ביכורי קציר חיטים – חג ביכורים
מערך פעילות לכיתה ג'
חג השבועות נקבע ע"י חז"ל לראשית הבאת ביכורי האדמה .המערך עוסק בהכרות עם מנהגי העלייה לרגל והבאת
הביכורים כפי שהם מופיעים במקרא ובמשנה ,וכן בחידוש מנהג הביכורים בעידן הציוני.

שיעור  – 1בכור וביכורים
הכרות והבנת המושג 'ביכורים' ומשמעותיו הלשונית והבוטנית.
הפעילות מתחקה אחר מקור המנהג להקדיש את היבול הראשון לאל.

שיעור " - 2הנה הבאתי ראשית פרי האדמה"
הכרת הקשר בין חג השבועות לראשית הביכורים.
הפעילות מבוססת על טקסטים מהמקרא ומהמשנה המתארים את טקס הבאת הביכורים.

שיעור  – 3סלינו על כתפינו – הבאת ביכורים בתמונות
הכרות עם הבאת הביכורים בעת העתיקה ובעת המודרנית דרך מדרשי תמונה.

שיעור  – 1בכור וביכורים
מטרות


הכרות עם המושג 'ביכורים' ומקורו הלשוני ,והבהרת הקשר בין בכור בכורה וביכורים.



הכרות עם תהליך ההבשלה והיווצרות הפרי.



הכרות עם מקורות מקראיים ,הקשורים בבכורה וביכורים.



הכרות עם התפיסה של הקדשת חלק מהתוצר לאל ולחברה.

מהלך
 .1הוצאת מילים מהמילה 'ביכורים' – נבקש למצוא כמה שיותר מילים מאותיות המילה ביכורים.
 .2נשאל:


איזו מבין המילים שמצאתם היא המילה הדומה ביותר למילה ביכורים?)מספר האותיות הזהות וסדרן(



מה משמעות המילה בכור? מי הוא הבן הבכור? בכור = ראשון



אילו ביטויים שקשורים למילה בכור אתם מכירים? )מכת בכורות ,בן בכור ,הופעת בכורה(

 .3סמנו את המילים מהשורש ב.כ.ר במשפטים הבאים:


עשו מכר ליעקב את הבכורה תמורת נזיד עדשים.



הייתי בהופעת הבכורה של הסרט.



לבן הסביר ליעקב שנתן לו את לאה במקום את רחל ,כי לא נהוג לחתן את הבת הצעירה לפני הבכירה.



המכה האחרונה במכות מצרים הייתה מכת בכורות ,בה מתו כל הבנים הבכורים.



אלבום הביכורים של הזמרת הצעירה רוני דלומי יצא לא מזמן.

 .4נשאל :מה המשותף לכל המילים הללו? )ראשון ,בחלק מהביטויים המילה גם מציינת את המובחר(
 .5נאמר :ביכורים הם היבולים שמבשילים ראשונים .בימי קדם נהגו להביא את היבול הראשון לבית המקדש או
לכוהנים .רק אחרי שהביאו את הביכורים היה אפשר להשתמש ביבול.


למה לדעתכם נותנים את היבול הראשון לבית המקדש או לכוהן?



מה נדרש מאדם כדי לא להשתמש בפירות הראשונים ולתת אותם מתנה?

