
נחלים  
בארץ ישנו נהר הירדן וישנם נחלים הנשפכים

לים התיכון, לכנרת או לים המלח. 

מעיינות
מי תהום מתוקים הפורצים במקומות שיש בהם סדקים 

 בסלע הנמצא צמוד לשכבת מי התהום.  

ים, ימת הכנרת 
בארץ ישראל  יש לנו את הים התיכון שמימיו מלוחים

ואת הכנרת שמימיה מתוקים 

מי תהום מתוקים
מי גשם שחלחלו בקרקע ובסלע ונמצאים מתחת לאדמה. 

 כדי להוציאם יש לשאוב  מים.

המים בטבעהמים בטבע
מהם מקורות המים שיש לנו בטבע?מהם מקורות המים שיש לנו בטבע?



מה קרה לאחר חזרת עם ישראל לארצו? עשרות נחלים שהיו צריכים להיות שופעי מים
חיים וצלולים, הפכו לערוצים יבשים ומזוהמים. איך זה קרה? בעבר השתמשנו במי

הנחלים והמעיינות כמקורות לשתייה ולחקלאות. עם התפתחות הארץ והמדינה, הפכנו
נחלים לתעלות ביוב שמוליכות את הזיהום ישירות לים.

בנוסף, כשקמה מדינת ישראל ייבשו את ביצת החולה מפני שכולם היו בטוחים
שהחקלאות חשובה יותר מביצות. אך לאחר היבוש, הבינו כולם שהייתה זו טעות איומה.

אף שנדמה שביצה היא  מוקד ללכלוך ויתושים, לאגם החולה היה תפקיד חשוב: הוא
טיהר את המים שזרמו לכנרת. כיום מנסים להציף מחדש חלקים מהביצה ולנסות להחזיר

את המצב האקולוגי הקודם. 
 
 
 
 

למה חייבים להגן על הנחלים ומקורות המים?
נסו לדמיין מה קורה כאשר נחל  זורם ושופע מתייבש.  כיצד זה משפיע על בעלי

החיים ועל הצומח?
 

ָנה ַהזּאת. ְוֶאת ּכָל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטוָבה. ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ַעל ּכָל ָ ֵרְך ָעֵלינּו ה' ֱאלֵהינּו ֶאת ַהׁשּ ּבָ
נות יֶָדיָך. ר ַמּתְ ְרכוֶתיָך ּוֵמעׁשֶ א יֵָדינּו ִמּבִ ּלו ִמּטּוָבְך. ּוַמּלֵ ע ֶאת ָהעוָלם ּכֻ ּבַ ֵני ֵתֵבל ְוׂשַ ה ּפְ ֵני ָהֲאָדָמה. ְוַרּוֵ ּפְ

ְקָוה טוָבה ה ָלּה ּתִ ִחית ּוִמּכָל ִמיֵני ּפּוְרָענּות. ַוֲעׂשֵ ָבר ָרע. ּוִמּכָל ִמיֵני ַמׁשְ ָנה זו ִמּכָל ּדָ יָלה ׁשָ ְמָרה ְוַהּצִ ׁשָ
ָרָכה ּוְנָדָבה. ּוְתִהי ֵמי ָרצון ּבְ ִגׁשְ בּוָאָתּה ּוֵפירוֶתיָה. ּוָבְרָכּה ּבְ לום. חּוס ְוַרֵחם ָעֶליָה ְוַעל ּכָל ּתְ ְוַאֲחִרית ׁשָ

ִנים: ָ ה ּוְמָבֵרְך ַהׁשּ י ֵאל טוב ּוֵמִטיב ַאּתָ ִנים ַהּטובות ִלְבָרָכה. ּכִ ָ ׁשּ לום. ּכַ ָבע ְוׁשָ ים ְוׂשָ ַאֲחִריָתּה ַחּיִ
ִנים (מתוך ברכת השנים ). ָ ה ה', ְמָבֵרְך ַהׁשּ רּוְך ַאּתָ ּבָ

משק המים בארץ ישראל תלוי  בכמות הגשמים וברגע שאין לנו מים לא נצליח
לקיים בארץ חקלאות ועלול להיות רעב כבד.

בגמרא ישנים סיפורים רבים על מצוקת הגשמים. פתחו את הקישור הבא, קראו
את הסיפורים וענו על השאלות: חוני המעגל, נקדימון בן גוריון 

(מתוך האתר "ספר האגדה לילדים", בית אביחי).

https://agadastories.org.il/kids/node/238
https://agadastories.org.il/kids/node/359


חוני המעגל

מה היו מקורות המים בימי בית שני?____________
מה הם חודשי הגשמים בארץ? ______, ____ ,____ ,____ באיזה חודש התרחש הסיפור?

