רציונל ומטרות היחידה
בשמיני עצרת מתחילים להזכיר גשמים בתפילה .הזכרת הגשמים מציינת את תחילת
העונה הגשומה בארץ ישראל.
 ביחידה זו נבהיר לתלמידים שהמים נחוצים לחיים ,ושבארץ ישראל מקור המים העיקרי
הוא הגשם .היחידה תתמקד בתפילות לגשם ובניסיונות להתמודד עם מחסור המים
בארצנו.

ואם הזמן קצר...
ואם הזמן קצר ,ולא תוכלו ללמד את היחידה כולה ,אנו ממליצים להעדיף את הוראת
המדורים האלה:
 .1תעודת זהות )חזרה על מושגי יסוד(
 .2פותחים ספר
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מבנה היחידה
גשם
)יחידה מקוצרת(
המדור
"תעודת זהות"
"מה על הפרק?" והקומיקס
"פותחים ספר"

"בסימן קריאה"
"צוהר לעולם"
"על קצה הלשון"

"חידון חג"

פעילות מיוחדת

הנושאים
חזרה על מושגי יסוד
הקשורים בחג
משמעות התפילה לגשם
והרלוונטיות שלה
כתיבת חיבור קצר
המים בחיינו.
לימוד מקורות על הזכרת
הגשמים בשמיני עצרת ועל
התפילה לגשם מז' בחשוון
הקטע "מפלס הכינרת" מאת
יוסף )טומי( לפיד
כיצד מתמודדים עם מחסור
המים בישראל?
דף עבודה בעמ'  10בקובץ
זה )ביטויים ובהם המילה
"מים"(
חידה בנושא" :משיב הרוח
ומוריד הגשם"

x


תעודת זהות :חזרה על מושגי יסוד
כ"ב בתשרי הוא יום מיוחד ,חלים בו שני חגים שונים :שמיני עצרת ושמחת תורה.
שמיני עצרת הוא חג מן התורה ,והוא חל למחרת היום השביעי של חג הסוכות .כמו
שלושת הרגלים ,שמיני עצרת היה יום טוב שחגגו בבית המקדש .חג זה חותם את עונת
הקיץ היבשה ומציין את תחילת עונת הגשמים .בתפילת המוסף של שמיני עצרת )הנאמרת
לאחר תפילת השחרית( "מזכירים" את הגשמים ,כלומר ,במקום לציין שהאל הוא "מוריד
הטל" פונים אליו בהיותו "משיב הרוח ומוריד הגשם".
שמחת תורה הוא חג מאוחר יותר .הוא תוקן רק בתקופת הגאונים )ראשי קהילת בבל(,
בסביבות שנת  1000לסה"נ ,והוא מציין את סיומה של קריאת התורה ואת תחילת
קריאתה מחדש .עם השנים אומץ גם בארץ ישראל המנהג הבבלי לפרוס את קריאת
התורה על פני שנה אחת בלבד )במקום שלוש שנים כפי שהיה נהוג בארץ ישראל קודם
לכן( ,ולכן חוגגים את שמחת תורה מדי שנה בשנה.
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נדמה שמקורו של החג הוא מצוות ה"הקהל" הארץ־ישראלית ,המצווה שעל פיה היה כל
העם )"אנשים ,נשים וטף"( מתכנס )מתקהל( בבית המקדש פעם בשבע שנים ,במוצאי יום
הראשון של חג הסוכות ,ומקשיב לקריאה של פרשיות מסוימות מהתורה.
 יום אחד בארץ ,יומיים בתפוצות :בארץ ישראל חוגגים את שני החגים באותו היום –
בכ"ב בתשרי .לעומת זאת ,בחוץ לארץ חוגגים כל חג מהתורה )חוץ מיום הכיפורים( יומיים
)"יום טוב שני של גלויות"( ,ולכן את שמיני עצרת חוגגים בכ"ב בתשרי ,ואת שמחת תורה
ביום שלמחרת.

