תשע בריבוע בנושא ל"ג בעומר
הוראות:
מחלקים לשתי "קבוצות" -באיזה אופן שרוצים .רצוי שאחד ההרים יהיה "המנחה" ושאר בני
המשפחה יתחלקו לשתי קבוצות.
בוחרים איזו קבוצה מתחילה .ה"מנחה" מקריא/ה שאלה ושתי תשובות אפשריות ,אחת אמת
ואחת שקר .הקבוצה הראשונה צריכה לבחור מהי התשובה הנכונה בעיניה .אם צדקו -שמים
כרטיס עם "סמל הקבוצה" שלהם במשבצת שנבחרה .אם טעו ,שמים באותה משבצת כרטיס
עם "סמל הקבוצה" השניה .קבוצה שיצרה רצף של שלוש משבצות עם כרטיס באותו הסימן
לאורך ,לרוחב או באלכסון -ניצחה.

לוח למשחק "תשע בריבוע"

כרטיסים למשחק "תשע בריבוע":
כל קבוצה מקבלת חמישה כרטיסים ומציירת עליהם "סמל" שבחרה לעצמה.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------כרטיסים לקבוצה א'

כרטיסים לקבוצה ב'

שאלות למשחק "תשע בריבוע"
 .1מה זה עומר?
אמת:

ערימת שיבולים שנקצרו.

שקר:

חלקת השדה שלא נקצרה ומיועדת לעניי העם.

 .2מה הסיבה לספירת העומר?
אמת:

הספירה המתקיימת מפסח ועד לשבועות נועדה להזכיר לאנשים העוסקים בקציר את
חג השבועות ,שבו עולים לרגל ,וכן להראות את הציפייה ליום מתן תורה.

שקר:

מאמינים שאסור להכעיס את האלים בזמן הקציר ,שמא יירדו גשמים והתבואה
תתקלקל לפני שיקצרו אותה .לכן סופרים את הימים ,ומקפידים שלא לקיים חתונות
ולא להסתפר.

 .3היכן קבור רבי שמעון בר יוחאי?
אמת:

רבי שמעון בר יוחאי מת בל"ג בעומר .מאמינים שהוא נקבר במערה בהר מירון ,ולכן
נערכות במקום זה הילולות בל"ג בעומר.

שקר:

רבי שמעון בר יוחאי קבור בקברי הצדיקים בצפת .הוא התפרסם בהיותו לוחם דגול
בצבאו של בר כוכבא ,ולאחר מותו של בר כוכבא אף תפס את מקומו.

 .4כיצד קשור רבי עקיבא לל"ג בעומר?
אמת:

מרד בר כוכבא התקיים בסוף ימיו של רבי עקיבא ,ותלמידים רבים של רבי עקיבא
השתתפו בו .רבים מהם נהרגו בתקופה שבין פסח לשבועות ,ורק ביום אחד  -בל"ג
בעומר  -לא מתו.

שקר:

רבי עקיבא התנגד למרד בר כוכבא ,ואף הטיף לעם לא להילחם .בל"ג בעומר הוא
הכריז על חרם נגד תלמידיו שהשתתפו במרד.

 .5ממתי סופרים את ימי העומר וכיצד סופרים?
אמת:

מתחילים לספור את העומר מהיום הראשון שאחרי חג הפסח .רצוי לספור את העומר
בערב .מי ששכח יכול לספור למחרת בבוקר.

שקר:

מתחילים לספור את העומר בליל הסדר ,בדיוק בחצות הלילה .את העומר סופרים
מידי לילה בחצות ,כאשר מסתיימת היממה.

 .6באיזה תאריך חל ל"ג בעומר?
אמת:

ל"ג בעומר חל ב-י"ח באייר.

שקר:

ל"ג בעומר חל ב-ט' באייר.

 .7מדוע מדליקים מדורות בל"ג בעומר?
אמת:

בעבר הדליקו משואות כדי להודיע על יום שמחה או ניצחון על אויב .לזכר זה נשתמר
מנהג הדלקת המדורות.