 .__________
המשמעות היא שהיתה שנת בצורת. מה זו בצורת? 

בצורת היא תוצאה של הפחתה משמעותית בכמות המשקעים באזור מסוים. היא פוגעת
ביבולים, בבעלי החיים וגם בטבע. מה עלול לקרות למי שנמצא באזור בו יש בצורת? 

 מדוע מסרב חוני להתפלל למען הפסקת הגשמים? 
מה, לדעתכם, מנסה הסיפור ללמד אותנו?

קראו את הסיפור וענו על השאלות:
 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

ִריֹות אוהבות ִריֹות, הּבְ ִריֹות. וּמי שאוהב ֶאת ַהּבְ תֹורה ואוהב ֶאת ַהּבְ ית ֵשני, חֹוִני ְשמֹו. איש טֹוב לב, ָגדול ּבַ יֵמי ּבַ ירוָּשַלִים ּבִ איש  צדיק היה ּבִ
נֹו יִַקירֹו. רוּך הוא, כאילו היה ּבְ מיוחד גם על הָקדוש ּבָ ל ֶשחֹוִני חביב ּבִ ֶקרב ַאנֵשי ָהעיר היה מקוּּבָ אותו. ּבְ

 
ְגשמים. גם ַמים זורמים ָרמים והּבוְּסָתנים הייתה ְתלוּיה רק ּבַ דֹות, הּכְ יָמים ַהֵהם לא היו ַמְמֵטרֹות ולא הייתה ַהשָקיה ְמָלאכוּתית. ְתנוַּבת הׂשָ ּבַ
ָפרים ְוָערים, בֹורֹות ֲאִגירה מיוחדים. ִגשֵמי החורף היו ֵאפֹוא ִתְקוָוָתם ַהיחידה של יושֵבי ּכְ ּ ּבְ תים, וֵּמי ַהשִתייה היו ֵמי גשמים ֶשִנְקוו ּבָ לא היו ּבַ

ֵהָמה. ירוּשה היה ָרָעב ְוָצָמא ָלאדם ְוַלּבְ וַּבצֹוֶרת ּפֵ
 

ּ ּכולם ְלֶגשם, ולא ַנֲענוּ. זֹו ללו ּ ְנעוּלים. אף טיפת גשם אחת לא ירדה. ִהתּפַ שנה ההיא. רוב חוֶדש ֲאָדר כבר ָעבר והָשַמים נֹוְתרו כך היה ּבַ
מיוחד," אמרו לו, "ִהתּפלל ְויֵרדו גשמים." הוּלה אל חֹוִני ַהַצדיק. "אותָך אלוהים אוהב ּבִ הסיּבה ֶשִשיְגרוּ ִמשַלחת ּבְ

 
ְדָבָריו. אז ָנׂשא חוץ, כי ֵאֶלה עלולים ְלֵהיָרטב וּלִהתַקלֵקל." עׂשוּ כולם ּכִ ַסח שִנשֲארו ּבַ תים ֶאת ַתנוֵרי הּפֶ אמר להם חֹוִני: "קוֶדם ְלכוּ וַהכניסוּ ַלּבָ
אומרים: "ִהגיע הזַמן, חֹוִני, שתפעיל ֶאת ְקָשֶריָך המיוחדים ִעם אִבינוּ ּ בו האנשים ֶאת ֵעיֵניהם ּכְ חֹוִני תפילה ַלֶגשם – אך גשם לא ירד. ָתלו

ָשַמים." ֶשּבַ
 

תֹוכה. זֹו הייתה ַדרּכֹו ִלפנֹות אל אלוָהיו ַמְקלֹו על האדמה ועמד ּבְ ה חֹוִני? ָעג עוָּגה ּבְ ה כל כך, קֶשה לָסֵרב. מה עׂשָ וְּכֶשְמַבקשים הרּבֵ
ִפי ּכֹול 'חֹוִני ַהְמַעֵגל'. ֶשְתִפילות לא הֹוִעילוּ. ִמּכאן ָתבינו מדוע ּכוָּנה ּבְ ּכְ

 
ית ְלָפֶניָך. אני ִנשּבע שֵאיִני זז ֶבן ּבַ נוּ אליי, כי הם יודעים שאני ּכְ ֶניָך ּפָ טו ַלָשַמים ואמר: "ִריּבֹונֹו של עולם, ּבָ א ַמּבָ ז הַמעגל, נׂשָ ֶמרּכַ עמד ֵאפֹוא ּבְ