נספח למורה – מקורות בכור וביכורים
לא וַי ֹּאמֶ ר ,יַ ֲעקֹבִ :מכְ ָרה ַכי ּ ֹום אֶ תּ ְ -בכ ֹ ָר ְת ָך ,לִ י .לב וַי ֹּאמֶ ר עֵ ָ ׂ
שוִ ,ה ּנֵה אָ נֹכִ י ה ֹול ְֵך לָמו ּת; ְול ּ ָָמה-זֶּה לִ יּ ְ ,בכ ֹ ָרה .לג וַי ֹּאמֶ ר יַ ֲעקֹב,
ִה ׁ ּ ָשבְ עָ ה ִ ּלי ַּכי ּ ֹום ,וַי ּ ׁ ּ ִָשבַ ע ,ל ֹו; וַי ּ ְִמכּ ֹר אֶ תּ ְ -בכ ֹ ָרת ֹו ,לְ יַ ֲעקֹב) .בראשית כ"ה(
יח וַיֶּאֱ הַ ב יַ ֲעקֹב ,אֶ תָ -רחֵ ל; וַי ֹּאמֶ ר ,אֶ ע ְ
ֱבָד ָך ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ יםּ ְ ,ב ָרחֵ ל ִ ּב ְּת ָך ,הַ ְ ּקטַ ּנָה ... .כג וַי ְִהי בָ עֶ ֶרב--וַי ּ ִַּקח אֶ ת-לֵאָ ה בִ ּת ֹו ,וַיָּבֵ א
א ֹ ָת ּה אֵ לָיו; וַ ָי ּבֹא ,אֵ לֶיהָ ... .כה וַי ְִהי בַבּ ֹקֶ ר ,ו ְִה ּנֵהִ -הוא לֵאָ ה; וַי ֹּאמֶ ר אֶ ל-לָבָ ן ,מַ ה-זֹּאת עָ ִ ׂ
ש ָ
ית ִ ּלי--הֲ לֹא
יתנִ י .כו וַי ֹּאמֶ ר לָבָ ן ,לֹא-יֵעָ ֶ ׂ
בַד ִּתי עִ ּ ָמ ְךְ ,ול ּ ָָמה ִר ִּמ ָ
בְ ָרחֵ ל עָ ְ
שה כֵן ִ ּב ְמק ֹומֵ נו ּ--ל ֵָתת הַ ְ ּצעִ ָירה ,לִ ְפנֵי הַ ְ ּבכִ ָירה) .בראשית כט(
ה ו ּמֵ ת ּכָלּ ְ -בכ ֹורּ ְ ,באֶ ֶרץ ִמצְ ַריִםִ --מ ְ ּבכ ֹור ּ ַפ ְרעֹה הַ י ֹּ ׁ ֵשב עַ לּ ִ -כ ְסא ֹו ,עַ ד ְ ּבכ ֹור הַ ׁ ּ ִש ְפחָ ה אֲ ׁ ֶשר אַ חַ ר הָ ֵרחָ יִם; ְוכֹלּ ְ ,בכ ֹור ְ ּבהֵ מָ ה.
)שמות י"א(
ִ ּב ּכו ִּרים
 הפרות או התבואה הראשונים להבשיל.
"וְחַ ג ׁ ָשבֻ עֹת ּ ַת ֲע ֶ ׂ
שה לְ ָך ִ ּבכּ ו ֵּרי ְקצִ יר ִח ִּטים וְחַ ג הָ אָ ִסיף ְּתקו ּפַ ת הַ ׁ ּ ָשנָה" )שמות לד ,כב(


מנהג אשר היה נהוג בימי בית־המקדש ובמסגרתו הביאו בני־ישראל את הפרות הבשלים הראשונים
מבין שבעת המינים בתקופה שבין שבועות לחנוכה.
"אמרת :ביכורים טעונין הבאת מקום ומעשר טעון הבאת מקום ,מה ביכורים  -אין נאכלין אלא
בפני הבית ,אף מעשר  -אין נאכל אלא בפני הבית) ".תלמוד בבלי ,מסכת תמורה ,דף כ"א,
עמוד א'(



שמה של מסכת במשנה הנמצאת בסוף סדר זרעים.



בהשאלה ,בסמיכות ראשון ,ראשוני.
השחקן כבש את שער הביכורים שלו בבעיטת מספריים.
אלבום הביכורים של נינט טייב נקרא "יחפה".

גיזרון
.1
.2

מהשורש ב־כ־ר ,שמשמעותו "לקחת ראשון"" ,להעדיף".
אשית ִ ּבכּ ו ֵּרי אַ ְדמָ ְת ָך ּ ָתבִ יא ֵּבית ה' אֱ לֹהֶ ָ
"ר ׁ ִ
מקור שם המנהג בתורהֵ :
יך" )שמות כג ,יט(.