מה על הפרק? והקומיקס
מדורים אלו מציגים לתלמידים את נושא היחידה.
 הקומיקס :השיחה בין קורית לשוקו עוסקת במשמעותה של
התפילה לגשם וברלוונטיות שלה.
בכיתה רצוי להבהיר שמקור המים העיקרי שלנו בארץ ישראל הוא
הגשם ,ושלמרות ההתקדמות הטכנולוגית והמדעית ,ירידת גשמים
עדיין תלויה בחסדי השמים.
עתה אפשר להעלות לדיון כמה שאלות:
 אם בעתיד יצליחו מדענים להוריד כמויות גדולות של גשם באמצעים מלאכותיים,
האם לדעתכם יהיה צריך לבטל את התפילה לגשם?
 אילו עוד דברים אנחנו איננו יכולים להשיג בכוחות עצמנו בלבד? האם אתם
מכירים תפילות על דברים אלו? )אפשר לחזור לשאלה זו לאחר לימוד המקור
הראשון ,הקטע מ"ברכת גבורות" ,ולציין דברים נוספים המוזכרים בברכה זו(
.

פותחים ספר
חשיבות המים בחיינו 
לפני שנתחיל לעסוק במקורות מהמסורת היהודית המצוטטים במדור זה ,נבדוק
שהתלמידים מודעים לחשיבות המים בחיינו ונפנה אותם מיד לשאלה .1
אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב חיבור קצר שיתחיל במילים" :בכניסה לבית המשותף
נתלתה הודעה :רשות המים מודיעה לתושבי השכונה כי מחר תהייה הפסקת מים"...
בחיבור הילדים יתבקשו הילדים לתאר מה קרה בביתה של משפחה אחת שאף אחד
מבניה לא ראה את המודעה ...או לחלופין ,כיצד התכוננו תושבי השכונה ליום בלי מים
בברזים.

3

ִ
מּׁשיב הָ ַ
מקור א'ִ ַ " :
ָׁשם" 
רּוח
ּומֹוריד ַהּג ֶ
משמיני עצרת ועד פסח )כלומר לקראת תקופת הגשמים ולאורך תקופה זו( אנו
מפסיקים לכנות את האל )בתפילה( "מוריד הטל" ופונים אליו בהיותו "משיב הרוח ומוריד
הגשם".
נוסח הברכה השנייה של תפילת עמידה )נוסח אשכנז(:

אַ ָתּה גִּ בּוֹר לְ ע ֹולָם אֲ ֹדנָיְ ,מחַ יֵּה מֵ ִתים אַ ָתּהַ ,רב לְ הו ִֹשׁיעַ .
ָשׁם .בקיץ מו ִֹריד הַ טָּ ל.
בחורף מַ ִשּׁיב הָ רוּחַ וּמו ִֹריד הַ גּ ֶ
ְמ ַכלְ כֵּ ל חַ יִּים ְבּחֶ סֶ דְ ,מחַ יֵּה מֵ ִתים בְּ ַרחֲ ִמים ַרבִּ ים,
ישׁנֵי עָ פָ ר.
וּמ ַק ֵיּם אֱ מוּנָת ֹו לִ ֵ
סוּריםְ ,
סוֹמֵ  נוֹפְ לִ ים וְ רוֹפֵ א חוֹלִ ים וּמַ ִתּיר אֲ ִ
וּמי דוֹמֶ ה לָּ
ִמי כָ מוֹ בַּ עַ ל גְּ בוּרוֹת ִ
וּמחַ יֶּה וּמַ ְצ ִמיחַ יְ שׁוּעָ ה.
מֶ לֶ מֵ ִמית ְ
וְ נֶאֱ מָ ן אַ ָתּה לְ הַ חֲ יוֹת מֵ ִתים.
בָּ רוּ אַ ָתּה ה'ְ ,מחַ יֵּ ה הַ מֵּ ִתים.
)מתוך סידור "שירת הלב" ,עמ' (64
ברכה זו מביעה את התפיסה שדברים רבים )כמו רפואה לחולים ,פרנסה ועוד(
אינם תלויים רק במעשי אדם אלא גם בחסדי שמים .הגשם הוא אחד הביטויים
המובהקים למוגבלותו של האדם )ויש המאמינים שגם ל( תלותו באלוהים.
מקור ב' :בקשת הגשמים
 מז' בחשוון שואלים )=מבקשים( את הגשמים ב"ברכת הּׁשָ נים" )הברכה התשיעית
בתפילת עמידה( ,ובמקום לבקש "תן ברכה" כפי שעושים בקיץ ,מבקשים גשם ואומרים
"תן טל ומטר לברכה".
לפניכם ברכת השנים לפי נוסח אשכנז.
מכיוון שנוסח עדות המזרח ארוך למדי ,בחרנו שלא לצטט אותו כאן.
ברכת השנים

