
מן המקורות

ָׁשבּועֹות - זְַמן ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו

ִמן ַהְּמקֹורֹות

ְבָעה  ׁשִ ִלְסּפֹר  ֵחל  ּתָ ָמה  ּקָ ּבַ ֶחְרֵמׁש  ֵמָהֵחל  ר־ָלְך,  ְסּפָ ּתִ ֻבעֹת  ׁשָ ְבָעה  "ׁשִ

ֻבעֹות ַלה' ֱאלֶֹקיָך..." יָת ַחג ׁשָ ֻבעֹות. ְוָעׂשִ ׁשָ

ְּדבִָרים ּפֶֶרק טז, ּפְסּוִקים ט-י

ָאנּו סֹופְִרים ֶאת ְספִיַרת ָהעֶֹמר ָהֵחל ֵמַהּיֹום ַהּׁשֵנִי ׁשֶל ַחג ַהּפֶַסח )ט"ז ּבְנִיָסן( ּבְֶמׁשְֶך 

ׁשִבְָעה ׁשָבּועֹות, ׁשֵֶהם 49 יִָמים. לְָמֳחָרת ַהּיֹום ָהַאֲחרֹון ׁשֶל ְספִיַרת ָהעֶֹמר ָחל ַחג 

ַהּׁשָבּועֹות. זֹו ַהִּסּבָה ׁשֶַהַחג נְִקָרא ַחג ַהּׁשָבּועֹות.

ַחג ַהּׁשָבּועֹות נְִקָרא ּגַם ַחג ַמַּתן ּתֹוָרה. 

ַמֲעַמד ַהר ִסינַי ִהְתַרֵחׁש ּבְ-ו' ּבְִסיוָן, ּובְנֵי יִׂשְָרֵאל ִקּבְלּו ֶאת ַהּתֹוָרה וְנְִהיּו לְַעם.

ּכֵיצַד יֹוְדִעים ׁשֶּזֶהּו ַהַּתֲאִריְך?

ִסיוָן )א' ּבְִסיוָן(. ַעל ּפִי ַהִחּׁשּוב ׁשֶָעׂשּו  ִסינַי ּבְֹראׁש חֶֹדׁש  ִהּגִיעּו לְַהר  יִׂשְָרֵאל  ּבְנֵי 

ּבְִסיוָן(.  ה'  ַעד  ּבְִסיוָן  )ֵמ-א'  יִָמים  ֲחִמּׁשָה  ּתֹוָרה  לְַמַּתן  ַהֲהכָנֹות  נְִמׁשְכּו  ֲחכֵָמינּו, 

לְָמֳחָרת )ו' ּבְִסיוָן( ִקּבְלּו ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה. ּכְפִי ׁשֶּלַָמְדנּו קֶֹדם, ַחג ַהּׁשָבּועֹות 

ָחל ּבַּיֹום ַהֲחִמּׁשִים ִמְּתִחּלַת ְספִיַרת ָהעֶֹמר )ט"ז ּבְנִיָסן(, ּכְלֹוַמר ּבְַתֲאִריְך ו' ּבְִסיוָן. 

ַחג ַהּׁשָבּועֹות נְִקָרא ּגַם ַחג ַהָּקִציר וְיֹום ַהּבִּכּוִרים. 

עֹונַת ָהָאִביב 

וְַחגֵי ָהָאִביב
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ּפְִתחּו יֹוַמן ׁשָנָה וְִספְרּו ֶאת ַהּיִָמים ִמּיֹום ט"ז ּבְנִיָסן וְַעד ו' ּבְִסיוָן.  ___________________  •

ֲענּו.

1. לְַחג ַהּׁשָבּועֹות ַאְרּבָָעה ׁשֵמֹות. ּכְִתבּו ִמַתַחת ּכָל ָמקֹור ֶאת ׁשֵם ַהַחג ַהַּמְתִאים לֹו.