ֶניָך!" ִמּפֹה עד שְתַרֵחם על ּבָ
 

ואכן, הָשַמים ִהְתַקְדרוּ מעט וּגשמים ַדִקיקים ִהתחילו ְלַנֵטף. אמרו לו תלמידיו: "רּבי, הֶגשם דק ִמַדי וּמוָּעט מדי. ִנדֶמה לנו שהוא יורד רק כדי
ָרמים, ולא יתמלאו הּבֹורֹות." דות והּכְ ְלַהִתיר ֶאת ְשבוַּעְתָך. ִמֶגשם כזה לא ִיְרווּ הׂשָ

 
א חֹוִני ֵשִנית ֶאת ֵעיָניו ַלָמרֹום ואמר: "לא כך ביקשתי ֶאָלא ִגשֵמי ּבֹורֹות, ׂשיחים וְּמָערֹות!" נׂשָ

 
ְמלֹוא חבית. המים ֵהִציפו ֶאת עוד תפילתו על ְלשֹונו, ִהתחילו ָלֶרדת ִגשֵמי ַזַעף, ַמּבוּל ממש. זֵקנים ֶשָהיו ָשם סיפרו ֶשּכל טיּפה הייתה ּכִ

ן על העולם!" הֲחֵצרות וֶאת הרחובות וִאיְימוּ להטביע אדם וְּבֵהמה. אמרו ְלחֹוִני: "הגשמים שֵהֵבאָת עומדים להביא חוּרּבָ
 

ָרכה וְּנָדבה." א חֹוִני ֶאת ֵעיָניו ַלָמרֹום פעם נוֶספת ואמר: "לא כך ביקשתי, ֶאָלא ִגשֵמי רצון, ּבְ נׂשָ
 

סקו. הם יָרדו ְויָרדו ְויָרדו, וִַתיָמֵלא ָהָאֶרץ ַמִים, עד שתֹוָשֵבי המקומות הְנמוּכים ָרכה. ֵאָלא ֶשהם לא ּפָ ואכן, ֵמאותו ֶרגע ֵהֵחלו יורדים ִגשֵמי ּבְ
ית. ֶנֶאְלצו לִהיָמֵלט אל הר הּבַ

 
ָרכה שֵהֵבאָת עֵלינו ֶנֶהְפכה ִלְקָללה!" באו ְוָזעקוּ אל חֹוִני: "ַדי! הּבְ

 
ֵני הָעם הזה שלָך, שהֹוֵצאָת ִמִמְצַרִים, ֵאינם ְמרוּצים אף פעם. הם ֵאינם יכולים רוּך הוא ואמר: "ִריּבֹונו של עולם, ּבְ נה חֹוִני אל הָקדוש ּבָ ּפָ

ְסקו הגשמים וכך יוּכל העולם ִלְנשום ִלְרוָוחה." ְנִדיבוְּתָך. ְיִהי ָרצון ִמְלָפֶניָך שִייּפָ ַכַעְסָך ולא ּבִ רֹוב רעה, לא ּבְ רֹוב טֹוָבה ולא ּבְ ַלעמֹוד ּבְ
 

טריות. רק אז יָצא חֹוִני ִמן הַמעגל והלך ְלֵביתו. דות ְלַלֵקט ּפִ ֵני הַמים יָרדו, והאנשים יָצאו ַלׂשָ ְזרו העננים והֶשמש ָזרחה. ּפְ מיד ָנשבה רוּח, ִהתּפַ
 

יַד ָשליח, ִאיֶגרת אל חֹוִני וּבה הדברים ן ָשַטח. הוא ָשלח, ּבְ יָמים הֵהם, ִשְמעֹון ּבֶ ָרֵאל וַּמְנִהיגה הרוָּחני ּבַ יא ִיׂשְ ַהְשמוּעה על כך ִהגיעה אל ְנׂשִ
תפילה וְּבַבקשה, יָת. ַרַשאי אדם, אפילו הוא ַצדיק גדול, ִלפנות אל אלֹוָהיו ּבִ ֵבד על מה שָעׂשִ הֵאֶלה: "ִאילוּ הייָת אדם אֵחר, היה ַמגיע לָך עוֶנש ּכָ
יָך. אָבל חֹוִני רוך הוא ֵאינה נֹוחה ִמַמעׂשֶ ֵבירוּר ֶשגם ַדַעת הָקדוש ּבָ אך לא ִלְתּבֹוע ִממנוּ ָדבר או להעמיד לו ְתָנאים. וֲַהֵרי ֵמהָשַמים ִנרמז לָך ּבְ
נוּ ְזכוְּתָך, אף ִאם לא היינו ְראוִּיים ְלָכְך, הוא ָנהג גם ּבָ בנֹו יַקירֹו: אתה ְמַבֵקש – והוא ַנֲעֶנה. ּבִ ָאב טוב ּבִ ָך ּכְ ַרך נֹוֵהג ּבְ הְמַעֵגל אתה, והֵאל ִיְתּבָ

