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הורים יקרים,
בחג השבועות אנחנו חוגגים יחד עם המשפחה שלוש חגיגות 

משמעותיות:  חג הקציר – חג ביכורי האדמה של ארץ ישראל אליה 
כולנו מחוברים בקשר בל יינתק. חג מתן תורה – חג קבלת התורה 

המהווה בסיס לזהות היהודית הקהילתית. חג הביכורים – ביכורי 
העשייה שלנו המבטאים את הדאגה לסביבה ולחברה שבתוכה 
אנו חיים. שלוש חגיגות שהן אחת! בערכה זו תמצאו התייחסות 

למנהגים שונים ורבים של החג, פעילויות, שירים והצעות לחגיגה. 
IAC קשת מביאה את התרבות הישראלית אליכם הביתה, 

7 ספרי ילדים בעברית ממיטב הסופרים הישראליים בעלות 
של $10.

IACKESHET.ORG הצטרפו אלינו
חג שמח!

קשת בבית
ערכת פעילות לשבועות 2019

 The Hebrew content will be followed by English
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Keshet Ba’bayit
Shavuot Activity Kit 2019
Dear parents, 
In Shavuot we mark with the family three significant 
celebrations: The Harvest Holiday – a celebration of the new 
crops from the earth of the land of Israel, to which we are all 
attached by unbreakable bonds. The Holiday of the Giving 
of the Torah – the giving of the Torah is at the base of the 
Jewish community identity. The Holiday of the “Bikurim” (First 
Fruits) – the first fruits of our actions, expressing our concern 
for the environment and the society in which we live. Three 
celebrations at once! The kit includes references to many and 
various customs of the holiday, as well as activities, songs and 
suggested ways to celebrate. 
IAC Keshet brings Israel in to your home, 7 Hebrew children’s 
books written by Israel’s best authors for $10.
Join us IACKESHET.ORG
We hope you enjoy it!



- 4 -

עות
שבו

- 4 -

לחג קוראים שבועות על שם שבעת השבועות )49 ימים בדיוק( שנוהגים 
היהודים לספור בין פסח לבין חג שבועות. לשבועות האלו קוראים ספירת 

העומר. פעם, לפני לוחות השנה, השתמשו החקלאים בארץ ישראל בספירת 
העומר כדי לאמוד את הזמן בין קציר השעורים לקציר החטים, זמן משמעותי 
מבחינה חקלאית. כעת, זהו זמן שבו אנחנו חוגגים את שבעת המינים: שבעה 

צמחים שגדלים בארץ ישראל כבר אלפי שנים. 

משחקים ביחד: משחקי שבעת המינים
על דף נייר, אחד המשתתפים כותב את שמות שבעת המינים עם מספרים 

מאחד עד -7 חיטה, שעורה, גפן, תאנה, זית, רימון ותמר. כל אחד 
מהמשתתפים מטיל בתורו שתי קוביות משחק. על פי המספר שיצא, 

המשתתף מספר מה שידוע לו על הצמח- אם לא יודעים מגלים ביחד! אפשר 
גם להתבונן בתמונות של שבעת המינים מתוך הקישור הזה. 

1. מי אני ומה שמי? מדפיסים או מציירים תמונות של כל אחד משבעת 
המינים. כל אחד מבני המשפחה מרים את אחת התמונות ומניח אותה, בלי 

להסתכל, על המצח. בני המשפחה אחרים מנסים לתאר לו את התמונה על 
מנת שיזהה מי משבעת המינים הוא. למשל: אתה מתוק! לפעמים אתה מילוי 

של עוגיות! אתה גם שם של ילדה! )תמר(. 
2. מחליטים מי מבני המשפחה דומה לאיזה משבעת המינים ומדוע? 
)לדוגמא יובלי דומה לזית כי הוא קטן ויעל דומה לתאנה כי יש לה המון 

רעיונות כמו הגרעינים הקטנים(.  כל אחד מבני המשפחה מכין לעצמו תג שם 
על ניר או מדבקה עם הצמח שנבחר עבורו וציור. 

