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  רציונל ומטרות היחידה

הזכרת הגשמים מציינת את תחילת .  בתפילהלהזכיר גשמיםבשמיני עצרת מתחילים 

  . העונה הגשומה בארץ ישראל

ושבארץ ישראל מקור המים העיקרי , ביחידה זו נבהיר לתלמידים שהמים נחוצים לחיים �

ודד עם מחסור המים היחידה תתמקד בתפילות לגשם ובניסיונות להתמ. הוא הגשם

  .בארצנו

  

  ...ואם הזמן קצר

  

הוראת העדיף את אנו ממליצים ל,  כולה ולא תוכלו ללמד את היחידה,ואם הזמן קצר

  :אלההמדורים ה

  )מושגי יסודחזרה על ( תעודת זהות .1

 פותחים ספר  .2
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  מבנה היחידה
  

  גשם
  )יחידה מקוצרת(

  מיוחדתפעילות   יםנושאה  מדורה

 ה על מושגי יסודחזר  "תעודת זהות"

  הקשורים בחג

  

משמעות התפילה לגשם    והקומיקס"?מה על הפרק"

  והרלוונטיות שלה

  

  .המים בחיינו  "פותחים ספר"

על הזכרת לימוד מקורות 

  הגשמים בשמיני עצרת ועל

  בחשוון' התפילה לגשם מז

  כתיבת חיבור קצר

  

מאת " מפלס הכינרת"קטע ה  "בסימן קריאה"

   לפיד) טומי(יוסף 

  

כיצד מתמודדים עם מחסור    "צוהר לעולם"

  ?המים בישראל

  

 בקובץ 10' דף עבודה בעמ x  "על קצה הלשון"

ביטויים ובהם המילה (זה 

  ")מים"

משיב הרוח : "חידה בנושא  "חידון חג"

  "ומוריד הגשם

  

  

  

  

������������  
  

  

  חזרה על מושגי יסוד�: תעודת זהות

  

 .שמיני עצרת ושמחת תורה: ים שוניםחלים בו שני חג, ב בתשרי הוא יום מיוחד"כ

  

כמו . והוא חל למחרת היום השביעי של חג הסוכות,  הוא חג מן התורהשמיני עצרת�

חג זה חותם את עונת . שמיני עצרת היה יום טוב שחגגו בבית המקדש, שלושת הרגלים

הנאמרת (בתפילת המוסף של שמיני עצרת . הקיץ היבשה ומציין את תחילת עונת הגשמים

מוריד "במקום לציין שהאל הוא , כלומר, את הגשמים" מזכירים) "לאחר תפילת השחרית

 ". משיב הרוח ומוריד הגשם"פונים אליו בהיותו " הטל

 

, )ראשי קהילת בבל(הוא תוקן רק בתקופת הגאונים . הוא חג מאוחר יותרשמחת תורה  �

ורה ואת תחילת והוא מציין את סיומה של קריאת הת, נ" לסה1000בסביבות שנת 

עם השנים אומץ גם בארץ ישראל המנהג הבבלי לפרוס את קריאת . קריאתה מחדש

שנים כפי שהיה נהוג בארץ ישראל קודם  במקום שלוש(התורה על פני שנה אחת בלבד 

 . ולכן חוגגים את שמחת תורה מדי שנה בשנה, )לכן
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וה שעל פיה היה כל המצו, הארץ־ישראלית" הקהל"נדמה שמקורו של החג הוא מצוות ה

במוצאי יום , בבית המקדש פעם בשבע שנים) מתקהל(מתכנס ") נשים וטף, אנשים("העם 

 . ומקשיב לקריאה של פרשיות מסוימות מהתורה, הראשון של חג הסוכות

 

 – בארץ ישראל חוגגים את שני החגים באותו היום :יומיים בתפוצות, יום אחד בארץ� 

יומיים ) חוץ מיום הכיפורים(חוץ לארץ חוגגים כל חג מהתורה ב, לעומת זאת. ב בתשרי"בכ

ואת שמחת תורה , ב בתשרי"ולכן את שמיני עצרת חוגגים בכ, ")יום טוב שני של גלויות("

   .ביום שלמחרת

  

  הקומיקסו? מה על הפרק

  

