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 ביכורים
ִרי ָהֲאָדָמה...     וְַשְׂמָתּ בֶַטּנֶא... )דברים כו, ב( ית כָּל פְּ וְלַָקחְָתּ ֵמֵראִשׁ

הבאת  במצות  פותחת  הפרשה  השנה.  ראש  לפני  שבתות  שתי  הכנסת  בבית  נקראת  תבוא  כי  פרשת 

הביכורים למקדש וממשיכה במעמד הברכה והקללה. בפרשה פסוקים רבים העוסקים 

בתוכחה, ועל כן היא מכונה: “פרשת התוכחה הגדולה”.

מצות הביכורים
הראשונים  היבולים  על  חלה  הביכורים  מצות 

מצוה  הביכורים  פירות  את  המינים.  משבעת 

להעלות לבית המקדש ולתת לכוהנים. הבאת 

)שבועות(  הקציר  בחג  מתחילה  הביכורים 

ומסתיימת בעיקר בסוף חג האסיף )סוכות(.

הביכורים  הבאת  שמצות  לילדים  לספר  נוכל 

המקדש  שבית  בזמן  המינים  שבעת  על  חלה 

קיים.

אפשר לצייר או לשיר עם הילדים את הפסוק 

בקודר  המצורף  המינים  שבעת  של  המולחן 

)ברקוד(.

הביכורים  הבאת  מצות  לדעתכם  מדוע   
חלה דווקא על פירות שבעת המינים?

חג הביכורים 1943, ארכיון גן שמואל, מתוך אתר פיקיויקי

“וְלַָקְחָתּ ֵמֵראִשׁית
ִרי ָהֲאָדָמה” כָּל ְפּ

הביכורים הם הפירות הראשונים שמבשילים. 

כמו  הוא  העץ  על  שמבשיל  הראשון  הפרי 

הילד הראשון שנולד למשפחה.

מסתתרת  ביכורים  שבמילה  להסביר  נוכל 

מילדי  מי  לשאול  אפשר  בכור.  המילה 

הילדים  שאר  של  מקומם  ומהו  בכור  הגן 

במשפחה.

המבשיל  הראשון  בפרי  שמבחינים  מהרגע 

הביכורים  למצות  לקטיפתו  ועד  העץ  על 

על  מבשילים  זה  זמן  במהלך  רב,  זמן  עובר 

העץ עוד פירות.

איך אפשר לזהות מי היה הפרי הראשון 
הרי  הביכורים?  למצות  המיועד  שהבשיל, 

כל הפירות דומים זה לזה!
נוכל  הילדים  הצעות  את  שנשמע  לאחר 

בזמן  הפירות  את  לסמן  נהגו  כיצד  לספר 

במשנה  כמסופר  קיים,  היה  המקדש  שבית 

)ביכורים ג, א(: “יורד אדם בתוך שדהו ורואה 

תאנה שביכרה, אשכול שביכר, רימון שביכר 

– קושרו בגמי ואומר: ‘הרי אלו ביכורים!’”.

כי תבוא

לגננות
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פרשה על המפה
לעטר  הילדים  יוכלו  בגן  הלימוד  בעקבות 

דרך  את  בו  ולצייר  השבועי  המעמד  את 

המעמד  העץ.  על  המבכירים  הפירות  סימון 

בני המשפחה  בביתם את  יסייע להם לשתף 

בפעילות בגן.

 ביכורים
ִרי ָהֲאָדָמה...     וְַשְׂמָתּ בֶַטּנֶא... )דברים כו, ב( ית כָּל פְּ שיר: “שבעת וְלַָקחְָתּ ֵמֵראִשׁ

המינים”, אריאלה 
סביר

 חוגגים שבועות בגן הילדים, ארכיון קריית אונו, מתוך אתר פיקיויקי

שיר: “סלינו 
על כתפינו”

פרשת כי תבוא

פרשת כי תבוא
הורים יקרים!

“ְוָלַקְחּת ֵמֵראִשׁית ּכל ּפִרי ָהֲאָדָמה״ )דברים כו, ב(

השבת אנו קוראים בבית הכנסת את פרשת כי תבוא. הפרשה פותחת במצות הבאת 

הביכורים למקדש. מצות הביכורים  חלה על היבולים הראשונים בשנה משבעת 

המינים. את הפירות שביכרו והבשילו ראשונים היו מביאים לבית המקדש.

באמצעות המעמד השבועי שעיטרו ילדיכם, הם יוכלו להיזכר בפעילות בגן ולחלוק 

את חוויותיהם סביב שולחן השבת.

שבת שלום!

נֶא... וּבָאָת  “וַשְׂמָתּ בֶַטּ
ֵֹּהן” ֶאל ַהכ

אפשר להסביר לילדים שהמילה טנא היא 

או  לצייר  נוכל  סל.  למילה  נרדפת  מילה 

להכין עם הילדים סלסילות ממגוון חומרים 

המינים  שבעת  את  יניחו  ובתוכן  רבים, 

שיציירו או יכיירו בחמר או פלסטלינה.

כי תבוא


