מערך שיעורים לכיתה ג'  -ביכורי קציר חיטים – חג ביכורים
חז"ל קבעו את חג השבועות בראשית הבאת ביכורי האדמה .המערך עוסק בהכרות עם מנהגי העליה לרגל והבאת
הביכורים כפי שהם מופיעים במקרא ובמשנה ,וכן בחידוש מנהג הביכורים בעידן הציוני.

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

איזו מהמילים 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)
 .3נרשום על הלוח ונבקש לסמן 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 המבשילים ראשונים .בימי קדם נהגו להביא את היבול הראשון לבית המקדש או
לכהנים .רק אחרי שהביאו את הביכורים היה אפשר להשתמש ביבול.
•

מדוע לדעתכם/ן 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 וַ יֹּאמֶ ר ,יַעֲ ֹּקבִ :מכְ ָרה כַיוֹּם אֶ ת-בְ כ ָֹּר ְתָך ,לִ י .לב וַ יֹּאמֶ ר עֵ ָשוִ ,הנֵה ָאנֹּ כִ י ה ֹּולְֵך לָמּות; וְ לָמָ ה-זֶה לִ י ,בְ כ ָֹּרה .לג וַ יֹּאמֶ ר
יַעֲ קֹּבִ ,ה ָשבְ עָ ה לִ י כַיוֹּם ,וַ י ִָשבַ ע ,לוֹּ; וַ י ְִמכֹּר אֶ ת-בְ כ ָֹּרתוֹּ ,לְ יַעֲ ֹּקב( .בראשית כ"ה)
יח וַ יֶאֱ הַ ב יַעֲ קֹּב ,אֶ תָ -רחֵ ל; וַ יֹּאמֶ ר ,אֶ עֱבָ ְדָך ֶשבַ ע ָשנִ ים ,בְ ָרחֵ ל בִ ְתָך ,הַ ְקטַ נָה ... .כג וַ י ְִהי בָ עֶ ֶרב--וַ ִי ַקח אֶ ת-לֵָאה בִ תוֹּ ,וַ יָבֵ א
ית לִ י--הֲ ֹלא
א ָֹּתּה אֵ לָיו; וַ ָיבֹּא ,אֵ לֶיהָ ... .כה וַ י ְִהי בַ ב ֶֹּקר ,וְ ִהנֵהִ -הוא לֵָאה; וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל-לָבָ ן ,מַ ה-זֹּאת עָ ִש ָ
יתנִ י .כו וַ יֹּאמֶ ר לָבָ ןֹ ,לא-יֵעָ ֶשה כֵן בִ ְמקוֹּמֵ נּו--ל ֵָתת הַ ְצ ִע ָירה ,לִ פְ נֵי הַ בְ כִ ָירה( .בראשית כט)
בְ ָרחֵ ל עָ בַ ְד ִתי ִעמָ ְך ,וְ לָמָ ה ִר ִמ ָ
ה ּומֵ ת כָל-בְ כוֹּר ,בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִםִ --מבְ כוֹּר פַ ְרעֹּה הַ י ֵֹּשב עַ ל-כִ ְסאוֹּ ,עַ ד בְ כוֹּר הַ ִשפְ חָ ה אֲ ֶשר ַאחַ ר הָ ֵרחָ יִם; וְ כֹּל ,בְ כוֹּר בְ הֵ מָ ה.
(שמות י"א)

שיעור  – 2ביכורי קציר חיטים – חג שבועות וביכורים
מטרה – הכרת הקשר בין חג השבועות לראשית הביכורים.
מהלך (לימוד טקסטים ,לצד שאלות הבנה ועמדה)
שמות לד ,כב
ָאסיף ְתקּופַ ת הַ ָשנָה
כּורי ְק ִציר ִח ִטים וְ חַ ג הָ ִ
וְ חַ ג ָש ֻבעֹּת ַתעֲ ֶשה לְ ָך בִ ֵ
•

אילו ביכורים מביאים בחג שבועות על פי הפסוק?

•

מדוע דווקא ביכורים אלו?

ויקרא כג ,טו-יז
ּוספַ ְר ֶתם ָלכֶם ִממָ חֳ ַרת הַ ַשבָ ת ִמיוֹּם הֲ בִ יאֲ כֶם אֶ ת עֹּמֶ ר הַ ְתנּופָ ה ֶשבַ ע ַשבָ תוֹּת ְת ִמימֹּ ת ִת ְהיֶינָה :עַ ד ִממָ חֳ ַרת הַ ַשבָ ת
ְ
יעת ִת ְספְ רּו חֲ ִמ ִשים יוֹּם וְ ִה ְק ַרבְ ֶתם ִמנְ חָ ה חֲ ָד ָשה לַיהֹּוָ הִ :ממו ְֹּשב ֵֹּתיכֶם ָתבִ יּאּו לֶחֶ ם ְתנּופָ ה ְש ַתיִם ְשנֵי עֶ ְשרֹּנִ ים
הַ ְשבִ ִ
כּורים ַליהֹּוָ ה.
ֹּסלֶת ִת ְהיֶינָה חָ מֵ ץ ֵתָאפֶ ינָה בִ ִ
•

לפי פסוקים אלו – מה מביאים כביכורים?

