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ארכיון החגים הקיבוצי

"ביכורים מליבך"
על תהליכי צמיחה ופירות המאמץ

הקדמה
חג השבועות הוא חג הביכורים והוא גם היום החמישים לספירת העומר שמתחילה בפסח.
בחרנו להתמקד בהיבט מיוחד שקושר יחדיו את שלושת שמות החג שהזכרנו – תהליך ההתקדמות
לקראת שיא.
הביכורים הם הביטוי לכך שהחקלאי סיים בהצלחה תהליך ארוך של השקעה רבה ולו תוצאה מוצלחת:
פירות אותם הוא היה יכול להביא לבית המקדש בירושלים.
חג השבועות מבטא את הרעיון של תהליך ארוך שבסופו שיא ,גם בהיבטים אחרים :ספירת העומר
שעוקבת אחרי ארבעים ותשעה הימים בין פסח לשבועות .בהיבט החקלאי ,תקופה זו היא המועד בו
מתברר האם תבואת החיטה (היא העומר) עלתה יפה .הצלחת הגידולים מבטיחה מזון זמין למשך השנה.
היבט אחר של התקופה שבין פסח לשבועות קשור בסיפור יציאת מצרים .על פי המסורת היהודית,
חג הפסח מבטא את היציאה מעבדות לחירות וחג השבועות נקבע בתאריך בו התקיים מעמד הר סיני.
מבחינה זו ,שבועות הוא השיא שהעם מגיע אליו אחרי היציאה ממצרים .בפסח מסתיימת עבדות בני
ישראל במצרים ,ואחריה מתחיל המסע במדבר במהלכו הם הופכים לעם אחד בהר סיני .זה קורה שבעה
שבועות מאוחר יותר ,לכן נקרא החג – שבועות.
כל אחד מסיפורי החג מתאר תהליך ובו מאמץ שבסופו מתקבלת תוצאה משמעותית למי שמשתתף בו.
בחרנו להדגיש את הערך שיש לתהליך ממושך של עבודה ,את הסיפוק שחשים מעבודה שדורשת מאמץ
והשקעה ,ואת תחושת ההישג האישי של מי שמשקיע ומתמיד.

מטרות

1
2
3

היכרות עם היבטים שונים של החג ומשמעותם.
התנסות בלמידה בחברותא של המקורות (מקרא ומשנה).
יצירת כלי התבוננות והערכה על תהליכים אישיים בהשראת הלימוד.

ציוד דרוש
← דפי מקורות
← דפי תבנית לסיפור
← תבנית לתעודה אישית
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מהלך השיעור

ארכיון החגים הקיבוצי

כיתות ה'-ו'

מהלך השיעור

 .1יגעת ומצאת – פעילות פתיחה במליאה
← נקרא במליאה את הסיפור החסידי.
← נתמקד במסר של הכפרי הזקן שמדגיש את הערך של המאמץ המושקע במעשים.
← אפשר להתייחס גם להיבטים השונים של החוכמה שבאים לידי ביטוי בסיפור :חוכמה מתוך
ניסיון חיים לצד חוכמה מתוך לימוד ,שהם שני תהליכים שונים שניתן להפיק מהם ערך.

פעם אחת פגש רבי יששכר ב ֶּר מרַדוֹשִיץ ביהודי פשוט וקשיש מהכפר אוּלישְניה.
האיש הזקן הכיר היטב את הרבי עוד מזמן שהיה נער ,לפיכך פנה אליו ,לא כמו אל רב,
אלא כפי שפונים אל נער צעיר ואמר" :ב ֶ ּרְל ,מה נשמע?" (בשמו הפרטי בלי תואר)
– "ומה נשמע אצלך?" שאל גם הרבי.
על כך ענה הכפרי" :בֶּרְל בֶּרְל ,מה אומר לך – מה שלא עבדת עבורו לא יישאר בידך".
מאז חזר הרבי והזכיר את דבריו של האיש ואמר:
"כך אמר הכפרי הזקן – מה שלא עבדת עבורו לא יתקיים בידך".
(מתוך :אתר זושא)

מדוע חשוב לשים לב שהכפרי פונה אל הרבי כנער ולא בתואר שלו?

שאלות לדיון

למה התכוון הכפרי הזקן? מה משמעות הביטוי "לא יישאר בידך"?
מדוע האמירה הזו היא תשובה לשאלה "מה נשמע"?
מדוע רבי יששכר ממשיך לצטט את הרעיון הזה כשהוא מדבר עם חסידיו?