ֶחסד וְּבַרֲחמים." ּבְ
 
 

https://agadastories.org.il/kids/node/238


נקדימון בן גוריון 

חלקו הראשון של הסיפור התרחש בחג הסוכות לאחר חודשי הקיץ. באיזה חודש מדובר? ____ מה
היו מקורות המים של היהודים? _____ מאלו מקורות מים רצו לתת  לעולי הרגל ?_______ 

מדוע נקדימון בן גוריון לא הצליח להחזיר את המים לשר הרומי?_____
מה זו בצורת? בצורת היא תוצאה של הפחתה משמעותית בכמות המשקעים באזור מסוים. היא
פוגעת ביבולים, בבעלי החיים וגם בטבע. לפי הסיפור כיצד שכנע נקדימון בן גוריון את הקב"ה

להוריד גשם?
מה, לדעתכם, מנסה הסיפור ללמד אותנו?

קראו את הסיפור וענו על השאלות:
 

.1

.2

.3

.4

טיש, ַמסֵמר ְושירה. הּכול ֲעֵמלים על ֲהָקַמת הסוכות, סוכות אשר ְיַשְמשו ֶאת ירוָּשַלִים עלו קולות ּפַ תח, וִּמּכל פינה ּבִ ּפֶ חג הסוכות ּבַ
ית הִמקדש ִמּכל ַקְצוֹות הָארץ. תוָשֵבי ָהעיר וגם ֶאת עוֵלי הֶרגל הרּבים העתידים ָלבוא ֶאל ּבֵ

ֶטרם ְיַקּבלו ֶאת ַשעֵרי ָהעיר: גברים, נשים וָטף, עייפים ִמן הֶדרך הארוכה, ְמַבקשים ָלנוּח וּלִהתַרעֵנן ּבְ וִהֵנה ֵהֵחלו הַשיָירות להיכנס ּבְ
ֵני ַהחג. ּפְ

אים רּבים כל כך, וְּבסוף הַקיץ הלוהט ֵני ְירוָּשַלִים ֶאל ּבורֹות המים, ִלשאוב וּלַהשקֹות ֶאת עוֵלי הֶרגל הצמאים. אך אֹויָה! הּבָ מיהרו ּבְ
ּבורֹות מעטים כל כך. מה יַעׂשו? איך יחגגו ִשבעה ימים בלי מים? היו המים ּבַ

 
ַהלווה לי מים

עיר ואמר לו: "לָך ר רֹוָמִאי אשר גר ּבָ ן גוְּריֹון ְשמֹו. ָהלך ַנְקִדימֹון ֶאל ׂשַ בין תוָשֵבי ְירוָּשַלִים המוְּדָאגים היה אדם עשיר וּמכובד, ַנְקִדימֹון ּבֶ
מוּת המים ָהֵרי ְירוָּשַלִים. ַהלוֶוה לי מים להשקות ֶאת עוֵלי הֶרגל, וְּבסוף החורף אחזיר לָך ֶאת ּכַ ים ּבְ ר ַמעיָינֹות מים הְמַפּכִ יש שֵנים עׂשָ

שִנשאב ִמַמעְיינוֶתיָך."
ר. ק הׂשַ ְקּפֵ "וִאם לא תחזיר לי?" ּפִ

ֵרי כסף!" ּכְ "ִאם לא אשיב לָך ֶאת ֵמיֵמי ְשֵנים עׂשר הַמעיינות, ֶאתן לָך שֵנים עׂשר ּכִ
ׂשִביעוּת רצון, ִהסּכים ַלהצעה וָקבע מוֵעד ְלַהחָזַרת הַהלוָואה. ר ּבִ זה ְסכוּם ִנכּבד, חשב הׂשַ

ֵמח היה החג ּ לֹו לאַחר ֶשָשתו ֵמהם ִלְרוָויה, ְוכמה ׂשָ ֶשֶהרָאה להם ַנְקִדימֹון ֶאת המעיינות, כמה הֹודו מחו עוֵלי הֶרגל ּכְ כמה ׂשָ
ירוָּשַלִים אותה שנה! ּבִ

רקיע. הימים חלפו, הסתיו ָעבר, וגשם לא יָרד. גם החורף טו ּבָ ֵביתֹו, וִּמֵדי בוקר ָתלה ַמּבָ תֹום ַהחג ָשבוּ הכול ְלֵביָתם. ַנְקִדימֹון ישב ּבְ ּבְ
ב. בא, אך העננים הְמעטים שִהזַדמנוּ ִלְשֵמי ָהעיר ָשטוּ הלָאה בלי לִהתַעּכֵ

