
ז' ְּבֶחְׁשָון – ְּתִפָּלה ְלֶגֶׁשם
מתי בפעם האחרונה התרגשת מהגשם? 6

תלמידי חכמים חשבו שיום של גשמים הוא מאורע מיוחד ומרגש: 
"גדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמים וארץ" )תלמוד בבלי, מסכת תענית, 

דף ז, עמוד ב(

אמר רבי שמעון בר יוחאי: שלושה דברים שקולים זה כנגד כזה, ואלו הם: 
ארץ ואדם ומטר. אמר רבי לוי: ושלושתם משלוש אותיות, ללמדך שאם 

אין ארץ אין מטר, ואם אין מטר אין ארץ ואם אין שניהם – אין אדם. 
)על פי מדרש בראשית רבה(

ְׁשֵאלֹות ְלִדּיּון ּוְלַמְחָׁשָבה: 
א. 

הסבירו את המדרש במילים שלכם.
ב. 

מדוע ארץ, אדם ומטר שקולים זה כנגד זה?
ג. 

ַחְברּוָתאמה החשיבות של הגשם לאדם ולארץ?

שם הברכהמה כוללת הברכהנוסח הברכה

גבורות )מחיה המתים(הזכרת גשמיםמשיב הרוח ומוריד הגשם

השניםשאלת )בקשת( גשמיםותן טל ומטר לברכה

הזכרת גשמים
בחורף מוסיפים את המילים "משיב הרוח ומוריד הגשם" בברכת "גבורות" )שקוראים 
לה גם "מחיה המתים"(, הברכה השנייה בתפילת העמידה. תוספת זו נקראת "הזכרת 
גשמים" כיוון שמזכירים בה את הגשם בכלל השבח שמשבחים את ה', ואין בה בקשה 

לגשם )התוספת הזאת נקראת גם "גבורות גשמים"(.

שאלת גשמים
בחורף מוסיפים את המילים "ותן טל ומטר לברכה" ב"ברכת השנים", 

שהיא הברכה התשיעית בתפילת העמידה. תוספת זו נקראת 
"שאלת גשמים" כיוון שמבקשים בה שירד גשם.

הזכרת הגשמים מתחילה בשמיני עצרת, ואילו שאלת הגשמים 
)בקשת הגשמים( נדחית בשבועיים ומתחילים לומר אותה 

ב-ז' בחשוון, כדי שעולי הרגל, שעלו לירושלים לחג הסוכות, 
יספיקו להגיע לבתיהם לפני שיחלו הגשמים.

ַּתֲחַנת ֵמיָדע

התפילה לגשם היא חלק קבוע ממערך התפילות היהודי לימות החורף: מזכירים 
גבורות גשמים בשמיני עצרת ושואלים )מבקשים( את הגשמים ב-ז' בחשוון. 
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ְׁשֵאלֹות ְלִדּיּון ּוְלַמְחָׁשָבה 
א. 

למי פונים המתפללים בברכות 

"הזכרת גשמים" ו"שאלת גשמים"?
ב. 

מהו לדעתכם הקשר בין "מחיה 

מתים" ל"מוריד הגשם"? 
ג. 

האם לדעתכם מספיק להתפלל לגשם 

כדי שהשנה תהיה ברוכה בגשמים?

ברכת גבורות
יּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני, ְמַחֵיּה ֵמִתים ַאָּתה, ַרב ְלהֹוִשיַע. ַאָּתה ִגִּ

יב ָהרּוח ּומֹוִריד ַהָגֶּשם; ]בקיץ, יש אומרים:[ מֹוִריד ַהָּטל; ]בחורף:[ ַמּׁשִ
ְמַכְלֵּכל ַחִיּים ְּבֶחֶסד, ְמַחֵיּה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים,

סֹוֵמְך נֹוְפִלים, ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים,
ּוְמַקֵיּם ֱאמּוָנתֹו ִליֵשֵׁני ָעָפר.

ִמי ָּכמֹוָך ַּבַעל ְגּבּורֹות ּוִמי ּדֹוֶמה ָּלְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶיּה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה.
ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים.

ָּברּוך ַאָּתה ה', ְמַחֵיּה ַהֵּמִתים.

