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תפילת הגשם

בקשת גשמים

לאחר ׁשבועיים שבהם הזכרנּו את הגׁשם כשאמרנו ״משיב הרוח ומוריד הגשם" – מליל ז' במרחשוון אנו 

מתחילים לבקש מבורא עולם על הגשמים בברכת השנים שהיא הברכה התשיעית בתפילת העמידה, 

ֿב־ז׳ במרחשוון  ואומרים "ותן טל ומטר לברכה". מפני מה מזכירים את הגשמים משמיני עצרת ורק 

מבקשים על הגשמים? הרי ארץ ישראל היא "ארץ הרים ובקעות" והיא צריכה מטר תכף ומיד אחרי חג 

הסוכות. אלא מעכבים את בקשת הגשמים בשביל שעולי רגלים יספיקו לחזור לבתיהם )על פי מסכת 

תענית(, וגם כיום לא השתנתה התקנה וממשיכים לבקש גשם רק מ־ז׳ במרחשוון. 

בגמרא יש טעם נוסף: הֵּפרות מונחים בשדות עד ז' במרחשוון ולפיכך אין לבקש גשמים עד אז כדי 

שלא ירקיבו. בבבל שהיא ארץ ברוכה במים ואינה צריכה כל - כך הרבה לגשמים מתחילים לשאול גשם 

ששים יום לאחר תקופת תשרי )והוא הדין בכל ארצות חו"ל כיום(.

הגשם תלוי במעשים 

ארץ ישראל – ארצו של עם ישראל – נתברכה בברכה מיוחדת. אין בה מים בשפע אך גם אין בה מחסור 

מוחלט. ארץ ישראל תלויה בכמות הגשמים שיורדת בה ונקלטת באדמה במשך תקופת החורף. "כי 

הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם אשר תזרע זרעך והשקית 

ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעות למטר השמים תשתה 

ועד אחרית שנה"  ה' א־לוקיך בה מרשית השנה  ה' א־לוקיך דורש אותה תמיד עיני  מים. ארץ אשר 

)דברים יא, י–יב(.

שירדו  לבנו  בכל  מתפללים  כן  ועל  הוא  ברוך  בקדוש  תלויים  הזו  המיוחדת  בארץ  לגור  שזוכים  אנו 

גשמים וכן משתדלים במעשינו כדברי הפסוק: "והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה 

אתכם היום לאהבה את ה' אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה 

ומלקוש ואספת דגנך ותירושך ויצהרך. ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת" )דברים יא, יג–טו(. 

דקלום לגשם

טיפה קטנה, טיפה גדולה

על האף שלי נפלה

גשם, גשם, גשם, ָּבא

ה' הטוב תודה רבה.
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הרבנית מנוחה רחל סלונים שניאורסון ]ה'תקנ"ט - )1798( ה'תרמ"ח )1888([ הייתה בתו של אדמו"ר 

הזקן  אדמו"ר  יצא  שבו  ביום  תקנ"ט,  בכסלו  יט  שלישי  ביום  נולדה  היא  מליובאוויטש.  האמצעי 

ממאסרו.

כאשר אביה אדמו"ר האמצעי נתבשר כי נולדה לו בת אמר: "מעתה מנוחה תהיה לנו". ולכן קרא לה 

'מנוחה'. את השם 'רחל' העניק לה על שם בתו הצעירה של אדמו"ר הזקן שנפטרה בצעירותה.

הרבנית השתוקקה מאוד לעלות לארץ ישראל. פעם חלתה והרופאים התייאשו מחייה, אביה הורה 

ללחוש באוזנה בשמו שהיא תבריא ותזכה לעלות לארץ הקודש ומיד היא הבריאה.

בעצת אדמו"ר הצמח צדק עלתה בשנת תר"ה עם משפחתה לארץ הקודש והתיישבה בחברון.

כאשר הרבנית נכנסה להיפרד מאדמו"ר הצמח צדק התאוננה בפניו שהיא חוששת לצאת לדרך עקב 

מאותו יום לא ירדה עליה  הגשמים. ענה אדמו"ר הצמח צדק: "ומה בכך? תיסעי בין טיפות הגשם!" 

