חג הביכורים
חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים הנזכרות במקרא" :את חג המצות תשמור .שבעת ימים
תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב ,כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם .וחג
הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסיף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה"
(שמות כ"ג ,טו-טז)

פעילות יצירה
הביכורים שלי
נחשוב 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.
כעת ,נכין סל ביכורים בשיטת שתי וערב :חותכים רצועות של נייר 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 .נכתוב את הביכורים שלנו (דברים חדשים ,יצירות וכו) על דפים
קטנים (אפשר בצורה של פירות) ונכניס לסל הביכורים.
אגדה על שבעת המינים
כשברא אלוהים ,ביום השלישי ,את העצים ,ביקש לשמוע באיזו ארץ יבחרו לצמוח בה ולהפריחה.
אמר הארז:
אני בוחר בהרי הלבנון המתנשאים בהוד ,ואני בקומתי הזקופה ,אפאר את ראשם.
אמר עץ המנגו:
טע אותו בארץ הודו החמה ,שם יעריצוני התושבים ,ועל פרחי יכתבו שירים.
אמר עץ האקליפטוס:
טענו בין הביצות ,איבש אותן ,אשפר את איכות האויר והאנשים יודו לי.
וכך ,עץ אחר עץ ביקשו להם ארץ כטעמם ,לנוחיותם ולכבודם.
רק קבוצת עצים ושיחים קטנה ,עמדה בפינה ,לא נדחקה ולא השמיעה תביעותיה.
היו אלו הזית ,התאנה ,התמר ,הרימון ,הגפן ,החיטה והשעורה.
ואתם? שאל אלוהים ,אין אתם מבקשים לעצמכם כבוד ,יקר ,ושירי תהילה?
לאחר דממה ,אזר הזית עוז בנפשו ואמר בקול שקט:
"אם נא מצאנו חן בעיניך ,ואם הדבר טוב לפניך ,יותן לנו חבל ארץ קטן וצחיח .בקשתנו היא כי
יותן לנו לעזור לעם ישראל להפריח את שממות ארצו ,לכסות את השדות בחיטה ושעורה ,את
ההרים והעמקים בעצים ירוקים כדי שבני ישראל יאכלו ויחסו בצלנו וישכנו לבטח על אדמתם.

חייך אליהם הקדוש ברוך הוא ואמר להם באהבה גדולה:
"יען לא ביקשתם לכם פאר והדר ,וכל רצונכם אינו אלא להביא ברכה על עמי ישראל לתת לו
אוכל לשובע וצל לחסות בו ,אף אני אתן לכם מברכתי ופיארתם את הרי ארצי ואת עמקיה,
והייתם לשם ולברכה בעיני כל רואיכם .השתבחו בארץ ישראל ותשתבח ארץ ישראל בכם,
וישבתם לבטח בארץ עד אחרית הימים"
על פי אליעזר טירקל
שבעת המינים:
מה אנחנו יודעים על שבעת המינים?
איך הם נראים ?
מה הטעם שלהם ?
מה אפשר להכין מהם ?
כעת נחשוב 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).