 .2משימה אישית
נזמין את התלמידים והתלמידות לחשוב על הישג ש"נשאר  /מתקיים בידם" (בלימודים ,ביצירה,
בספורט ,בהיבט החברתי או המשפחתי) .כל אחד ואחת יתבקשו לכתוב סיפור על ההישג שלו
ושלה כסיפור חסידי או כקומיקס( .נספח א)
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מהלך השיעור

שיח מסכם למשימה האישית:
נבקש מהתלמידים והתלמידות לשתף בתוצרים .נדגיש את מגוון ההישגים שהתלמידים בחרו לספר
עליהם (בתחומים שונים ,בעוצמות שונות) ,את הגאווה והסיפוק שלהם ,נברר מה היה המאמץ
שנדרש מהם ,מי עזר להם ,האם המטרה הוגדרה מראש או שהייתה תוצאה מפתיעה לתהליך?

 .3הרי אלו ביכורים – לימוד בחברותא
נחלק את דף המקורות הראשון (נספח ב) ובו ציטוטים מהמקרא (ספר דברים כו) ,מהמשנה (מסכת
ביכורים פרק ג) ושיר של חמוטל בן-זאב.
← נפתח בהקראה של המשנה במליאה כדי לוודא שהשפה ברורה.
← נחלק את הכיתה לחברותות ,ונבקש לענות על השאלות.

דגשים לתלמידים
← אין צורך להגיע להסכמה קבוצתית על תשובות ,וחשוב מאוד להבין ולזכור מה נאמר בחברותא,
גם אם לא הסכמנו עם העמדה האחרת.
← השיר נכתב בהשראת הביכורים (ולא כתיאור של מהלך חקלאי) .אפשר להפנות את תשומת לב
התלמידים למטבעות לשון כמו "פרי הצלחתו" או "המאמץ נשא פרי" כדי להראות את המקומות
בהם החקלאות הופכת לדימוי בחיינו.

דגשים בלימוד המקורות
← מהו התהליך הרגשי שעובר מביא הביכורים?
← מהם הקשיים? מהם הצדדים המשמחים בתהליך?
נדגיש את המאמץ (אפשר להתבונן באיור ולסדר את הפעולות) ,נעמוד על הכוונה של המשנה ליצור
כוונה ומחויבות של החקלאי לתהליך שלו בדרך המתחילה בשדה ומסתיימת במקדש :הוא יורד לשדה
שהוא הבעלים שלו ,סוקר את פרי מאמציו ,בוחר פירות שהוא יצטרך לעקוב אחר גידולם .הוא מסמן את
הפירות (כפי שמסמנים מטרה) וגם מתחייב מילולית (נותן בכך תוקף להבטחה).
← מה תורם הצד הציבורי בטקס?
נדגיש את הצורך בהערכה מהסביבה ,את התחושה של שותפות קהילתית ,את העוצמה שבהתאספות
הרבה אנשים יחד כדי לציין הישג ,ואת ההכרה בכך שהמאמצים שלנו בדרך כלל מצליחים יותר כשיש
לנו תמיכה מהסביבה.

כיתות ה'-ו'
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 .4מאמץ נושא פרי
נחלק דף מקורות (נספח ג) שני ובו תיאור אישי של חווית החקלאות הישראלית וציטוט מהגותו של
אברהם אדרת.
← נקרא את המקורות במליאה.
← נבקש לאתר בטקסטים את קווי הדמיון בין עבודה חקלאית ללמידה והתנהגות חברתית .נשאל
האם יש לתלמידים ולתלמידות רעיונות לקווי דמיון נוספים?
← בתום הדיון ,נזכיר גם את המקורות הקודמים שלמדנו ונשים לב למאפיינים של העבודה החקלאית
שמודגשים בחג השבועות  /חג הביכורים.

שאלות

כיצד מאפייני העבודה החקלאית באים לידי ביטוי בחיים שלנו? (נדגיש את התהליכיות ,המאמץ
הממושך ,ריבוי המשימות ,האחריות ,התלות בטבע ובנסיבות משתנות)
כיצד כל אלה משפיעים על היכולת לפעול ועל תחושת הסיפוק האישית?

 .5הטנא הפרטי – משימת סיכום
משימת הסיכום קושרת את חווית הביכורים עם סוף שנת הלימודים .נבקש מהתלמידים והתלמידות
לחשוב על התהליך שהם עברו השנה ועל התוצר שהם הצמיחו .נבקש לנסח תעודת גמר לשנת הלימודים
בהשראת הלימוד על הביכורים (אפשר לאסוף את הצעות ולהוסיף אותן לתעודת סוף השנה).