טיפת גשם עד יומה האחרון.

וכינו  יהודי העיר ואף הגויים התייחסו אליה כצדיקה  ייסדה את קהילת חב"ד שם.  בהגיעה לחברון 

אותה ׳די באבע מנוחה רחל׳ ורבים באו להתברך ממנה.

ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו, יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש )דברים יא, יד(

יורה - הגשם הראשון היורד בסתיו ומסמל את בוא החורף.

מלקוש - הגשם האחרון שיורד בעונת הגשמים לקראת בוא האביב.

תופעת היורה והמלקוש ייחודית לאקלים הים - תיכוני, שרק בו יש עצירת גשמים במשך עונת הקיץ.

מורה  שהוא  וכן  הארץ,  את  המרווה  גשם  משמעותה  יורה  המילה  כי  מוסבר  א(  ו,  )תענית  בגמרא 

לאנשים להתארגן לקראת החורף - לטייח את הבתים, להכניס את התבואה וכדומה.

ששורש  וכן  התבואה,  את  ומקשה  ממלא  האחרון  שהגשם   - רש"י  שם  מסביר  מלקוש  המילה  על 

המילה בארמית משמעו מאוחר. לכן זהו הכינוי שניתן לגשם המאוחר, האחרון שבשנה.

סיפורי גשם: נקדימון בן גוריון ובורות המים גמרא מסכת תענית יט, עמוד ב.

 )ישנם עיבודים לסיפור בסדרה של יוכבד סגל 'כה עשו חכמינו' ובספרוני 'מחניים'(.

חוני המעגל מבקש גשמי ברכה גמרא, מסכת תענית כג עמוד א.

הסיפור החסייי – הרבנית מנוחה רחל והגשם

רגע של טבע

היורה והגשמים הראשונים הם חוויה שאפשר להעצים במסגרת הגן. אנו מציעים להרחיב את העיסוק 

בגשמים, באמונה בקב"ה, ובתפילת הגשם מתוך סיפורי חז"ל. על ידי כך ניטע בילדים תחושת שמחה 

והודיה על ירידת הגשמים ונחזק את האמונה בקב"ה שהכל בידיו וממנו.
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הצעות לפעילות בגן

י-יי-ייעדים התפתחותייםתחום

פירוק מילים להברות 

חלוקת מילים ליחידות צליליות ומיזוגן למילים

שימוש במשפטים כוללים ומורכבים

שיתוף ילדים ומבוגרים בחוויות, והפקת סיפור עלילתי מהדמיון ומתמונה במדרש 
תמונה



כתיבת מילים בכתב פונטי

ייצוג גרפי של מספרים באופנים שונים

עד 20עד 10מנייה

השוואת קבוצות בעזרת מנייה ושימוש בעקרון הקרדינלי

ציור של צורות הנדסיות והעתקתן

אימון באחיזת עפרון 

שכלול אחיזת פינצטה

מיחוי פלסטלינה

ציור קווי אלכסון כהכנה לכתיבה

שכלול תפקודי אצבעות

התארגנות במרחב האישי ובמרחב הגן

מעבר מהליכה לריצה ולהיפך

הליכה על קצות האצבעות

מטרות תוכן

הילדים יכירו את הביאור המילולי לבקשת הגשמים בתפילה.. 1

הילדים יתחזקו באמונתם בבורא עולם - משיב הרוח ומוריד הגשם.. 2

הילדים ילמדו שהגשם מביא חיים לעולם: לאדם, לחי ולצומח. ועל כך שבלי מים אין חים.. 3

מושגים וימויות

הרבנית מנוחה רחל

ותן טל ומטר

ז' במרחשון

חוני המעגל

יעיים התפתחותיים בהצעות הפעילות בגןח
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עיבוד לסיפורו של חוני המעגל )על פי הגמרא תענית כג, א(

הצעה: הילדים יישבו בתוך חישוקים או בתוך עיגולים במהלך הסיפור והגננת תבקש מהם לשים לב מתי   

אפשר לצאת מהמעגל לפי הסיפור. 