חג השבועות



- 5 -

Shavuot

- 5 -

The holiday is called Shavuot (“weeks” in Hebrew) after the seven weeks (exactly 
49 days) that the Jews count from Passover to Shavuot. These weeks are called 
“The Counting of the Omer”. A long time ago, before there were calendars, 
farmers in the Land of Israel used the counting of the Omer to estimate the 
time between harvesting the barley and harvesting the wheat; this period is 
significant for farming. Nowadays this the time when we celebrate the “Seven 
Species” – seven plants that have grown in the land of Israel since thousands of 
years. 

Playing together: Games of the Seven Species
On a sheet of paper, one of the participants writes down the names of the 
seven species and numbers them from 1 to 7 – wheat, barley, grape, fig, olive, 
pomegranate, and date. Each participant throws in turn two dice; based on the 
number that comes up, the player has to say everything he or she knows about 
the species with this number. If we don’t know, we discover together. We can 
also look at pictures of the seven species in this link.

✔   Who am I and what’s my name? Print or draw pictures of each of the seven 
species. Each member of the family picks one picture, and without looking at it 
places it on her or his forehead. The other members of the family try to describe 
the picture so she or he can identify which of the seven species they are. For 
example: you are sweet! Sometimes you are the filling for cookies! You are also a 
girl’s name (Tamar – date in Hebrew).

✔   Decide together who in the family resembles which species of the seven, 
and why; for example, Yuvali is like an olive because he’s so small, and Yael is like 
a fig because she is full of ideas, just like the small grains inside the fig). Each 
member of the family prepares a name tag on a piece of paper or sticker, with 
the name of the species chosen for her or him, and a drawing. 

The Shavuot Holiday



- 6 -

עות
שבו

- 6 -

ביכורים הם דברים ראשונים, חדשים. בזמן חג שבועות, מציגים 
החקלאים בישראל את הפירות, הירקות, החיטה ואפילו החיות החדשות 

שנולדו השנה. בזמן האביב הכל צומח ופורח, ולכן ישנם הרבה דברים 
חדשים שאפשר לחגוג! 

“Bikurim” are the first things, the new things. On Shavuot, farmers 

in Israel present the first fruits, vegetables, wheat, and even the 

new animals that were born this year. In spring, everything grows 

and flowers, so there are many new things to celebrate!

חג הביכורים
Holiday of the “Bikurim”

(First Fruits): 
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יוצרים ביחד: "הביכורים שלי": 
✔ חושבים ביחד מהם הדברים החדשים שעשיתי השנה? אפשר גם לחשוב מהם 

הדברים שעשיתי לראשונה לבד? מה יצרתי השנה? אילו דברים מרגשים התרחשו 

השנה? כל הדברים הללו הם הביכורים שלי. כותבים את הביכורים שלנו ומאיירים 

על דפים קטנים )אפשר בצורה של פירות(. 

✔ מכינים יחד סל ביכורים בשיטת שתי וערב: חותכים רצועות של נייר- כדאי למחזר 

רצועות של ניירות ישנים, עיתונים וכו׳, ומניחים אותן בשתי וערב זו על זו. לאחר שיש 

לנו מספיק רצועות מחוברות נאסוף את הקצוות כך שהמרכז מתעגל בצורת סל. 

נדביק את הקצוות לרצועה גדולה נוספת. הרצועה הנוספת תהיה עגולה ותהווה 

את שפתי סל הביכורים שלנו. לאחר שנוצר הסל נדביק רצועה נוספת מצד לצד של 

הרצועה העגולה שתשמש כידית לסל. נמלא את הסל בנייר קרפ או טישיו.

✔ את הביכורים המיוחדים שיצרנו מכניסים לטנא המשפחתי, כשכל אחד מבני 

המשפחה מספר לכולם על הביכור שלו ומדוע בחר דווקא בו. את הביכורים שלנו 

אפשר לקחת ולחלוק עם משפחות נוספות בקהילה, ולגלות אילו דברים נפלאים 

קרו להם השנה. אפשר אפילו ליצור טנא אחד גדול למספר משפחות. 