 
החורף תם ואין מים

יתו! ִהּביט ר מעיינות, וְּלַנְקִדימֹון יש בקושי מים ֵדי הצורך ִלבֵני ּבֵ מוּת מים של שֵנים עׂשָ ר ּכַ וִהֵנה תם החורף. ִהגיע הזַמן להשיב ַלׂשַ
ר ָשמים הכחולים מאֹוֶפק עד אופק. עוד הוא ַמּביט, ִהגיע אליו ַשליח ֵמֵאת הׂשר ודרש: "ֵתן לי ֵמיֵמיהם של שֵנים עׂשָ ַנְקִדימֹון ּבַ

ּכֵרי כסף!" מעיינות או שֵנים עׂשר ּכִ
ֵהשיב ַנְקִדימֹון: "עכשיו בוקר, כל היום ְלָפניי."

ְלעוַּמת ֶשּבא. ַשב ַהשליח ּכִ
צהריים הופיע שוב הָשליח וָדרש: "ֵתן לי ֶאת המים או ֶאת הכסף!" ּבַ

ֵהשיב ַנְקִדימֹון: "עדיין לא תם היום. אולי יֵרדו גשמים."
ָמסר השליח ַלׂשר ֶאת ִדבֵרי ַנְקִדימֹון. צחק הׂשר: "כל השנה לא יָרדו גשמים, ועכשיו יֵרדו?"

הֶערב ָקַרב ְוַנְקִדימֹון ִנמָלא צער וְּדאגה. ִנְכנס ְלֵבית הִמקָדש כשהוא ָעֵצב, ְוָנׂשא תפילה: "ריבונו של עולם!" אמר, "ָגלוי ְויָדוע ְלָפֶניָך
ֶשפע, ֶאָלא ִלְכבֹודָך, כדי שיוּכל העם לחגוג!" שלא לְכבֹודי ְוִלְכבוד משפחתי ביקשתי ַמים ּבְ

 
עבים בשמים ועוד הפתעות

ָרקיע וגשם בָרכה יָרד וִּמיֵלא ֶאת כל הבורות והמעיינות, עד ֶשעלוּ על ְגדֹוֵתיהם. מיד ִנְתַקְשרו ָעִבים אפורים וּכבדים ּבָ
עליצוּת ואמר: "ֶהחזרתי לָך מים אף ית הֶמרָחץ. ָקרב אליו ַנְקִדימֹון ּבַ ֵמח, וִהֵנה הׂשר הרֹוָמִאי יוצא ִמּבֵ ית הִמקדש ׂשָ יָצא ַנְקִדימֹון ִמּבֵ

יותר ִמֶשָנַתָת לי. עליָך להשיב לי עודף!"
ָרטן הׂשר: "יודע אני שאלוהיָך ָהפך ִסֵדרי העולם ְלַמענָך, וּבכל זאת עליָך לשלם לי, ִמּפֵני שהֶשמש כבר שקעה והגשם יָרד אחֵרי

שָעבר היום המוּסּכָם!"
ית הִמקדש והתפלל: "ריבונו של עולם, ַהרֶאה כי אתה אוהב ֶאת ַעמָך יׂשָרֵאל!" מיד ניו של ַנְקִדימֹון, והוא שב ְוִנְכנס ֶאל ּבֵ ּ ּפָ ָקְדרו

ֶהסכם. נשבה רוח, התפזרו העננים ְוִנְתַגְלתה הֶשמש הזורחת. לא נֹוַתר ַלׂשר ֶאָלא להודות כי ַנְקִדימֹון עמד ּבַ
יוָון ֶשְלַמענֹו ֵהאירה ַהחמה כאילו עדיין מוקדם. ָנה "ַנְקִדימֹון" ּכֵ תחילה לא היה ֵשם האיש ַנְקִדימֹון ֶאָלא "ּבוִּני", ְוִנְתּכַ וְּמַסּפרים כי ּבַ

 



איך ההתפלה מסייעת למשק המים בארץ ומסייעת לאדם, לחי ולצומח? 
היום כשיש לנו התפלת מים, האם עדין עלינו להתפלל על הגשמים?

שאלות למחשבה:
.1
.2

הובלת המים  בארץ ישראל

מה זו התפלה??

מפעל ההתפלה באילת אותו הקים אלכסנדר זרחין, 1964
(וויקפדיה -@משה פרידן)

התפלה היא הפרדת מים מהמומסים בהם במטרה להפוך מים
שאינם ראויים לשתייה, כמו מי ים ומים מליחים, למים שניתן

לשתות אותם. המילה "התפלה" נגזרת מהמילה "תפל" שפירושה
חסר טעם, מכיוון שהתהליך מסיר את מליחותם של המים. 