  .מדורים אלו מציגים לתלמידים את נושא היחידה

משמעותה של  השיחה בין קורית לשוקו עוסקת ב:הקומיקס �

  . התפילה לגשם וברלוונטיות שלה

בכיתה רצוי להבהיר שמקור המים העיקרי שלנו בארץ ישראל הוא 

ירידת גשמים , ושלמרות ההתקדמות הטכנולוגית והמדעית, הגשם

  .עדיין תלויה בחסדי השמים

  

  :עתה אפשר להעלות לדיון כמה שאלות

, ל גשם באמצעים מלאכותייםאם בעתיד יצליחו מדענים להוריד כמויות גדולות ש �

 ? האם לדעתכם יהיה צריך לבטל את התפילה לגשם

האם אתם ? אילו עוד דברים אנחנו איננו יכולים להשיג בכוחות עצמנו בלבד �

אפשר לחזור לשאלה זו לאחר לימוד המקור (? מכירים תפילות על דברים אלו

 .)ים בברכה זוולציין דברים נוספים המוזכר, "ברכת גבורות"הקטע מ, הראשון

  

  

   פותחים ספר

  

   �� חשיבות המים בחיינו��

  

נבדוק , לפני שנתחיל לעסוק במקורות מהמסורת היהודית המצוטטים במדור זה�

  .1שהתלמידים מודעים לחשיבות המים בחיינו ונפנה אותם מיד לשאלה 

 בכניסה לבית המשותף: "אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב חיבור קצר שיתחיל במילים

  ..."רשות המים מודיעה לתושבי השכונה כי מחר תהייה הפסקת מים: תלתה הודעהנ

בחיבור הילדים יתבקשו הילדים לתאר מה קרה בביתה של משפחה אחת שאף אחד 

כיצד התכוננו תושבי השכונה ליום בלי מים , או לחלופין... מבניה לא ראה את המודעה

  .בברזים
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ִמ)" :'מקור א�� ֶר/ח /מ.ריד הָ-,םיב ָהַ ַ ִ ַ" ��   

  

  

אנו ) כלומר לקראת תקופת הגשמים ולאורך תקופה זו(משמיני עצרת ועד פסח �

משיב הרוח ומוריד "ופונים אליו בהיותו " מוריד הטל) "בתפילה(מפסיקים לכנות את האל 

  ". הגשם

  

  ):נוסח אשכנז(נוסח הברכה השנייה של תפילת עמידה 

  
 .ַרב ְלהֹוִׁשיַע, ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה, ָניֹוָלם ֲאֹדַאָּתה ִּגּבֹור ְלע

     . מוִֹריד ַהָּטל בקיץ.   יב ָהרּוַח ּומוִֹריד ַהָּגֶׁשםַמִּׁש בחורף

  ,ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים, ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד
  .ם ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפרּוְמַקֵּי, סֹוֵמ נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים

 ַּבַעל ְּגבּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָּל ִמי ָכמֹו  
  .ֶמֶל ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה

 .ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים
  .ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים', ָּברּו ַאָּתה ה

  )64' עמ, "שירת הלב"מתוך סידור (

  

) פרנסה ועוד, כמו רפואה לחולים( התפיסה שדברים רבים ברכה זו מביעה את�

הגשם הוא אחד הביטויים . אינם תלויים רק במעשי אדם אלא גם בחסדי שמים

  . תלותו באלוהים) ויש המאמינים שגם ל(המובהקים למוגבלותו של האדם 

  

   ��בקשת הגשמים: 'מקור ב��

  

הברכה התשיעית " (ניםהָ)ברכת "את הגשמים ב) מבקשים(= שואלים בחשוון' מז �

מבקשים גשם ואומרים , כפי שעושים בקיץ" תן ברכה"ובמקום לבקש , )בתפילת עמידה

  ".תן טל ומטר לברכה"

  .לפניכם ברכת השנים לפי נוסח אשכנז

  .בחרנו שלא לצטט אותו כאן, מכיוון שנוסח עדות המזרח ארוך למדי

  

  ברכת השנים

  
  ָנה ַהֹּזאתֶאת ַהָּׁש, ֱאֵהינּו' ה, ֵר ָעֵלינּוָּב

   ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה
  ְוֵתן

  ְּבָרָכה בקיץ 
   ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה בחורף 
   .ִנים ַהּטֹובֹותָּׁשּה ּוָבֵר ְׁשָנֵתנּו ַּכְּבֵענּו ִמּטּוָבַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ְוַׂש

  . ִניםָּׁשְמָבֵר ַה, ָּברּו ַאָּתה יהוה
 )69' עמ, "שירת הלב"סידור מתוך (

  

 .היא תפילה לירידת הגשמים בארץ ישראל דווקא" ברכת השנים ":שימו לב

  

  ?בחשוון' מדוע מבקשים גשמים רק מז �
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שהרי סוכות , אפשר היה לחשוב שנכון לבקש על ירידת הגשמים כבר מחג הסוכות � 

טקס : ים שוניםבזמן שבית המקדש היה קיים התבטא הדבר בטקס" (חג המים" הוא

 שנלוו לשאיבת המים מן "שמחת בית השואבה"אירועי בהמזבח וניסוך המים על 

  ).הגיחון

לא מתחילים לבקש על הגשמים בסוכות משום שירידת גשם בחג הסוכות , ואולם

להלכה אין לשבת בסוכה , ואף מבטלת את המצווה(פוגעת בשמחת הישיבה בסוכה 

  ).אם יורד גשם

כלומר , לחשוב שנכון להתחיל לבקש גשמים מיד לאחר חג הסוכותהיה אפשר , אם כך

  . בחשוון' ומבקשים על הגשמים רק מז, ואולם אין הדבר כך. שמיני עצרתמ

  ? מהי הסיבה לכך

  

  :על השאלה הזאת עונה המשנה �

  

  

ֵרבּן גְּמליאל א'מר ֵ ִ ַ ַ ְִבּ.ְבָעה ְבּמְרֶחְ.וָן .'ֲאלין ֶאת הְגָּ.מים: ַ ַ ִ ַ ִ, 

ְַכּדי ֶ.יּגּיע 1ֲחר'ן ֶ.ְבּיְשָׂראל לְנהר 5ְָרת, 4ַָה־ָעָשׂר י'ם 1חר ֶהָחגֲִחמ ִ ֵ ִ ַ ִ ַ ֵ.  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . תחילה נבהיר את לשון המשנה �

באזור זה ). עיראק של היום(במסופוטמיה ,  נהר פרת נמצא הרחק מארץ ישראל−

וכדי שהם יספיקו לחזור לבתיהם מן העלייה לרגל , )יהודי בבל(רו יהודים רבים התגור

החלו , בחשוון' בז, ורק אז,  יום מסוף חג הסוכות15המתינו עוד , למקדש בירושלים

  . לבקש גשמים

 –דחיית הבקשה לגשמים היא ביטוי לסולידריות בין קהילות שונות בעם ישראל  −

רכיהם מתוך התחשבות ביהודי בבל שצעדו בדרכים יהודי ארץ ישראל דחו את צו

לירידת ) ומתפללים עד היום(ויהודי התפוצות התפללו , )וביהודי התפוצות בכלל(

  ).35' ראו עמ(נקודה זו מובהרת בשיחה בין העכבישה והכלב . גשמים בארץ ישראל

  

  

  

ִוְנָת4י ְמטר 7ְרְצכם 6ְע4.: "'מקור ג�� ַ ִ ֶַ"��   
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הפסוק המובא בחוברת הוא מתוך פרשיית . מוזכרת בתורה"  בעתוגשם"ההבטחה ל

  ). כפי שמוזכר במראה המקום(הפרשייה השנייה בקריאת שמע , "והיה אם שמוע"

  :הנה תחילת הפרשייה

  

  
  
  
  

' ְוָהָיה ִאם ָׁשֹמַע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ה
ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתוֹ יוֶֹרה ּוַמְלקוֹׁש . ֵהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכםֱא

ְוִיְצָהֶר ְוִתיֹרְׁש ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת. ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנ ִלְבֶהְמֶּת ִהָּׁשְמרּו . ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְד
ְוָחָרה ַאף . ֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהםָלֶכם ֶּפן ִיְפ

ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה א ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶּתם ' ה
  .ֹנֵתן ָלֶכם' ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ה

  )ז"י–ג"א פסוקים י" פרק י,דברים( 

  

   

  

  

  

  

  

  :שיחה בכיתה�

 :בשיחה אפשר להזכיר גם את הנקודות האלה

מכאן שאנו מזכירים את חשיבות הגשמים ,  קריאת שמע נאמרת פעמיים ביום�

 .פעמיים ביום

הם אחד " גשמים בעתם". "גשמי ברכה"ו" גשם בעתו"כדאי להזכיר את המושגים  �

גשמים , "טובים"הם גשמים " גשמי ברכה": "גשמי ברכה"של המאפיינים 

  . המאפשרים לחקלאים לגדל יבולים טובים

  : הם אפוא גשמים היורדים" גשמי ברכה"

