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לכבוד הסתיו והחורף
מערך להורים וילדות וילדים

 ◆

בהשראת בארי, דרור ויותמי, פרופ' דרור בורשטיין, והגשם הראשון

לפני כמה ימים ירד היורה, הגשם הראשון. הוא ירד פה במושב שלנו בזלעפות, ובדיוק בשעת איסוף הילדים. 
יש לגשם מסוג זלעפות נטייה כזו, לרדת בדיוק בשעות האיסוף. 5 דקות אחרי שהגעת הביתה, נוטפת מים ובוץ, 
השמש יוצאת, ואז הילדים שבדיוק חלצו סוף סוף את המגף השני על הרצפה במטבח מתרגשים "תראי אמא, 

שמש! בואי נלך לחפש קשת.".

יותם, בן שנה ותשעה חודשים וקצת, לא יודע מה זה גשם. הוא נולד בגשם, אני זוכרת שבאתי לבית החולים עם 
מגפיים, אבל בעצם המודעות שלו לדבר הזה, מים יורדים מהשמים, ועוד זלעפות!, רק מתחילה להתעצב. התגובה 
הראשונית שלו הייתה בהלה, הוא התחיל לבכות )דמעות גם הן סוג של גשם, או אולי גשם הוא סוג של דמעות. 

קשה לדעת.(. צחקתי ממנו ודמעתי איתו, ופתחתי לשנינו יחד מטריה. אחר כך הוא נרגע, התבונן, והושיט יד מחוץ 
למטריה. "מים". הוא ציין. 

אח שלו, בן רבע לשבע, יליד יום זלעפות בעצמו, אבל עם קצת יותר מודעות למזג אוויר מאחיו הקטן, בדיוק חבר 
אלינו מתוך שלולית-ענק, עם חיוך בגודל של השלולית ועם מגפיים מלאות מים )לא לזה הן נועדו, ילד( ומכנסיים 
כבדות מאוד בצבע אפור כהה מידי. "נכון יותמי, מים! מים מהשמים". והאחות המרכזית הוסיפה: "גשם, קוראים 
לזה גשם, זה לא רק מים. ג-ש-מממ. תמי, תגיד ג...". ולמרות שהיא ידעה איך קוראים לזה, היא אחזה במטריה 

שלה נורא חזק ונצמדה לי לרגל.

***

הורים והורות יקרים, את המערך הזה כתבתי בהשראת הקטע הבא, ורציתי קצת לדבר על הפלא של הגשם. 
מוזמנים גם אתם להיעזר בו לעצירה ומחשבה, ולקחת את הלימוד לאן שמתאים לכם, לאמונות שלכם ולילדים 

שלכם:

את הגשמים שירדו עלינו לאחרונה אפשר לתפוס 

כמשאב: מי שתיה, מים לחקלאות. אבל עבור כמה 

מאתנו הגשם אינו רק מצרך, אלא מצב רוח. יש 

הלוך נפש מיוחד שעולה בתוכנו כשיורדים הגשמים 

הראשונים. כאילו משהו צומח בפנים ומגיב לממטרים 

ולשינוי באוויר, כמו פטריות. קל להתעלם מזה ולחזור 

לאקלים המבוקר של מכוניות ומשרדים. אבל היו אנשים 

רבים במרוצת הדורות שהגשם הביא אותם לעצירה.

ביטוי יפה לכך אנו מוצאים בתפילה, המשלבת גשם 

ותחייה: "מחייה מתים אתה, רב להושיע, ַמשיב הרוח 

ומוריד הגשם". ובתלמוד נאמר, "מתוך ששקולה 

)ירידת הגשמים( כתחיית המתים, לפיכך קבעוה )עם 

ברכת( תחיית המתים". גם מי שאינו מאמין שמתים 

יכולים לחזור יוכל להבין את ההתרגשות של ימי 

גשמים שבהם, אחרי ימי החום הממושכים, נרחץ 

העולם. והרחצה הזאת אינה רק של עלים, מדרכות 

ומכוניות, אלא רחצת הלב. מי שיוצא ממנהרת 

שטיפת המכוניות ומרגיש שהמכונית נוסעת טוב יותר 

יודע על מה אני מדבר.

)דרור בורשטיין, כאן(
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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

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆
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לפי רש"י, למה אלוהים לא מוריד גשם? הוא לא יודע שצריך )"אין מכיר בטובתם"(. מי יודע? אדם! 
עכשיו תחשבו: 

 לפי רש"י, למה העולם הכי מחכה כדי להתחיל לצמוח?  ◆
 מה זה אומר על הגשם, שהאדם צריך להתפלל כדי שיירד? תחשבו על איזה סוג דברים אנחנו מתפללים,  ◆

זאת אומרת מקווים שיקרו?

