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  עֹותָׁשבּו

  ַהִּמיִנים ִׁשְבַעת

ת. וֹ עבִ ה ׁשָ עָ בְ ר ׁשִ ּפֹ סְ ל לִ חֵ ה ּתָ מָ ּקַ ּבַ  ׁשמֵ ְר חֶ ל חֵ הָ מֵ  לָ - רּפָ סְ ת, ּתִ עֹ בֻ ה ׁשָ עָ בְ ׁשִ "

 'ה כְ רֶ בַ ר יְ ׁשֶ אֲ ן ּכַ ּתֵ ר ּתִ ׁשֶ , אֲ דְ ת יָ בַ דְ ת נִ ּסַ מִ  – יהֵ אֵ ה' , לָׁשִבעֹותג חַ  יתָ ׂשִ עָ וְ 

ר ׁשֶ י אַ וִ ּלֵ הַ , וְ ּתֶ מָ ַאוַ  ּדְ בְ עַ וְ  ּתֶ בִ ּו נְ בִ ה ּוּתָ , אַ יהֵ אַ  'י הנֵ פְ לִ  ּתָ חְ מַ ׂשָ . וְ יהֵ אֵ 

, יהֶ אֱ  'ר החַ בְ ר יִ ׁשֶ ם אַ קוֹ ּמַ ּבַ  – ּבֶ ְר קִ ר ּבְ ׁשֶ ה אַ נָ מָ לְ ַאהָ ם וְ תוֹ ּיָ הַ ר וְ ּגֵ הַ , וְ ירֶ עָ ׁשְ ּבִ 

  א)."י-'"ז, טט" (דברים ם, ׁשָ מוֹ ן ׁשְ ּכֵ ׁשַ לְ 

  ב)."..." (שמות ל"ד, כיםּטִ יר חִ צִ י קְ רֵ ּוּכ, ּבִ ה לְ ׂשֶ עֲ ּתַ  ֹעתָׁשבֻ ג חַ וְ "

  

  חג השבועות הוא חג חקלאי. הוכיחו זאת מהפסוקים.  .1

  כיצד חג השבועות נקשר בנדיבות?  .2

  

, ְמִביֲא ֶאל 'ִּכי ה" ֵהי ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ, ַנֲחֵלי ָמִים ַעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים - ֵא

" ׁשֶׁשֶמן ּוְדבָ  יתזֵ - ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ְוֶגֶפןָהר, ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ה ּובָ ַּבִּבְקעָ 

  ).'ח-', ז'(דברים ח

  

  הפותחת את הפסוקים? ִּכימה מציינת המילה     . 3

   ,ֶּגֶפן ,ְׂשעֹוָרה ,ִחָּטהא. אלה שבעת המינים שאנו ַמכירים היום:   4

  איזה מהם מכונה אחרת במקרא?  . ַזִית, ָּתָמר ,ִרּמֹון ,ְּתֵאָנה        

  . מה השימוש או המאכל שעושים בכל אחד משבעת המיניםכתבו  ב.

  . הסבירו מדוע םכבעיני םדרגו את שבעת המינים לפי חשיבות ג.

  דירגתם אותם כך.    

  עין ויכוח בין שבעת המינים על חשיבותו של שהוא משיח -כתבו דו ד.

  כל אחד מהם.     

   ,המאפיינים את ארץ ישראל, צמחים נוספיםאתם מכירים ם הא ה.

  הם  ,לדעתכם ,יכלו להיות מועמדים לשביעייה זו? מי הם? מדועש     

  מייצגים את ארץ ישראל?      

 

 