  ; "גשמים בעתם",  כלומר−) לא מוקדם מדי ולא מאוחר מדי (בזמן הנכון −

  ; )לא פחות מדי ולא יותר מדי( בכמות הנדרשת −

, הגורמים לשיטפונות ולסחף, לשים מדי ולא חזקים מדילא ח ( בעוצמה הנכונה−

  ). אלא גשמים המחלחלים אל האדמה

נאמרת פעמיים " והיה אם שמוע"ירידת גשמי ברכה כה חיונית לחיינו שפרשיית  �

והיא גם אחת הפרשיות הנכתבות על פיסות הקלף המגולגלות , )בקריאת שמע(ביום 

  .הבתיםבתוך התפילין ובתוך המזוזות שבפתחי 

  

 

 למורה בלבד

והבצורת היא עונש ', בתורה כולה מוצגת ירידת הגשמים כשכר על עשיית הטוב בעיני ה

 ").והיה אם שמוע"ראו למשל את המשך הפרשייה (, על עשיית הרע
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  "מפלס הכינרת": בסימן קריאה

  

 מקורם במיושניהם  ,מקורות מים עיקרייםישראל שני בארץ  :מקורות המים בישראל �

כמעט מקור המים המתוקים העילי העיקרי והכינרת היא . והכינרת תהוםהמי : הגשמים

הכינרת מתמלאת ממי הגשמים וממי השלגים המפשירים בחרמון והזורמים אליה . יחידה

 . החצבני והדן, דרך הנחלים הבניאס

 

כמובן שיש להבהיר לתלמידים : עוד על הקו האדום �

  .ם דמיונייםשהקווים שמדובר בהם הם קווי

 מטרים מתחת 209 נמצא בגובה של כ־הקו האדום העליון

לא , הכוונה לגובה פני הימים הגדולים(לגובה פני הים 

פותחים את , אם המים עוברים גובה זה). לכינרת כמובן

  . סכר דגניה ומאפשרים למי הכנרת לזרום לירדן

 מטרים 213 נמצא בגובה של כ־הקו האדום התחתון

מתחת לגובה זה נכנסים למשמעת מים . היםמתחת לפני 

 מטר מתחת לפני 215גבוהה ואם המים מגיעים לגובה של 

מפסיקים את , ")הקו השחור"גובה המכונה גם (הים 

השאיבה מהכינרת כדי למנוע את המלחת המים ושינויים 

  .אקולוגיים באגם

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

דפיס ידיעה בעניין ממהדורה או לה(עיתון יומי לכיתה  להביאאפשר  :עיתון יומי�

 לתלמידים שבכל יום מפורסם בעיתון מפלס ולהראות) אינטרנטית של עיתון ישראלי

הימצאותה של ידיעה כזאת בעיתון "). מזג האוויר"בדרך כלל במדור (הכינרת באותו היום 

כדאי לעודד את התלמידים להתעניין במפלס הכינרת ובכך . בכל יום מעידה על חשיבותה

 .יע מעורבות במתרחש בארץלהב

  

  :לפיד אפשר להעלות את השאלות האלה )טומי(לאחר קריאת הטקסט של יוסף  :שיחה �

 ?מדוע אכפת לכותב מגובה מפלס הכינרת �

האם אתם מתעניינים ? האם אתם יודעים מהו מצב מפלס הכינרת בימים אלו �

 ?בכך

מדוע ? וע זה כך מד–הדובר כותב שכאשר יורד גשם מצב הרוח של האנשים עצוב  �

אולי ? האם אתם שמחים או עצובים כשיורד גשם? הוא שמח דווקא כשיורד גשם

  !בפעם הבאה שירד גשם ניזכר גם אנחנו במפלס הכינרת ונוכל לשמוח

 

  גובה פני הים

  

 פני של הממוצע המפלס

 והימים האוקיאנוסים

 ,אליהם המחוברים
 גובהן נמדד אליו שביחס

 כדור פני על נקודות של

 הים פני כשגובה, הארץ

  .0 הוא

 212־ב נמוכה הכינרת
 .הים פני מגובה יםמטר
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  צוהר לעולם

  