מה זה "שקולין"? )תחשבו על שיר ילדים שאתם מכירים שיש בו את המילה הזו(. ]המילה "שקולין" היא  ◆
בעברית של תקופת התנאים, לפני 2000 שנה. ן סופית אצלם היא ם שלנו. אז שקולין = שקולים.[ 

מה זה אומר, שארץ, אדם ומטר הם "שקולים"? ◆
איך אתם חושבים וחושבות שהוא לומד את זה מהפסוקים שקראנו? ◆
מי המרכז של העולם לפי המדרש הזה? האם יש מרכז אחד? ◆

הצעה למשחק משותף:
 על כמה מילים בנות 3 מילים את/ה יכול/ה לחשבו ב 3 דקות? ◆

 מדרש – בואו נראה מה חשבו אחרים על הפסוקים האלה: 
)מדרש זה עוד דרך לקרוא את הפסוקים, בה בעצם אנחנו חושבים שהפסוקים עצמם לא סיפרו לנו הכל והשאירו 
"חורים". חז"ל, חכמינו זכרונם לברכה, שחיו לפני 2000 שנה, מראים לנו מה חסר בפסוקים וממלאים את החורים 

האלה בסיפורים ורעיונות.(

ר' שמעון בר יוחאי, שחי לפני 2000 שנה, כתב הרבה מאוד על התורה. הוא מספר מה הוא רואה בפסוקים האלה 
ומה הוא ור' לוי החבר שלו לומדים מזה. 

נסיים את החלק הזה: "תולדות השמים והארץ" מתחילים בשדה שממתין למטר שירד מהשמים, ולאדם שיעבוד 
באדמה. זו בחירה מעניינת, ככה לספר את ההתחלה של "השמים" ו"הארץ". ממש כאילו יש משהו בשמים )מטר( 
ומשהו בארץ )אדם(, שמחכים שנתחיל כבר. הגשם מגיע ממקום לא מוכר לנו, מהשמים. יש בו משהו מסתורי. 

רש"י מוסיף לנו, שהגשם תלוי באלוהים כמו שכתוב בפסוקים, אבל אלוהים מחכה לאדם שיזכיר לו שצריך גשם. 

אדם, אדמה ומטר הם משולש: הגשם הוא דבר שהאדמה צריכה, אבל הוא לא מובן מאליו ולא בטוח שהוא יבוא. 
צריך לבקש אותו, האדם צריך לחשוב עליו, ולהעריך אותו.

האם יש בחיים שלך משהו שהוא מצד אחד רגיל, אבל גם מסתורי ולא מובן מאליו, בעצם? 

ֶזה, ְוֵאּלּו ֵהן: ֶאֶרץ, ְוָאָדם, ּוָמָטר.  קּוִלין ֶזה ּכָ ה ְדָבִרים ׁשְ לׁשָ ן יֹוָחאי, ׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

ֵניֶהם ֵאין  ִאם ֵאין ֶאֶרץ ֵאין ָמָטר, ְוִאם ֵאין ָמָטר ֵאין ֶאֶרץ, ְוִאם ֵאין ׁשְ ְדָך ׁשֶ לׁש אֹוִתּיֹות, ְלַלּמֶ ן ִמּשָׁ ּתָ ָלׁשְ א ּוׁשְ ר ִחּיָ י ֵלִוי ּבַ ָאַמר ַרּבִ

ָאָדם.

) בראשית רבה י"ג, ג'(

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆
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חלק שני: שמחה וחגיגה גשם

שאלות לחימום: 

 מה את/ה מרגיש/ה כשיורד גשם?  ◆

מה לדעתכם אנשים אחרים מרגישים? ◆

אם העצים יכלו לדבר, מה הם היו אומרים על הגשם? ◆

מדרש אחר מספר לנו סיפור

מה עובד הכוכבים מספר על החגים שלהם ושלנו? ◆
על פי הדברים של עובד הכוכבים, מה מיוחד בגשם?  ◆
איך הם מרגישים כשיורד גשם? ◆
האם תוכלו לחשוב על עוד דברים שהם משמחים את כל העולם? ◆

גם אהוד מנור, משורר ישראלי, מתאר חגיגה בגשם, והוא מספר לנו ככה

נחשוב על השיר:
מי חוגג בשיר של אהוד מנור?  ◆
ממה עשויים הבגדים החגיגיים, ומי לובש אותם? ◆

הצעה ליצירה: 
תתכננו חג לגשם. מה יהיה בחג הזה? ציירו ציור של החגיגה.  ◆

לסיכום החלק הזה: חגיגת הגשם היא חגיגה שמאחדת בין בני אדם. הדבר הזה שיורד מהשמים, גורם לחגיגה 
מאוחדת פה בארץ. 