יָך..." )ׁשְמֹות ּפֶֶרק כג, ּפָסּוק טז( ּכּוֵרי ַמֲעׂשֶ ִציר ּבִ "ְוַחג ַהּקָ  ____________________________________________________________  

ה ַלה'..." )ּבְִמְדּבַר ּפֶֶרק כח, ּפָסּוק כו( ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּכּוִרים ּבְ "ּוְביֹום ַהּבִ  ____________________________________________________________  

ה ְלָך..." )ׁשְמֹות ּפֶֶרק לד, ּפָסּוק כב( ֲעׂשֶ ֻבעֹת ּתַ "ְוַחג ׁשָ  ____________________________________________________________  

ן ּתֹוָרֵתנּו" )ִמּתֹוְך ִסּדּור ַהְּתפִּלָה( בּועֹות...ְזַמן ַמּתַ ָ "יֹום ַחג ַהּשׁ  ____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________2. ַסּפְרּו ַעל לִּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְַחג ַהּׁשָבּועֹות ֶאצְלְכֶם ּבְַּקִהּלָה.    _______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  
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ִמְצוֹות ּוִמנְָהגִים
1. ִקְראּו ֶאת ַהֶּטְקְסִטים ׁשֶּלִפְנֵיכֶם.

ּכְִתבּו ּכֹוֶתֶרת לְכָל ֶטְקְסט.  .2

_____________________________________________

ּבַּבִָּתים  אֹו  ַהּכְנֶֶסת  ּבְבֵית  ִמְתַאְּספִים  ׁשָבּועֹות  ּבְלֵיל 

ִמצְָטְרפִים  ַהּיְלִָדים  ּגַם  ַהּלַיְלָה.  ּכָל  ּתֹוָרה  וְלֹוְמִדים 

לְלִּמּוד ַהּתֹוָרה ּוְמנִַּסים לְִהּׁשֵָאר ֵעִרים ּכְכָל ׁשֶּיּוכְלּו. 

_____________________________________________________

ּבְַחג ַהּׁשָבּועֹות קֹוְרִאים ֶאת ְמגִּלַת רּות, ַהְּמַסּפֶֶרת ַעל 

רּות ַהּמֹוֲאבִּיָה ׁשִֶהְתּגַּיְָרה, ָהלְכָה ַאֲחֵרי ֲחמֹוָתּה נֳָעִמי 

ּוִמֶּמּנָה יָצָא ָּדוִד ַהֶּמלְֶך. ָּדוִד נֹולַד ּוֵמת ּבְַחג ַהּׁשָבּועֹות.  

_____________________________________________________

נֹוֲהגִים לְַקּׁשֵט ֶאת ּבֵית ַהּכְנֶֶסת ּבְיֶֶרק ּכְֵדי לְַהזְּכִיר ֶאת 

ַהר ִסינַי ׁשֶָהיָה ְמכֶֻּסה יֶֶרק. 

_____________________________________________________

ּבְַחג ַהּׁשָבּועֹות נֹוֲהגִים לֱֶאכֹל ַמַאכְלֵי ָחלָב ּכִי ַהּתֹוָרה 

נְִמׁשְלָה לְָחלָב: צַָחה ּוְטהֹוָרה. 

ִּתּקּון ֵליל ָׁשבּועֹות

טקסט מידע; מן המקורות; עבודה בזוגות או בקבוצות

עֹונַת ָהָאִביב 
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מן המקורות

ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות

א. ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹקיָך 

ב. לֹא ִיְהֶיה ְלָך 

ַני ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ּפָ  

ם  א ֶאת ׁשֵ ּשָׂ ג.  לֹא ּתִ

ְוא ָ ה' ֱאלֶֹקיָך ַלּשׁ  

ת  ּבָ ַ ד. ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ

ׁשֹו ְלַקּדְ  

ד ֶאת ָאִביָך  ּבֵ ה. ּכַ

ְוֶאת ִאֶמָך  

ְרַצח ו. לֹא ּתִ

ְנַאף ז. לֹא ּתִ

ְגֹנב ח. לֹא ּתִ

ֲעֶנה ְבֵרֲעָך  ט. לֹא ּתַ

ֶקר ֵעד ׁשָ  

ְחֹמד לֹא ּתַ י.  

וְֵאּלֶה ֲעׂשֶֶרת ַהִדּבְרֹות ׁשֶּנְִּתנּו לְַעם יִׂשְָרֵאל ּבְַמֲעַמד ַהר ִסינַי.