בָּ ֵר עָ לֵינוּ ,ה' אֱ הֵ ינוּ ,אֶ ת הַ ָשּׁנָה הַ זֹּאת
וְ אֶ ת כָּ ל ִמינֵי ְתבוּאָתָ הּ לְ טוֹבָ ה
וְ תֵ ן
בקיץ ְבּ ָרכָה
בחורף טַ ל וּמָ טָ ר לִ ְב ָרכָה
עַ ל פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה וְ שַׂ ְבּעֵ נוּ ִמטּוּבָ הּ וּבָ ֵרְ שׁנָתֵ נוּ כַּ ָשּׁנִים הַ טּוֹבוֹת.
בָּ רוּ אַ ָתּה יהוהְ ,מבָ ֵר הַ ָשּׁנִ ים.
)מתוך סידור "שירת הלב" ,עמ' (69

שימו לב" :ברכת השנים" היא תפילה לירידת הגשמים בארץ ישראל דווקא.
 מדוע מבקשים גשמים רק מז' בחשוון?
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 אפשר היה לחשוב שנכון לבקש על ירידת הגשמים כבר מחג הסוכות ,שהרי סוכות
הוא "חג המים" )בזמן שבית המקדש היה קיים התבטא הדבר בטקסים שונים :טקס
ניסוך המים על המזבח ובאירועי "שמחת בית השואבה" שנלוו לשאיבת המים מן
הגיחון(.
ואולם ,לא מתחילים לבקש על הגשמים בסוכות משום שירידת גשם בחג הסוכות
פוגעת בשמחת הישיבה בסוכה )ואף מבטלת את המצווה ,להלכה אין לשבת בסוכה
אם יורד גשם(.
אם כך ,היה אפשר לחשוב שנכון להתחיל לבקש גשמים מיד לאחר חג הסוכות ,כלומר
משמיני עצרת .ואולם אין הדבר כך ,ומבקשים על הגשמים רק מז' בחשוון.
מהי הסיבה לכך?
 על השאלה הזאת עונה המשנה:

אֹומרְ :ב ִ
ֵ
ַר ַבּן ַגּמְ ִ ֵ
ּמרחֶ ׁשְ וָן ׁשֹואֲ ִלין אֶ ת ַה ְגּׁשָ ִמים,
ּׁש ְבעָ ה ְב ַ ְ
ליאל
ַאחר הֶ חָ גְ ,כ ֵּדי ׁשֶ יּ ַ ִג ַ
חֲ ִמּׁשָ ה־עָ שָ ׂר יֹום ַ
ּיע ַאחֲ רֹון ׁשֶ ְב ִּישְ ָׂר ֵאל ִלנ ְַהר ּפְ ָרת.