כיתות ה'-ו'
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פעם אחת פגש רבי יששכר ב ֶּר מרַדוֹשִיץ ביהודי פשוט וקשיש מהכפר אוּלישְניה.
האיש הזקן הכיר היטב את הרבי עוד מזמן שהיה נער ,לפיכך פנה אליו ,לא כמו אל רב,
אלא כפי שפונים אל נער צעיר ואמר" :ב ֶ ּרְל ,מה נשמע?" (בשמו הפרטי בלי תואר)
– "ומה נשמע אצלך?" שאל גם הרבי.
על כך ענה הכפרי" :בֶּרְל בֶּרְל ,מה אומר לך – מה שלא עבדת עבורו לא יישאר בידך".
מאז חזר הרבי והזכיר את דבריו של האיש ואמר:
"כך אמר הכפרי הזקן – מה שלא עבדת עבורו לא יתקיים בידך".
(מתוך :אתר זושא)

נספח א'
"ביכורים מליבך"
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הקומקיס לשי

בועת דיבור

בועת מחשבה
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נספח ב'
"ביכורים מליבך"

מקורות ללימוד

"וְה ָי ָה כ ִּי-ת ָבו ֹא א ֶל-ה ָאָרֶץ א ֲ ׁשֶר ה' א ֱלֹה ֶיך ָ נֹת ֵן ל ְך ָ נַח ֲל ָה; ו ִי ִר ׁשְתּ ָה ּ ו ְי ָ ׁשַבְתּ ָ בָּה ּ .ו ְל ָקַחְתּ ָ מֵרֵא ׁשִ ית
כ ָּל -פּ ְרִי ה ָא ֲ ָדמ ָה א ֲ ׁשֶר תּ ָב ִיא מ ֵא ַ ְר צ ְך ָ א ֲ ׁשֶר ה' א ֱלֹה ֶיך ָ נֹת ֵן ל ָך ְ--ו ְשַׂמְתּ ָ בַטֶּנ ֶא; וְה ָל ַכְתּ ָ א ֶל-הַמָּקו ֹם
א ֲ ׁשֶר יִבְח ַר ה' א ֱלֹה ֶיך ָ ל ְ ׁשַכ ֵּן ׁשְמו ֹ ׁשָם .וּב ָאת ָ א ֶל-ה ַכֹּה ֵן א ֲ ׁשֶר יִה ְי ֶה ב ַּיָּמ ִים הָה ֵם ו ְאָמ ַ ְרתּ ָ א ֵל ָיו:
"ה ִג ַ ּ ְדתִּי ה ַיּו ֹם ל ַה' א ֱלֹה ֶיךָ ,כ ִּי -ב ָאת ִי א ֶל -הָאָרֶץ א ֲ ׁשֶר נ ִ ׁשְב ַּע ה' ל ַא ֲבֹת ֵינו ּ לָת ֶת ל ָנו ּ"
(דברים כו ,א-ד)

שאלות

כיצד מרגיש חקלאי שצריך למסור לכוהנים את הפירות הראשונים שגידל בשדה שלו?

כל עוד היה בית המקדש קיים ,נהגו להביא את
הביכורים לירושלים כל שנה .כל אזור בארץ העלה
ביכורים בזמן אחר ,בהתאם למועד הבשלת הפרי.
בדרך כלל העלו את הביכורים לבית המקדש החל
משבועות ועד סוכות.
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לימוד בחברותא

ארכיון החגים הקיבוצי

"ביכורים מליבך"

 .1בחירת פירות הביכורים
ִישִין ה ַב ִּכ ּוּרִים?
"כ ֵּי צ ַד מַפְר ׁ
יוֹרֵד אָדָם ב ְּתו ֹך ְ ש ָׂדֵהו ּ ו ְרו ֹא ֶה תְּא ֵנ ָה ׁשֶב ִּכ ְּרָה [בכר= רואים התחלה מאוד ראשונית של פירות],
א ֶׁשְכ ּו ֹל ׁשֶב ִּכ ֵּרִ ,רמּו ֹן ׁשֶב ִּכ ֵּר,
קו ֹׁשְרו ֹ ב ְגֶמ ִי,
ו ְאוֹמ ֵר ,הֲרֵי א ֵל ּו ּ ב ִּכ ּוּרִים"...
מסכת ביכורים ג,א

"יורד אדם בתוך שדהו" – אילו פעולות עשה החקלאי עד הרגע שבו הוא רואה הבשלה של פרי?