שקר:

אמונה קדומה אמרה ,שבאמצעות הדלקת מדורות תגיע האש לשמיים ,ושם תחזיק
את העננים כדי שלא יירדו שמים לפני תום עונת הקציר .כזכר לאמונה זו מדליקים
מדורות.

 .8כיצד כונה בר כוכבא ומדוע?
אמת:

כאשר חשבו שהמרד ברומאים יצליח ,כינו את בר כוכבא "נשיא ישראל" .בעקבות
האכזבה מהתבוסה ,כינו אותו "בר כוזיבא".

שקר:

בר כוכבא כונה "בר כוסבא"" .כוסבא" הוא כינוי לעשבים עקשניים ,הנאחזים באדמה
ואי אפשר לעקרם .כינו כך את בר כוכבא בגלל עקשנותו הרבה :ככל שנלחמו בו היה
שב ומכה ולא מתייאש.

 .9מדוע יורים בל"ג בעומר בחץ וקשת?
אמת:

אולי כזכר למרידות שהתרחשו בעבר ,וייתכן שהמנהג הוא חיקוי לתחרויות של
נוצרים ,אשר נהגו לחוג באמצעות משחקי ספורט שונים .בקהילות ישראל נהג הרב
לצאת עם תלמידיו ליערות ולערוך קרבות בחץ וקשת.

שקר:

החץ והקשת הם סימניו של מזל חודש אייר ,שבו חוגגים את ל"ג בעומר.

 .11מה היה מקצועו של רבי עקיבא?
אמת:

בנעוריו היה רבי עקיבא רועה צאן ,שעבד אצל כלבא ש ֹבוע העשיר בירושלים.

שקר:

בנעוריו היה רבי עקיבא לוחם גדול ומבטיח .כולם צפו לו עתיד צבאי ,אך הוא נטש את
הלחימה והלך להתבודד במערה.

 .11איזו תכונה גרמה לבר כוכבא להיכשל במרד נגד הרומאים?
אמת:

אומרים שבר כוכבא היה בעל ביטחון עצמי מופרז ,ושתכונה זו גרמה לכשלון המרד.

שקר:

בר כוכבא היה הססן :הוא היה צריך להחליט את לתקוף את הרומאים או לא ,ובגלל
היסוסו הרומאים תקפו ראשונים והמרד נכשל.

 .12היכן התגורר רבי שמעון בר יוחאי ומה אכל?
אמת:

במשך שנים התגורר רבי שמעון בר יוחאי במערה ביחד עם בנו .הם אכלו שם חרובים
ושתו מים מהמעיין.

שקר:

רבי שמעון בר יוחאי התגורר ביחד עם רבי עקיבא בבני ברק ,שם למד בבית המדרש
שייסד רבי עקיבא.

 .13מדוע נוהגים לאכול ביצים צבועות בל"ג בעומר?
אמת:

בימי אבלות נהגו לאכול ביצים ,והימים שבין פסח לשבועות נחשבים ימי אבל .ל"ג
בעומר הוא יום שמחה בתוך תקופה של אבל ,ולכן צבעו את הביצים ,כדי לציין את
שמחת היום.

שקר:

מסורת עתיקה אומרת שביצה היא סמל לפריון .מכיוון שבל"ג בעומר מתקיימות
חתונות ,שאסור לקיים אחרי פסח ,הרי שאוכלים ביצים לכבוד הכלה ,כדי שתזכה
לילדים רבים.

 .14מה היה התנאי לנישואיה של רחל עם רבי עקיבא?
אמת:

רחל אמרה שתינשא לעקיבא (שאז עוד לא נקרא "רבי") רק אם ילך ללמוד תורה .הוא
עשה זאת בעזרתה ,והם אכן נישאו.

שקר:

כלבא שבוע ,שהיה עשיר ,אמר לרבי עקיבא שייתן לו לשאת את ביתו ,רחל ,רק אם
עקיבא יביא לו ארבעה כבשים .עקיבא עשה זאת ,והזוג המאושר נישא.