•

מדוע 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
אשית כָל פְ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשר
ָארץ אֲ ֶשר ְיהֹּוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך נֹּ ֵתן לְ ָך נַחֲ לָה וִ ִיר ְש ָתּה וְ י ַָשבְ ָת בָ ּה( :ב) וְ ל ַָק ְח ָת מֵ ֵר ִ
(א) וְ הָ יָה כִ י ָתבוֹּא אֶ ל הָ ֶ
את אֶ ל
ַאר ְצָך אֲ ֶשר ְיהֹּוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך נֹּ ֵתן לְָך וְ ַש ְמ ָת בַ טֶ נֶא וְ הָ לַכְ ָת אֶ ל הַ מָ קוֹּם אֲ ֶשר יִבְ חַ ר ְיהֹּוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך לְ ַשכֵן ְשמ ֹּו ָשם( :ג) ּובָ ָ
ָתבִ יא מֵ ְ
ָארץ אֲ ֶשר נִ ְשבַ ע ְיהֹּוָ ה לַאֲ ב ֵֹּתינּו ל ֶָתת לָנּו:
אתי אֶ ל הָ ֶ
הַ כֹּהֵ ן אֲ ֶשר י ְִהיֶה בַ י ִָמים הָ הֵ ם וְ ָאמַ ְר ָת אֵ לָיו ִהג ְַד ִתי הַ יוֹּם ַל ְיהֹּוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך כִ י בָ ִ
(ד) וְ ל ַָקח הַ כֹּהֵ ן הַ טֶ נֶא ִמיָדֶ ָך וְ ִהנִ יח ֹּו לִ פְ נֵי ִמזְ בַ ח ְיהֹּוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך:
ית וְ ָאמַ ְר ָת לִ פְ נֵי ְיהֹּוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך אֲ ַר ִמי אֹּבֵ ד ָאבִ י וַ י ֵֶרד ִמ ְצ ַריְמָ ה וַ ָיגָר ָשם בִ ְמ ֵתי ְמעָ ט וַ י ְִהי ָשם לְ גוֹּי גָדוֹּל עָ צּום וָ ָרב( :ו) וַ י ֵָרעּו
(ה) וְ עָ נִ ָ
א ָֹּתנּו הַ ִמ ְצ ִרים וַ יְעַ נּונּו וַ י ְִתנּו עָ לֵינּו עֲ ב ָֹּדה ָק ָשה( :ז) וַ נִ ְצעַ ק אֶ ל ְיהֹּוָ ה אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֵֹּתינּו וַ י ְִשמַ ע ְיהֹּוָ ה אֶ ת ֹּקלֵנּו וַ י ְַרא אֶ ת עָ נְ יֵנּו וְ אֶ ת
עֲ מָ לֵנּו וְ אֶ ת לַחֲ צֵ נּו( :ח) וַ יו ִֹּצאֵ נּו ְי ֹּה וָ ה ִמ ִמ ְצ ַריִם בְ יָד חֲ ז ָָקה ּובִ זְ רֹּעַ נְ טּויָה ּובְ מֹּ ָרא ָגדֹּל ּובְ ֹּאתוֹּת ּובְ מֹּ פְ ִתים:
אשית פְ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשר
אתי אֶ ת ֵר ִ
ָארץ הַ זֹּאת אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְּודבָ ש( :י) וְ עַ ָתה ִהנֵה הֵ בֵ ִ
(ט) וַ יְבִ אֵ נּו אֶ ל הַ מָ קוֹּם הַ זֶה וַ י ִֶתן לָנּו אֶ ת הָ ֶ
ית לִ פְ נֵי ְיהֹּוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך( :יא) וְ ָשמַ ְח ָת בְ כָל הַ טוֹּב אֲ ֶשר ָנ ַתן לְ ָך ְיהֹּוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך
נ ַָת ָתה לִ י ְיהֹּוָ ה וְ ִהנ ְַחת ֹּו לִ פְ נֵי ְיהֹּוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך וְ ִה ְש ַתחֲ וִ ָ
יתָך אַ ָתה וְ הַ לֵוִ י וְ הַ גֵר אֲ ֶשר בְ ִק ְרבֶ ָך:
ּולְ בֵ ֶ
•

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 וכיצד 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 שבִ כְ ָ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.
וְ לַמַ ְשכִ ים 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 לירושליםָ ,שלְ חּו 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
שמַ ְח ָת אויבַ י לי" (תהלים ל).
יתנִ י ולא ִ ֹּ
לעזרה .הגיע לעזרה ודיברו הלויים בשיר" :ארוממך ה' כי ִדלִ ָ

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? מדוע?

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.

•
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