ברכת השנים לפי נוסח אשכנז 
ָּבֵרְך ָעֵלינּו ה' ֱאֹלֵהינּו ֶאת ַהָּשָׁנה ַהֹזּאת ְוֶאת 

ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה. ְוֵתן 
בחורף: ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה

בקיץ: ְּבָרָכה
ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ְוַשְּׂבֵענּו ִמּטּוֶבָך, ּוָבֵרְך ְשָׁנֵתנּו 

ַּכָּשִׁנים ַהּטֹובֹות.
ָּברּוְך ַאָּתה ה', ְמָבֵרְך ַהָּשִׁנים.

את משמעות ההבדל בין "הזכרת גשמים" ל"שאלת גשמים" אפשר לראות במשנה הבאה.
קראו את שני המקורות והשיבו על השאלות.

ֵמֵאיָמַתי ַמְזִּכיִרין ְּגבּורֹות ְּגָׁשִמים?
ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמּיֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶהָחג.

ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר: ִמּיֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ֶהָחג.

ֶאָּלא  ַהְּגָׁשִמים  ְוֵאין  הֹוִאיל  ְיהֹוֻׁשַע:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר 
ִסיָמן ְקָלָלה ֶּבָחג, ָלָּמה ַמְזִּכיר?

ָאַמר לֹו ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר: ַאף ֲאִני לא ָאַמְרִּתי ִלְׁשאֹול, 
יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם, ְּבעֹוָנתֹו. ֶאָּלא ְלַהְזִּכיר ַמּׁשִ

ָאַמר לֹו: ִאם ֵּכן, ְלעֹוָלם ְיֵהא ַמְזִּכיר. 
)מסכת תענית פרק א, משנה א( 

ִּבְׁשלָׁשה ְּבַמְרֶחְׁשָון ׁשֹוֲאִלין ֶאת ַהְּגָׁשִמים.
ה ָעָשר יֹום  ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ְּבִׁשְבָעה ּבֹו, ֲחִמּׁשָ

ַאַחר ֶהָחג,
ְּכֵדי ֶׁשַּיִּגיַע ַאֲחרֹון ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ִלְנַהר ְּפָרת.

 )מסכת תענית פרק א, משנה ג(

ְׁשֵאלֹות ְלִדּיּון ּוְלַמְחָׁשָבה 

קראו שוב את תחנת המידע בעמוד 22
מה המחלוקת בין רבי יהושע לרבי א. 

אליעזר? 
מה פירוש המושג "לשאול ב. 

גשמים"?
מה ההבדל בין "לשאול" ג. 

ו"להזכיר"?
מה הנימוק של רבן גמליאל להתחיל ד. 

להתפלל לגשם ב-ז' בחשוון? 
האם קרה לכם פעם שהתפללתם ה. 

ליום ללא גשם? מתי? האם 
במחשבה לאחור תפילתכם הייתה 

צריכה להיענות?
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כיצד מבטיח לעצמו האדם המודרני שנה גשומה?

"את הגשם תן רק בִעתו" 

רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם

לשאת תפילה לגשם בבתי כנסת עתיקים!

בחול  המתקיים  הגשם",  "מוריד  לפסטיבל  מוזמנים  אתם 

המועד סוכות, אירוע מיוחד המתקיים זו השנה השלישית 

תפילה  תינשא  ובו  בישראל,  העתיקים  הכנסת  בבתי 

חדשה-עתיקה לגשם.

האירוע ילווה בדברי טעם, ניגונים והופעות מוזיקליות.

ַחְברּוָתא

נסו להיזכר בסיפורי מים הנזכרים בספרים בראשית ושמות.
קראו את תפילת הגשם שכתב הרב יהורם מזור. תפילה זו מזכירה סיפורים א. 

הקשורים לדמויות מקראיות.
התכוננו לחידון כיתתי – נסו לגלות מי הן הדמויות. אתם יכולים להיעזר בתנ"ך, ב. 

באינטרנט או לראיין תלמידים או מורים על מנת לגלות באילו דמויות מדובר.