ֲעׂשֶֶרת  ּבְִסינַי.  יִׂשְָרֵאל  לְַעם  ׁשֶּנְִּתנּו  ָהִראׁשֹונֹות  ַהִּמצְוֹות  ֵהן  ַהִּדּבְרֹות  ֲעׂשֶֶרת 

ַהִּדּבְרֹות מֹופִיעֹות ּבִׁשְנֵי ְמקֹומֹות ּבַּתֹוָרה, ּבְׁשִּנּויִים ַקּלִים: ּבְֵספֶר ׁשְמֹות ּפֶֶרק 

כ' ּובְֵספֶר ְּדבִָרים ּפֶֶרק ה'. ֵחלֶק ֵמַהִּדּבְרֹות ָקׁשּור לִַּמצְוֹות ׁשֶּבֵין ָאָדם לַָּמקֹום 

)לְָמׁשָל: ֹלא יְִהיֶה, ֹלא ִּתּׂשָא( וְֵחלֶק ָקׁשּור לִַּמצְוֹות ׁשֶּבֵין ָאָדם לֲַחבֵרֹו )לְָמׁשָל: 

ֹלא ִּתְרצַח, ֹלא ִּתגְנֹב(.   

203

ַת ָהָאִביב 
עֹונ

ִביב
גֵי ָהָא

וְַח



נָאֹור ְּכֶׁשִּקְּבלּו ֶאת ַהּתֹורָה / ֵלָאה 

ִקְראּו ֶאת ַהּׁשִיר. ♦

ּכְׁשִֶּקּבְלּו ֶאת ַהּתֹוָרה

הִַּמְדּבָר הָיָה ׁשֵָקט וְׁשּום צִּפֹור ָאז ֹלא

זְִּמָרה  

וְהָרּוַח ֹלא נַָׁשב

וְַאף ׁשֹור ָאז ֹלא ּגָָעה

וְהָָעם ָעַמד סָבִיב וְֶאת ַהּכֹל ַהּכֹל ָרָאה.

ּכָכָה ּבְִדּיּוק ָקָרה

ּכְׁשִֶּקּבְלּו ֶאת ַהּתֹוָרה.

זֶה ָהיָה ּבְיֹום ׁשְלִיִׁשי

ֶׁשל ַהחֶֹדׁש ַהְּׁשלִיִׁשי.

עֹוד ֶאְתמֹול ּגְָמרּו ּכֻּלָם לְכַּבֵס ֶאת 

הְַּׂשָמלֹות,  

ּופְִתאֹם ָענָן ּכָבֵד

ַהר ִסינַי ָרַעד ּכֻּלֹו,

וְׁשַָמְעִּתי ֶׁשּכֻּלָם ַמָּמׁש ָראּו ֶאת ַהּקֹולֹות.

ּכָכָה ּבְִדּיּוק ָקָרה

ּכְׁשִֶּקּבְלּו ֶאת ַהּתֹוָרה.

1

2

ִמן ָהָהר ָעלָה ָעׁשָן,

זֶה ָהיָה ּכְמֹו ִמּכִבְׁשָן.

ַרַעם ּובָָרק ָהיָה וֲַחָרָדה וְקֹול ׁשֹופָר,

וְהָָעם ָעַמד ּבַּצַד

ּכִי ָהָעם ּכָל ּכְָך נְֶחַרד,

ּכָל הָָעם נָסֹוג ָאחֹור וְַרק מֹׁשֶה נִּגַׁש לָהָר.

ּכָכָה ּבְִדּיּוק ָקָרה

ּכְֶׁשִּקּבְלּו ֶאת ַהּתֹוָרה.

ָאז ּפְִתאֹם הָיְָתה ְּדָמָמה,

ּגַם הָרּוַח ֹלא ָהָמה,

ַהְּדָמָמה ָהיְָתה ׁשְלֵָמה וְׁשּום צִּפֹור ָאז 

ֹלא זְִּמָרה  

וֲַאפִּלּו ַמלְָאכִים

ֹלא ָאְמרּו ּפְִתאֹם ׁשִיָרה,

ַרק הֱָאֹלהִים ִּדּבֵר, וְכָל הָָעם ִקּבֵל ּתֹוָרה.

ּכָכָה ּבְִדּיּוק ָקָרה

ּכְׁשִֶּקּבְלּו ֶאת ַהּתֹוָרה.