✔ לאחר הפעילות, טנא הביכורים שלנו יכול גם לעזור לאחרים- בחג השבועות 

כאשר אנו חוגגים את העושר של הפירות והירקות שאנו מקבלים מהאדמה, אנו 

זוכרים להשאיר מעט מתוך מה שיש לנו לאחרים, חברים בקהילה שלנו. אל הטנא 

החגיגי מוסיפים פירות, ירקות ומאכלים שהכנו. ראשית משתמשים בטנא לקישוט 

שולחן החג. לאחר החגיגה, אפשר לתרום אותו למרכז הקהילתי שלנו, לבית אבות 

בשכונה או לבית חולים ובדרך גם לבקר את אנשי המקום. 

✔ כאשר מדברים עם הילדים על דברים חדשים שקיבלו או עשו השנה, אפשר גם 

לעודד אותם לחשוב על הדברים שאולי הם כבר לא צריכים, ושניתן לתרום או 

להעביר לאחרים. 
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Creating together: “My First Things”:
✔ We think together – what are the new things I have done this year? What are 

the things I did for the first time on my own? What have I created this year? 
What exciting things happened this year? All these things are my “Bikurim”, 
my First Things. Write all these things down on small sheets of paper, and 
illustrate them (the paper can be cut in the shape of fruits).

✔ Prepare together a “Bikurim” basket by crisscross: cut paper strips – 
preferably, recycle old magazines and newspapers – and place them in 
a weave crisscrossing each other. Once we have enough strips attached 
together, collect the ends so that the center becomes a rounded basket 
shape. Glue the ends to another long strip – this strip will be circular and 
become the rim of our basket. Once we created the basket we use another 
strip and glue it to two sides of the basket, as a handle. We fill the basket with 
colorful tissue paper. 

✔ We place the special “Bikurim” we created into the family basket; each 
member of the family tells everyone about his or her choice, and the reason 
for choosing it. We can take our “Bikurim” and share with other members of 
the community – and discover what wonderful things happened to them this 
year. We can even create one big basket for several families together. 

✔ When the activity is over, our “Bikurim” basket can also help others – in the 
holiday of Shavuot, when we celebrate the wealth of fruits and vegetables 
that we receive from the earth – we remember to leave some of what we have 
to others, to members in our community. We add to the holiday basket fruits, 
vegetables, and food we prepared. We use the basket to decorate our holiday 
table, and after the celebration is over we can donate it to our community 
center, to a seniors’ home in the neighborhood, or to a hospital; along the way 
we can also visit the people who are staying there. 

✔ When talking to the children about new things they have received or done 
during the year, we can also encourage them to think of the things they may 
no longer need, that they can donate or give to others. 
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חג הקציר
The Harvest Holiday 

חג שבועות הוא גם חג חקלאי, שבו חוגגים בישראל את זמן הקציר 
שבו קוצרים את החיטה והשעורה שהבשילו באביב. זהו זמן מיוחד 

שבו אפשר לחגוג את כל פירות הארץ. על ארץ ישראל אומרים שהיא 
ארץ זבת חלב ודבש, ולכן נהוג גם בחג השבועות לאכול מאכלי חלב. 

Shavuot is also an agricultural holiday, and in Israel it’s a 

celebration of the wheat and barley harvest which have 

ripened in the spring. This is a special time of year when we can 

celebrate all the fruits of the land. It is said of the Land of Israel 

that it’s a land of milk and honey; this is why it’s the custom to 

eat dairy foods in Shavuot.
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מבשלים ביחד: עוגת ביסקוויטים: 
אמנם בשבועות נהוג לאכול עוגות גבינה, 

אך עוגת ביסקוויטים כוללת בתוכה מאכלי חלב רבים, 

והיא קלה וכיפית להכנה עם ילדים. 

