות הברית שניתנו במעמד הר סיני, ומי שילך לבית הכנסת בחג השבועות 

עשרת הדיברות!!

כמו שבמעמד הר סיני הגיעו כ-ל היהודים: הגברים והילדים, הנשים ואפילו התינוקות הקטנים, כך 
בחג השבועות  כו-ל-ם מגיעים לבית הכנסת. 

למי יש אח תינוק/אחות תינוקת בבית?

למי יש אח גדול בבית?

למי יש סבא וסבתא?

עשרת  את  לשמוע  הולכים  כולם  השבועות  בחג  לכן  התורה,  את  לקבל  רוצה  כולה  המשפחה  כל 
הדיברות. 

הצעה לפעילות בעקבות השיחה:

הגננת תבחר שני ילדים: אחד יתחפש לילד מזמן מתן תורה, והשני - לילד בן זמננו

לשניהם נקודת יציאה - מצרים ובית, ושניהם הולכים לקבל את התורה - אחד בהר סיני ואחד בבית 
הכנסת. ניתן לראיין את שני ההולכים בדרכם ולשאול אותם: לאן אתם הולכים? מה תקבלו שם? האם 

אתם שמחים? ובכל שאלה יתקדמו צעד עד שיגיעו למטרה: התורה.

שיר-דקלום שניתן ללוות בתנועות:

למי שייכת התורה?

גם לי וגם לך.

יחד כל היהודים

להר סיני מתקרבים.

הגדולים והקטנים

תורת ה' מקבלים

מקיימים את המצוות

גם בנים וגם בנות.

למי שייכת התורה?

גם לי וגם לך. 

נקבל את התורה

ביחד בשמחה.

שיחה

68



4-3

6-5

6-5

6-5

בנספחים:

תמונת מדבר )שממה, חיות רעות ושמש קופחת(	 

איור של ארמון בעיר גדולה	 

הגננת תציג לילדים תמונות של מדבר ושל מבנה מפואר.

הגננת תבקש מהילדים לחשוב מתוך ידע קודם או להעלות השערות: היכן ייתן ה' 
לעם ישראל את התורה? )אולי בארמון מפואר? בעיר מכובדת? אולי ביער? אולי 

במדבר?(

את התורה קיבלו עם ישראל בהר סיני שבמדבר סיני. בין מצרים לארץ ישראל יש 
מדבר.

עם הילדים )מתוך התמונה ומידע קודם( ננסה לאפיין את המדבר- מה יש ומה אין 
בו:

חם, חול, חיות רעות ושודדים, מים מועטים, אין מקום יישוב וכו'.

נעלה את השאלה ששואל הרבי בשיחותיו: למי שייך המדבר? לשום אדם. אף אחד 
לא גר בו, וכל אחד יכול לעבור בו.

אמר הקב"ה: דעו לכם שאת התורה שלי אתן לכם במדבר כדי שתדעו שכשם שהמדבר שייך לכולם, 
ולבנות. כל מי שלומד את  - לילדים ולמבוגרים, לבנים  נותן לכם שייכת לכולם  כך גם התורה שאני 

התורה ומקיים את מצוותיה - התורה היא שלו. 

את הדמויות שקשורות לשבועות - משה, דוד המלך והבעל שם טוב ניתן לחשוף בעזרת חידות.

משה - מנהיגם של עם ישראל, היה בתיבה, גדל בארמון פרעה, ה' פגש בו בסנה ועוד ועוד...

במה קשור משה לשבועות? נתן לנו את התורה מיד ה'.

דוד המלך - מלך ישראל, עליו אומרים 'חי וקיים', ניגן בכינור, גר בירושלים ועוד...

במה קשור דוד לשבועות? נולד ונפטר בשבועות.

הבעל שם טוב - ייסד את החסידות, נולד בח"י באלול, שמו ישראל ועוד...

במה קשור הבעל שם טוב לשבועות? נפטר בשבועות.

כמו שיש ילדים שקוראים להם בכמה שמות, גם לחג השבועות יש כמה שמות המרמזים על דברים 
השייכים לחג:

הגננת תשאל את הילדים אם הם מכירים שמות נוספים לחג השבועות. את ההסבר לשמות החג רצוי 
ללוות בתמונות הקשורות לשם, למשל: שבועות - לוח ספירה, מתן תורה - לוחות הברית, ביכורים - 

ציור עלייה לרגל - לשאול את הילדים מה הקשר לחג ואז להסביר: 

חג השבועות - כמה שבועות אנו סופרים עד לחג? )ספירת העומר(

חג מתן תורה - בחג זה עם ישראל הפכו לעם וקיבלו את התורה.

