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לו הייתם משתתפים בטקס הבאת
ביכורים ,מה הייתם מביאים השנה?

ּכּורים
ו' ְּב ִסיוָ ן – ַחג ַה ִּב ִ
ּכּורי ַא ְד ָמ ְתָך
אׁשית ִּב ֵ
ֵר ִ
ֹלהיָך
ָּת ִביא ֵּבית יְ הוָ ה ֱא ֶ

לחג שבועות שמות רבים" :חג הקציר"" ,חג הביכורים"" ,עצרת"" ,חג מתן תורתנו" .כל
שם מגלם בתוכו ערכים והיבטים שונים.
בשיעור זה נעסוק בהיבטיו החקלאיים של החג; בעזרתם נלמד על זיקת העם לארצו.
חג הקציר המקראי היה אחד משלושת הרגלים שבהם נהגו לעלות לבית המקדש .בתקופת
המקרא היה שבועות חג חקלאי אשר סימן את סיום עונת הקציר .תקופת הקציר החלה
בפסח עם "הנפת העומר" ועם תחילת ספירת ימי הקציר והסתיימה בחג שבועות עם הבאת
קרבן "שתי הלחם" לבית המקדש.
החג מוכר גם כ"חג הביכורים" ,כיוון שהוא מציין את תחילת עונת הביכורים ,התקופה שבה
חקלאי ארץ ישראל היו מביאים לירושלים פירות ראשונים של שבעת המינים .מחג שבועות,
עם סיום הקציר ,היה אפשר להביא חיטה ושעורה; ועונת הביכורים נמשכה עד "חג האסיף"
של הפירות ,הוא חג סוכות .חכמים האריכו את העונה עד חנוכה בגלל הזית שמבשיל רק
בחודשי הסתיו.
קראו את המקורות הבאים כדי לגלות כיצד הפך החג המקראי לחגה של הציונות
החלוצית.

ביאין תאנים וענבים ,והרחוקים מביאין גרוגרות (תאנים
הקרובים מ
צימוקים .והשור הולך לפניהם ,וקרניו מצופות זהב ,ועטרה
מיובשות) ו
בראשו; והחליל מכה לפניהם ,עד שהן מגיעין קרוב לירושלים.
(זר) של זית
רושלים ,שלחו לפניהם ,ועטרו את ביכוריהן .והפחות והסגנים
הגיעו קרוב לי
לקראתם; לפי כבוד הנכנסין ,היו יוצאין .וכל בעלי אומנייות
והגזברין יוצאין
מדין לפניהם ,ושואלין בשלומן ,אחינו אנשי מקום פלוני,
שבירושלים עו
באתם בשלום.
(מסכת ביכורים ,פרק ג ,משנה ג)
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ַסּלֵ ינּו ַעל ּכְ ֵת ֵפינּו
מילים :לוין קיפניס
לחן :ידידיה אדמון
ַסּלֵ ינּו ַעל ּכְ ֵת ֵפינּו,

ּפּוחים,
ְּת ֵאנִ יםְּ ,ת ֵאנִ יםַּ ,ת ִ

טּורים;
אׁשינּו ֲע ִ
ָר ֵ

ּוׁש ֵק ִדים –
ֲענָ ִביםֲ ,ענָ ִבים ְ

ִמ ְּקצֹות ָה ָא ֶרץ ָּבאנּו,

ַּפּנּו ֶּד ֶרְך לָ נּו,

ּכּורים.
ֵה ֵבאנּו ִּב ִ

ּכּורים ִא ָּתנּו,
ִּב ִ
ַהְךַ ,הְךַ ,הְך ַּבּתֹףַ ,חּלֵ ל ֶּב ָחלִ יל!

יהּודהִ ,מּש ְֹׁומרֹון,
יהּודהִ ,מ ָ
ִמ ָ
ִמן ָה ֵע ֶמקִ ,מן ָה ֵע ֶמק וְ ַהּגָ לִ יל –

ַמה ּטֹבּו ַמ ְעּגָ לֵ ינּו,

ַּפּנּו ֶּד ֶרְך לָ נּו,

ּטּורים!
ַמה ּיָ פּו ַה ִ

ּכּורים ִא ָּתנּו,
ִּב ִ

זִ ְמ ַרת ָה ָא ֶרץ לָ נּו,

ַהְךַ ,הְךַ ,הְך ַּבּתֹףַ ,חּלֵ ל ֶּב ָחלִ יל!