מצרכים:
2 חבילות )500 גרם( ביסקוויטים  )כגון פתי בר(

500 מ"ל שמנת מתוקה 

2 חבילות אינסטנט פודינג בטעם וניל

2 כוסות חלב

תלתלי שוקולד חלב או מקופלת בטעם שוקולד

 

הכנה:
1. טובלים את הביסקוויטים בחלב ומסדרים אותם בתבנית מלבנית.

2. מקציפים יחד את השמנת, הפודינג והחלב עד לקבלת קרם אחיד.

3. מורחים על הביסקוויטים שבתבנית מחצית מכמות הקרם.

4. מסדרים על הקרם שכבה נוספת של ביסקוויטים טבולים בחלב.

5. מורחים עוד שכבה של קרם על הביסקוויטים.

6. מפזרים מעל את תלתלי השוקולד )מגרדים באמצעות מגררת או קולפן(.
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Cooking Together: Biscuit Cake
Although traditionally the cake for Shavuot is a cheese cake, this biscuit cake has 
in it many dairy foods, and it is easy and fun to make with the children. 

Ingredients: 
2 packs (500 grams) of biscuits (such as Petite Beurre) 
500 ML whipping cream 
2 packs of vanilla instant pudding
2 cups of milk
Milk chocolate – curled or “folded” milk chocolate (“Mekuplet” in Hebrew)

Preparation: 
1. Soak the biscuits in the milk and place in a rectangular baking dish;

2. Whip together the cream, pudding and milk until it turns into consistent 

cream;

3. Spread half the cream on the biscuits;

4. Arrange another layer of milk soaked biscuits on top of the cream layer;

5. Spread the rest of the cream over the biscuits;

6. Sprinkle the chocolate curls on top (grate it with a grater or peeler).
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משחקים ביחד:  ואהבת לרעך כמוך: 
בעת הקציר בארץ ישראל ובעולם, נהוג לשמור ״מעשר״- חלק העשירית מתוך כל 

מה שקצרו החקלאים, שנותנים באופן חופשי לקהילה. לכן, חג הקציר הוא הזדמנות 

מצויינת לזכור שכל החברים בקהילה שלנו חשובים ומשמעותיים, ושהאחר בעצם דומה 

לי מאוד. כדי לעזור לנו לאהוב אחרים כפי שאנו אוהבים את עצמנו, ננסה לראות בהם 

את עצמנו. כל אחד מהמשתתפים מצייר את פניו בעזרת  טושים פרמננטיים על שקף 

)דף קשיח ושקוף- אפשר גם על שמרדף(. לאחר מכן, גוזרים סביב לציור ומדביקים 

אותו על  מקל ארטיק או מצמידים לו חוטים כך שנוכל לאחוז בו כמו במסכה. כעת, נוכל 

להסתכל על אחרים ולראות את עצמנו. מומלץ לשוחח עם הילדים לאחר הפעילות- 

איך זה מרגיש לדמיין את עצמנו כמישהו אחר? 

Playing together:   Love thy Neighbor: 
at harvest time, in Israel and around the world, it’s customary to save a “Tithe” 
– one tenth of the harvest, to be given freely to the community. Therefore, the 
Harvest Festival is a great opportunity to remind ourselves that all members of 
our community are important and significant – and that the “other” is actually 
very similar to us. To help us love others as we love ourselves, we should try and 
see ourselves in them. Each participant draws his or her face with permanent 
markers on transparencies (stiff transparent sheets, or page-savers). 
Then we cut around the drawn face and glue it to a popsicle stick or attach 
strings to it so it can be used as a mask. Now we can look at the 
others and see ourselves. It’s recommended to speak with the children 
afterwards: how does it feel to imagine ourselves as someone else?
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חג מתן תורה
The Holiday of the Giving

of the Torah
לאחר שבני ישראל יצאו ממצרים לאחר ליל הסדר הראשון, הם נדדו 
במדבר. לאחר שבעה שבועות, שהם בדיוק 49 ימי ספירת העומר, הם 
הגיעו להר סיני, ושם קיבלו את התורה ואת עשרת הדברות. בשבועות, 

יש הנוהגים לחגוג את מתן התורה בסעודות, חגיגות, ותיקון ליל 
שבועות- לימוד תורה כל הלילה. 