 

למדנו  שבארץ ישראל ישנה תלות גדולה מאוד באם יורד
גשם, ואם לא יורד אנחנו עלולים להגיע לרעב כבד.

בתחילה הוקמו ישובים רק ליד מקורות מים, אך המפעל
הציוני התיישב במקומות רבים בארץ: בצפון, בדרום,

במזרח ובמערב. הקמת הישובים באזורים שחונים (בהם
לא יורד גשם) בדרום הארץ, העלתה את בעיית המחסור

במים ונדרש פתרון להבאת מים  עבור המתיישבים לצורך
מגורים  וחקלאות . סיבות אלו הביאו לחשיבה כיצד ניתן

יהיה להביא מים מהצפון השופע במים לדרום השחון
והיבש, והן שהיוו את הסיבה להקמת המוביל הארצי,

שהוביל מים לישובים בנגב מהכנרת. 
*בקבצי העשרה ישנה הרחבה  עם השיר סובי ממטרה

זיפות הצינור. מאתר ארכיון המדינה @הארכיון
ההיסטורי של מקורות

יש מקומות אליהם המוביל הארצי לא מגיע, כמו למשל
לעיר אילת. בנוסף, אוכלוסיית  מדינת ישראל גדלה ויש 

 מחסור גדול במים. לשם כך הוקמו מתקני ההתפלה
באילת ובשנים האחרונות גם במישור החוף.

חפשו במרשתת (אינטרנט) מהיכן ועד לאיזו נקודות מגיע המוביל הארצי?

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8_%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%9C%D7%94


השלכות הקמת המוביל הארצי וההתפלה  
לפניכם כרטיסיות עם אירועים שונים. קראו וכתבו כיצד ניתן לעזור לטבע?  

ילדי כיתה ג' יצאו לטייל  בנחל אלכסנדר, התלמידים נהנו
לטייל ולראות את הצבים בנחל. המדריכה סיפרה להם על
שיקום הנחל והחזרת הצמחייה הטבעית, אך הם הצטערו

לראות שהמים עכורים ולא נקיים. כששאלו מה הסיבה לכך?
הסבירה להם המדריכה שהוזרמו שפכים לנחל  והם

מזוהמים. 
אחרי שלמדו על נושא המים, הילדים החליטו לכתוב מכתב

ובו רעיונות כיצד לנקות את המים.
 

עזרו להם, הציעו רעיונות וכתבו את המכתב לרשות הנחלים. 

עם הקמת הישובים  בגליל המערבי, חברת מקורות שאבה את
מעינות נחל כזיב לטובת הישובים בסביבה וביניהם העיר

מעלות תרשיחא. החברה הזרימה מעט מים על מנת שהנחל
לא יתייבש לגמרי, אך שאיבת המים גרמה לצמחים להתייבש,
לא לכל בעלי החיים היו מים לשתות ואוכלוסיית בעלי החיים  
התמעטה.  בשנים האחרונות מדינת ישראל  החלה להשתמש
במים מותפלים ועיריית מעלות תרשיחא החליטה לשקם את

הנחל.
כתבו איך ההתפלה מסייעת  להחזיר את המים לנחל כזיב?

מה ישתו תושבי מעלות והסביבה?

לפני הקמת המדינה, דוד  בן גוריון הבין שאי אפשר להשאיר
את הנגב ללא  תושבים ולכן התקבלה החלטה להקים 11
נקודות בנגב, ישובים צעירים שישמרו על הקרקע בעזרת

חקלאות. 
אבל  לחקלאות יש צורך בהרבה מים ולא היו להם מים. אז
הם התחילו להוביל מכליות מלאות במים,  אך הפתרון הזה

לא החזיק מעמד.
כתבו מה היה הפתרון  שיזמה המדינה הצעירה  ואיך הוא בא

לידי ביטוי בשטח?



לאן הולכים המים שאנחנו מזרימים לביוב?
 

כאשר קמה מדינת ישראל הערים הגדולות הוקמו ליד נחלים. למשל, לאורך נחל
הירקון הוקמו הערים פתח תקווה, רמת גן, בני ברק ותל אביב. בהתחלה מי

הירקון סייעו מאד להשקיית הפרדסים ומי השתיה הגיעו מבארות, שהם בורות
חפורים אשר הגיעו לעומק מי התהום. האוכלוסייה גדלה והעיר היתה צריכה

לפנות את מי השפכים ובמקביל הוקמו מפעלים ולא ידעו לאן להעביר את המים
?? הפתרון היה הנחל הקרוב. לדוגמא, בצפון הנחלים: קישון, אלכסנדר ובמרכז

הנחלים: ירקון אילון ושורק. הנחלים המזוהמים זרמו לחופי הארץ
וכך הזדהמו נחלי ישראל ולא ניתן היה להיכנס אליהם. הטבע שמסביב נעלם

ונמצאו בעלי חיים שמתו לאחר ששתו את המים המזוהמים. 