)על פי המשנה ,מסכת תענית ,פרק א' משנה ג'(

 תחילה נבהיר את לשון המשנה.
 −נהר פרת נמצא הרחק מארץ ישראל ,במסופוטמיה )עיראק של היום( .באזור זה
התגוררו יהודים רבים )יהודי בבל( ,וכדי שהם יספיקו לחזור לבתיהם מן העלייה לרגל
למקדש בירושלים ,המתינו עוד  15יום מסוף חג הסוכות ,ורק אז ,בז' בחשוון ,החלו
לבקש גשמים.
 −דחיית הבקשה לגשמים היא ביטוי לסולידריות בין קהילות שונות בעם ישראל –
יהודי ארץ ישראל דחו את צורכיהם מתוך התחשבות ביהודי בבל שצעדו בדרכים
)וביהודי התפוצות בכלל( ,ויהודי התפוצות התפללו )ומתפללים עד היום( לירידת
גשמים בארץ ישראל .נקודה זו מובהרת בשיחה בין העכבישה והכלב )ראו עמ' .(35

ַארצ ְֶכם ּב ִ
מקור ג'" :וְנ ַ ִ
ְעּתֹו"
ָתּתי מְ ַטר ְ
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ההבטחה ל"גשם בעתו" מוזכרת בתורה .הפסוק המובא בחוברת הוא מתוך פרשיית
"והיה אם שמוע" ,הפרשייה השנייה בקריאת שמע )כפי שמוזכר במראה המקום(.
הנה תחילת הפרשייה:

וְ הָ יָה ִאם ָשׁמֹעַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל ִמ ְצוֹתַ י אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וֶּ ה אֶ ְתכֶ ם הַ יּוֹם לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת ה'
אַרצְ כֶ ם ְבּעִ תּוֹ יו ֶֹרה וּמַ לְ קוֹשׁ
אֱ הֵ יכֶם וּלְ עָ ְבד ֹו בְּ כָ ל לְ בַ ְבכֶ ם וּבְ כָ ל נַפְ ְשׁכֶ ם .וְ נָתַ ִתּי ְמטַ ר ְ
אָס ְפ ָתּ ְד ָגנֶ וְ ִתיר ְֹשׁ וְ יִ צְ הָ ֶר .וְ נָתַ ִתּי עֵ ֶשׂב בְּ ָשׂ ְד לִ ְבהֶ ְמ ֶתּ וְ אָכַלְ ָתּ וְ ָשׂבָ עְ ָתִּ .ה ָשּׁ ְמרוּ
וְ ַ
הים אֲ חֵ ִרים וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וִ יתֶ ם לָהֶ ם .וְ חָ ָרה אַף
לָכֶ ם פֶּ ן יִ פְ ֶתּה לְ בַ בְ כֶ ם וְ סַ ְר ֶתּם וַ עֲבַ ְד ֶתּם אֱ ִ
ה' בָּ כֶ ם וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ שָּׁ מַ יִ ם וְ א יִ ְהיֶה מָ טָ ר וְ הָ אֲ ָדמָ ה א ִת ֵתּן אֶ ת יְ בוּלָהּ וַ אֲ בַ ְד ֶתּם
אָרץ הַ טֹּבָ ה אֲ שֶׁ ר ה' נֹתֵ ן לָכֶ ם.
ְמהֵ ָרה מֵ עַ ל הָ ֶ
)דברים ,פרק י"א פסוקים י"ג–י"ז(

שיחה בכיתה:
בשיחה אפשר להזכיר גם את הנקודות האלה:
 קריאת שמע נאמרת פעמיים ביום ,מכאן שאנו מזכירים את חשיבות הגשמים
פעמיים ביום.
 כדאי להזכיר את המושגים "גשם בעתו" ו"גשמי ברכה"" .גשמים בעתם" הם אחד
המאפיינים של "גשמי ברכה"" :גשמי ברכה" הם גשמים "טובים" ,גשמים
המאפשרים לחקלאים לגדל יבולים טובים.
"גשמי ברכה" הם אפוא גשמים היורדים:
 −בזמן הנכון )לא מוקדם מדי ולא מאוחר מדי(  −כלומר" ,גשמים בעתם";
 −בכמות הנדרשת )לא פחות מדי ולא יותר מדי(;
 −בעוצמה הנכונה )לא חלשים מדי ולא חזקים מדי ,הגורמים לשיטפונות ולסחף,
אלא גשמים המחלחלים אל האדמה(.
 ירידת גשמי ברכה כה חיונית לחיינו שפרשיית "והיה אם שמוע" נאמרת פעמיים
ביום )בקריאת שמע( ,והיא גם אחת הפרשיות הנכתבות על פיסות הקלף המגולגלות
בתוך התפילין ובתוך המזוזות שבפתחי הבתים.