איש צדיק חי בירושלים בזמן שבית המקדש היה קיים וחוני שמו. חוני היה איש טוב לב, גדול בתורה 

ואוהב את הבריות. כולם ידעו שחוני חביב ִּבמיוחד על הקדוש ברוך הוא כאילו היה בנו יקירו.

בימים ההם לא היו ממטרות ולא היו צינורות שמשקים בהם. מי הגשמים שירדו השקו את השדות, 

ומילאו את בורות המים שהכינו האנשים לאגור בהם את מי הגשם. כולם חיכו לגשם כדי שיהיו מים 

ֵיֵרד גשם לא יצמחו פירות ולא תצמח התבואה בשדות,  לשדות, לבעלי החיים ולבני האדם. אם לא 

והאדם והבהמה יהיו רעבים וצמאים.

שנה אחת לא ירד גשם. הקיץ תם ונגמר והָשַמים נותרו נעולים. אף טיפת גשם אחת לא ירדה. התפללו 

כולם לגשם ולא נענו. שלחו משלחת בהולה אל חוני הצדיק. "אותך הקדוש ברוך הוא אוהב ּבמיוחד", 

אמרו לו. "ִהתּפלל בבקשה אל הקב"ה שיוריד לנו גשמים".

אמר להם חוני: "בסדר. לכו והכניסו לבתים את כל הדברים שנשארו בחוץ כי אלה עלולים להירטב 

ולהתקלקל". עשו כולם כדבריו. נשא חוני תפילה שירד גשם – אך הגשם לא ירד. 

מה עָשׂה? לקח את מקלֹו וצייר על האדמה עיגול. עמד בתוך העיגול ואמר: "ריבונו של עולם, בניך פנו 

אליי, כי הם יודעים שאני ְּכמו בן שלך. אני לא אזוז מפה, ולא אצא מהעיגול עד שתרחם עלינו ותוריד 

לנו גשם!"

עכשיו אתם בטח יודעים מדוע קוראים לחוני "חוני המעגל". בשל העיגול שצייר באדמה ועמד בתוכו.

התפלל חוני אל ה', ואכן, מעט עננים הופיעו בשמיים, וטיפות קטנות החלו לטפטף. טיף, טף, טיפ, טף 

)אפשר לשתף את הילדים שיעשו כולם יחד תנועות של טיפטוף(. 

כאן אפשר לשאול: האם אפשר כבר לצאת מהעיגול?  

אמרו האנשים לחוני המעגל: "רּבי, הגשם דק ומועט. אלה רק טיפות! גשם כזה לא מספיק להשקות 

 את השדות ואת הְּכָרמים והבורות לא יתמלאו".

נשא חוני שנית את עיניו למרום ואמר: "ה', ה', לא גשם כזה ביקשתי! אלא גשם שימלא את הבורות 

וישקה את הצמחים!" 

התחילו ָלֶרדת גשמי זעף, מבול ממש. הזקנים סיפרו שכל טיּפה מילאה חבית שלמה. בום, בום, ירד 

הגשם החזק. המים מילאו את החצרות ואת הרחובות ואיימו להטביע אדם ובהמה. 

כאן אפשר לשאול: האם אפשר כבר לצאת מהעיגול?  

אמרו האנשים לחוני המעגל: "הגשמים שֵהֵבאָת עומדים להחריב את העולם! לא גשמים כאלה רצינו! 

הגשם חזק מדי!"

נָשׂא חֹוִני את עיניו למרום פעם נוספת ואמר: "ה', ה', לא כך ביקשתי. בני ישראל צריכים גשמי רצון 

וברכה. גשם נעים וטוב שישקה את האדמה וימלא את הבורות".

מיד החלו יורדים גשמי ברכה שמילאו את בורות המים והשקו את הצמחים. שתו בני האדם ובעלי 

עד  במים  התמלאה  והארץ  וירדו  ירדו  הם  מלרדת.  פסקו  לא  שהגשמים  אלא  ה'.  את  וברכו  החיים 

שהאנשים שגרו במקומות הנמוכים היו צריכים לעלות להר הבית כדי שלא יטבעו במים. 

כאן אפשר לשאול: האם אפשר כבר לצאת מהעיגול?  

סיפור - חוני המעגל
י-יי-י
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באו האנשים ְוָזעקּו אל חֹוִני: "די! הגשם ירד יותר מידיי! תתפלל לה' שייפסק הגשם".

פנה חוני אל הקדוש ברוך הוא ואמר: "ִריּבֹונו של עולם, יהי רצון מלפניך שייפסקו הגשמים וכך יּוכל 

העולם לנשום לרווחה".

יצאו לשדה לקטוף  והאנשים  באדמה  נספגו  זרחה. המים  והשמש  רוח, העננים התפזרו  נשבה  מיד 

פירות וירקות.

כאן אפשר לשאול: האם אפשר כבר לצאת מהעיגול?  

 רק אז יצא חוני מן המעגל וחזר לביתו.

המים מאפשרים קיום של חיים בעולם ולכן הגשם נחוץ כל כך. הגננת תניח ארבעה דפים ריקים במרכז 

המפגש או על קיר מול הילדים ותספר לילדים שהמפגש עוסק בנושא הגשם. 

מי צריך גשם? )ְלמה טוב הגשם? מי צריך מים?(

הגננת תכוון את הילדים לכך שהמים שיש לנו בבית מגיעים מהים והים מתמלא מהגשם. 

על ארבעת הדפים יציירו הגננת והילדים את מי שזקוק לגשם לאחר שיענו על החידות:

אני זקוקה לגשם כדי שהצמחים שעליי יוכלו לגדול ולפרוח. מי אני?. 1

 - האדמה זקוקה לגשם כדי להרוות את צימאונה וכדי שיהיה לה כוח להצמיח.

רק . 2 ברז.  לפתוח  יודעים  לא  ואנחנו  בית  לנו  אין  לשתות.  מים  לנו  שיהיו  כדי  לגשם  זקוקים  אנו 

ניגשים את השלולית ושותים. מי אנחנו?

 - בעלי החיים זקוקים לשתות מים כדי לחיות.

אנו זקוקים לגשם כדי לגדול ולצמוח. מי אנחנו?. 3

 - הצמחים זקוקים לגשם כדי לצמוח. בלי מים הצמחים נובלים.

אנחנו זקוקים לגשם להרבה צרכים: להתקלח, לשתות, לרחוץ כלים, לכבס, לבשל ועוד ועוד. מי . 4

אנחנו?

 - אנו בני האדם - חייבים לשתות מים, אחרת חלילה נתייבש. כמו כן אנו משתמשים במים לצרכים 

רבים.

שיחה – מי זקוק לגשם?
י-י

הגננת תתאר באופן מטפורי שבשמיים יש מים רבים.

רוצים שירד גשם? בואו נקרא לו: "גשם רד! גשם רד!" מדוע הוא לא יורד? מדוע הגשם לא שומע לנו?

בידי מי נמצא המפתח של הגשם? הגננת תציג את 'מפתח הגשם' לילדים ותאמר להם שלפי 

חז"ל מפתח הגשמים נמצא אצל הקב"ה. רק הקב"ה יכול להחליט אם ירד גשם, מתי ירד 

גשם וכמה גשם ירד - מעט או הרבה. 

אם הקב"ה אחראי על ירידת הגשמים איך זה קשור אלינו? האם אנחנו גם יכולים לגרום 

לכך שירד גשם?

אם הילדים לא יידעו לענות הגננת תציג להם כרמז את הסידור:

אנחנו יכולים להתפלל להקב"ה שיוריד לנו גשם, ותפילת תינוקות של בית רבן עולה מיד 

לכסא הכבוד.

שיחה - מפתח הגשמים
י-יי-י
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יונחו מפתח  ילדים סביב שולחן, בכל שבוע קבוצה אחרת. במרכז השולחן  הגננת תשב עם קבוצת 

הגשם והסידור. הגננת תבקש מהילדים לתאר במהלך השבועות הקרובים חוויה עכשווית הקשורה 

לגשם - מתי ירד, האם נרטבו, מה קרה בעקבות הגשם וכדומה. כדאי להזכיר בסיום כל חוויה את כוח 

התפילה שלנו - שבזכותו יורדים גשמים.

פעילות בקבוצות

רעיון: הכנת מפתח הגשמים 

חומרים: שבלונות של צורות הנדסיות ליצירת מפתח וקרעי נייר אלומיניום )נייר כסף(.

הילדים ילמדו לצייר מפתח מהצורות : עיגול, מלבן ושלושה ריבועים קטנים.

גיל 3–4: יעתיקו משבלונות צורות מוכנות )שבלונת עיגול, שבלונת מלבן ושבלונה של ריבוע קטן(.

גיל 5–6: יציירו את הצורות בעצמם.

לאחר הציור יצפו הילדים את פנים המפתח בחתיכות של נייר אלומיניום שיקרעו.

יצירה - מפתח הגשמים מצורות הניסיות

חשון כסלו - ז׳ חשון

ב״ה

י-יי-י

הגננת תסביר את המילה 'בצורת' - שנה שלא יורד בה מספיק גשם. אפשר לשחק את המשחק 'ים 

- מחוץ  ובצורת  ים(  )כמו  - בתוך החישוק  ובצורת. גשם  יבשה' בתוך חישוקים עם המילים: גשם   -

לחישוק )יבשה(.

משחק
י-יי-י

נוסיף בתפילה את בקשת הגשמים בכוונה, בשמחה ובחיות.

נצא להרגיש את טיפות הגשם ונודה לקב"ה שמוריד לנו אותו.

העיקר הוא המעשה
י-יי-י

י-יי-י

מירש תמונה

תמונת חקלאי מחכה לגשם – )בערכת העזרים לגן(

שחווים  היומיומית  ולתקווה  האמונה  לחיי  הילדים  את  לחבר  מטרה: 

החקלאים. 

שאלות מנחות:

מה בתמונה?  

מדוע החקלאי כל - כך מחכה לגשם?   

מה יקרה אם לא ירד גשם?  

במה נוכל אנחנו לסייע לחקלאי?  

מה תהיה התועלת עבורנו אם יהיו מים לשדות?

י-י
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יצירה - טיפת המיומנויות

חומרים: 

טיפה גזורה מבריסטול בגודל חצי שמינית עם חורים מסביב )בעזרת מנקב(. 1

חוט פלסטיק להשחלה. 2

פלסטלינה. 3

 מדבקות בארבעה צבעים. 4

עיפרון. 5

צילום של מפתח בגודל שייכנס לטיפה. 6

רעיון: הכנת 'טיפת מיומנויות מוטוריות'

אופן ההכנה

השחלה סביב הטיפה )תאום יד - עין(. 1

בצד אחד של הטיפה יודבק המפתח: מיחוי פלסטלינה בתוך המפתח )חיזוק אצבעות(.. 2

בצד השני של הטיפה ידביקו הילדים שמונה מדבקות קטנות בארבעה צבעים שונים. על הילד . 3

למתוח קווי אלכסון, אורך ורוחב בין כל זוג מדבקות הזהה בצבעו )גרפו - מוטוריקה(. 

גיל 5–6: מילוי שטח הטיפה בקווים אלכסוניים בעזרת עיפרון.

 פעילות בתנועה בשילוב הסבר המילים שאומרים
בהזכרת גשמים שבתפילה - 'משיב הרוח ומוריי הגשם'

אביזרים: ללא

ולהפך,  לשמאל  מימין  הכיוונים  לכל  זזות  ידיים  רוח:  של  תנועות  הילדים  את  תלמד  הגננת  רעיון: 

ותנועות של גשם - אצבעות מטפטפות מלמעלה למטה.

כאשר הגננת תשמיע קול של רוח הילדים יעשו תנועות של רוח. כאשר הגננת תשמיע קול של גשם 

הילדים יעשו תנועות של גשם.