רעיון חסידי - התורה ניתנה במדבר דווקא

דמויות שקשורות לשבועות

שמות נוספים לחג השבועות – שיחה
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4-36-5

ניתן לארגן את הגן ליום לימוד על מנהגי שבועות וליצור כעין מרכז למידה )בכל מרכז שולחן שלידו 
למנהגי  ההמחשות  את  מגוונים(.  יצירה  חומרי  באמצעות  אותו  וימחישו  המנהג  על  הילדים  ילמדו 

שבועות ניתן לאגוד יחד לספרון יפה.

מרכז ראשון: מנהג ישראל להישאר ערים כל הלילה  

תוכן: לאחר שלושת ימי ההגבלה, שבהם התכוננו עם ישראל להיות ראויים לקבל את התורה, הגיע 
הזמן שהשם רצה לתת לעם ישראל את התורה: ו' בסיוון. השעה - לפנות בוקר. והיכן עם ישראל? 

השם מחכה לתת את התורה, אך עם ישראל אינם ליד הר סיני. היכן הם?

עם ישראל הלכו לישון עד שיגיע זמן מתן תורה, אך לא הספיקו להגיע בזמן...

ישראל  עם  השבועות,  בחג  שנה  מידי  ישראל,  לעם  חיכה  השם   - המלך  שקרה,   מה  את  לתקן  כדי 
נשארים ערים כל הלילה ולומדים תורה - תיקון מיוחד לליל חג השבועות שבו פסוקים מכל חומשי 

התורה.

המחשה: ניתן להכין רקע "לילי" בצבע שחור/כחול ע"י מילוי שטח בצבע / קרעי נייר / פנדה / גואש, 
ניתן להעשיר בירח ובכוכבים ולהוסיף מעל איור של סידור/חומש - סמל ללמידה בליל שבועות.

מרכז שני: אכילת מאכלי חלב וגבינה

התורה נמשלה לחלב "דבש וחלב תחת לשונך".. 1

עליהם . 2 היה  התורה  משניתנה  שחיטה.  ללא  ובהמות  עופות  ישראל  עם  אכלו  תורה,  מתן  לפני 
לשחוט כהלכה ולהכשיר את הבשר ואת הכלים. תהליך זה דורש זמן.

ולכן, עד שיהיה אפשר לאכול בשר - אכלו עם ישראל מוצרי חלב 
שאינם צריכים הכשרה.

חלב:  מוצרי  של  אריזות  הילדים  עם  לצייר  ניתן  המחשה: 
להביא  מהילדים  לבקש  אפשר  וחלב;  גבינות  מעדנים, 

מכסים )נקיים ויבשים( של מעדנים ולהדביקם על דף.

לגיל 6-5 – אפשר ליצור דגם חוזר של מוצרי חלב על קו 
ספירלי.

פעילות בקבוצות: לימוד הלכה ומנהג – תחנות להפעלה

- בזמן שבית המקדש היה קיים, היו עולים בחג השבועות לירושלים ומביאים להשם  חג הביכורים 
מתנה - ביכורים.

איזו מילה שומעים במילה ביכורים? בכור. הביכורים הם הפרות הראשונים שצמחו על העץ מעצי 
הפרי שבין שבעת המינים.

גם כשבית המקדש ייבנה במהרה נזכה לעלות לירושלים, ומי שיש לו עצי פרי משבעת המינים, יוכל 
להקריב מן הפרות לפני השם.

חג הקציר - אם נצא אל השדות נראה שכל החיטה שהייתה ירוקה במשך החורף - הצהיבה מהשמש 
הקיצית ומתהליך ההבשלה, וכעת כבר ניתן לקצור אותה. בזמן בית המקדש היו מקריבים את קרבן 

שתי הלחם - מהחיטים החדשות שצמחו בשדות.

הצעה ליצירה בנושא שמות החג:

לוקחים דף אחד שעליו איורים של המאפיינים של ארבעת שמות החג. מעליו מניחים דף נוסף ובו 
חלון. מצמידים את שני הדפים זה לזה בסיכה מתפצלת. בכל פעם שמסובבים את הדף העליון נחשף 

איור שמבטא את אחד משמות החג.
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ַהר ֶחְרמֹון

ַהר ֲאָרָרט

4-3

4-3

4-3

4-3

6-5

6-5

6-5

6-5

מבצע עידוד הילדים לשמיעת עשרת הדיברות בשבועות

"טוב לי טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"

אביזרים: תמונת בית כנסת מונחת באחד ממרכזי הגן.

בחג השבועות עם ישראל חש שמחה גדולה: קיבלנו את המתנה הטובה ביותר שיכולנו לקבל: את 
התורה הקדושה.