When the people of israel left Egypt after the first Seder night, 

they were nomads in the desert. After seven weeks – which are 

the 49 days of counting the Omer – they reached Mount Sinai, 

where they were given the Torah and the Ten Commandments. 

In Shavuot, some people celebrate the giving of the Torah with 

meals, celebrations, and Shavuot night Tikun – they study the 

Torah all night long.
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יוצרים ביחד:  עשרת הדברות של המשפחה:
 כפי שבני ישראל קיבלו את עשרת הדיברות, שהן בעצם החוקים שהכי חשוב לשמור עליהם, 

אלו שעוזרים לנו להיות אנשים טובים זה לזה בעולם שלנו, 
גם במשפחה יש לנו חוקים חשובים, שעוזרים לנו לחיות יחד כמשפחה בהנאה ובשמחה. 

עשרת הדברות המשפחתיות יכולות להיות קשורות לחוקי הבית, ההתנהלות במשפחה 
הגרעינית והמורחבת, או לערכים החשובים לנו כמשפחה. 

✔ גוזרים מקרטון צבעוני את צורתם של לוחות הברית )אפשר לשרטט סביב תמונה ולגזור(. 
בעזרת מחורר משרדי יוצרים חור בחלק העליון של הלוחות שיצרנו. 

✔ חושבים יחד: מהם החוקים החשובים ביותר בבית שלנו? מדוע הם כל כך חשובים? 

כותבים  על הלוחות את דברות המשפחה שלנו. אפשר לכתוב אותן במילותינו, ואפשר גם 
להשתמש במילים מתוך עשרת הדברות עצמן, או אמרות ידועות כמו ואהבת לרעך כמוך. 

✔ מקשטים את הלוחות בנצנצים או מדבקות. לוקחים חוט )צמר, סרט מתנה דק וכדומה( 

ומשחילים אותו בחור שעשינו, כדי שניתן יהיה לתלות את הלוחות. אפשר להשחיל על 
החוט חרוזים לקישוט. אפשרות נוספת היא להדביק מגנט לצד האחורי של הדברות 

ולהדביק אותן על המקרר.

Creating Together:  The Family’s Ten Commandments:
Just as the Israelites received the Ten Commandments, which are, in fact, 
the most important laws we must all keep, the laws that help us be good to 
each other in our world, so it is in our own family – we have important laws 
that help us live together as a family with joy and happiness. The Family’s Ten 
Commandments can be related to our house rules, to our conduct within the 
nuclear and extended family, or to the values we deem important as a family. 
✔ Cut colored cardboard in the shape of the Tablets of the Ten Commandments 

(you can trace a picture and then cut it out). Use a hole punch to make a hole 
in the upper part of the tablet. 

✔ Think together; what are the most important rules in our home? Why are they 
so important? Write our rules on the tablets. We can use our own words, or 
adapt the words of the original commandments; we can also use well known 
phrases, such as Love thy Neighbor. 

✔ Decorate the tablets with stickers or sprinkles. Use a string (wool, thin ribbon, 
etc.) and thread it through the hole, so the Tablets can be hung. We can also 
thread beads on the string for decoration. Another option is to glue magnets 
to the back of the tablets and place them on the refrigerator. 
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יוצרים ביחד: שרשרת המסירה: 
התורה, שנתקבלה בהר סיני, היא בעצם דבר חי ומשתנה. כל דור קיבל את התורה מהדור 

הקודם, הוסיף עליה פירושים ואגדות והעביר אותה לדור הבא. מכינים ציור משפחתי באותה 
השיטה: המשתתף הראשון מצייר ציור פשוט כלשהו על דף, ומעביר אותו למשתתף הבא עד 
שנוצרת יצירת מופת בשיתוף פעולה. אם רוצים אתגר משותף, מציירים את הציור בהמשכים 