הרוח  לקולות  תצרף  הגננת  התפילה:  מילות  פירוש  ללימוד  המשחק  את  נשנה  קצר  תרגול  לאחר 

והגשם גם את המלל: 'משיב הרוח' - הילדים ילכו הליכה מהירה במרחב הגן, 'מוריד הגשם' - יעברו 

לריצה במרחב הגן.

שלב נוסף לגילאי 6 - 5: משיב הרוח - הליכה מהירה

מוריד הגשם - הליכה על קצות האצבעות

משחק - צעייה על טיפות המים

המשחק הבא מחדד את הקשב ואת הזיכרון השמיעתי:

בתפקיד  אחד  ילד  ילדים:  שני  בוחרים  בריסטול.  שמינית  חצי  בגודל  טיפות  פזורות  הגן  רצפת  על 

'הדובר' וילד שני בתפקיד 'צועד'. 

הדובר אומר: "טיף טף טיף", והצועד צועד על גבי הטיפות שלושה צעדים. "טיפ טף" - שני צעדים וכן 

הלאה. ילדי הגן נדרשים גם הם להקשיב כדי לראות אם הצועד לא טעה.

כשהצועד טועה או לאחר מספר תרגילים שהגננת תחליט, מחליפים צועד ודובר.

י-יי-י

י-יי-י

י-י
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לוח פעיל:

להכין למרכז חשבון רקע של שמיים בצבע תכלת ועליו מוצמדים ריבועי סקוטש רכים )נקבה(.

גיל 3–4: 10 רבועים

גיל 5–6: 20 רבועים.

שמש,   - צהוב  עיגול  )גזירת  יכינו  שהילדים  שמש  וצורות  עננים  צורות  תצמיד  הגננת  השמיים  על 

וגזירת אליפסה אפורה - ענן(.

המשימה:

למנות כמה קרני שמש וכמה עננים יש בשמיים.. 1

אם יש יותר קרני שמש - להצמיד בסמוך לשמיים את המילה חם;. 2

אם יש יותר עננים להצמיד את המילה קר.. 3

אם מספר קרני השמש ומספר העננים שווה - להצמיד את המילה נעים.. 4

גיל 5–6: יספרו כמה שמשות וכמה עננים יש בסך הכל על הקיר.

ארגון סביבה חינוכית פעילות חשבונית

הכנת משחק זיכרון בנושא המים לתמונות המקיימות קשר כלשהו ביניהן. 

הזוגות למשחק ולמרכז האוריינות ]בערכת העזרים לגן[: דלי ומגב, בגד מלוכלך - מכונת כביסה, דג - 

אקוריום, פרחים - משפך, כבאית - שריפה, כוס - בקבוק, שפופרת מים - אמבטיה, כלים - כיור, ידיים 

מלוכלכות - ברז. 

משחק זיכרון:

על מנת שהשחקן יוכל לזכות בזוג תמונות מתאים 

עליו לנמק במשפט סיבה את ההקשר בין התמונות 

שבידיו. לדוגמה: בגדים מלוכלכים ומכונת כביסה, 

במכונת  המלוכלכים  הבגדים  את  מכבסים  כי 

הכביסה.

יצבעו את מספר  5–6: לצד כל תמונה הילדים  גיל 

הצלילים במילה זו ויוסיפו לתמונה כיתוב. 

מרכז אוריינות: לצד כל תמונה הילדים יצבעו את 

מספר הצלילים שבמילה המופיעה בה.

לדוגמה

ארגון סביבה חינוכית מרכז אורייני ומוכנות לקריאה וכתיבה

אביזרים ועזרי לימוי

עזרים מופקים:

זוגות של תמונות המתאימות זו לזו בקשר של שייכות.

תמונת חקלאי המחכה לגשם בשדהו.

נספחים:

מפתח הגשם
חשון כסלו - ז׳ חשון

ב״ה

חשון כסלו - משחק קלפים אורייניחשון כסלו - משחק קלפים אורייני

י-יי-י

י-יי-י
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נספחים י
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ינספחים