בשטחה של מדינת , כפי שכבר אמרנו. מחסור מים הוא בעיה חוזרת ונשנית בארץ ישראל

  .ובשנים רבות כמות הגשמים מעטה,  מתוקיםישראל נמצאים מעט מאגרי מים

  

  ?כיצד אפשר להגדיל את כמות המים המתוקים �

בקטע המופיע במדור מוצגות שתי דרכים 

  : לפתרון בעיה זו

  .גרימה מלאכותית לירידת גשמים. 1

 כיום –) מי ים(התפלה של מים מלוחים . 2

ומתקנים , כבר פועלים בארץ מתקני התפלה

  . נבניםנוספים הולכים ו

, מפני ששתי השיטות האלה יקרות, אולם

אין בהן פתרון מוחלט לבעיית המחסור 

  .ועלינו להמשיך לחסוך במים, במים

  

, בכיתה אפשר לבקש מהתלמידים להציע הצעות לחיסכון במים בבית: חיסכון במים �

 –למשל . ובכל מקום אחר, בבית הספר, בגינה

 )צרותק(לעשות פחות אמבטיות ויותר מקלחות  �

 אחוזים 40צריכת המים בשירותים היא כ־! (להוריד את המים באסלה בידית הקטנה �

 !)מצריכת המים הביתית

, להשקות גינות בטפטפות ולא בצינור; לא לשתול צמחיים הדורשים מים רבים �

ולא בשעות היום שבהן חלק גדול מהמים מתאדים (להשקות בשעות הערב או הלילה 

, לפעמים הרשויות מגבילות מאוד את השקיית הגינות. םוהצמחים אינם נהנים מה

 )ואף אוסרות אותה לחלוטין

 לשטוף את המכונית בדלי ולא בצינור �

 כדי למנוע טפטופים ונזילות, לסגור ברזים היטב �

 להפעיל את מכונת הכביסה ומדיח הכלים רק בתפוסה מלאה �

 !)למי שיש(לוותר על הברכה הביתית  �

  

  

  מים : דף עבודה

 
 ך בסוף היחידה בחוברת זו מצורף א,"על קצה הלשון"מדור הידה קצרה זו לא הובא ביח

 מופיעה "מים"המילה שיטויים ב ילמדו התלמידים בדף זה .עוסק בחינוך לשוניהדף עבודה 

  .בהם

  

  :פתרון דף העבודה�

   באו מים עד נפש– 1

  אל תזרוק בו אבן – בור ששתית ממנו – 2

   מים גנובים ימתקו– 3

   שלח לחמך על פני המים– 4

   אבנים שחקו מים– 5
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 :בדף העבודההמופיעים  הביטוייםמקור �

  

ומקורו בהווי , )'פסוק א, א"פרק י(הביטוי מופיע בספר קהלת  :שלח לחמך על פני המים

בתחילת עונת , בסתיו(החקלאי משליך את הזרע על האדמה הרטובה מגשם : החקלאי

  .  לקצור תבואה בבוא האביבזכהלבטח אם יואינו יודע ) הזריעה

, מיידיות תוצאות לכך רואים לאאם  גם בהווה לפעול כדאימשמעותה של אמירה זו היא ש

 .בעתיד רותיפ יניב מעשההש תקווה מתוך

�  

הביטוי מופיע בספר ". המים שחקו את האבנים"בלשוננו היינו אומרים  :אבנים שחקו מים

ח הרצון אפשר להשיג ובזכות ההתמדה וכ: טוי היאמשמעות הבי). פסוק יט, פרק יד(איוב 

 במדרש המסופר על עקיבא שראה חור שנפער באבן .אפשריתבלתי נראית הגם מטרה 

מהתופעה הפיזיקלית הזו למד עקיבא שגם דבר שנראה קשה . בעקבות טפטוף המים עליה

 דבר רך יכול להיות מושפע מטפטוף ארוך ומתמיד של) כלו של אדם בוגרִכמו שׂ(כאבן 

יוכל , כך הבין עקיבא שאף על פי שהוא כבר איננו צעיר). כמו לימוד התורה(ומחייה 

 . לרבי עקיבא... לימים היה אותו עקיבא. להרוויח מלימוד התורה ולהפיק ממנו הרבה

�  

 