שאלות

נסו להעריך כמה זמן עבר מאז שהחקלאי זרע או נטע את פרי אדמתו ועד לרגע שהוא רואה תוצאות?
למה חשוב שזה בשדה שלו? למה לא להביא ביכורים מפירות שגדלים פרא ,או מפירות שהוא נתקל בהם בדרך (שאינם
שייכים לאף אחד)?
"קושרו בגמי ואומר הרי אלו ביכורים" .מדוע נדרש החקלאי לסמן מראש את הפירות? למה חשוב גם לקשור חוט וגם להגיד?

זריעה

השקיה

גיזםו

קיצר
חריש

קטיף

 .2טקס העלאת הביכורים לירושלים
"ה ַקְּרוֹב ִים [לירושלים] מְב ִי א ִים הַתְּא ֵנ ִים וְה ָע ֲנָב ִים [פירות טריים לביכורים],
וְהָרְחו ֹק ִים [מירושלים] מְב ִי א ִים ג ְּרו ֹג ָרו ֹת ו ְצִמּו ּק ִים [הפירות שסומנו לביכורים מיובשים ,כדי שלא יתקלקלו
בדרך].
אשוֹ .הֶח ָל ִיל מ ַכ ֶּה [מנגן] לִפ ְנ ֵיה ֶם,
וְה ַ ּׁש ו ֹר הו ֹל ֵך ְ לִפ ְנ ֵיה ֶם ,ו ְקַרְנ ָיו מ ְצֻפּו ֹת זָה ָב ,ו ַעֲטֶרֶת ׁשֶל ז ַי ִת [זר מעלי זית] ב ְּר ֹ ׁ
ע ַד ׁשֶמּ ַג ִּי ע ִים קָרו ֹב ל ִירו ּׁשָל ָי ִם.
ה ִג ִּיעו ּ קָרו ֹב ל ִירו ּׁשָל ַי ִםׁ ,שָל ְחו ּ לִפ ְנ ֵיה ֶם [שליח שיודיע שהם בדרך] ,ו ְע ִ ּט ְרו ּ א ֶת ב ִּכ ּוּרֵיה ֶם [קשטו את הביכורים
אמּ ָנ ִיּו ֹת ׁשֶב ִּירו ּׁשָל ַי ִם [בעלי חנויות ובעלי מלאכה ירושלמים] עוֹמ ְדִים
עם צמחיה מהאיזור]  ...ו ְכ ָל ב ַּע ֲל ֵי ֻ
לִפ ְנ ֵיה ֶם [לכבודם] ו ְׁשו ֹא ֲל ִין ב ּ ִׁשְלוֹמ ָם :אַח ֵינו ּ א ַנ ְׁשֵי הַמּ ָקו ֹם פּ ְלו ֹנ ִי ,ב ָּאת ֶם ל ְׁשָלו ֹם":
מסכת ביכורים ג,ג

כל חקלאי עיבד לבד את אדמתו ,אך הבאת הביכורים נעשתה באופן קבוצתי על ידי כל חקלאי האזור ביחד.

שאלות

האם לדעתכן ולדעתכם החגיגה המשותפת מגדילה את השמחה של כל אחד מהחקלאים או מקטינה אותה?
באיזו צורה מביעים אנשי ירושלים כבוד והערכה כלפי החקלאים?
חשבו על תהלוכה או טקס שהשתתפתן והשתתפתם בו כצופות וצופים .כיצד נהוג להביע הערכה במעמד כזה?

למה חשוב לצפות בטקס אם לא משתתפים בו באופן פעיל? (חשבו ,לדוגמה ,על אירוע ספורט גדול או על הופעה)

מכון
שיטים

ארכיון החגים הקיבוצי

נספח ב'
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לימוד בחברותא

 .3זה שבועות
מילים :חמוטל בן זאב ,לחן :אמיר בנג'יו

זה שבועות שאני חולם על הלובן
זה שבועות שאני רענן ונקי
אוסף אל תוכי את הפרי הבשל ,את הירק
ועומס את הטנא שלי הפרטי
זה שבועות שאני מתפעם מן הטבע
יציר כפותיו של אדם ,תפארת בריאה
תן לי לשמור בי אביב ,ותן לי עוד רגע
כי חג בלבן תמיד עורר בי תקווה

בשפה העברית יש למילה פרי משמעויות שונות.
המשמעות המוכרת היא של פרי כמאכל ,אולם פרי
הוא גם – תוצאה של עבודה ,גמול ,שכר או רווח.
ביטויים מוכרים עם המילה פרי,
שמבטאים משמעויות אלה הם:
פרי בטן  -צאצאים
פרי הדמיון  -דבר שאינו קיים במציאות ונוצר
במחשבתו של אדם.
פרי מעללים  -גמול על התנהגות ,תוצאות המעשים.