ן ָקְרָחה, ָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַאל ֶאת ַרּבִ עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ֶאָחד ׁשָ

לֹו: 

ם ֵיׁש ָלֶכם מֹוֲעדֹות, ְוָאנּו ֵיׁש ָלנּו מֹוֲעדֹות,  ַאּתֶ

ָאנּו  ָעה ׁשֶ ֵמִחים, ּוְבׁשָ ֵמִחים ֵאין ָאנּו ׂשְ ם ׂשְ ַאּתֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ֵמִחים,  ם ׂשְ ֵמִחים ֵאין ַאּתֶ ׂשְ

ִמים. ׁשָ יִריַדת ּגְ ֵמִחים, ּבִ ם ׂשְ ְוֵאיָמַתי ָאנּו ְוַאּתֶ

)בראשית רבה י"ג, ו(

מילון:

עובד כוכבים – מישהו בן דת אחרת 

מועדות – חגים

בשעה – בזמן ש...

אימתי – מתי ש...

ם, ׁשֶ עֹוד ְמַעט ֵיֵרד ּפֹה ּגֶ

חּוץ. ֵאר ּבַ ָ ּבֹוא ְוִנּשׁ

א ׁשֶ מֹו ַהּדֶ ׁש ּכְ ִנְתַחּדֵ

עֹוָלם ָיֶפה, ָרחּוץ. ּבְ

ם; ׁשֶ ל ּגֶ ה חּוִטים ׁשֶ ל, ִהּנֵ ּכֵ ִהְסּתַ

הּו רֹוֶצה ִלְתּפֹר, ִמיׁשֶ

ֶגד ַחג ְלָכל ָהֵעֶמק, ּבֶ

ָבעֹות, ְלָהִרים ּוְלִמיׁשֹור. ַלּגְ

)מתוך השיר 'חוטים של גשם'(

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆
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זה מדרש קצת קשה, אבל אתם תצליחו: 

איך האדמה היתה מקבלת מים בהתחלה, לפני שהאלוהים חזר בו? ◆
יש ארבע סיבות במדרש להחלטה של אלוהים להתחיל להוריד גשם מהשמים. ◆

1. מפני בעלי זרוע – בעל זרוע הוא כינוי לאדם חזק. למה גשם מלמעלה עוזר מול אנשים חזקים?
2. להדיח טללים הרעים – טללים הם טל, טיפות טל. איך גשם מלמעלה יכול "להדיח" גשם רע? מה זה 

בכלל, לפי דעתכם?
3. שיהא הגבוה שותה כנמוך – מי הוא "גבוה" ומי הוא "נמוך", ואיך הגשם מלמעלה עוזר פה? 
4. שיהיו הכל תולין עיניהם כלפי מעלה – על מה הגשם שיורד מלמעלה גורם לנו להסתכל? 

מה הסיבות האלו מספרות לנו על הגשם? איזו תכונה חשובה יש לו?  ◆
לפני הסיבה הרביעית מופיעה המילה "ועוד", מה שונה בסיבה הזו מהסיבות האחרות?  ◆
מה קורה לנו, כשאנחנו "תולים את העיניים כלפי מעלה"? בעצם, מה קורה כשמרימים מבט לשמים?  ◆

אפשר לצאת רגע החוצה, למרפסת, לחלון, לחצר, להרים את העיניים למעלה, לשמיים. מה את.ה רואה? יש  ◆
שם אוצר? מה את.ה מרגיש כשאת.ה רואה ככה את השמים?

לסיום:

התחלנו עם דמיון של עולם בלי גשם. חשבנו שעולם בלי גשם אין בו צמחים ואין בו חיות. כמו שהאדמה והאדם 
חשובים כדי שיהיה חיים, ככה גם הגשם.

אחר כך ראינו עם הפסוקים והמדרשים, שגשם מביא גם עוד דברים איתו: הגשם הוא אוצר טוב, הוא מזכיר לנו 
לרקוד, הוא יוצר סיבה לחגיגה בין כל בני האדם, הוא מתחלק בצורה שווה והוא מזכיר לנו להסתכל מידי פעם אל 

השמים ולזכור שגם אנחנו כמו הדשא, יכולים להתחדש, "בעולם יפה רחוץ".

שיהיה חורף גשום וטוב!

ה, )=מתוך האדמה( ִחּלָ ְוָכְך ָהְיָתה ָהָאֶרץ ׁשֹוָתה ִמּתְ

א  ֵהא ָהָאֶרץ ׁשֹוָתה ֶאּלָ לֹא ּתְ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְוָחַזר ּבֹו ַהּקָ

ִמְלַמְעָלן. 