למורה בלבד
בתורה כולה מוצגת ירידת הגשמים כשכר על עשיית הטוב בעיני ה' ,והבצורת היא עונש
על עשיית הרע) ,ראו למשל את המשך הפרשייה "והיה אם שמוע"(.
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בסימן קריאה" :מפלס הכינרת"
 מקורות המים בישראל :בארץ ישראל שני מקורות מים עיקריים ,ושניהם מקורם במי
הגשמים :מי התהום והכינרת .הכינרת היא מקור המים המתוקים העילי העיקרי וכמעט
היחיד .הכינרת מתמלאת ממי הגשמים וממי השלגים המפשירים בחרמון והזורמים אליה
דרך הנחלים הבניאס ,החצבני והדן.
עוד על הקו האדום :כמובן שיש להבהיר לתלמידים
שהקווים שמדובר בהם הם קווים דמיוניים.
הקו האדום העליון נמצא בגובה של כ־ 209מטרים מתחת
לגובה פני הים )הכוונה לגובה פני הימים הגדולים ,לא
לכינרת כמובן( .אם המים עוברים גובה זה ,פותחים את
סכר דגניה ומאפשרים למי הכנרת לזרום לירדן.
הקו האדום התחתון נמצא בגובה של כ־ 213מטרים
מתחת לפני הים .מתחת לגובה זה נכנסים למשמעת מים
גבוהה ואם המים מגיעים לגובה של  215מטר מתחת לפני
הים )גובה המכונה גם "הקו השחור"( ,מפסיקים את
השאיבה מהכינרת כדי למנוע את המלחת המים ושינויים
אקולוגיים באגם.

גובה פני הים
המפלס הממוצע של פני
האוקיאנוסים והימים
המחוברים אליהם,
שביחס אליו נמדד גובהן
של נקודות על פני כדור
הארץ ,כשגובה פני הים
הוא .0
הכינרת נמוכה ב־212
מטרים מגובה פני הים.

עיתון יומי :אפשר להביא לכיתה עיתון יומי )או להדפיס ידיעה בעניין ממהדורה
אינטרנטית של עיתון ישראלי( ולהראות לתלמידים שבכל יום מפורסם בעיתון מפלס
הכינרת באותו היום )בדרך כלל במדור "מזג האוויר"( .הימצאותה של ידיעה כזאת בעיתון
בכל יום מעידה על חשיבותה .כדאי לעודד את התלמידים להתעניין במפלס הכינרת ובכך
להביע מעורבות במתרחש בארץ.
 שיחה :לאחר קריאת הטקסט של יוסף )טומי( לפיד אפשר להעלות את השאלות האלה:
 מדוע אכפת לכותב מגובה מפלס הכינרת?
 האם אתם יודעים מהו מצב מפלס הכינרת בימים אלו? האם אתם מתעניינים
בכך?
 הדובר כותב שכאשר יורד גשם מצב הרוח של האנשים עצוב – מדוע זה כך? מדוע
הוא שמח דווקא כשיורד גשם? האם אתם שמחים או עצובים כשיורד גשם? אולי
בפעם הבאה שירד גשם ניזכר גם אנחנו במפלס הכינרת ונוכל לשמוח!
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צוהר לעולם
מחסור מים הוא בעיה חוזרת ונשנית בארץ ישראל .כפי שכבר אמרנו ,בשטחה של מדינת
ישראל נמצאים מעט מאגרי מים מתוקים ,ובשנים רבות כמות הגשמים מעטה.
 כיצד אפשר להגדיל את כמות המים המתוקים?
בקטע המופיע במדור מוצגות שתי דרכים
לפתרון בעיה זו:
 .1גרימה מלאכותית לירידת גשמים.
 .2התפלה של מים מלוחים )מי ים( – כיום
כבר פועלים בארץ מתקני התפלה ,ומתקנים
נוספים הולכים ונבנים.
אולם ,מפני ששתי השיטות האלה יקרות,
אין בהן פתרון מוחלט לבעיית המחסור
במים ,ועלינו להמשיך לחסוך במים.
 חיסכון במים :בכיתה אפשר לבקש מהתלמידים להציע הצעות לחיסכון במים בבית,
בגינה ,בבית הספר ,ובכל מקום אחר .למשל –
 לעשות פחות אמבטיות ויותר מקלחות )קצרות(
 להוריד את המים באסלה בידית הקטנה! )צריכת המים בשירותים היא כ־ 40אחוזים
מצריכת המים הביתית!(
 לא לשתול צמחיים הדורשים מים רבים; להשקות גינות בטפטפות ולא בצינור,
להשקות בשעות הערב או הלילה )ולא בשעות היום שבהן חלק גדול מהמים מתאדים
והצמחים אינם נהנים מהם .לפעמים הרשויות מגבילות מאוד את השקיית הגינות,
ואף אוסרות אותה לחלוטין(
 לשטוף את המכונית בדלי ולא בצינור
 לסגור ברזים היטב ,כדי למנוע טפטופים ונזילות
 להפעיל את מכונת הכביסה ומדיח הכלים רק בתפוסה מלאה
 לוותר על הברכה הביתית )למי שיש!(

