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חלק ראשון: מתי נולד הגשם?

זה לא תמיד היה ככה, שגשם טפטף על העורף כל חורף. 

 אתם יכולים לדמיין עולם בלי גשם? מה אתם רואים בדמיון שלכם? ◆

חידה על הקטע:
בצבע זוהר, תצבעו כל פעם שכתובה המילה "ארץ". לכמה פעמים הגעת? ◆

בואו ננסה להבין את פשט הפסוקים: 
"פשט" זו דרך ללמוד תורה, בה קוראים את הפסוקים כמו שהם ומנסים להבין מה ניסו להגיד לנו

 מה זה "תולדות השמים והארץ"?  ◆
 אילו שלשה דברים עוד אין בארץ בזמן הזה? ◆
 מה צריך כדי שיהיו שיחים ועשבים בשדה? ◆

רגע, עכשיו בואו נחשוב על מה שקראנו:
 לפי הקטע הזה בספר בראשית, מה לדעתכם הוא הדבר הכי חשוב, בעולם? בשביל מה נבראו הגשם  ◆

והאדם?
 המטר מגיע מאלוהים, מהשמים, מהטבע – כלומר ממשהו שלא תלוי בבני האדם. הדבר שתלוי בנו, בבני  ◆

האדם, הוא עבודת האדמה. ביחד יש צמחים, וחיים. מה דעתכם על השילוב הזה? 
 מה אתם חושבים שזה אומר על הגשם, שדווקא הוא מגיע מאלוהים )=מהטבע, מהשמים(?  ◆
 איך נראה עולם בלי גשם, לפי הפסוקים האלה? ◆
 הפסוקים האלה מדברים על ההתחלה של ה"תולדות", הרגע שבו השמים והארץ נולדו. האם אתם יכולים  ◆

לחשוב על דרך אחרת לספר את יצירת העולם? מה הדבר הכי חשוב בעולם בסיפור שלכם?

הצעה ליצירה: 
עם דף וצבעים, ציירו את הרגע הזה, של "טרם". איפה נמצא הגשם שמחכה? איך נראית אדמה בלי צמחיה?  ◆

מה עוד יש בציור שלכם? ומה דווקא אין?

חידה על הקטע:
אילו מילים מתחילות באות א'? צבעו אותן בצבע זוהר. לכמה מילים הגעת? ◆

הפרשן רש"י )ר' שלמה יצחקי, המאה ה12, צרפת( שם לב, שהסיבה שאדם לא עובד את האדמה היא כי הוא עוד 
לא נוצר. אבל למה אלוהים לא מוריד גשם, מה התירוץ שלו? שאלה טובה, לא?

ככה הוא שואל ועונה:

יֹום ֲעׂשֹות ְיהָוה  ְרָאם, ּבְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ ה תֹוְלדֹות ַהּשׁ ֵאּלֶ

ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ,  יַח ַהּשָׂ ָמִים. ְוכֹל ׂשִ ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוׁשָ

י לֹא ִהְמִטיר ְיהָוה ֱאלִֹהים  ֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח. ּכִ ב ַהּשָׂ ְוָכל ֵעׂשֶ

ַעל ָהָאֶרץ, ְוָאָדם ַאִין, ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה.

)בראשית, פרק ב' פסוק ד'-ה'(

מילון:

תולדות – הסיפור של איך משהו מתפתח ונהיה. ]לאיזה 

מילה זה דומה?[

טרם – עדיין לא, לפני

אין - לא נמצא, כמו "אין"

כי לא המטיר.  ּוַמאי טעמא  )מה הסיבה ש( לֹא ִהְמִטיר? 

ִמים.  ׁשָ ל ּגְ טֹוָבָתם ׁשֶ יר ּבְ ָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה, ְוֵאין ַמּכִ ְלִפי ׁשֶ

ִאים: ׁשָ ל ֲעֵליֶהם ְוָיְרדּו ְוָצְמחּו ָהִאיָלנֹות ְוַהּדְ ּלֵ ֵהם צֶֹרְך ָלעֹוָלם, ִהְתּפַ א ָאָדם ְוָיַדע ׁשֶ ּבָ ּוְכׁשֶ

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆


