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 הברק, הרעם והקשת

ברכות הראיה הן ברכות 
שמברכים כאשר רואים 

 אירועים טבעיים.

 
 מה מברכים על ברקים ורעמים?

 ה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך י שראה ברק מברך "מ רּוְך ַאתָּ בָּ
ם  עֹולָּ יתהָּ ֵראשִׁ  ".  ֹעֶשה ַמֲעֵשה בְּ

 ם ל הרעם מברך "ע עֹולָּ ה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ם ֵלא עֹולָּ תֹו מָּ בּורָּ  ".ֶשֹכחֹו ּוגְּ

 

 

 יזו ברכה מברכים כאשר רואים קשת?א

 " ה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך הרואה קשת מברך רּוְך ַאתָּ בָּ
רֹו ַמֲאמָּ ַקיָּם בְּ יתֹו וְּ רִׁ בְּ ן בִׁ ֶנֱאמָּ ית וְּ רִׁ ם זֹוֵכר ַהבְּ עֹולָּ  ".  הָּ

 

העתיקו את הברכות לטיפה 
וציירו ציור מתאים לכל  6מס' 

 ברכה
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 תפילת הגשם

 
ין ֶאת  ן שֹוֲאלִּ וָׁ ֶחשְׁ ַמרְׁ ה בְׁ לשָׁ שְׁ בִּ

ים. מִּ שָׁ  ַהגְׁ
ן ַגמְׁ  ה בֹו, ַרבָׁ עָׁ בְׁ שִּ יֵאל אֹוֵמר: בְׁ לִּ

ג, ר יֹום ַאַחר ֶהחָׁ שָׁ ה עָׁ שָׁ  ֲחמִּ
ַהר  נְׁ ֵאל לִּ רָׁ שְׁ יִּ יַע ַאֲחרֹון ֶשבְׁ ֵדי ֶשַיגִּ כְׁ

ת. רָׁ  פְׁ
 פרק א' משנה ג'ת מסכת תעני             

 

 מילון

= ממתינים כדי שיגיע אחרון
שעולי הרגל שמקום מגורם רחוק 

 מירושלים יגיעו לביתם

 :השלימו את החסרו 5לטיפה מס' העתיקו 
 
 גשמים ב גבורות להזכיר מתחילים. 1

___________________________________ 
מתחילים לומר ב  גשמים שאלתו

_______.____________________________ 
 שמתחילים לפני הסוכות חג לאחר יום ____ ממתינים. 2

 כיוון ש ____________________ גשמים' מה לבקש
______________________________________ 

 

ים? מִּ שָׁ בּורֹות גְׁ ין גְׁ ירִּ כִּ ַתי ַמזְׁ  ֵמֵאימָׁ
יֹום טֹוב הָׁ  יֶעֶזר אֹוֵמר: מִּ י ֱאלִּ ג.ַרבִּ אשֹון ֶשל ֶהחָׁ  רִּ

י ַע אֹוֵמר: מִּ הֹושֻׁ י יְׁ ג.ַרבִּ ַאֲחרֹון ֶשל ֶהחָׁ  ֹום טֹוב הָׁ
ן  ימָׁ א סִּ ים ֶאלָׁ מִּ שָׁ ֵאין ַהגְׁ יל וְׁ ַע: הֹואִּ הֹושֻׁ י יְׁ ַמר לֹו ַרבִּ  אָׁ

ג, ה ֶבחָׁ לָׁ לָׁ יר? קְׁ כִּ ה ַמזְׁ מָׁ  לָׁ
אֹול,  שְׁ י לִּ תִּ ַמרְׁ י לא אָׁ יֶעֶזר: ַאף ֲאנִּ י ֱאלִּ ַמר לֹו ַרבִּ  אָׁ

עֹונָׁתֹו.אֶ  יד ַהֶגֶשם, בְׁ רּוַח ּומֹורִּ יב הָׁ יר ַמשִּ כִּ ַהזְׁ א לְׁ  לָׁ
יר. כִּ ֵהא ַמזְׁ ם יְׁ עֹולָׁ ם ֵכן, לְׁ ַמר לֹו: אִּ  אָׁ

 מסכת תענית פרק א' משנה א'      

 