דף עבודה :מים
ביחידה קצרה זו לא הובא המדור "על קצה הלשון" ,אך בסוף היחידה בחוברת זו מצורף
דף עבודה העוסק בחינוך לשוני .בדף זה ילמדו התלמידים ביטויים שהמילה "מים" מופיעה
בהם.
פתרון דף העבודה:
 – 1באו מים עד נפש
 – 2בור ששתית ממנו – אל תזרוק בו אבן
 – 3מים גנובים ימתקו
 – 4שלח לחמך על פני המים
 – 5אבנים שחקו מים
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מקור הביטויים המופיעים בדף העבודה:
שלח לחמך על פני המים :הביטוי מופיע בספר קהלת )פרק י"א ,פסוק א'( ,ומקורו בהווי
החקלאי :החקלאי משליך את הזרע על האדמה הרטובה מגשם )בסתיו ,בתחילת עונת
הזריעה( ואינו יודע לבטח אם יזכה לקצור תבואה בבוא האביב.
משמעותה של אמירה זו היא שכדאי לפעול בהווה גם אם לא רואים לכך תוצאות מיידיות,
מתוך תקווה שהמעשה יניב פירות בעתיד.

אבנים שחקו מים :בלשוננו היינו אומרים "המים שחקו את האבנים" .הביטוי מופיע בספר
איוב )פרק יד ,פסוק יט( .משמעות הביטוי היא :בזכות ההתמדה וכוח הרצון אפשר להשיג
גם מטרה הנראית בלתי אפשרית .במדרש המסופר על עקיבא שראה חור שנפער באבן
בעקבות טפטוף המים עליה .מהתופעה הפיזיקלית הזו למד עקיבא שגם דבר שנראה קשה
כאבן )כמו ִ
שׂכלו של אדם בוגר( יכול להיות מושפע מטפטוף ארוך ומתמיד של דבר רך
ומחייה )כמו לימוד התורה( .כך הבין עקיבא שאף על פי שהוא כבר איננו צעיר ,יוכל
להרוויח מלימוד התורה ולהפיק ממנו הרבה .לימים היה אותו עקיבא ...לרבי עקיבא.

בור ששתית ממנו – אל תזרוק בו אבן :מקור הפתגם בתלמוד )מסכת בבא קמא ,דף צ"ב
ע"ב(.הפתגם מלמד הכרת טובה – אין לפגוע במי שהיטיב עמנו בעבר.