תפילת גשם/ יהורם מזור

1 ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו

2 זכות אבות:  ְזכֹור ָאב ִנְמַׁשְך ַאֲחֶריָך – ַּכַּמִים.
3 ּוְבנֹו ַהֶנֱעָקד ְוָשב ְוָחַפר ְּבֵארֹות – ָמִים.
4 ֶנכדֹו ֶנֱאַבק ְּבָשֹר ָּבלּול ֵמֵאׁש – ּוִמַּמִים.

5 ֵּבַרְכָּתם ִּכי ַזְרָעם ִיְהֶיה ְּכחֹול ַעל ֹשַפת – ָמִים.
6 ַּבֲעבּוָרם ַאל ִּתְמַנע – ָמִים.

7 זכות אמהות: ְזכֹור ֵאם ָעְבָרה ַנֲהרֹות – ָמִים.
8 ַּכָּלָתה ָשֲאָבה ַעד ָרוּו )עד שלא היו צמאים יותר(

9 ַהְּגָמִלים – ָמִים.
10 ְוֵעת ִנְרֲאָתה ְלדֹוָדּה ָּגל ֶאֶבן ִמְּבֵאר – ָמִים.

11 ָּתְמָכה ְּבִאיָשּה ַּבֲחצֹותֹו ַנֲהרֹות – ָמִים.
12 ִּבְזכּוָתן ֹחן ַחְשַרת )תעניק לנו( ָמִים.

ַּתֲחַנת ֵמיָדע
יום טוב הראשון – היום הראשון של סוכות

 החג – סוכות
יום טוב האחרון – שמיני עצרת

סימן קללה – אם הגשם ירד בשעת הישיבה בסוכה, זהו סימן רע, סימן לקללה
לעולם – כל השנה

כדי שיגיע אחרון – ממתינים שעולי הרגל שמקום מגוריהם רחוק מירושלים יגיעו לבתיהם
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7 זכות אמהות: ְזכֹור ֵאם ָעְבָרה ַנֲהרֹות – ָמִים.
8 ַּכָּלָתה ָשֲאָבה ַעד ָרוּו )עד שלא היו צמאים יותר(

9 ַהְּגָמִלים – ָמִים.
10 ְוֵעת ִנְרֲאָתה ְלדֹוָדּה ָּגל ֶאֶבן ִמְּבֵאר – ָמִים.

11 ָּתְמָכה ְּבִאיָשּה ַּבֲחצֹותֹו ַנֲהרֹות – ָמִים.
12 ִּבְזכּוָתן ֹחן ַחְשַרת )תעניק לנו( ָמִים.

חידון:
מיהו האב המוזכר בשורה 2?  |    מיהו הבן בשורה 3? כיצד אתם יודעים זאת?  |   מיהו הנכד בשורה 

4?   |  מי היא האם המוזכרת בשורה 7?  |  מי היא הכלה בשורה 8? למי היא שאבה מים? |  ומי היא 

האישה  שחתנה "גל אבן מבאר"?  נמקו  |  מיהו המנהיג שהוציא מן הסלע מים בשורה 13?  |  מיהו 

תלמידו בשורה 14?  |  מיהו המנהיג הנקרא "משיח ה'" בשורה 15?   |  

מי היא השופטת שישבה תחת התומר בשורה 19?  |  ומי הגישה לאויב חלב במקום מים בשורה 20?  

|  מי היא הכלה שהלכה אחרי חמותה בשורה 21?

)הפיוט ניתן באדיבותו של הרב יהורם מזור, 
"העבודה שבלב" - המרכז להתחדשות התפילות. כל הזכויות שמורות(

13 זכות מנהיגים:  ְזכֹור ַמְנִהיג ַהּמֹוִציא ְלַעּמֹו ִּמּתֹוְך ַהֶּסַלע – ָמִים.
14 ַּתְלִמידֹו ֶהֱעִביר ַעְּמָך ְּבִגְזַרת ַיְרֵדן – ָמִים.

15 ְמִשיֲחָך ְּבֵעת ִמְלָחָמה ָאַמר ִמי ַיְשֵקִני – ָמִים.
16 ִהְנִהיגּו ַעְּמָך ַהְּמַשֵּוַע )המתחנן( ְלָפֶניָך ַהֹּיום – ַלָּמִים.