ְ ּבכ ֹור
.1

הצאצא הראשון של אדם ,בעל חיים ,ואף צמח.
ש ָראֵ ל ִ ּכי הו ּא הַ ְ ּבכ ֹור ו ּבְ חַ ְ ּלל ֹו יְצו ּעֵ י אָ בִ יו נִ ְּתנָה ְ ּבכ ֹ ָרת ֹו לִ בְ נֵי י ֹוסֵ ף ֶּבן ִי ְ ׂ
"ו ּבְ נֵי ְראו ּבֵ ן ְ ּבכ ֹור ִי ְ ׂ
ש ָראֵ ל ְולֹא
לְ ִה ְתיַחֵ ׂ
ש ל ְ ַּבכ ֹ ָרה) ".דברי הימים א ה – פסוק א(

שיעור  – 2ביכורי קציר חיטים – חג שבועות וביכורים
מטרה – הכרת הקשר בין חג השבועות לראשית הביכורים.
מהלך – לימוד טקסטים ,לצד שאלות הבנה ודעה.
שמות פרק לד פסוק כב
וְחַ ג ׁ ָשבֻ עֹת ּ ַתעֲ ֶ ׂ
שה לְ ָך ִ ּבכּ ו ֵּרי ְק ִציר ִח ִּטים וְחַ ג הָ אָ ִסיף ְּתקו ּפַ ת הַ ׁ ּ ָשנָה


אילו ביכורים מביאים בחג שבועות על פי הפסוק?



למה דווקא ביכורים אלו?

ויקרא פרק כג
)טו( ו ְּספַ ְר ּ ֶתם ָלכֶם ִמ ּ ָמחֳ ַרת הַ ׁ ּ ַש ָּבת ִמי ּ ֹום הֲ בִ יאֲ כֶם אֶ ת עֹמֶ ר הַ ְּתנו ּפָ ה ׁ ֶשבַ ע ׁ ַש ָּבת ֹות ְּת ִמימֹת ִּת ְהיֶי ָנה) :טז( עַ ד ִמ ּ ָמחֳ ַרת
הַ ׁ ּ ַש ָּבת הַ ׁ ּ ְשבִ ִ
יאו ּ לֶ חֶ ם ְּתנו ּפָ ה ׁ ְש ּ ַתיִם ׁ ְשנֵי
יעת ִּת ְס ְּפרו ּ חֲ ִמ ׁ ּ ִשים י ֹום ו ְִה ְק ַרבְ ּ ֶתם ִמנְ חָ ה חֲ ָד ׁ ָשה לַיהֹוָה) :יז( ִמ ּמ ֹו ׁ ְשב ֹ ֵתיכֶ ם ּ ָת ִב ּ
עֶ ְ ׂ
שרֹנִים סֹלֶת ִּת ְהיֶינָה חָ מֵ ץ ּ ֵתאָ פֶ ינָה ִ ּבכּ ו ִּרים לַ יהֹוָה.


לפי פסוקים אלו  -מה מביאים כביכורים?



למה דווקא לחם? ממה עושים אותו?



מה על שאר הפירות והירקות? מדוע לא מביאים פירות וירקות אחרים? חשבו מתי מבשילים פירות ארץ
ישראליים )משבעת המינים זית ,רימון ,תאנה ,תמר ,ענבים(

מקרא ביכורים – טקס הבאת הביכורים
דברים פרק כ"ו
אֲשר ְיהֹוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך נ ֹ ֵתן לְ ָך נַחֲ לָה ו ִִיר ׁ ְש ּ ָת ּה ְוי ׁ ַָשבְ ּ ָת ָּב ּה) :ב( ְו ָלקַ חְ ּ ָת מֵ ֵר ׁ ִ
)א( וְהָ יָה ִ ּכי ָתב ֹוא אֶ ל הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
אשית ָּכל ְּפ ִרי הָ אֲ ָד ָמה אֲ ׁ ֶשר ּ ָתבִ יא
ש ְמ ּ ָת בַ ּ ֶטנֶא וְהָ לַכְ ּ ָת אֶ ל הַ ּ ָמק ֹום אֲ ׁ ֶשר יִבְ חַ ר ְיהֹוָה אֱ לֹהֶ ָ
מֵ אַ ְרצְ ָך אֲ ׁ ֶשר ְיהֹוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך נֹתֵ ן ל ְָך ְו ַ ׂ
יך לְ ׁ ַש ּכֵן ׁ ְשמ ֹו ׁ ָשם) :ג( ו ּבָ ָ
את אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן אֲ ׁ ֶשר