 ב"צדף , מסכת בבא קמא(מקור הפתגם בתלמוד  :אל תזרוק בו אבן – בור ששתית ממנו

  .במי שהיטיב עמנו בעבר אין לפגוע –ת טובה הפתגם מלמד הכר).ב"ע

�  

במקור (משמעות הביטוי ). ז"פסוק י' פרק ט(מקור הביטוי בספר משלי  :ימתקו מים גנובים

אפשר לדיון בשאלה . היא שדבר אסור נעים ומהנה יותר מדבר הניתן ברשות) וגם בלשוננו

 .ולבקש מהתלמידים דוגמה לכל טענה ? האם זה אכן נכון–

�  

 

והוא מצייר תמונה , )'ט פסוק ב"פרק ס( מקורו של הביטוי בספר תהלים : מים עד נפשאוב

= נפש (כלומר שהוא עומד לטבוע , של אדם טובע המרגיש שהמים הגיעו כבר עד לצווארו

 .קושי שכבר אי אפשר לשאתו, משתמשים בביטוי כדי לתאר דבר בלתי נסבל). גרון, צוואר

  

  :ללמדשר אפ שףביטוי נוסעוד להלן  �

, היא כמות מדודה" ִמים 6ְמ?/ָרה. "משורה היא כלי למדידת נוזלים – ִמים :ְמ89ָרה

שם הוא מובא בתוך תיאור של דרך , מקור הביטוי בפרקי אבות. מוגבלת ומועטה של מים

CAַָ היא BְרAָ@ : "דרך של חיים בצמצום, )לפי אחת הדעות(החיים המומלצת על פי התורה  ִ

ַ Fת Eֶ6לח 4ֹאכל:ל 4.ָרהֶ, ַ ַ ִ/מים 6ְמ?/ָרה 4ְ,4ֶה, ַ ִ ִ ַוְעל ָהGֶרץ 4י,ן, ַ ִ ַוְחHי צער , ַ ַ ֵ " 4ְִחיֶהַ

עקב הכמות המועטה של : "דוגמה לשימוש בביטוי). 'משנה ד' פרק ו, מסכת אבות, משנה(

  ".נותרו לנו במדינה מים במשורה, הגשמים בשנים האחרונות

  

  

  

  חגחידת 

  

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

  

  

  

  

  

 !זהו
_______________  

 אני – ____________
לא מוכנה יותר לסבול את 

הצורה המעצבנת שבה 
 !יינוגה מדברת אל

 

1 

אני חושב שזה ממש לא 
 ה עזרעדןיפה שאחרי ש

  ,לך ללמוד למבחן

 לשתף ן לא מוכה את
  .  במשחקהאות

__________________
________________  

 

2 

  נהניתי כל־כך

  !לרמות במשחק

_______________  

______________  

 

3 

  זה ממש קשה, אוף

  –לשבת ליד מריאנה 

   צריכהאני כל הזמן

  להסביר לה מה המורה

 .אומרת

 

  א4

_______________
______________ ! 

 אולי בהמשך השנה –
 .היא תעזור לך בחזרה

. 

  ב4

בתחילת השנה הייתי 
אבל  ,אחרון בספורט

 והיום ,התאמנתי הרבה
הגעתי ראשון בתחרות 

 !הריצה
__________________

____________!   

 

5 

ד והמים חשובים מא

ולכן , לבני האדם

מופיעה " מים"המילה 

  .בביטויים רבים

ביטויים כמה לפניכם 

. ומשמעותםכאלה 

 את תםהשלימו באמצעו

הכתובים המשפטים 

  .בתוך הטיפות

  

��  

  

  : ומשמעותםהביטויים
 

   :מים בנים ָ.ֲחק8 א�

ח ובזכות ההתמדה וכ

הרצון אפשר להשיג גם 

בלתי מטרה שנראית 

  .אפשרית

  

לח לחמך על פני  ש�

ֵ ע?ה משהו טוב :המים

גם אם לא נראה עכשיו 

אולי . יביא תועלתהוא ש

מנו  בכל זאת תרוויח מ

  . בעתיד

  

 – ור ששתית ממנו ב�

   :אל תזרוק בו אבן

אל תפגע במי שעשה לך 

  .טובה

  

   : ימתקו–ים גנובים  מ�

דבר שנעָ?ה באיסור 

מהנה יותר מדבר 

  .שנעָ?ה בהיתר

  

   : מים עד נפש באו�

אי , הקושי הגיע לשיאו

  .אפשר לשאת אותו יותר

  

�� 

 
 