ִמּתֹוְך "יֹום יֹום ַחג — ׁשִיִרים וְִסּפּוִרים לְכָל מֹוֵעד"

3

4

מעולם השיח הספרותי: שיר
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ֶאת ַהּׁשִיר "ּכְׁשִֶּקּבְלּו ֶאת ַהּתֹוָרה" ּכְָתבָה ַהּסֹופֶֶרת וְַהְּמׁשֹוֶרֶרת לֵָאה נָאֹור. ִהיא ִהְתּבְַּסָסה 

ַעל ַהּכָתּוב ּבְֵספֶר ׁשְמֹות ּפֶֶרק יט וְַעל ּפִי ַהּכָתּוב ּבְִמְדַרׁש ׁשְמֹות ַרּבָה.

ַעל ַמֲעַמד ַהר ִסינִי ְמֻסּפָר ּבַּתֹוָרה:

ְמלָֹתם. ַויֹּאֶמר  סּו ׂשִ ׁש ֶאת־ָהָעם ַוְיַכּבְ ה ִמן־ָהָהר ֶאל־ָהָעם, ַוְיַקּדֵ "ַויֵֶּרד ֹמׁשֶ

ת ָיִמים... לֹׁשֶ ֶאל־ָהָעם: ֱהיּו ְנכִֹנים ִלׁשְ

ֵבד ַעל־ָהָהר  ְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי קֹלֹת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ּכָ י ּבִ ִליׁשִ ַוְיִהי ַביֹּום ַהּשְׁ

ּלֹו  ן ּכֻ ֲחֶנה... ְוַהר ִסיַני ָעׁשַ ּמַ ר ּבַ ל־ָהָעם ֲאׁשֶ ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמֹאד, ַויֱֶּחַרד ּכָ

ְמֹאד,  ְוָחֵזק  ָֹפר הֹוֵלְך  ַהּשׁ ַוְיִהי קֹול   ... ֵאׁש,  ּבָ ָעָליו ה'  ָיַרד  ר  ֲאׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ה ֶאל־רֹאׁש ָהָהר  ְקָרא ה' ְלֹמׁשֶ ר ְוָהֱאלִֹקים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול ... ַויִּ ה ְיַדּבֵ ֹמׁשֶ

ה..." ַויַַּעל ֹמׁשֶ

ׁשְמֹות ּפֶֶרק יט, ּפְסּוִקים יד-כ

ּוַמְרִחיב ַהִּמְדָרׁש:

ָעה,  ַרח, ׁשֹור ֹלא ּגָ ץ, עֹוף ֹלא ּפָ רּוְך הּוא ֶאת ַהּתֹוָרה, ִצּפֹור ֹלא ִצּיֵ דֹוׁש ּבָ ַתן ַהּקָ ּנָ ׁשֶ ּכְ

רּו,  ּבְ ּדִ ִרּיֹות ֹלא  ְעַזע, ַהּבְ ִנְזּדַ ם ֹלא  ָרִפים ֹלא ָאְמרּו ָקדֹוׁש, ַהּיָ אֹוָפִנים ֹלא ָעפּו, ׂשְ

א ָהעֹוָלם ׁשֹוֵתק ּוַמֲחִריׁש – ְוָיָצא ַהּקֹול:  ֶאּלָ

"ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶקיָך."

                            ִמְדַרׁש ׁשְמֹות ַרּבָה, ּפָָרׁשָה כט, ט
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ַמּלְאּו ֶאת ַהַּטבְלָה.  •

ּבַּׁשִיר ּכָתּובּבַּתֹוָרה אֹו ּבִַּמְדָרׁש ּכָתּוב

וְׁשּום צִּפֹור ָאז ֹלא זְִּמָרהִצּפֹור לֹא ִציֵּץ  

ָעה __________________________________________ׁשֹור לֹא ּגָ
י ִליׁשִ __________________________________________ַוְיִהי ַביֹּום ַהּשְׁ

ְמלָֹתם סּו ׂשִ __________________________________________ַוְיַכּבְ
ֵבד  ַוְיִהי קֹלֹת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ּכָ

ַעל ָהָהר

__________________________________________
ּלוֹ  ן ּכֻ __________________________________________ְוַהר ִסיַני ָעׁשַ

ל ָהָעם __________________________________________ַויֱֶּחַרד ּכָ
ְוָיָצא   - ּוַמְחִריׁש  ׁשֹוֵתק  ָהעֹוָלם 

ַהּקֹל:  "ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹקיָך."

