ָשׁבוּעוֹת
ִשׁ ְבעַ ת ַה ִמּי ִ ים
" ִשׁבְ עָ ה ָשׁ ֻב ֹעתִ ,תּ ְספָּ רָ -ל מֵ הָ חֵ ל חֶ ְרמֵ שׁ בַּ ַקּמָ ה ָתּחֵ ל לִ ְספֹּ ר ִשׁבְ עָ ה ָשׁבִ ע ֹות.
ית חַ ג ָשׁבִ עוֹת ,לה' אֵ הֵ י – ִמסַּ ת ִ ְדבַ ת ָי ְד  ,אֲ ֶשׁר ִתּ ֵתּן ַכּאֲ ֶשׁר ְיבַ ֶרכְ ה'
וְ עָ ִשׂ ָ
אֵ הֵ י  .וְ ָשׂמַ ְח ָתּ לִ פְ ֵי ה' ַא הֵ י  ,אַ ָתּה וּבִ ְ וּבִ ֶתּ וְ עַ בְ ְדּ וַ אַמָ ֶתּ  ,וְ הַ ֵלּוִ י אַ ֶשׁר
בִּ ְשׁעָ ֶרי  ,וְ הַ ֵגּר וְ הַ ָיּת ֹום וְ הָ אַלְ מָ ָ ה אַ ֶשׁר בְּ ִק ְרבֶּ – בַּ מַּ ק ֹום אַ ֶשׁר ִיבְ חַ ר ה' אֱ הֶ י ,
לְ ַשׁ ֵכּן ְשׁמ ֹוָ ,שׁם" )דברים ט"ז ,ט'-י"א(.
"וְ חַ ג ָשׁ ֻבעֹת ַתּעֲ ֶשׂה לְ  ,בִּ כּוּ ֵרי ְק ִציר ִח ִטּים) "...שמות ל"ד ,כ"ב(.
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חג השבועות הוא חג חקלאי .הוכיחו זאת מהפסוקים.
כיצד חג השבועות קשר ב דיבות?

וּת ֹהמֹת י ְֹצ ִאים
"כִּ י ה' אֵ הֵ י ְ ,מבִ יאֲ אֶ ל-אֶ ֶרץ טוֹבָ ה אֶ ֶרץַ ,חֲ לֵי ָמיִם עַ ָי ֹ ת ְ
וּדבָ שׁ"
וּתאֵ ָה וְ ִרמּוֹן אֶ ֶרץֵ -זית ֶשׁמֶ ן ְ
וּשׂע ָֹרה וְ גֶפֶ ן ְ
בַּ בִּ ְקעָ ה וּבָ הָ ר ,אֶ ֶרץ ִחטָּ ה ְ
)דברים ח' ,ז'-ח'(.
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מה מציי ת המילה כִּ י הפותחת את הפסוקים?
עוֹרהֶ ,גּפֶן,
א .אלה שבעת המי ים שא ו מַ כירים היוםִ :חטָּ הְ ,שׂ ָ
איזה מהם מכו ה אחרת במקרא?
ְתּ ֵא ָהִ ,רמּוֹןָ ,תּמָ ר ,זַ יִת.
ב .כתבו מה השימוש או המאכל שעושים בכל אחד משבעת המי ים.
ג .דרגו את שבעת המי ים לפי חשיבותם בעי יכם .הסבירו מדוע
דירגתם אותם כך.
ד .כתבו דו-שיח שהוא מעין ויכוח בין שבעת המי ים על חשיבותו של
כל אחד מהם.
ה .האם אתם מכירים צמחים וספים ,המאפיי ים את ארץ ישראל,
שיכלו להיות מועמדים לשביעייה זו? מי הם? מדוע ,לדעתכם ,הם
מייצגים את ארץ ישראל?
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