 מילון

 = היום הראשוןיום טוב הראשון

 = סוכותשל החג

 = שמיני עצרתיום טוב האחרון

גשם עלינו = אם ירד סימן קללה
 בסוכה זהו סימן קללה

 = כל השנהלעולם
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 תפילת הגשם

את המשמעות של ההבדל בין 
לת "גבורות גשמים" ל"שא

גשמים" ניתן לראות במשנה 
 :הבאה

ים?  מִּ שָׁ בּורֹות גְׁ ין גְׁ ירִּ כִּ ַתי ַמזְׁ  ֵמֵאימָׁ
יֹום טֹוב הָׁ  יֶעֶזר אֹוֵמר: מִּ י ֱאלִּ ג.ַרבִּ אשֹון ֶשל ֶהחָׁ  רִּ

י ַע אֹוֵמר: מִּ הֹושֻׁ י יְׁ ג.ַרבִּ ַאֲחרֹון ֶשל ֶהחָׁ  ֹום טֹוב הָׁ
ג, ה ֶבחָׁ לָׁ לָׁ ן קְׁ ימָׁ א סִּ ים ֶאלָׁ מִּ שָׁ ֵאין ַהגְׁ יל וְׁ ַע: הֹואִּ הֹושֻׁ י יְׁ ַמר לֹו ַרבִּ  אָׁ

יר?לָׁ   כִּ ה ַמזְׁ  מָׁ
אֹול,  שְׁ י לִּ תִּ ַמרְׁ י לא אָׁ יֶעֶזר: ַאף ֲאנִּ י ֱאלִּ ַמר לֹו ַרבִּ  אָׁ

עֹונָׁתֹו.אֶ  יד ַהֶגֶשם, בְׁ רּוַח ּומֹורִּ יב הָׁ יר ַמשִּ כִּ ַהזְׁ א לְׁ  לָׁ
יר. כִּ ֵהא ַמזְׁ ם יְׁ עֹולָׁ ם ֵכן, לְׁ ַמר לֹו: אִּ  אָׁ

 מסכת תענית פרק א' משנה א'      

 

 :4פתרו והעתיקו את המשפטים השלמים לטיפה מס' 

ַרת. 1 ִמים ַהְזכָּ  ( 40, 10, 400, 40, 5   5, 10, 8, 40_____________ )ְבִבְרַכת ִהיא ְגשָּ

ַבח ַלֲאִמיַרת והכוונה  ___________". ּומֹוִריד_________ ַמִשיב: " ַהשֶּׁ

ִמיםַהגְ  ְשִאיַלת. 2  ( 40, 10, 50, 300, 5___________________ ) ְבִבְרַכת ִהיא שָּ

נָּה ן" ַלֲאִמיַרת ְוַהַכּוָּ ה ְפֵני ַעל____________________ ְותֶּׁ מָּ ֲאדָּ  ".הָּ

ִמים ִהיא ְבִבְרַכתהַ  ַרת ְגשָּ  ( 40, 10, 400, 40, 5   5, 10, 8, 40_____ )________ְזכָּ

 מילון

 = היום הראשוןיום טוב הראשון

 = סוכותשל החג

 = שמיני עצרתיום טוב האחרון

גשם עלינו = אם ירד סימן קללה
 בסוכה זהו סימן קללה

 = כל השנהלעולם

יַע: הֹושִּ ה ַרב לְׁ ים ַאתָׁ ַחֵיה ֵמתִּ ם, ה', מְׁ עֹולָׁ בֹור לְׁ ה גִּ  ַאתָׁ
 

ל:                   בקיץ יד ַהטָׁ ֶשם:ַמשִּ  בחורףמֹורִּ יד ַהגָׁ רּוַח ּומֹורִּ  יב הָׁ
 
 

ֵלינּו, ה' ֱאֹלֵקינּו, ֵרְך עָׁ  בָׁ
ה. טֹובָׁ ּה לְׁ תָׁ בּואָׁ יֵני תְׁ ל מִּ ֶאת כָׁ ֹּאת וְׁ ה ַהז נָׁ  ֶאת ַהשָׁ

ֵתן  ה בקיץ      וְׁ כָּ רָּ ה בחורף                            בְּ כָּ רָּ בְּ ר לִׁ טָּ  ַטל ּומָּ
טּובָׁ  ֵענּו  מִּ ַשבְׁ ה, וְׁ מָׁ ֲאדָׁ ֵני הָׁ ֵתנּוַעל פְׁ נָׁ ֵרְך שְׁ  ּה  ּובָׁ