ַרק  ְּדָמָמה...  ָהיְָתה  ּפְִתאֹום  ָאז 

ָהֱאֹלִקים ִּדּבֵר..."

 

מה שבתוכן ובלשון

עֹונַת ָהָאִביב 
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קֹולֹות ּוַמְראֹות

ַסְּמנּו ּבַּׁשִיר ִמּלִים ַהְּקׁשּורֹות ּבְקֹולֹות )ּגַם ְּדָמָמה(.  .1

ּכְִתבּו ִמּלִים ֵמַהּׁשִיר ַהְּקׁשּורֹות ּבְַמְראֹות. ____________________________________________  .2_______________________________________________________________________________________  

ֵאילּו ִמּלִים ַרּבֹות יֹוֵתר ּבַּׁשִיר: ִמּלִים ַהְּקׁשּורֹות ּבְקֹולֹות אֹו ִמּלִים ַהְּקׁשּורֹות   .3

ּבְַמְראֹות? ַמּדּוַע?

יֵׁש יֹוֵתר ִמּלִים ַהְּקׁשּורֹות ּבְ _____________________ ּכִי ׁשֶּנְִּתנָה ַהּתֹוָרה ָהָעם ּכֻּלֹו ׁשַָתק 

וְַרק _________________________ ִּדּבֵר.

ּכָתּוב ּבִַּסּפּור: “וְָהָעם ָעַמד ּבַּצַד / ּכִי ָהָעם ּכָל ּכְָך נְֶחַרד".  ּכְִתבּו ַעל ַהִהְתַרּגְׁשּות ׁשֶָאֲחזָה ּבָָעם. _________________________________________________4.   _______________________________________________________________________________________  

_____________________________________ ּכְִתבּו: ַמהּו ַהִּדּבֵר ָהִראׁשֹון ּבְלּוחֹות ַהּבְִרית?   .5_______________________________________________________________________________________  

________________________________________________ ּכֵיצַד ִמְתַקּׁשֵר ַהִּדּבֵר לַּׁשִיר ׁשֶּלָנּו?   .6_______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  

ַצּיְרּו ּבְַמְחּבֶֶרת ִעבְִרית ֶאת ַהַּמֲעָמד ַהְּמַרּגֵׁש.  .7
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מעולם השיח הספרותי: סיפור

ַרִּבי ִּפנְָחס ֶּבן יִָאיר וְָהֲענִּיִים / ַאּגַָדת ֲחזַ"ל 

ִקְראּו ֶאת ַהִּסּפּור. ♦

לִפְנֵי ׁשָנִים ַרּבֹות ּגָר ּבְִעיר ַאַחת ּבְֶאֶרץ-יִׂשְָרֵאל ָחכָם וְצִַּדיק ּוְׁשמֹו ַרּבִי ּפִנְָחס ּבֶן יִָאיר. 

ּכֻּלָם יְָדעּו ׁשֶהּוא ִאיׁש טֹוב וְָקדֹוׁש, וְַרּבִים ּפָנּו ֵאלָיו לְבֵַּקׁש ֵעצָה וְֶעזְָרה.

ּפַַעם ּבָאּו ְׁשנֵי ֲאנִָׁשים ֲענִּיִים לְִעירֹו ֶׁשל ַרּבִי ּפִנְָחס ּבֶן יִָאיר, וְהָלְכּו ִמּבַיִת לְבַיִת לְבֵַּקׁש 

נְָדבֹות. ַאנְֵׁשי ָהִעיר ֹלא הָיּו ֲעִׁשיִרים וְֹלא יָכְלּו לֵָתת לֶָהם ַהְרּבֵה. ּכָל ֶאָחד נַָתן לֲַענִּיִים 

ְמַעט ְׂשעֹוִרים, ּכְֵדי ֶׁשּיְִטֲחנּו ֵמֶהן ֶקַמח וְיֹאפּו לֶָהם לֶֶחם. ּכְָך ָאְספּו ְׁשֵּתי ׂשִַּקיֹות ְקַטּנֹות 

ְמלֵאֹות ְׂשעֹוִרים.

ָאַמר ַאַחד ָהֲענִּיִים לֲַחבֵרֹו:

"אּולַי נְנֶַּסה לָלֶכֶת לְִעיר ַאֶחֶרת, ֹלא ְרחֹוָקה ִמּכָאן, וְנַצְלִיַח ָׁשם יֹוֵתר?"