י ְִהיֶה ַּבי ּ ִָמים הָ הֵ ם וְאָ ַמ ְר ּ ָת אֵ לָיו ִה ַ ּג ְד ִּתי הַ י ּ ֹום לַ ְיהֹוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך ִ ּכי בָ ִ
אתי אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּבע ְיהֹוָה לַ אֲ ב ֹ ֵתינו ּ לָ ֶתת לָ נו ּ) :ד( ְולָקַ ח
הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּ ֶטנֶא ִמי ּ ֶָד ָך ו ְִה ּנִיח ֹו לִ ְפנֵי ִמזְ ַּבח ְיהֹוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך:
ית וְאָ ַמ ְר ּ ָת לִ ְפנֵי ְיהֹוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך אֲ ַר ִּמי אֹבֵ ד אָ בִ י ַוי ּ ֵֶרד ִמצְ ַרי ְָמה ַויָּגָ ר ׁ ָשם ִ ּב ְמ ֵתי ְמעָ ט ַוי ְִהי ׁ ָשם לְ ג ֹוי ָ ּגד ֹול עָ צו ּם ו ָָרב) :ו( ַוי ּ ֵָרעו ּ
)ה( וְעָ ִנ ָ

א ֹ ָתנו ּ הַ ִּמצְ ִרים ַויְעַ ּנו ּנו ּ ַוי ּ ְִּתנו ּ עָ לֵ ינו ּ עֲ בֹדָ ה ָק ׁ ָשה) :ז( ַו ִ ּנצְ עַ ק אֶ ל ְיהֹוָה אֱ לֹהֵ י אֲ ב ֹ ֵתינו ּ ַוי ּ ׁ ְִש ַמע ְיהֹוָה אֶ ת קֹלֵ נו ּ ַוי ּ ְַרא אֶ ת עָ נְ יֵנו ּ וְאֶ ת
עֲ ָמלֵ נו ּ וְאֶ ת לַ חֲ צֵ נו ּ) :ח( ַוי ּ ֹוצִ אֵ נו ּ ְיהֹוָה ִמ ִּמצְ ַריִם ְ ּביָד חֲ ז ָָקה ו ּבִ זְ רֹעַ נְ טוּיָה ו ּבְ מ ֹ ָרא ָ ּגדֹל ו ּבְ אֹת ֹות ו ּבְ מ ֹ ְפ ִתים:
)ט( ַויְבִ אֵ נו ּ אֶ ל הַ ּ ָמק ֹום הַ זֶּה ַוי ּ ּ ִֶתן לָ נו ּ אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ו ְּדבָ ׁש) :י( וְעַ ּ ָתה ִה ּנֵה הֵ בֵ ִ
אתי אֶ ת ֵר ׁ ִ
אשית ְּפ ִרי הָ אֲ ָד ָמה
יך) :יא( ְו ָשׂ ַמחְ ּ ָת בְ ָכל הַ ּט ֹוב אֲ ׁ ֶשר נ ַָתן לְ ָך ְיהֹוָה אֱ לֹהֶ ָ
ִית לִ ְפנֵי ְיהֹוָה אֱ לֹהֶ ָ
אֲ ׁ ֶשר נ ַָת ּ ָתה ִּלי ְיהֹוָה וְהִ ּנַחְ ּת ֹו לִ ְפנֵי ְיהֹוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך ו ְִה ׁ ְש ּ ַתחֲ ו ָ
יך
ֵית ָך אַ ּ ָתה וְהַ ֵּלוִי וְהַ ּגֵר אֲ ׁ ֶשר ְ ּב ִק ְר ּב ָ
ו ּלְ ב ֶ
ֶך:



סמנו בעיגול מילים הקשורות לחג שבועות והסבירו את הקשר.



סמנו בקו מילים וביטויים הקשורים לחגים אחרים .אילו חגים?



הקטע מתאר את טקס הבאת הביכורים – כיצד צריך האיכר להביא את היבול שהבשיל ,לאן ,ומה עליו להגיד
בטקס .המחיזו את הקטע כאשר אחד הוא האיכר והשני הכוהן.



האם נאמר שהטקס נערך בחג שבועות או בחג כל שהוא? אם הטקס הוא כאשר מבשיל היבול הראשון ,מתי
נערך הטקס?