ים ַהטֹובֹות נִּ  טוב ומטיב אתה ומברך השנים. קלי לברכה, כ ַכשָׁ
ים: נִּ ֵרְך ַהשָׁ בָׁ ה ה', מְׁ רּוְך ַאתָׁ  בָׁ

ים מִּ שָׁ בּורֹות גְׁ  גְׁ

שָׁ  יםשאלת ַהגְׁ  מִּ
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 מעלת ירידת הגשמים

או "גדול יום הגשמים כיום שנבר(  1) 
 בו שמים וארץ".

"גדול יום הגשמים כיום תחיית (  2)
    המתים".

 (תענית ז.)                            

 

הכהן הגדול ביום הכיפורים, כאשר 
היה יוצא מקודש הקדשים ומתפלל 

 ל?  עלצרה, על מה היה מתפלתפילה ק
   !גשםה

 

הכהן הגדול ביום הכיפורים, כאשר היה יוצא מקודש הקדשים 
   !גשםה ל?  עלצרה, על מה היה מתפלומתפלל תפילה ק

 
 איזו תפילה היה הכהן הגדול מתפלל?

 
יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתהא שנה זו הבאה " 

.  אם שחונה תהא גשומהעלינו ועל כל עמך ישראל בכל מקום שהם, 
בעת שהעולם לענין הגשם ואל תכנס לפניך תפילת עוברי דרכים 

 ".…צריך לו
 מתפילת הכהן הגדול כפי שהיא מופיעה בפיוט אתה כוננת

 

המשפטים המורים  2את  3טיפה מס' העתיקו ל

 מיוחדת של ירידת גשמיםמעלה על 
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 ינו  ַמֲעשי בם תלושַהג

נּו ת ַהּזֹו , אָּ דֶּׁ ץ ַהְמיֻחֶּׁ רֶּׁ אָּ גּור בָּ ּזֹוִכים לָּ שֶּׁ
ל ִלֵבנּו בקב"ה לּוִיים ְת  ְוַעל ֵכן ִמְתַפְלִלים ְבכָּ

ִמים  . ַעל ְיִריַדת ַהְגשָּ

בָּ  ַהקָּ ְך שֶּׁ ִשים ֵלב ְלכָּ ֵלינּו לָּ ם עָּ אֹוֵמר "ה אּולָּ
ִנְזכֶּׁה  ֵלינּו ְלִהְתַנֵהג ְכֵדי שֶּׁ נּו ַגם ֵכיַצד עָּ לָּ

ם שֶּׁ  :ַלגֶּׁ

 
ם"  יָׁה אִּ הָׁ עּו ֶאל-וְׁ מְׁ שְׁ מַֹּע תִּ ֹו-שָׁ צְׁ ֶכם ַהיֹוםתַ מִּ ַצֶּוה ֶאתְׁ י מְׁ נֹּכִּ  י ֲאֶשר אָׁ

ה ֶאת ַאֲהבָׁ לקֵ ה' ֱאֹל-לְׁ כָׁ דֹו בְׁ בְׁ עָׁ ל-יֶכם ּולְׁ כָׁ ֶכם ּובְׁ ַבבְׁ ֶכם-לְׁ שְׁ    ַנפְׁ
ַטר י מְּ ַתתִׁ נָּ קֹוש -וְּ תֹו יֹוֶרה ּוַמלְּ עִׁ ֶכם בְּ צְּ ֶרָך ַארְּ הָׁ צְׁ יִּ ָך וְׁ ירֹּשְׁ תִּ ֶנָך וְׁ גָׁ תָׁ דְׁ ַספְׁ אָׁ  וְׁ

ָך לִּ  דְׁ שָׁ י ֵעֶשב בְׁ ַתתִּ נָׁ תֶ וְׁ ֶהמְׁ תָׁ בְׁ עְׁ בָׁ שָׁ תָׁ וְׁ ַכלְׁ אָׁ   ָך וְׁ
ים  ים ֲאֵחרִּ ֶתם ֱאֹלהִּ ֶתם ַוֲעַבדְׁ ַסרְׁ ֶכם וְׁ ַבבְׁ ֶתה לְׁ פְׁ ֶכם ֶפן יִּ רּו לָׁ מְׁ שָׁ הִּ

