
 

 ת נחפרש

עּו כָׁ  קְׁ בְׁ ר יֹום ַלחֶֹדש ַביֹום ַהֶזה נִּ שָׁ ה עָׁ עָׁ בְׁ שִּ י בְׁ נִּ ַחיֵׁי נַֹח ַבחֶֹדש ַהשֵׁ נָׁה לְׁ אֹות שָׁ ש מֵׁ ַנת שֵׁ שְׁ ה בִּ הֹום ַרבָׁ נֹת ְְּׁ יְׁ ַוֲאֻרבֹּת ל ַמעְׁ
חּו ַמִים ִנְפתָּׁ  ( א"פסוק י' פרק ז, בראשית: )ַהשָּׁ

 ארובות השמיים נפתחו – הביטוי
 

 א"פסוק י' בראשית פרק ז -מקור הביטוי
 

חּו" :מיוחדמתואר בביטוי , המבול שבא על העולם בימי נוח -הביטוי בהקשר לפרשה ַמִים ִנְפתָּׁ                 ."ֲאֻרבֹּת ַהשָּׁ
 לא מתאר גשם כפי שאנחנו מכירים אותו" ארובות השמים נפתחו"הביטוי . חלונות או תאים, חוריםהם " ארובות"

ויר ומים שנמצאים בא-אלא מהתקררות והתעבות של אדי, לא נובע מפתיחה של חלון כלשהו בשמייםהגשם שכן 
                               . כל הזמן

                                            (י תלמידיו"על "זצהרב שמואל אליהו  ,"ישיבה"מתוך אתר מעובד ) :הקשר בין המבול לבין בקשה על גשמים
ר יֹום ַלחֶֹדש"תאריך התחלת המבול היה  שָׁ ה עָׁ עָׁ בְׁ שִּ החודש השני הוא חודש ( ין קחסנהדר)אליעזר לדעת רבי  ."בְׁ

 . חשוון
הייתה עוד , אם אנשי דור המבול היו חוזרים בתשובה ,י"מסביר רש .יום זה היה יכול להיות תחילת גשמי הברכה

הגיע שבעה . "היום המסוגל לגשמיםהוא זה קובעת שתאריך ( י)במסכת תענית  המשנה .אפשרות למנוע את האסון
  ".מתענין שלש תעניות התחילו היחידים  -ים עשר במרחשון ולא ירדו גשמ

שהחורף  -יפתחו לברכה  שארובות השמים הגשם ומבקשיםמיני עצרת אנו מתפללים תפילת בתפילת מוסף של ש
 . לברכהושמתנת הגשם תינתן , יהיה גשום

 
 .דימוי לגשם כבד ושוטף - ארובות השמיים נפתחו - הביטוי בשפה העברית
 .את החלומות והתוכניות שלנו לשנה זו םיגשלה גשםיהי רצון שנזכה כמו ה

 

 :ולענייני דיומא
גות מתקיימות "בפס. ההשתלמויותהשבוע התקבלה הודעה שניתן לפתוח את  -ד"השתלמויות תשע .1

 . 'ב-'ה הוא בכיתות א'בשנה זו מוקד העשי. בעברית' ו-'למורי כיתות אהשתלמויות 
ההשתלמויות המקוונות מיועדות  .ד ממשיכים את המסורת של ההשתלמויות המקוונות"נו בחמא

ההשתתפות מותנית באישור המנחה  .למורים שסיימו שנתיים השתלמות בנושא תוכנית היעדים
  .ב פרטי התקשרות"רצ -המחוזיות

לפרטים  .כאןנא ללחוץ  ד"עודיות למורי חביוהשתלמויות י" עופרים"השתלמות תוכנית להרשמה ל
 zehavapeled@gmail.comלזהבה פלד נוספים ניתן לפנות 

ה בתחילת "תשתלח בע" ד"ס היסודי בחמ"הוראת ספרות בבי"פרטים אודות ההרשמה להשתלמות 
 .השבוע

 
ראה החדשה ונערכו במחוז למדו את תוכנית ההו המדריכות יצוות -ב-הוראה בכיתות אתוכנית  .2

 . ההדרכה וההשתלמויות להטמעתה במסגרת 
 

 .בבתי הספר היסודיים מורי העבריתכלל ב אגרת המיועד ל"רצ -אגרת למורי העברית ביסודי .3
 

ת סיפורים של ילדים מודיעה על תחרות כתיב בדרך כלל אני -חרות סופר נולד של הסתדרות המוריםת .4
  אותך לקחת חלק בתחרות סופר נולדהסתדרות המורים מזמינה , הפעם. עופרים/"מרוץ הצבי"במסגרת 

 . לכתיבת ספר ילדים
, סיפור שכתבת למגירה .עכשיו יש לך הזדמנות להוציא לאור את סיפור הילדים שלך" לא יאומן כי יסופר"

 .כאןלפרטים נא ללחוץ  .או שהסיפור שלך עומד על קצה העט ואף פעם לא העזת
 

 ,שלכן                                                                        
 

 יעל נדלר

 ד"מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

yaelna@education.gov.il 

 

 ד"בס
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