17 ִּבְזכּוָתם ָּתִשֹים ִמְדָּבר ַלֲאַגם – ָמִים.

18 זכות מנהיגות:  ְזכֹור ַמְנִהיָגה ְוָנִשים חֹוְללֹות )רוקדות( ַעל ְשַֹפת – ָמִים.      
19 ְּכשֹוֶפֶטת ַּתַחת ּתֹוֶמר הֹוִשיָעה )הצילה( ְּבִשְטפֹון – ָמִים.

20 ְוֵעת ַצר )אויב( ִּביֵקש ִהְשְקָתהּו ָחָלב ְוֹלא – ָמִים.
21 ָּתְמָכה ַּבֲחמֹוָתּה ַעד שּוָבּה ְלֶאֶרץ ּגֹולֹות – ָמִים.

22 ִּבְזכּוָתן ִיְרוּו ָהִרים ַוֲעָמִקים ֶשַפע – ָמִים.

23 ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו
24 ַהַּקִיץ ָעַבר עֹוד ְמַעט ֵיְרדּו ִּגְׁשֵמי – ָמִים.

25 ַהר ְשֵפָלה ֵעֶמק ּוִמְדַּבר ִיְרוּו – ָמִים.
26 ֲעֵצי ְּפִרי ּוְשֹדֹות ְּתבּוָאה ָיִניבּו ְּבָרב – ָמִים.

27 ֲאָדָמה ְיֵבָׁשה ְּתרּוֲעַנן )תהיה רעננה( ְוִתְפֶרה )תהיה פורייה( ִמִּבְרַּכת – ָמִים.
28 ְוֹכל ַהְּנָחִלים ִיְמְלאּו – ָמִים.

ֶדה ַהְּצֵמִאים – ַלָּמִים. 29 ְּכמֹו ִצְמֵחי ַהּׂשָ
30 ָּכְך ַנְפֵׁשנּו ְלָך  ַּתֲערֹוג )תתגעגע( ְּכַאָּיל ַעל ֲאִפיֵקי – ָמִים.

31 ִּתּצֹוק רּוֲחָך )תעזור לנו בכוחותיך( ָעֵלינּו ְוַטֲהֵרנּו – ְּכַבַּמִים.
32 ְוִנְׁשֶּתה ּתֹוָרְתָך ַהְּמשּוָלה – ְלָמִים.

33 הֹוי ָּכל ַהָּצֵמא ְלכּו – ַלַּמִים.

יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶגֶׁשם: 34 ָׁשַאָּתה הּוא יי ֱאֹלֵהינּו ַמּׁשִ
35 ִלְבָרָכה ְוֹלא ִלְקָלָלה  ָאֵמן:

 36 ְלַחִּיים ְוֹלא ַלָּמֶות: ָאֵמן:
 37 ְלׂשֹוַבע ְוֹלא ְלָרזֹון: ָאֵמן:
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מים באספקה שוטפת / דוד אלקן

מצוקת המים בישראל עשויה להיפתר משמים. זאת, אם נדע להיערך לניצול יעיל של מי 

נמוך.  במחיר  ביותר  האיכותיים  במים  מדובר  לריק.  מתבזבזים  הגדול  שברובם  הגשמים, 

חבל על כל טיפה.

"כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שבים 

ללכת" )קהלת א, ז(.

מי הגשם היורדים אלינו משמים הם הזכים והצלולים ביותר שניתן למצוא עלי אדמות. 

ללא התערבות האדם יגיעו מים אלה בחלקם אל הים, חלקם יחלחלו לאקוויפרים דרך 

ערוצי הנחלים והיתרה תתאדה בחזרה לאטמוספרה.

קדמונינו כבר הכירו בטיב מי הגשם ובזמינותם, ובנו מערכות ניקוז לאיסופם ולאגירתם. 

כיום, עם גבור מצוקת המים בישראל, יש לשוב ולאמץ את הרעיון לצורך ניצול מרבי של 

מי הנגר העירוני. מי הגשם היורדים באזורים עירוניים בנויים, מגיעים ברובם למערכות 

הניקוז. כיוון שאינם יכולים לחלחל לקרקע, הם מוצאים את דרכם לנחלים, או היישר אל 

הים. במצבת מקורות מי השתייה הזמינים מים אלה נחשבים כיום אבודים. חשיבה חדשה, 

טכנולוגיות וחומרים מתקדמים וניהול מערכתי נכון – עשויים להציל אותם מאובדן.