ֵני  ר ַנְחָמן ָאַמר: ִמּפְ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ם ַרּבִ ׁשֵ ִצּפֹוִרי ּבְ י ָחָנן ּדְ ַרּבִ

ֵהא  לֹא ּתְ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָבִרים ָחַזר ּבֹו ַהּקָ ָעה ּדְ ַאְרּבָ

ַמְעָלן,  א ִמּלְ ָהָאֶרץ ׁשֹוָתה ֶאּלָ

ֲעֵלי ְזרֹוַע,  ֵני ּבַ 1. ִמּפְ

ִביל ְלָהִדיַח ְטָלִלים ָהָרִעים,  2. ּוִבׁשְ

מּוְך,  ּנָ בֹוּהַ ׁשֹוֶתה ּכַ ְיֵהא ַהּגָ 3. ְוׁשֶ

י ַמְעָלה, ַלּפֵ ְהיּו ַהּכֹל ּתֹוִלין ֵעיֵניֶהם ּכְ ּיִ 4. ְועֹוד ׁשֶ

)בראשית רבה י"ג, ט'(

מילון:

מלמעלן – מלמעלה

תהא – תהיה

 ◆   ◆    ◆

למה הגשם יורד משמים?
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בואו נבין )פשט(:
לאלוהים יש אוצר )זה אומר מחסן, אבל איזו מילה יפה!(, אוצר טוב. איפה האוצר?  ◆
מה יש בו? ◆
עבור מה ה' פותח את האוצר הטוב שלו? ◆

ונוסיף מעצמנו:
מה הופך אוצר לאוצר טוב לפי דעתכם? ◆
המטר, הגשם, לא מופיע פה לבד. הוא מופיע עם החבר שלו מהמדרש למעלה, עם הארץ. המטר היה שייך  ◆

עד עכשיו דווקא לצד של השמים, לאלוהים. אז מה זה מטר- ארצך בעצם? למה הם מופיעים פה יחד לפי 
דעתכם?

בעקבות הפסוק הזה, עוד מישהו התרגש מהגשם:

רב יהודה נורא התרגש כשירד גשם, והוא בירך ברכה ארוכה ומעניינת. 

מה היה מדהים בעיניו? )רמז: תתחילו מהמשפט האחרון שלו( ◆
האם יש משהו מדהים בעיניכם בגשם? מה זה? ◆

תראו, גם הגשם יודע לשיר ולרקוד!

ה ָיֶדָך. ִעּתֹו ּוְלָבֵרְך ֵאת ּכל־ַמֲעׂשֵ ַמִים ָלֵתת ְמַטר־ַאְרְצָך ּבְ ָ ח ה׳ ְלָך ֶאת־אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת־ַהׁשּ ִיְפּתַ

)דברים כ"ח י"ב(

ר  ִמים, ַרב ְיהּוָדה ּבַ ׁשָ ה ָגדֹול ְיִריַדת ּגְ ּמָ ח ה' ְלָך: ְרֵאה ּכַ ִיְפּתַ

ְיֶחְזֵקאל –

ִמים יֹוְרִדים ָהָיה ְמָבֵרְך:  ׁשָ ָהָיה רֹוֶאה ֶאת ַהּגְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם,  ל ִמי ׁשֶ מֹו ׁשֶ ֵרְך ׁשְ ל ְוִיְתּבָ ּדֵ ֵאר ְוִיְתּגַ "ִיְתּפָ

ל  ל ַמְלָאִכים ַעל ּכָ י ְרָבבֹות ׁשֶ ה ֶאֶלף ֲאָלִפים ְוִרּבֵ הּוא ְמַמּנֶ ׁשֶ

ּיֹוֶרֶדת.  ה ׁשֶ ה ְוִטּפָ ִטּפָ

ָנה,  אן ְוַעד ָהָרִקיַע ַמֲהַלְך ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ה? ִמּכָ ָלּמָ

ּה" ֲחֶבְרּתָ ה ִמְתָעֶרֶבת ּבַ ִמים יֹוְרִדין ְוֵאין ִטּפָ ׁשָ ְוַהּגְ

)מדרש דברים רבה ז' ו'(

ַחּלֹוִני ם ְוִצְלֵצל ּבְ ׁשֶ א ַהּגֶ ּבָ

י ַגּנֵ ַרח ּבְ יז ַלּפֶ ר ִנּגּון ַעּלִ ׁשָ

ׂשֹון ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ ִקיְנטֹון ּבְ ְוָעָנה ַהּיָ

ַחּלֹוִני. ר ִצְלֵצל ּבְ ָטר ֲאׁשֶ ַלּמָ

)לאה גולדברג, פזמון ליקינטון(

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆

עוד קצת על חגיגות של גשם ועל שמים:

הנה פסוק מהתנ"ך, הפעם מספר דברים, על גשם:


