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חג השבועות שחלף
בנג'יו, חברנו ממשקי עמק בית שאן, מפרט את המשמעויות של חג השבועות ומקיש גם על המזון הגס 

והזנת בעלי החיים בארץ ישראל

חג השבועות

י שמע על גשם בשבועות? מי שמע על גשם באמצע מאי? אכן, השנה מ
החורף היה די הפכפך והמושג "גשם בעתו" לא ממש תאם לרצון של 
"גשם בעתנו". קציר החיטה בעמק בעיצומו והאסמים מתמלאים. הדיווחים 
מצביעים על יבולים טובים ואיכותיים. נכון לעכשיו מחיר הלינקג' )מחיר 
עבור חיטת מאכל בישראל, המתבסס על מספר דגימות של מחיר החיטה 
בבורסת קנזס, בימי רביעי של חודש מאי ועוד תוספות עבור הובלה ימית 
וכדומה( סביר בהחלט וכנראה שלא יהיה צורך להסתמך על "הגנות המחיר" 

שנעשו לפני חודשים אחדים. 
חג השבועות, הוא חג שבא בתום שבעה שבועות, חג עם שבעה שמות, חג 
שנאמר  כל  מצוין.  אינו  שמועדו  מהתורה  היחיד  החג  הוא  בלבן. שבועות 
הוא "ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹת ִּתְסָּפר ָלְך ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה ָּתֵחל ִלְסּפֹר ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות" 
עֶֹמר  ֶאת  ֲהִביֲאֶכם  ִמּיֹום  ַהַּׁשָּבת  ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  "ּוְסַפְרֶּתם  וגם   )9 טז,  )דברים, 
ִּתְסְּפרּו  ַהְּׁשִביִעת  ַהַּׁשָּבת  ִמָּמֳחַרת  ַעד  ִּתְהֶייָנה  ְּתִמימֹת  ַׁשָּבתֹות  ֶׁשַבע  ַהְּתנּוָפה 
ֲחִמִּׁשים יֹום" )ויקרא, כג, 16-15( הכוונה היא לתחילת קציר השעורים, אך 
בין הפרושים והצדוקים, התגלעה מחלוקת אם המילה "שבת" כוונתה לחג 
הראשון של פסח, או לשבת "של ממש", החלה בסמיכות לפסח. בסופו של 

דבר נקבע כי מדובר ביום טוב הראשון של פסח.
לו חול מועד משלו,  היחיד משלושת הרגלים שאין  גם החג  הוא  שבועות 
חלק מהחכמים מסבירים זאת בכך, שיש לו "חול מועד" ארוך משלו )זמן 
ספירת העומר שבין פסח לבין החג עצמו(. לפי הסבר אחר, המתאים יותר 
לנו החקלאים, העבודה הרבה שנדרשה בעונת הקציר לא איפשרה לקבוע 

ימי חופשה נוספים בעיצומה.

חז"ל גורסים כי שבעה השבועות שבין פסח לשבועות, הנם תקופת הכנה 
לקבלת התורה. יציאת מצרים נועדה הלוא למטרה אחת בלבד, הקמת ברית 
בין ישראל לאלוהים ששיאה קבלת עשרת הדיברות, העקרונות המוסריים 

שלאורם אמור העם הנבחר לחיות. 
בתקופת המקדש, עיקר החג היה הבאת ביכורים, אך ורק משבעת המינים 
גידולים המוזכרים  מיני  ישראל. שבעה  פירות שנשתבחה בהם ארץ  שהם 
בספר דברים בתיאור הפוריות החקלאית שתניב ארץ ישראל: "ִּכי ה' ֱאֹלֶהיָך 
ֶאֶרץ  ּוָבָהר,  ַּבִּבְקָעה  יְֹצִאים  ּוְתהֹמֹת  ֲעָינֹת  ָמִים  ַנֲחֵלי  ֶאֶרץ  ֶאֶרץ טֹוָבה  ֶאל  ְמִביֲאָך 
ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש" )דברים ח, 8-7(. הדבש  ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה  ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה 
)בתוספת  מפיקים את דבש תמרים  בפסוק משמעו תמר, שממנו  המוזכר 

טונות של סוכר...(.
מתמרים  לא  המינים,  משבעת  חוץ  ביכורים  מביאין  "אין  כי:  נקבע  במשנה 
ולא מזיתי שמן שאינן מן המובחר" )משנה,  ולא מפירות שבעמקים  שבהרים 
ולמשובחים  לטובים  נחשבו  המינים  שבעת  ג'(.  משנה  א'  פרק  בכורים, 
גידולי  שהם  ושעורה,  חיטה  קבוצות:  לשתי  ומתחלקים  הארץ  שביבול 
תבואה חד שנתיים, וחמישה מינים נוספים, שהם פרי עץ. המינים מופיעים 
מפאת  המקדימה  החיטה  למעט  בטבע,  הבשלתם  סדר  פי  על  במקורות 
)כנראה שרק אצלנו  יותר  חשיבותה את השעורה המבשילה מעט מוקדם 
הלחם חשוב יותר מהבירה...(. שבעת המינים נחשבים לגידולי בעל, שאינם 
נזקקים להשקיה מלאכותית ומסתפקים במי גשמים. ייתכן וזו הסיבה לכך 

שהמקרא בחר דווקא בהם כמיטב תוצרת הארץ.

ציינתי שהביכורים שהובאו לבית המקדש היו רק משבעת המינים, אבל אם 
נחקור את מועדי ההבשלה של שבעת המינים צפויה לנו איזו שהיא בעיה 
עם הנחה זו. הרי במועד חג הביכורים לא כל שבעת המינים בשלים ומוכנים 
למשלוח כביכורים לכהני בית המקדש. ולכן נראה שביכורי שבעת המינים 
לחמים  הביאו  ושעורה  חיטה  במקום  המינים.  שבעת  תוצרי  למעשה  היו 
ומאפים, הגפן והרימון הומרו ביינות, מהענבים היו מביאים גם צימוקים, 
התאנה היתה דבלה יבשה, הזית שמן והתמר סילן. "הקרובים מביאין תאנים 
וענבים, והרחוקים מביאין גרוגרות וצימוקים" )משנה, בכורים, פרק ג' משנה 

ג'(. גרוגרות=דבלים.
התרשים הבא עוזר לשייך כל מין לתקופת ההבשלה שלו על פני לוח השנה. 
הוא  גזר  לוח  גזר".  ב"לוח  שמוזכר  כפי  השנה  עונות  לוח  את  גם  הוספתי 
כתובת עתיקה שחרוטה על לוח קטן עשוי אבן גיר והוא נמצא בחפירות תל 
גזר ע"י החופר הבריטי, רוברט סטיוארט מקליסטר בשנת 1908. על לוח גזר  חג השבועות בנווה אור
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חרוטות בכתב העברי הקדום, עבודות חקלאיות המתבצעות לאורך השנה, 
ונראה ששימש כלוח שנה חקלאי.

למיניהם  הירק  ועשבי  תבואות  קציר  של  התקופה  הוא  פשת  עצד  ירח 
את  להוסיף  היא  עצד-פשת  לעונת  הפתרון  לבע"ח.  גס  כמזון  המיועדים 
המזון הגס לשבעת )שמונת( המינים... ֶאֶרץ ִחָּטה ְׂשעָֹרה ּומזון גס ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה 

ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש...
בשבעת  הנכללים  הפירות  של  הקטיף  לפעולות  דווקא  כי  לראות  מעניין 
עודרים  שהיו  "פועלין  הבבלי:  בתלמוד  עוד  ייחודיים.  שמות  ניתנו  המינים 
בתאנים וגודרים בתמרים ובוצרים בענבים ומוסקין בזיתים" )בבלי, בבא מציעא 
פ"ט, ע"ב(. "קמה לקצור, ענבים לבצור, תמרים לגדור, זיתים למסוק" )בבלי, בבא 
לשער  יכול  אני  אולם  מיוחדת,  סיבה  לכך  מצאתי  לא  ע"א(.  ל"ט,  מציעא, 

שכאשר פרי מסויים נקטף שלא רק למטרת מאכל באופן ישיר, אלא גם לעיבוד 
ייחודית  למילה  העברית,  בלשון  הכבוד,  את  קיבל  הוא  אחר,  מוצר  ולהכנת 
מקומות  שמתי לב שבמספר  הנושא  בלימוד  כי  אם  הקטיף.  לתהליך  משלו 
מציינים שגם קטיף בננות נקרא "גדיד", וככל הידוע לי הבננה לא עוברת איזה 

תהליך עיבוד שיוצא ממנה איזה מוצר להיט )חוץ מ"גרבר בננות"(.

ולסיכום נושא שבעת המינים, מאחר והארכתי הפעם במלל לא נשאר לי 
בתיאור  פעמיים  מופיעה  "ארץ"  המילה  מדוע  השאלה  על  לענות  מקום 
ּוְדָבׁש".  ֶׁשֶמן  ֵזית  ֶאֶרץ  ְוִרּמֹון  ּוְתֵאָנה  ְוֶגֶפן  ּוְׂשעָֹרה  ִחָּטה  "ֶאֶרץ  שבעת המינים? 
למה בפסוק אחד קטן וחשוב צריך להדגיש ולציין את הארץ יותר מפעם 
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