לשם כך יש למצוא פתרונות טכניים ומנהליים, אשר יאפשרו ניצול מקור מים זה, הניתן 

לנו משמים, בטרם ניאלץ להתפיל מים לצריכה ביתית ולשלם עבורם מחיר יקר.

יתרון נוסף במי השיטפונות העירוניים הוא זמינותם וסמיכותם המידית למרכזי הצריכה, 

בניגוד למקור מים חיצוני חלופי, המחייב מערכות הולכה ארוכות.

)המאמר במלואו התפרסם בכתב העת "ירוק כחול לבן: ביטאון פורום המשק והכלכלה למען איכות הסביבה 

בישראל" ובאתר מט"ח(

א. 
מאיזו נקודת מבט מתייחס כל טקסט )נוסח תפילת הגשם של הרב מזור, העמדה 

      של דוד אלקן וההזמנה של רשות הטבע והגנים( לבעיית הגשמים?
ב. 

איזה פתרון מציע כל טקסט לבעיית המים בישראל?
איזו מהעמדות מעוררת בכם הזדהות? מדוע?ג. 
ד. 

האם קיימת סתירה בין העמדות השונות? עד כמה ניתן לשלב ביניהן?
כתבו תפילת גשם יצירתית משלכם.ה. 

ְׁשֵאלֹות ְלִדּיּון ּוְלַמְחָׁשָבה 

26



הגשם מסמל בתרבויות רבות את פוריות הטבע. תלותו של האדם בגשם גרמה לתרבויות 
שונות לנסות לשלוט בירידת הגשמים. בהרבה תרבויות התפתחו מיתוסים, אגדות וטקסים 

העוסקים בירידת גשמים.
שבט אבאלוייה במזרח קניה האמין שהאל ברא תרנגול אדום עצום ממדים. כאשר התרנגול 
מנפנף בכנפיו זהו ברק, וכאשר הוא קורא, נוצר הרעם. תפקיד הקשת בענן הוא לווסת את 
כמות הגשמים. באיי פולינזיה האמינו כי בתחילתו של העולם, השמים והאדמה היו מחוברים 
זה לזה, אך לאחר שהזדווגו ונולדו להם בנים, הפרידו ביניהם; הגשם הוא דמעותיהם של 
אלי השמים הבוכים על הפרידה. שבטים רבים ניסו לחקות את קול הרעם, ובכך לעודד את 
הורדת הגשמים. הם עשו זאת בקול תופת עז, ברשרוש ברעשנים, בדרדור אבנים ובתקיעה 

בשופר. שבט זוני בניו-מקסיקו ניסה לדמות עננים באמצעות פיזור נוצות וסיד באוויר. 

האם לדעתכם יש קשר בין מנהגים אלה לבין תפילת הגשם שלנו? הסבירו ונמקו.

דרך  על  וחשבו  ישראל  בארץ  הגשמים  לבעיית  משלכם  בפתרון  דונו 

יצירתית לתת לו ביטוי מעשי. בררו עד כמה הפתרון שהצעתם מתכתב 

עם העמדות השונות המובאות במקורות המידע.

הכינו מד גשם ועקבו אחר כמות הגשמים היורדים ליד הבית או ליד בית 

הספר. ניתן להכין מד גשם מקנקל ריק. בעזרת סכין חיתוך חתכו את 

החלק העליון של הבקבוק. פתחו את הפקק, הפכו את החלק שחתכתם, 

דבק  בעזרת  והצמידו  משפך  שייווצר  כך  הבקבוק  לתוך  אותו  הכניסו 

נייר. אפשר לטמון את מד הגשם באדמה כך ששפת המשפך תבלוט 

מעט מעל פני האדמה או להצמידו במרפסת בעזרת חבל או חוט ברזל. 

אל תשכחו לסמן שנתות על מד הגשם שלכם.

יֹוְצִאים ַלֶּדֶרְך

ַּתֲחַנת ֵמיָדע
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