מים גנובים ימתקו :מקור הביטוי בספר משלי )פרק ט' פסוק י"ז( .משמעות הביטוי )במקור
וגם בלשוננו( היא שדבר אסור נעים ומהנה יותר מדבר הניתן ברשות .אפשר לדיון בשאלה
– האם זה אכן נכון? ולבקש מהתלמידים דוגמה לכל טענה.

באו מים עד נפש :מקורו של הביטוי בספר תהלים )פרק ס"ט פסוק ב'( ,והוא מצייר תמונה
של אדם טובע המרגיש שהמים הגיעו כבר עד לצווארו ,כלומר שהוא עומד לטבוע )נפש =
צוואר ,גרון( .משתמשים בביטוי כדי לתאר דבר בלתי נסבל ,קושי שכבר אי אפשר לשאתו.
 להלן עוד ביטוי נוסף שאפשר ללמד:
ׂשּורה" היא כמות מדודה,
ׂשּורה – משורה היא כלי למדידת נוזלים" .מים ִּבמְ ָ
מים ִּבמְ ָ
מוגבלת ומועטה של מים .מקור הביטוי בפרקי אבות ,שם הוא מובא בתוך תיאור של דרך
ּדרּכָּה
החיים המומלצת על פי התורה )לפי אחת הדעות( ,דרך של חיים בצמצוםּ" :כְָך ִהיא ַ ְ
ְחּיי ַ ַ
ּתיׁשן ,ו ַ ֵ
ָארץ ִ ַ
ֹאכלִ ַ ,
ּתֹורהַּ :פת ַּבּמֶ ַלח ּת ַ
צער ִּתחְ י ֶה"
ׂשּורה ִּתׁשְ ֶּתה ,ו ְַעל הָ ֶ
ּומים ִּבמְ ָ
ׁשֶ ל ָ
)משנה ,מסכת אבות ,פרק ו' משנה ד'( .דוגמה לשימוש בביטוי" :עקב הכמות המועטה של
הגשמים בשנים האחרונות ,נותרו לנו במדינה מים במשורה".

חידת חג
פתרון החידה :באותיות התכולות כתובות המילים :מוריד הגשם.
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דף עבודה :מים

המים חשובים מאוד
לבני האדם ,ולכן
המילה "מים" מופיעה
בביטויים רבים.
לפניכם כמה ביטויים
כאלה ומשמעותם.
השלימו באמצעותם את
המשפטים הכתובים
בתוך הטיפות.


3

הביטויים ומשמעותם:
 אבנים ׁשָ חֲ קּו מים:
בזכות ההתמדה וכוח
הרצון אפשר להשיג גם
מטרה שנראית בלתי
אפשרית.
 שלח לחמך על פני
המיםֵ :
עׂשה משהו טוב
עכשיו גם אם לא נראה
שהוא יביא תועלת .אולי
בכל זאת תרוויח ממנו
בעתיד.
 בור ששתית ממנו –
אל תזרוק בו אבן:
אל תפגע במי שעשה לך
טובה.
 מים גנובים – ימתקו:
דבר שנעׂשָ ה באיסור
מהנה יותר מדבר
שנעׂשָ ה בהיתר.
 באו מים עד נפש:
הקושי הגיע לשיאו ,אי
אפשר לשאת אותו יותר.


נהניתי כל־כך
לרמות במשחק!
_______________
______________

1
זהו!
_______________
____________ – אני
לא מוכנה יותר לסבול את
הצורה המעצבנת שבה
נוגה מדברת אליי!

2

אני חושב שזה ממש לא
יפה שאחרי שעדן עזרה
לך ללמוד למבחן,
אתה לא מוכן לשתף
אותה במשחק.
__________________
________________

4א

5

אוף ,זה ממש קשה
לשבת ליד מריאנה –
כל הזמן אני צריכה
להסביר לה מה המורה
אומרת.

4ב
_______________
______________!
– אולי בהמשך השנה
היא תעזור לך בחזרה.
.
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בתחילת השנה הייתי
אחרון בספורט ,אבל
התאמנתי הרבה ,והיום
הגעתי ראשון בתחרות
הריצה!
__________________
____________!