מתי ואיך מביאים ביכורים?
משנה מסכת ביכורים פרק א
מעצרת )=שבועות( ועד החג )=סוכות( מביא )-ביכורים( וקורא )-מקרא ביכורים( ,מן החג ועד חנוכה מביא ואינו
קורא...
משנה מסכת ביכורים פרק ג'
משנה א
כיצד מפרישין הביכורים? יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה ִ ּ
שב ְ ּכ ָרה ,אשכול שביכר ,רימון שביכר  -קושרו בגמי ואומר' :הרי אלו
בכורים'...
משנה ב
כיצד מעלין את הביכורים? כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד ולנין ברחובה של עיר ,ולא היו נכנסין לבתים.
ְולַמַ ׁ ְש ִ ּכים היה הממונה אומר' :קומו ונעלה ציון אל בית ה' אלהינו':
משנה ג
הקרובים מביאים תאנים וענבים ,והרחוקים מביאים גרוגרות וצמוקים .והשור הולך לפניהם ,וקרניו מצופות זהב ועטרת של זית
בראשו .החליל מכה לפניהם עד שמגיעים קרוב לירושלים .הגיעו קרוב לירושלים ,שָ לְ חו ּ לפניהם ועיטרו את ביכוריהם .הפחות
הסגנים והגזברים יוצאים לקראתם ,לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים .וכל בעלי אומניות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלין
בשלומם' :אחינו אנשי המקום פלוני באתם לשלום':
משנה ד
החליל מכה לפניהם ,עד שמגיעין להר הבית .הגיעו להר הבית אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על כתפו ונכנס ,עד שמגיע
ית ִני ולא ִ ֹ
לעזרה .הגיע לעזרה ודיברו הלויים בשיר" :ארוממך ה' כי ִד ִ ּל ָ
ש ּ ַמ ְח ּ ָת אויבַ י לי" )תהלים ל(.

עיר של מעמד – עיר המחוז
גרוגרות – תאנים מיובשות
עטרה – כתר ,זר
פחות – שרים ראשי מחוז



מדוע לנים ברוחב העיר ולא נכנסים?



מה מביאים הגרים קרוב לירושלים ומה הרחוקים? מדוע ההפרדה?



כיצד מקבלים בני ירושלים את הבאים?



מה מאפיין את טקס הבאת הביכורים? איזו אוירה יש בו?



מה דעתכם על טקס הבאת הביכורים? האם הייתם רוצים להשתתף בטקס כזה?

שיעור  – 3הבאת ביכורים :מדרש תמונה


נחלק את הכיתה לקבוצות .לכל קבוצה  5-6תמונות.



הנחיה :הסתכלו בתמונות השונות של הקבוצה שלכם ,ומיינו אותן לשתי קבוצות.



על-פי מה מיינתם? מה משותף לכל התמונות ומה שונה?

מדרש תמונה


תנו כותרת לתמונה.



תארו מה קורה בתמונה :מי הדמויות? מה גילן? לבושן? עיסוקך?



איזו אוירה יש בתמונה?

מדרש תמונה


תנו כותרת לתמונה.



תארו מה קורה בתמונה :אילו חפצים יש בתמונה? מי הדמויות? מה גילן? לבושן? עיסוקן?



איזו אוירה יש בתמונה?

מדרש תמונה


תנו כותרת לתמונה.



תארו מה קורה בתמונה :אילו חפצים יש בתמונה? מי הדמויות? מה גילן? לבושן? עיסוקן?



איזו אוירה יש בתמונה?

מדרש תמונה


תנו כותרת לתמונה.



תארו מה קורה בתמונה :אילו חפצים יש בתמונה? מי הדמויות? מה גילן? לבושן? עיסוקך?



איזו אוירה יש בתמונה?

מדרש תמונה


תנו כותרת לתמונה.



תארו מה קורה בתמונה :אילו חפצים יש בתמונה? מי הדמויות? מה גילן? לבושן? עיסוקן?



איזו אוירה יש בתמונה?

מדרש תמונה


תנו כותרת לתמונה.



תארו מה קורה בתמונה :אילו חפצים יש בתמונה? מי הדמויות? מה גילן? לבושן? עיסוקן?



איזו אוירה יש בתמונה?