ֶהם  יֶתם לָׁ ַתֲחוִּ שְׁ הִּ  וְׁ
ה ַאף רָׁ חָׁ ַצר ֶאת ה'-וְׁ עָׁ ֶכם וְׁ ֹּא-בָׁ ל ם וְׁ ַמיִּ ֵתן -ַהשָׁ ֹּא תִּ ה ל מָׁ ֲאדָׁ הָׁ ר וְׁ טָׁ ֶיה מָׁ הְׁ יִּ

ּה... -ֶאת בּולָׁ  יְׁ
ה ֲאֶשר  ֶרץ ַהטֹּבָׁ אָׁ ה ֵמַעל הָׁ ֵהרָׁ ֶתם מְׁ ֶכם ה'ַוֲאַבדְׁ  " נֵֹּתן לָׁ

 )דברים י"א(
 

תלויה ירידת  במה: 2כתבו בטיפה מס' 

 הגשמים?



 

 

1 

 והגשםֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל 

ֶאֶרץ " ֹּא כְׁ ּה ל תָׁ שְׁ רִּ ה לְׁ מָׁ א שָׁ ה בָׁ ֶרץ ֲאֶשר ַאתָׁ אָׁ י הָׁ כִּ
ַרע ֶאת  זְׁ ם ֲאֶשר תִּ שָׁ אֶתם מִּ צָׁ וא ֲאֶשר יְׁ ם הִּ ַריִּ צְׁ מִּ

ֲעָך  ֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם ַזרְׁ אָׁ הָׁ ק. וְׁ ַגן ַהיָׁרָׁ ָך כְׁ לְׁ ַרגְׁ יתָׁ בְׁ קִּ שְׁ הִּ וְׁ
ַטר  מְׁ עֹּת לִּ קָׁ ים ּובְׁ רִּ ּה ֶאֶרץ הָׁ תָׁ שְׁ רִּ ה לְׁ מָׁ ים שָׁ רִּ עֹּבְׁ

ם. ֶאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹל יִּ ֶתה מָׁ שְׁ ם תִּ ַמיִּ יָך דֵֹּרש קֶ ַהשָׁ
יד ֵעיֵני ה' ֱאֹל מִּ ּה תָׁ ה קֶ אֹּתָׁ נָׁ ית ַהשָׁ ּה ֵמֵרשִּ עַ יָך בָׁ ד וְׁ

ה נָׁ ית שָׁ   "ַאֲחרִּ

 ב(י -יא, )דברים י

ָרֵאל   ָרֵאל  –ֶאֶרץ ִישְׂ צֹו ֶשל ַעם ִישְׂ יֶֻחֶדת –ַארְׂ ָרָכה מְׂ ָכה ִבבְׂ ָברְׂ ֵאין . ִנתְׂ
ָלט סֹור ֻמחְׂ ֶשַפע ַאְך ַגם ֵאין ָבּה ַמחְׂ ָרֵאל . ָבּה ַמִים בְׂ יה תלוֶאֶרץ ִישְׂ

ֶלטֶ  ִנקְׂ ָשִמים ֶשּיֹוֶרֶדת וְׂ ַכּמּות ַהגְׂ  .ת ַבֲאָדָמהבְׂ

ָבִרים ֻחָּמש דְׂ סּוִקים ֶשָרִאינּו בְׂ ָרֵאל , ַעל ִפי ַהפְׂ ֶאֶרץ הינה ֶאֶרץ ִישְׂ
יֶֻחֶדת ַרִים ֶשּשֵאין ָבּה ֶשַפע ֶשל ַמיִ  .מְׂ מֹו ֶאֶרץ ִמצְׂ ם ֵיש ָתִמיד ַמִים ם כְׂ

ָנָהר ַהִנילּוס ַמן בִ , בְׂ ל ַהזְׂ לּוָיה כֹּ  .יִריַדת ַהֶגֶשםֶאָלא ִהיא תְׂ

 

: מה מיוחד בארץ ישראל 1כתבו בטיפה מס' 

 בעניין הגשמים לעומת ארצות אחרות?