מבלי לראות מה צייר מי שלפנינו. לאחר שהמשתתף הראשון צייר, הוא מקפל את החלק 
המצויר של הדף ומשאיר רק כמה קווים, שאותם ממשיך המשתתף הבא. לאחר שכולם סיימו 

לצייר, פותחים את הדף ומגלים את הציור המשותף. אפשר לשתף עוד משפחות במשחק: 
משפחה אחת מתחילה את הציור, משפחה נוספת ממשיכה וכן הלאה. אם רוצים, אפשר 

להגיע לכל הקהילה בציור משותף ענקי!

Creating together: The Chain of Giving: 
the Torah, received at Mount Sinai, is a living, changing thing. Each generation 

received the Torah from the previous one, added interpretations and legends 

and handed it on to the next generation. Prepare a family drawing by the 

same method: the first participant draws a simple drawing on a sheet of paper, 

and passes it on to the next participant, who adds to it. In the end, we have a 

masterpiece created by collaboration. To make it a joint challenge, make the 

drawing in such a way that the next person cannot see what the first person 

drew – the paper is folded over so that only the ends of the lines are visible, to 

be continued by the next participant. After everyone had added their part, unfold 

the sheet and discover the final drawing. Other families can also participate in 

this game: one family starts the drawing, another family continues, and so on. We 

can even reach the whole community and create a giant joint drawing!
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את חג שבועות נהוג לחגוג בקרב הקהילה, במיוחד במושבים 
ובקיבוצים בישראל. בקרב המשפחה, מכינים יחד סעודה מיוחדת 
לשבועות, עם מאכלי חלב שאוהבים, פירות וירקות שיזכירו לנו את 
שבעת המינים ואת כל הדברים הנפלאים שגדלים סביבנו באביב. 

The Shavuot holiday is usually celebrated with the community, 

especially in Kibbutzim and Moshavim in Israel. Within the 

family, we make a special Shavuot meal, with the dairy foods 

we love, and with fruits and vegetables that remind us of the 

Seven Species and all the wonderful things growing around us 

in the spring.

חגיגת ליל שבועות 
Shavuot Night Celebration
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יוצרים ביחד: כתר פרחים לראש: 
בישראל נהוג להכין זרי פרחים ועלים ולהניחם על ראשי הילדים בשבועות. אפשר להכין זר 

מפרחים וענפים אם אפשר, אך אפשר להכין את אותו הדבר גם מנייר! 
✔ מכינים עיגולים של נייר קרפ או טישיו בצבעים שונים. את העיגולים גוזרים על ידי סימון 

עיגול עם כוס על ערימה של קרפ וחיתוך לפי הסימן. 
✔ מכינים רצועה של בריסטול בגודל הראש של כל אחד מהמשתתפים. 

✔ מכינים פרחים לכתר על ידי הנחה של עיגולי הקרפ זה על זה  וערבוב בין הצבעים. לאחר 

שמניחים כעשרה עיגולים אפשר לתפוס במרכזם ולהפוך אותם לפרח על ידי כיווץ מרכז 
הערמה. מהדקים את הפרח אל הכתר ויוצרים מספר פרחים נוספים באותה השיטה. 

בנוסף, אפשר לקשט את הכתר גם בהידוק רצועות קרפ במקומות שונים כך שישתלשלו 
מטה. בסוף מחברים את הרצועה לכתר.

Creating together:  A Crown of Flowers:ֿ
in Israel, the custom in Shavuot is to prepare wreaths of flowers and leaves and 

place them on the children’s heads. We can use flowers and branches if we have 

any, but we can also make a paper wreath!

✔ Prepare circles made of multi-colored tissue or crepe paper. Mark the circles 

with an upturned glass and cut by the markings. 

✔ Prepare a Bristol board strip to fit the head of each participant. 

