
ּ כַּאֲׁשֶר ְָׂראֵל וְאֵת הָאֲָדמָה אֲׁשֶר נַָתּתָה לָנו ָמַיִם וּבֵָרךְ אֶת-ַעּמְךָ אֶת-יִש  "הַׁשְִקיפָה מִּמְעוֹן ָקְדׁשְךָ מִן-הַׁשּ
ּ אֶֶרץ זָבַת ָחלָב וְּדבָׁש" נִׁשְבְַּעּתָ לַאֲבֵֹתינו

 דברים כ"ו  ט"ו 

רקע: הביכורים הם הפירות הראשונים של השנה שהבשילו לחקלאים. את הפירות הללו אנו מצווים
להעלות לבית המקדש ולתת מתנה  לכהנים. בדף זה נלמד על איזה פירות יש את מצוות הביכורים מתי

בשנה התחילו להעלות את הביכורים לירושלים.
עבודה מהנה

 
1.  במילה ביכורים יש את השורש ב.כ.ר – שהוא נמצא גם במילה בכור. בספר בראשית פרק

כ"ה  אנו פוגשים את סיפור מכירת הבכורה בין עשו ליעקב. " לא ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב  ִמְכָרה ַכּיֹום
ֶאת-ְּבֹכָרְת� ִלי.  לב ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ִהֵּנה ָאֹנִכי הֹוֵל� ָלמּות ְוָלָּמה-ֶּזה ִלי ְּבֹכָרה.  לג ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ִהָּׁשְבָעה
ִּלי ַּכּיֹום ַוִּיָּׁשַבע לֹו ַוִּיְמּכֹר ֶאת-ְּבֹכָרתֹו ְלַיֲעֹקב."  מי הוא הבכר במשפחה??__________________

 
2. קראו את הפסוקים מספר שמות פרק ל"ד  : כב "ְוַחג ָׁשֻבֹעת ַּתֲעֶׂשה ְל�, ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים;

ְוַחג, ָהָאִסיף--ְּתקּוַפת, ַהָּׁשָנה.  כג ָׁש�ׁש ְּפָעִמים, ַּבָּׁשָנה--ֵיָרֶאה, ָּכל-ְזכּוְר�, ֶאת-ְּפֵני ָהָאֹדן ְיהָוה, ֱא�ֵהי
ִיְׂשָרֵאל.........ֵראִׁשית, ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְת�, ָּתִביא, ֵּבית ְיהָוה ֱא�ֶהי�...."

כתבו במילים שלכם,  לפי הפסוקים בספר שמות, איזה סוג של ביכורים צריך להביא בשבועות?
____________ ועד איזה חג מביאים את הביכורים? _______ומה הכוונה ראשית בכורי

אדמתך? ___________________
3. קראו את הפסוקים מספר ויקרא פרק כ"ג  "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל-ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר.  ַּדֵּבר ֶאל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי-ָתֹבאּו ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ּוְקַצְרֶּתם ֶאת-ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת-ֹעֶמר

ֵראִׁשית ְקִציְרֶכם ֶאל-ַהּכֵֹהן.   ְוֵהִניף ֶאת-ָהֹעֶמר ִלְפֵני ה' ִלְרֹצְנֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ְיִניֶפּנּו ַהּכֵֹהן.....  
 ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת-ֹעֶמר ַהְּתנּוָפה  ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמיֹמת ִּתְהֶייָנה.  
 ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלה'.   ִמּמֹוְׁשֹבֵתיֶכם

ָּתִבי�ּו ֶלֶחם ְּתנּוָפה ְׁשַּתִים ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ִּתְהֶייָנה ָחֵמץ ֵּתָאֶפיָנה  ִּבּכּוִרים ַלה' "
מה עושה הכהן עם העומרים שקיבל? ________________ כמה ימים צריך לספור עד הקרבת

הקורבן? ____________ לאחר הקרבת הקורבן של שתי הלחם בשבועות מותר להשתמש
ב_____________ לאפיית לחם. 

 
 

דף לימוד לשבועות
הבאת הביכורים – יסודי צעירים

 



4. בדברים פרק כ"ו  פסוקים א- ט מראים לנו הפסוקים את טקס הבאת הביכורים

"ְוָהָיה ִּכי-ָתבֹוא ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ְל� ַנֲחָלה ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה.   ְוָלַקְחָּת
ֵמֵראִׁשית ָּכל-ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצ� ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ָל� ְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא
ְוָהַלְכָּת ֶאל-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱא�ֶהי� ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם.   ּוָבאָת ֶאל-ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר ִיְהֶיה
ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַלה' ֱא�ֶהי� ִּכי-ָבאִתי ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה'
ַלֲאֹבֵתינּו ָלֶתת ָלנּו.  ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶד� ְוִהִּניחֹו ִלְפֵני ִמְזַּבח ה' ֱא�ֶהי�......  ַוְיִבֵאנּו

ֶאל-ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן-ָלנּו ֶאת-ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש"
מהפסוקים אנחנו לומדים שאת מצוות הביכורים אפשר לקיים רק
בארץ___________ כחלק ממצוות התלויות בארץ. את הפירות יש לשים

בתוך____________ ולהביא לכהן אשר נמצא ב_______ ______
הפירות שמבאים הם פירות שנישתבחה בהן א"י לומדים זאת מהמילים בפסוק ט'

 "__________ ________ __________ ________"
 
 

5. לפי רוב המפרשים הפירות שמביאים הם משבעת המינים כתבו מה הם שבעת
הפרות (אם אינכם זוכרים פתחו בספר דברים ח' ח' _________,__________,

___________, _____________, _______ , _____ ,________
 
 
 

מה למדנו?? (העזרו במילים בתרמילון)
מביאים את הפרי הראשון הנקרא  _____________ התבואה והפירות לכהן שנמצא
_______ ___________. בין חג __________ לחג _________. בתקופת הקיץ
תקופה בה מבשילים הפירות שהם ____________ ___________. התבואה
הראשונה שמבאים הם העומרים (שעורה וחיטה) והחל מחג השבועות ניתן לאפות

_______ מהתבואה החדשה. 
 

סוכות, בבית המקדש, שבועות, ראשית, לחם , שבעת המינים. 
 