בואו נשמח עם התורה ונלך לבית הכנסת ובהליכתנו נשיר "טוב לי תורת פיך" – כי התורה טובה ויקרה 
מכל הזהב ומכל הכסף שבעולם )או כל ניגון מתאים אחר(.

כל הילדים עומדים בטור, ולפי מנגינת השיר, כל ילד בתורו פוסע עקב בצד אגודל לבית הכנסת )המונח 
במרכז הגן( ומשם לפעילות שהגננת תחליט )נטילת ידיים/שולחנות(

ניתן להמחיז את סיפור ריב ההרים בליווי המחשות על פי ההקלטה בהפקת הרשת.

< אפשר ללוות את הסיפור בציורים, ובכל פעם הגננת תרים את הציור המתאים.

< אפשר מראש לחפש ילדים לדמויות שבסיפור )ציפור, רוח, הרים( וכל ילד יקום בזמן שמזכירים את 
הדמות 'שלו'. 

תפקידים/איורים נדרשים:

ספר תורה	 

רוח	 

ציפור	 

הר כרמל	 

העיקר הוא המעשה

שיר/ניגון

פעילות בתנועה

פעילות מוזיקלית - המחזת ריב ההרים על פי מדרש תִהלים

הקו  על  חוזר  בדגם  והדבקה  הילדים  ע"י  לגזירה  חלב  מוצרי  שניים/שלושה  של  איורים  אביזרים: 
)לדוגמה: חלב-מעדן-מעדן-גבינה-חלב-מעדן-מעדן-גבינה וכו'(

אפשר להדביק איור של פרה ולהסביר לילדים שאת בשר הפרה לא יכלו לאכול, אך את חלבּה – יכלו 
לשתות וגם יכלו להכין ממנו מאכלים.

מרכז שלישי: שמיעת עשרת הדיברות בבית הכנסת  

מגדול ועד הקטן ביותר נהגו ללכת לבית הכנסת לשמוע את עשרת הדיברות.

השמעת הקלטה של עשרת הדיברות.	 

עיטור עשרת הדיברות בחומרים שונים )בהתאמה ליכולת הילדים(.	 
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4-3

4-3

6-5

מדידת מרחקים

אביזרים: 

תמונת בית כנסת או הר סיני	 

תמונת ילד 	 

תמונת ילדה	 

רצועות מפל באורכים שונים )כשהאורך המקסימלי הוא רוחב הקיר במרכז החשבוני(	 

המשימה: מדידת המרחק בין הילד/הילדה לבית הכנסת או להר סיני והשוואה בין שני המרחקים.

הילדים ישתמשו במילים: רחוק, קרוב, רחוק יותר, קרוב יותר, דרך ארוכה, דרך קצרה. 

נוסף  ממד  וליצור  פסיעות  הרצועות  גבי  על  לצייר  ניתן  ברצועות.  ייעזרו  הילדים  המדידה  לצורך 
להשוואה – מספר הפסיעות.

פעילות לפירוק מילה ליחידות צליליות.

הגננת אומרת מילה הקשורה לנושא )תו-רה, ש–בו-עות ועוד( והילדים צריכים לטפוח על הברכיים 
מס' פעמים כמספר ההברות ששמעו.

 מרכז חשבוני

מרכז אורייני

אביזרים ועזרי לימוד

דיסק: פעילות ריב ההרים

נספחים:

תמונת מדבר 	 

איור של ארמון בעיר גדולה	 

דף לגזירה - מוצרי חלב 	 

איורים לפעילות המוזיקלית - ריב ההרים	 

הר חרמון	 

הר תבור	 

הר אררט	 

הר סיני	 
ַהר ִסיַני
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1נספחים תמונת מדבר
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2נספחים תמונת ארמון
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3נספחים דף לגזירה - מוצרי חלב
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4נספחים איורים לפעילות המוזיקלית - ריב ההרים
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5נספחים איורים לפעילות המוזיקלית - ריב ההרים
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נספחים

ַהר ַּכְרֶמל 

ַהר ָּתבֹור 

6 איורים לפעילות המוזיקלית - ריב ההרים
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נספחים

ַהר ַּכְרֶמל 

ַהר ָּתבֹור 

7 איורים לפעילות המוזיקלית - ריב ההרים
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נספחים

ִסיַני
ַהר 

ַהר ֶחְרמֹון

ַהר ֲאָרָרט

8 איורים לפעילות המוזיקלית - ריב ההרים
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נספחים

ִסיַני
ַהר 

9 איורים לפעילות המוזיקלית - ריב ההרים
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