הְִסּכִים ֲחבֵרֹו, ֲאבָל ִמּכֵיוָן ֶׁשֹּלא ָרצּו לַָקַחת ִאָּתם ֶאת הְַּׂשעֹוִרים ֶׁשּכְבָר ָאְספּו, הֵבִיאּו 

אֹוָתן לְַרּבִי ּפִנְָחס ּבֶן יִָאיר ּובְִּקׁשּו ִמֶּמּנּו:

"ְׁשמֹר נָא לָנּו ֶאת ַהְּׂשעֹוִרים הֵָאּלֶה לְֶמֶׁשְך יִָמים ֲאָחִדים ַעד ֶׁשּנֵלְֵך לְִעיר ַאֶחֶרת, וְכֲַאֶׁשר 

נֲַחזֹר - נָבֹוא לְַקְחָּתן."

ַרּבִי ּפִנְָחס ּבֶן יִָאיר ִהְסּכִים לְִׁשמֹר ֶאת ַהְּׂשעֹוִרים ּבְִׁשבִיל ָהֲענִּיִים, וְֵהם הָלְכּו לְַדְרּכָם. 

ֲאבָל ּגַם ּבִָעיר ָהַאֶחֶרת ֹלא ִהצְלִיחּו ּכְפִי ֶׁשִּקּוּו וְֶהְחלִיטּו לָלֶכֶת לְָמקֹום ַאֵחר, ּוִמָּׁשם ׁשּוב 

לְָמקֹום ַאֵחר, וְֶאת ַהְּׂשעֹוִרים — ׁשָכְחּו.

ִחּכָה ַרּבִי ּפִנְָחס ּבֵן יִָאיר יִָמים ֲאָחִדים, ָׁשבּוַע, חֶֹדׁש, וְעֹוד ָחְדׁשַיִם — וְָהֲענִּיִים ֹלא ׁשָבּו. 

ּכַעֲבֹר ָׁשנָה ָאַמר ַרּבִי ּפִנְָחס ּבֶן יִָאיר:

"ִאם ַאְׁשִאיר ֶאת הְַּׂשעֹוִרים ֶׁשל הֲָענִּיִים ּבַַּמְחָסן ֶׁשּלִי, ֲהֵרי יְִתַקלְְקלּו ּבְֶמֶׁשְך הַּזְַמן, וְאּולַי 

יֹאכְלּון ָהַעכְּבִָרים, וְַעד ׁשֶּיְַחזְרּו ָהֲאנִָׁשים ֹלא יִּׁשֵָאר ּכְלּום לִַמְסּכֵנִים ַהּלָלּו."

יָצָא ַרּבִי ּפִנְָחס ּבֶן יִָאיר לַָּׂשֶדה, ָחַרׁש אֹותֹו וְזַָרע ֶאת ַהְּׂשעֹוִרים. יַָרד ּגֶֶׁשם, וְַהּזְָרִעים נָבְטּו 

וְִהצְִמיחּו ְׂשעֹוִרים ֲחָדׁשֹות. ּכֲַאֶׁשר הִבְִׁשילּו — ָקצַר אֹוָתן ַרּבִי ּפִנְָחס וְָׂשם אֹוָתן ּבְׂשִַּקים 

עֹונַת ָהָאִביב 

וְַחגֵי ָהָאִביב

208



ּגְדֹולִים יֹוֵתר, ּכִי ּכֵָעת ּכְבָר ָהיּו ַהְרּבֵה יֹוֵתר ּגְַרִעינִים ִמָּמה ֶׁשָאְספּו ָהֲענִּיִים. ַאַחר ּכְָך ִהּנִיַח 

ֶאת הַַּׂשִּקים ּבְַמְחָסנֹו — ּבְִׁשבִיל ָהֲענִּיִים.

ֲאבָל ּגַם ּבְׁשָנָה זֹו ֹלא ָחזְרּו ָהֲענִּיִים, וְׁשּוב זַָרע ַרּבִי ּפִנְָחס וְָקצַר, וְהַּפַַעם ָהיּו ַהְּׂשעֹוִרים 

ַרּבֹות עֹוד יֹוֵתר, ּוכְבָר ִמּלֵא ּבֶָהן ַׂשִּקים ּגְדֹולִים.