זה שבועות שבא תמיד בזמן

פרי עט  -יצירה ,דברים בכתב.

זה חג מעליך ,חג בלבן

נשא פרי  -הביא לתוצאות טובות.

אסוף את הטוב והרבה בשירה
על מתן אהבה שיבוא עוד תורה
זה שבועות שאני מבשילה כמו שיבולת
עוטה על ראשי זרים עטורים בפריחה
וכמו ניצנים ראשונים ,יש כאן טעם וריח
של קיץ חדש ,ביכורים מליבך.

שאלות

קראו שוב את הבית האחרון .מהי ,לדעתכן ולדעתכם ,כוונת הכותבת ב"מבשילה כמו שיבולת"?
מה הכוונה ב"ביכורים מליבך"?
מהם הרמזים בשיר לכך שהמושג "ביכורים" הוא דימוי ולא ביכורים של תוצרת חקלאית?
מקובל להשתמש במונח "ביכורים" כתיאור של יצירה (ראשונה) שהושלמה .אילו ביכורים יש בטנא הפרטי שלכם?

מכון
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לימוד בחברותא

← עיינו בשני המקורות שלפניכם.
← ומצאו קווי דמיון בין עבודה חקלאית להתנהגות בחברה.

"ככה למדתי לקום מוקדם ולעמוד בזמנים,

"בשבעה שבועות ימי הספירה ,בעצם ימי

לעשות עבודה כמו שצריך בצורה מסודרת,

אסיף היבול משדותיו ,נחלץ כל אדם ממועקת

למדתי הגינות ואחריות ,להתייחס לסביבה

הדאגה לעצמו ולמשפחתו ומתעלה לחיות

בצורה מכבדת ,לא להשליך ,לא ללכלך ,לשמור

חיי העולם [הכוונה לחיים שיש בהם מחשבה

על העולם והוא ישמור עלינו .זאת הצוואה של

ורוחניות ולא רק שגרה]  .בימים שנשלמת

סבא – קודם כל חקלאות .להעביר אותה מדור

עבודת השדה ותבואה נאספת אל הגורן –

לדור בצורה הכי טובה שאפשר".

נשלמת ההכנה הנפשית והרוחנית הפנימית

מאיה רונן ,עיתון דבר

של האדם לקראת חיים של משמעות כאזרח בן
חורין בארץ ובעולם".
(אברהם אדרת,
לקט מאמרים מתוך עלון קיבוץ איילת השחר ,עמ' )172

← חשבו על קווי דמיון נוספים בין עבודה חקלאית להתנהגות בחברה.
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שמימת סיכםו

"ביכורים מליבך"

�� תעודת ביכורים אישית ��
אנחנו נמצאים לקראת סוף שנת הלימודים (ואולי גם סוף תקופת הלימודים בבית הספר היסודי),
ובתקופה זו נהוג לסכם ולהעריך את מה שעשינו.
הציעו תעודת גמר בהשראת הבאת הביכורים ,שגם הם סוף של תהליך-עבודה ארוך ומשמעותי שנשא פרי.
← בחרו תחום שחשוב לכן ולכם להעריך (לימודים ,התנהגות ,יצירתיות ,אכפתיות.)...
← מה היה הזרע של תהליך העבודה ומה היה הפרי?
← מה עזר להפרות את התהליך? מה עזר לו לצמוח ולהתפתח?
← תהליך אישי ,כמו התהליך שעובר מביא הביכורים ,יכול להיות ארוך ומפותל .לפעמים רואים התקדמות
ולפעמים השינוי אינו צפוי או אף מאכזב .חשבו על שתי תחנות משמעותיות בתהליך .מהו השינוי שהתחולל
באותו רגע? באיזה אופן השינוי קידם אתכן ואתכם בתהליך? האם הטעויות היו חלק מההתקדמות?
← באיזו מידה ההישג "נשאר בידך" (כפי שראינו בסיפור החסידי)?

שם התמליד/ה
נקודות ציון חשובות:

התקדמות בתחום:

שנשאר בידך
ההישג