ּכּורים.
ֵה ֵבאנּו ִּב ִ

ָׂש ֵדינּו וְ גַ ּנֵ ינּו
ִה ְב ִׁשילּו יְ בּולִ ים,

ִמּגֹולָ ןִ ,מּגֹולָ ן ִמ ָּב ָׁשן,

ׁשֹותינּו
ּכְ ָר ֵמינּוִ ,מ ְק ֵ

ִמן ַהּנֶ גֶ בִ ,מן ַהּנֶ גֶ ב וְ ַהּיַ ְר ֵּדן!

ִּבּכְ רּו ְּפ ִרי ִהּלּולִ ים.

ַּפּנּו ֶּד ֶרְך לָ נּו,
ּכּורים ִא ָּתנּו,
ִּב ִ
ַהְךַ ,הְךַ ,הְך ַּבּתֹףַ ,חּלֵ ל ֶּב ָחלִ יל!

הבאת

רתמנו את השוורים ויצאנו לחרוש [ ]...היה זה
ר' יהושע שטמפפר ,אשר בתפסֹו במחרשה
נתרגש ופרץ בבכי ,ויאמר בערך כך" :אשרינו
שזכינו לכך ,היותנו מהלכים אחרי התלם
הראשון שחורשת מחרשה יהודית בארץ
הנביאים ,לאחר שנעדרנו מארץ אבותנו משך
הגלות הארוכה .ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו
לזמן הזה".

ביכורים למקדש

(מתוך הספר "התלם הראשון" מאת יהודה ראב ,מוסד
ביאליק ,הספרייה הציונית ,ההסתדרות הציונית תשמ"ח).
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"השוני ה
עקרוני" בין מעמד הביכורים
במקרא ל
זה שבהתיישבות היה ש"עובד
האדמה
בימי המקרא הביא את ביכוריו
אל בית
המקדש כדי לחלות את פני
אלוהיו ו
לבטא את אמונתו המוחלטת
בו; ואילו
איש ההתיישבות העובדת
הרים את
תרומתו לבניין הארץ ,שבעיניו
היתה
המשימה הלאומית של הדור".

(בארי צימרמן" ,
שבועות" ,זמן יהודי חדש :תרבות
יהודית בעידן חי
לוני (מבט אנציקלופדי) ,כרך ד,
הוצאת כתר ,עמ' )418

עובדי הלול בחג שבועות ,באדיבות ארכיון כפר מסריק

ְׁש ֵאלֹות לְ ִדּיּון ּולְ ַמ ְח ָׁש ָבה
א .ערכו השוואה בין החג המקראי לחג הציוני שהתפתח בהשראתו
והתייחסו לנקודות האלה:
•הביכורים המובאים
•הדרך שבה מביאים את הביכורים
•המקום שאליו מביאים את הביכורים
•מטרת הבאת הביכורים
ב .מדוע אימצו החלוצים את החג המקראי? אילו מסרים ערכיים ביקשו
להעביר באמצעותו?
ג .הסבירו את דבריו של ר' יהושע שטמפפר" ,אשרינו שזכינו לכך,
היותנו מהלכים אחרי התלם הראשון שחורשת מחרשה יהודית בארץ
הנביאים ,לאחר שנעדרנו מארץ אבותינו משך הגלות הארוכה" .מה
מלמדים דבריו על רגשותיו כלפי ארץ ישראל?
ד .כיום ,כשרוב העם היהודי היושב בארצו אינו עוסק בחקלאות ,כיצד
ניתן לשקף את זיקת העם לארצו בחג השבועות? חשבו על רעיונות
יצירתיים והציגו אותם לפני תלמידי הכיתה.

יֹו ְצ ִאים לַ ֶּד ֶרְך

"פרי גני הנה הבאתי מ
על בסיס טקס הביכורים המק
ראי
ו
הפי
תוח
הצי
וני
ש
לו,
ח
שבו
על
ב
יכורים משלכם ,פרי
עמלכם משנת הלימודים הזאת.
הב
יכו
רים
יכו
לים
להי
ות
מו
חש
יים
או לבטא רעיונות
ותובנות שרכשתם במהלך הש
נה.
ה
אם
פרי
ע
מל
כם
ק
שור
לא
רץ
י
שראל או לחברה
הישראלית? האם אתם חשים ר
צון
ל
הוד
ות
על
יו?
למי
מו
פנ
ית
הה
ודיה? נסו ליצור
ביכורים סמליים משל
כם והציגו אותם לפני תלמידי הכיתה.
לוא הטנא רב פאר" (שמואל בס)
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