וְכְָך ָעׂשָה ּבְכָל ָׁשנָה וְָׁשנָה: ָחַרׁש וְזַָרע, ָקצַר וְָדׁש, ּולְבַּסֹוף ּבָנָה ּגֶֹרן )ַמְחָסן לְִתבּואֹות( 

ּבְִׁשבִיל ַהְּׂשעֹוִרים ָהַרּבֹות ֶׁשָהיּו לֹו.

עָבְרּו ֶׁשבַע ָׁשנִים ּוְׁשנֵי הֲָאנִָׁשים ָהֲענִּיִים ִהזְַּדְּמנּו ׁשּוב לִָעיר ַהּזֹאת. ְרֵעבִים ְמאֹוד ָהיּו. וְָאז 

נִזְּכַר ֶאָחד ֵמֶהם, ׁשִֶהְׁשִאירּו לִפְנֵי ָׁשנִים ַרּבֹות ְׂשעֹוִרים ֵאצֶל ַרּבִי ּפִנְָחס ּבֶן יִָאיר. "אּולַי 

יֵׁש עֹוד?" ָחׁשְבּו ָהֲענִּיִים. "ֲאפִּלּו ִאם ֵאינָן ְטִרּיֹות, ּבְכָל אֹפֶן יְִהיּו טֹובֹות יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ֹלא 

כְלּום."

נִּגְׁשּו הְַּׁשנַיִם לְַרּבִי ּפִנְָחס וְָׁשֲאלּו:

"אּולַי ּתּוכַל לְַהֲחזִיר לָנּו ֶאת ַהְּׂשעֹוִרים ֶׁשָּמַסְרנּו לְָך לְִׁשִמיָרה לִפְנֵי ֶׁשבַע ׁשָנִים?"

ִהּכִיר אֹוָתם ַרּבִי ּפִנְָחס, ָׂשַמח לְִקָראָתם וְָאַמר לֶָהם:

"ּבְוַַּדאי ַאֲחזִיר לָכֶם, ֲאבָל ֹלא ּתּוכְלּו לֵָׂשאת אֹוָתן ּבְַעצְְמכֶם. ָהבִיאּו ֲחמֹוִרים ּוגְַמּלִים 

לַָקַחת ֶאת ּכָל ַהְּתבּוָאה ׁשֶּלָכֶם!" וְתֹוְך ּכְֵדי ּכְָך נִּגַׁש ִעָּמם לַּגֶֹרן וְָאַמר לָהֶם: "ּכָל זֶה יָצָא 

ִמן ַהְּׂשעֹוִרים ֶׁשּלָכֶם!" ָמַסר לָהֶם ַרּבִי ּפִנְָחס ּבְִׂשְמָחה ֶאת ַהּׂשִַּקים ַהְּמלִֵאים וְֹלא ּבִֵּקׁש 

ּכְלּום ּבַעֲבּור עֲבֹוָדתֹו הַָרּבָה ֶׁשעָבַד ּבְִׁשבִילָם.

הֹודּו לֹו ָהֲענִּיִים ְמאֹוד, ָאכְלּו וְָׂשבְעּו ּוָמכְרּו ֶאת יֶֶתר ַהְּתבּוָאה וְֹלא נֶֶאלְצּו עֹוד לְבֵַּקׁש 

נְָדבֹות.
ַעל ּפִי ְּדבִָרים ַרּבָה פ"ג
עִּבְָדה: יֹוכֶבֶד ֶסגָל
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ֲענּו ַעל ַהּׁשְֵאלֹות.

ּכֵיצַד ָעזְרּו ּבְנֵי ָהִעיר לֲַענִּיִים?  .1_______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  

ַמּדּוַע ִהׁשְִאירּו ָהֲענִּיִים ֶאת ׁשְֵּתי ַהּׂשִַּקיֹות ֵאצֶל ַרּבִי ּפִנְָחס ּבֶן יִָאיר?  .2_______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  

ֶמה ָעׂשָה ַרּבִי ּפִנְָחס ּבֶן יִָאיר ּבַּׂשְעֹוִרים?  .3_______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  

ֵאיזֹו ַהפְָּתָעה צִּפְָתה לֲַענִּיִים ָהְרֵעבִים ּכְׁשֶּׁשָבּו ַהּבַיְָתה ַאֲחֵרי ׁשֶבַע ׁשָנִים?  .4_______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  

ָמה ַּדְעְּתכֶם: ּבְֵאיזֶה ַחג ִהּגִיעּו ָהֲענִּיִים לֱֶאסֹף ֶאת ַהּׂשְעֹוִרים?  .5 _______________________________________________________________________________________  

6. ֶחֶסד הּוא ַמֲעׂשֶה טֹוב ׁשֶעֹוׂשִים ִמּתֹוְך ָרצֹון טֹוב וְֹלא ִמּתֹוְך חֹובָה. 