טיהור מי שפכים - העשרה  

צריך לחשוב על פתרון מה לעשות עם המים המלוכלכים?  
 

לשם כך הוקם מכון טיהור שפכי גוש דן (בראשי תיבות: השפד"ן)  בחולות ראשון
לציון בשנת 1969 על ידי איגודן - איגוד ערים דן לתשתיות איכות הסביבה.
לשפד"ן מגיעים מי הביוב של גוש דן. הם עוברים תהליך של הפרדת הפסולת.
הפסולת האורגנית נשפכת לעומק ים ואילו הפסולת שאינה מתכלה עוברת
למטמנות. המים שמתקבלים תודות לתהליך נקיים ואפילו ניתן לשתות אותם.
הם נקראים מים מושבים והם מועברים בצינורות סגולים להשקיית החקלאות

בנגב. כיום יש מכוני טיהור בערים רבות בארץ ומתחילים לשקם את הנחלים. 

מה למדנו? כתבו שלוש סיבות למה חשוב תהליך טיהור מי
השפכים. כתבו מכתב לראש העיר שלכם ונסו לשכנע אותו 

 להשקיע ולהקים מכון טיהור .

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93%D7%9F_-_%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93_%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%93%D7%9F_%D7%9C%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94


עם חתימת ההסכם ירדן מקבלת כמויות מים גדולות מאגן ירמוך-ירדן בשני
אופנים: הראשון, הפחתת שאיבה של מי הירמוך מצד ישראל בהתאם לעונות

השנה.
נוסף על כך מקבלת ירדן  מים מ"מעלה סכר דגניה", כלומר מהכנרת או מהירדן
הצפוני, וחלקם ממים מותפלים בירדן הדרומי. כיוון שבעת חתימת ההסכם לא

היה מתקן להתפלת המים, הרי שהמים הללו יילקחו אף הם מהכנרת.

למדנו על המוביל הארצי שמזרים מים מהכנרת ליישובי הדרום. למדנו גם
שבעשורים האחרונים יש כמה מוקדים  של התפלת מי ים במישור החוף והם

מחליפים את שאיבת מי התהום (המים שנמצאים מתחת לאדמה) ומי הכנרת. אם
כך היום במדינת ישראל אין בעיה של מחסור במים. הפריצה הטכנולוגית  באה

לטובת מדינת ישראל מול המדינות הסובבות לה. בשנה בה נחתם הסכם שלום עם
ירדן השכנה, מצב המים שלה היה בכי רע והיא היתה נתונה בבצורת במשך כמה

שנים, כך שהיה לה אינטרס רב לחתום איתנו על ההסכם. אנחנו זכינו בשקט בגבול
המזרחי ואלו תושבי ירדן זכו במים. 
עיקרי הסכם השלום - סעיף המים:

.1

.2

 

התפלה והסכמי שלום- העשרה  

אבל כאן לא תם המסע, לשם מה צריכה מדינת ישראל את המוביל הארצי אם אין יותר
שאיבה מהכנרת דרום? חוקרי חברת מקורות  זכרו את שנות הבצורת בהן מפלס

הכנרת ירד והכנרת יבשה. הם ניסו לחשוב על רעיון מהפכני.  
 

ב-ד' בטבת תשפ"ג, התפרסמה ידיעה בכלי התקשורת שהצליחה לשלב בין  שני
הפתרונות: התפלת המים והמוביל לטובת מאגר המים שלנו הכנרת. המים המגיעים

מהים עוברים תהליך התפלה בחדרה לאתר אשכול ומשם הם מוזרמים בצינור לאפיק
נחל צלמון, וכך הם ישקמו את נחל צלמון. צפו בסרטון וענו על השאלות. בחלק

מהשאלות יש לפתוח מקורות מידע נוספים.
 

https://www.youtube.com/watch?v=hzzULWSO5Ls


הורה ממטרה 
מילים: יחיאל מוהר לחן: משה וילנסקי

 
רֹן ִקלּוַּח בַּצִּנּוֹר צִנּוֹרוֹת – עוְֹרֵקי הַנֶּגֶב

ְרכּוֹ ׁשֶל הַּמִזְמוֹר מִן הַבֶֶּרז אֶל ַּ זֶה ד
ּ מֵימֵי ּתְהוֹם. הֶָרגֶב יֲַעלו

מַׁשְאֵבָה אוֹמֶֶרת לֶֶחם! נֶגֶב, נֶגֶב, מַה
ּמִיּוֹם? נֶגֶב, מַמְטֵרוֹת ָעלֶיךָ!