✔ Prepare flowers for the crown by placing the crepe circles on top of each 

other, mixing the colors. When approx. 10 circles are laid on top of each 

other, hold them in the center and make them into a flower by pulling on the 

centers. Staple the flower to the crown and make a few more flowers in the 

same way. Also, the crown can be decorated by attaching strips of crepe 

paper so they dangle downwards in various places. Finally, attach the strip to 

the crown.
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משחקים ביחד: 
ישנן הרבה מסורות לחגיגת ליל שבועות. יש החוגגים את ליל שבועות בסעודה, יש שקוראים 
את מגילת רות, יש החוגגים את חג המים ושופכים זה על זה מים כסמל למזל לשנה הקרבה. 

בקיבוצים ובמושבים חוגגים בתהלוכה של כל תוצרת הארץ. 
✔ משוחחים עם הילדים על זיכרונות מחגיגות שבועות מילדותם של ההורים- מראים 

תמונות ומספרים איך חגגנו אנחנו. אם יש במשפחה מסורת מיוחדת- למשל משחקי מים 
או חגיגה לתינוקות שנולדו השנה, אפשר לשחזר אותה בחגיגת השבועות עם הילדים. 
✔ מחקים את טקס הבאת הביכורים בקיבוצים ובמושבים באמצעות מרוץ: כל אחד מבני 

המשפחה מנסה ללכת מסלול מסויים )סביב השולחן, מפינה אחת לאחרת(, תוך כדי 
נשיאת הטנא המשפחתי )בעודו ריק( על הכתפיים, מבלי להפילו. מי שמגיע הכי רחוק 

מבלי להפיל את הטנא- מנצח! 

Playing together:
There are many Shavuot-night traditions. Some celebrate it with a meal, some 

read the Book of Ruth, while others celebrate by pouring water on each other as 

a sign of good fortune for the coming year. In Kibbutzim and Moshavim, people 

celebrate with a parade of the produce of the land. 

✔ Talk with the children about memories from Shavuot celebrations when the 

parents were young children – show photos and tell stories about how we 

celebrated. If the family has its own unique tradition – for example, water 

games or a celebration of babies born this year – we can recreate it with the 

children at out Shavuot celebration.

✔ At home, we can imitate the “Bikurim” ceremony by having a race: each 

member of the family attempts to walk a certain route (around the table, 

from one corner to the other), while carrying the (still empty) family basket 

on their shoulders, without dropping it. The player that succeeds to walk the 

longest distance without dropping the basket is the winner!
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סלינו על כתפינו 
_________________

סלינו על כתפינו, 
ראשינו עטורים, 

מקצות הארץ באנו, 
הבאנו ביכורים. 

מיהודה ומשומרון 
מן העמק והגליל 

פנו דרך לנו, 
ביכורים איתנו, 

הך בתוף חלל בחליל! 

שדינו וגנינו 
הבשילו יבולים, 

כרמינו, מיקשותנו 
ביכרו פרי הילולים. 

תאנים ותפוחים 
ענבים ושקדים. 

פנו דרך לנו...

מה טובו מעגלינו, 
מה יפו הטורים! 

זימרת הארץ לנו, 
הבאנו ביכורים, 

מגולן מבשן 
מן הנגב והירדן! 

פנו דרך לנו...

Shavuot
Songbook

שירון
לשבועות

Out baskets on our shoulders
_________________
Out baskets on our shoulders,
Our heads are decorated,
From the ends of the land we’ve arrived,
We brought our “Bikurim”.
From Judea and from Samaria
From the Valley and from Galilee, 
Make way for us,
We have Bikurim,
Drum the drum, play the flute!

Our fields and our gardens,
Have ripened our crops,
Our vineyards, our watermelon fields,
Have ripened fruits of fancy.
Figs and apples,
Grapes and almonds.
Make way for us…

How good are our circles,
How pretty our lines!
The song of the land is ours,
We brought Bikurim
From the Golan, from the Bashan,
From the Negev and the Jordan valley!
Make way for us…

מלאו אסמינו בר
_________________

מלאו אסמינו בר ויקבינו יין, 
בתינו הומים, הומים מתינוקות 

ובהמתנו פורה - 
מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה, 

ואין, ואין עדיין? 
מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה, 

ואין, ואין עדיין?