ַמּדּוַע ַהַּמֲעׂשֶה ׁשֶָעׂשָה ַרּבִי ּפִנְָחס ּבֶן יִָאיר הּוא ַמֲעׂשֵה ֶחֶסד?  _______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________7. ַסּפְרּו ַעל ַמֲעׂשֵה ֶחֶסד ׁשֲֶעׂשִיֶתם ַאֶּתם ִעם ֲחבְֵרכֶם אֹו ׁשֶָעׂשּו ִאְּתכֶם.  _______________________________________________________________________________________  

מה שבתוכן; פרשנות ומשמעות

עֹונַת ָהָאִביב 

וְַחגֵי ָהָאִביב
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עֹולְמֹות ׂשִיַח ֶאפְׁשִָרּיִים

ָעִתיד  ּבִלְׁשֹון  ּכָתּוב  ַהִּתכְנּון  ָהַרּבִי.  ׁשֶל  לִַּתכְנּון  ּפְָרט  ָעבָר  ּבִלְׁשֹון  ּכָתּוב  ַהִּסּפּור  ּכָל 

)עֹולְמֹות ׂשִיַח ֶאפְׁשִָרּיִים(.

ִקְראּו ֶאת ַמְחׁשְבֹוָתיו לְָעִתיד.  .1

ַסְּמנּו ֶאת ַהִּמּלִים ַהְּמצַּיְנֹות ִמׁשְָאלֹות, ַהׁשְָערֹות, ָעִתיד וְִּתכְנּון ּכְמֹו: "ִאם יְַחזְרּו".   .2

ָעׂשּו  "ּכֹה  ַהֵּספֶר  ִמּתֹוְך  לָקּוַח  יִָאיר  ּבֶן  ּפִנְָחס  ַרּבִי  ַעל  ַהִּסּפּור 

ֲחכֵָמינּו". ּבֵַּספֶר מֹופִיִעים ִסּפּוִרים ִמּתֹוְך ַאּגָדֹות ֲחזַ"ל. ַהִּסּפּוִרים 

ְמלִֵאים ּבְֶחֶסד, ּבֱֶאמּונָה, ּבְַאֲהבַת ַהּתֹוָרה, ּבְכִּבּוד ַהּבְִרּיֹות ּובְִקּיּום 

ִמצְוֹות ּבְַאֲהבָה ּובְִמִסירּות. ַאֶּתם ֻמזְָמנִים לִפְּגֹׁש ּבְחֹונִי ַהְּמַעּגֵל, 

ּבְַרּבִי ׁשְִמעֹון ּבַר יֹוַחאי, ּבְַרּבִי ֲחנִינָא ּבֶן ּדֹוָסא, ּבְַרּבִי יְהֹוׁשַֻע 

ּבֶן ֲחנַנְיָא ּובְעֹוד ַרּבִים וְטֹובִים, לְִקֹרא ַעל ַמֲעׂשֵיֶהם וְלִלְמֹד 

ֵמֶהם ַעל ַעצְֵמנּו.  

ּפִּנַת ַהִצּלּום ׁשֶּלִי

ׁשָבּועֹות ׁשֶּלִי

ַצּלְמּו ְסָמלִים ַהּׁשַּיָכִים לַַחג.   .1

ַצּלְמּו ּבִּכּוִרים )ּפֵרֹות ֲחָדׁשִים(.   .2

ַהכְנִיסּו ֶאת ַהְּתמּונֹות לְִתיִקּיַת ַהַּתצְלּוִמים.   .3

ָּתֲארּו ֶאת ַהְּתמּונֹות ׁשֶּצִּלְַמֶּתם.   .4

ִקְראּו ָמה ּכְִתבּו ַחבְֵריכֶם.   .5
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