סֹבִּי, סֹבִּי, מַמְטֵָרה, הֵי!
סֹבִּי, סֹבִּי, מַמְטֵָרה לְפַּזֵר ּפְנִינֵי אוָֹרה

ְֵדָרה ּׂ יזִי מַיִם! ֵעץ יִָריַע בַּש סֹבִּי וְהַּתִ
ָמַיִם. ן ּפְִריָּה בְּאֵין גֶּׁשֶם מִׁשּ ּתֵ אֲָדמָה ּתִ

ּ הֶָרֶשת הַּמְֶרָחב כֻּלּוֹ נִצּוֹד צִנּוֹרוֹת ּפְָרשׂו
ׁשֶת וְהִנֵּה סִימָן וָאוֹת בְּטִּפִין נְִראֵית הַקֶּ

ֶֶקט וְהַּזֶמֶר בְִּרית הַּפֶַרח וְהַנִּיר בְִּרית הַׁשּ
ּ ַעד מַמְטֵָרה, ׁשִיֵרךְ הוּא ׁשִיר ַרנְּנִיהו

אֵין־גֶּמֶר.
סֹבִּי, סֹבִּי…

 

דף תצפית לסרטון- המוביל ההפוך

בסוף שנת 1952 החלו הנחת ובניית
התשתיות של המוביל הארצי קו המים
ירקון-נגב, ועל רקע הפעילות הזו
כתב יחיאל מוהר בשנת 1953 את שירו
'הורה ממטרה' עבור להקת הנח"ל.
השיר מתאר את ההתרגשות של
העברת המים בצינורות לישובים

הצעירים בנגב

המוביל הארצי - מה היה הכיוון בעבר? ומה הכיוון החל מחודש טבת
תשפ"ג?

מה היתה הבעיה העיקרית של הכנרת?
מה מסמלים הקו האדום העליון והתחתון שבכנרת?

מהו סכר דגניה?
כיצד הפרויקט משפיע על שינוי האקלים?

משימה: כתבו פרסום על השלכות הפרויקט החדש. נסו להראות לעולם עד
כמה מדינת ישראל היא מדינה מתקדמת ומתפתחת.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

שאלות בעקבות הצפייה בסרטון 

סמנו בשיר את המשפטים המשקפים את ההתרגשות של הובלת המים. 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=521&lang=1
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שואבים מים              מהבאר 
ומביאים לטיפה לשתות   



איך נקרא הפרויקט שמביא
מים לדרום הארץ?

איך קוראים לסכר שעוצר
את המים מהכנרת ירדן?

מה מעבירים בצינורות
הסגולים?

איזה מעיין יש
בירושלים שממנו

שותים עולי הרגל? 

מה היא שנת בצורת?

מהו האגם המים המתוקים
בארץ?

מה הם חודשי הגשם בארץ?

מאיפה  מגיעים המים
שעוברים התפלה?



איזה מעיין יש
בירושלים שממנו

שותים עולי הרגל?
ניקבת השילוח 

מה היא שנת בצורת?
שנה שכמות המשקעים בה מאד נמוכה

ואין מים לחקלאות ולשתיה

מהו האגם המים המתוקים
בארץ?

כנרת

איך נקרא הפרויקט שמביא
מים לדרום הארץ?

המוביל הארצי

איך קוראים לסכר שעוצר
את המים מהכנרת ירדן?

סכר דגניה

מה מעבירים בצינורות
הסגולים?

מי ביוב נקיים המושבים לטבע

מה הם חודשי הגשם בארץ?
חשוון, כסלו, טבת, שבט ואדר

מאיפה  מגיעים המים
שעוברים התפלה?

מהים התיכון



מה זה השפד"ן?  מי התפלל לה' בשנת
הבצורת? 

מה היה מקור המים בבורות
המים בירושלים?

מה מוציאים ממי הים
בתהליך ההתפלה? 

לטובת מה היו צריכים
תושבי הדרום מים?

איזו ביצה יבשו עם הקמת
המדינה? 

מה זה אזור שחון?

מה קרה לנחלי
ארצנו עם הקמת

הישובים?



מה זה השפד"ן?
מכון טיהור השפכים של

גוש דן 

מי התפלל לה' בשנת
הבצורת? 

חוני המעגל ונקדימון בן גוריון

מה היה מקור המים בבורות
המים בירושלים?

מי גשמים

מה מוציאים ממי הים
בתהליך ההתפלה? 

את המלח

לטובת מה היו צריכים
תושבי הדרום מים?

לחקלאות

איזו ביצה יבשו עם הקמת
המדינה? 

החולה

מה זה אזור שחון?
אזור שלא יורד בו הרבה גשם

מה קרה לנחלי
ארצנו עם הקמת

הישובים?
הזדהמו