The Wheat in the Field
_________________
Our barns are full of grain, our wineries full of wine,
Our homes are humming with babies
Our livestock is fertile –
What else do you want, our homeland,
That we don’t already have?
What else do you want, our homeland,
That we don’t already have?
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שיבולת בשדה
_________________

שיבולת בשדה 
כורעה ברוח 

מעומס גרעינים כי רב. 
ובמרחב הרים 

יום כבר יפוח 
השמש כתם וזהב. 

עורו הוי עורו 
שורו בני כפרים 

קמה הן בשלה כבר 
על פני הכרים 

קיצרו שילחו מגל 
עת ראשית הקציר.

The Wheat in the Field
_________________
The wheat in the fields
Leans in the wind
Under its heavy load of grains.
And in the mountain range
The day had just started,
The sun is a golden spot.

Wake up, wake up
Look, villagers
The wheat has ripened
In the fields
Harvest, raise the sickle
It’s the start of the harvest.

ביכורים 
_________________

פרי גני הנה הבאתי, 
מלוא הטנא רב פאר. 
ביכורים פה העליתי, 

וראשי עטרתי זר. 
ל, ל, ל... 

מן הכפר מוביל העירה 
בן רועים טלה וגדי, 
ושיריו בקול ישירה: 

דידל, דידל, דידל די! 
לי, לי, לי... 

בן איכר מפרי גנהו - 
תאנים ורימונים, 

ובסל לו על שיכמהו 
תהמינה זוג יונים. 

לו, לו, לו... 
 

Bikurim
_________________
I have brought the fruit of my garden,
A basketful of glory.
Bikurim I brought up here,
And a wreath is on my head.
La, la, la …

From the village to the town
A shepherd boy leads a goat and a lamb,
And he sings his songs loudly,
Diddle diddle diddle di!
Li, li, li…

The farmer’s son brings fruit from his garden 
Figs and pomegranates,
And in the basket on his shoulder,
A pair of doves is cooing.
Loo, loo, loo…
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על כל אלה
_________________

על הדבש ועל העוקץ,
על המר והמתוק,

על בתנו התינוקת
שמור אלי הטוב.

על האש המבוערת,
על המים הזכים,

על האיש השב הביתה
מן המרחקים.

על כל אלה, על כל אלה,
שמור נא לי אלי הטוב.
על הדבש ועל העוקץ,

על המר והמתוק.
אל נא תעקור נטוע,

אל תשכח את התקווה
השיבני ואשובה

אל הארץ הטובה.

שמור אלי על זה הבית,
על הגן, על החומה,

מיגון, מפחד פתע
וממלחמה.

שמור על המעט שיש לי,
על האור ועל הטף

על הפרי שלא הבשיל עוד
ושנאסף.

על כל אלה...

מרשרש אילן ברוח,
מרחוק נושר כוכב,

משאלות ליבי בחושך
נרשמות עכשיו.

אנא, שמור לי על כל אלה
ועל אהובי נפשי,

על השקט, על הבכי
ועל זה השיר.

על כל אלה…
 

For all these things
_________________
The honey, and the sting,
The bitter and the sweet, 
Our little baby daughter -
Please guard all of them, my good Lord.

The burning fire,
The pure water, 
The man coming home
From far away.

Please good Lord,
Guard all of these things,
The honey and the sting,
The bitter and the sweet.
Please don’t uproot the tree,
And don’t forget the hope,
Bring me back,
To the good land.

Please Lord, guard my home,
The garden, the wall,
Protect me from sudden fear,
And from war.

Guard the little that I have,
The light and the children,
Guard the fruit that isn’t ripe yet,
And the fruit already picked.

All these things…

A tree is rustling in the wind,
A star is falling far away,
My heart’s wishes in the darkness,
Are being written now.

Please guard all of these things for me,
And my loved ones,
Guard the quiet, guard the tears,
And guard this song.

All these things…


