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 המחלקה לזהויות בקהילה, מדור זהות יהודית ישראלית

 בטבעמסעות המים 
 מקורות מדעיים ותרבותיים

 לבית המדרש הקהילתימערך 
 "צדק פואטי" הספר: מחבר, ד"ר יעקב מעוז

 מבוא
אחד מן ההיבטים הרבים של התרבות היהודית ישראלית, כל כמה שהיא נוגעת למשק  בית המדרש הקהילתי אתהמערך הבא מציג בפני 

המשתתפים הן למקורות היהודיים והן לשמירת הסביבה. . המטרה המרכזית היא: להגביר את המודעות בקרב העולמי ובישראלהמים 
 בוצתי. תרבותיים תוך למידה, חוויה ודיון קמדעיים והשיטה המוצעת היא: חשיפה להיבטים 

, כך שניתן להסתפק במידע המצוי בו בלבד. עם זאת, ניתן להרחיב את הידיעות בלחיצה מנחה הלימודהמערך חובר מתוך כוונה להקל על 
סרטון נפלא, המתאר את מחזוריות המים בטבע  על כמה מוקדים עיקריים: האחד,. המערך הזה בנוי בצבע כחולעל הקישורים המופיעים 

שני קטעים מן המקורות היהודיים, מספר קהלת וספרות המדרש, המתמודדים עם רעיון המחזוריות הנצחית בטבע. . השני, (באנגלית)
 השלישי, שירה של רחל שפירא, שיר על נחלים, המתאר את מחזוריות מי הנחלים ואת ההשלכות שיש לכך על האדם.

פשריות כדי לעורר דיון בקרב המשתתפים. השאלות והתשובות על כל אחד מן המוקדים נמצא כמה שאלות אפשריות ותשובות א
הן בקרב המדריכים והן בקרב המשתתפים בדיון. רצוי ביותר לעורר שאלות נוספות  ,"אפשריות" מאחר שיתכנו עוד שאלות ועוד תשובות

בעל חשיבות משנית. החשיבות  הואבמקורות האלה ותשובות יצירתיות מצד המשתתפים. כאשר עוסקים במקורות תרבות, הדיוק המדעי 
אצל המשתתפים. ככל שהם יזדהו עם התכנים הללו, כך יתגייסו לטובת השליחות  התרבות שלנוהראשונית היא לחבב את העיסוק במקורות 

 החשובה של שמירת הסביבה ומשק המים. 

ת: קריאת טקסט, עיון בתמונה, האזנה לשיר, שאלות המערך בנוי מהשתלשלות עניינים לוגית, מעניין לעניין, תוך כדי שימוש במתודות שונו
 המחלקה לזהויות בקהילה, היכול להוסיף או לגרוע בהתאם לשיקול דעתו המקצועי. למנחהלמחשבה, דיון קבוצתי ועוד. זוהי רק הצעה 

ינוכיות שעולות עקב תשמח לקבל משובים והצעות לייעול השיטה. כמו כן תשמח להציע השתלמויות למדריכים ומתן מענה לשאלות ח
 השימוש במערכים מבית היוצר שלה.

 חוויה לימודית מעמיקה ומהנה.ביום הלימוד העולמי משתתפים ה לכלאנו מאחלים 

 לנושא המערך רקע
כדי להבין כיצד פועלת מערכת הנחלים בארץ ובעולם, עלינו להרחיב את היריעה ולהבין כיצד פועל מחזור המים בטבע. מחזור זה כולל 

במערך זה ננסה להבין באופן בתוכו את מערכת הנחלים, שהיא למעשה חוליה הכרחית בתוך רצף של פעילות המרכיב את מחזור המים. 
של מחזור המים. נלמד כיצד מתארים אותו מבחינה מדעית ונלמד כיצד תיארו אותו במקורות התרבותיים  מעמיק יותר את דרך פעולתו

 .המים בטבע מחזורלהרחבה: של היהדות ובישראל המודרנית. הקלאסיים 

 יאור סכמתי ת
השקף הבא מתאר באופן סכמתי את מחזור המים. בשלב זה, איננו מבינים כראוי כיצד פועלת המערכת, אך אנו כבר יכולים להתרשם 

 שכל חלקי הטבע קשורים אלה באלה בתהליך הנעת מחזור המים בטבע.

 שאלה למחשבה >
 לזהות בתמונה?מהם חלקי הטבע העיקריים, הקשורים במחזור המים בטבע, שניתן 

 תשובה אפשרית> 
 שמש. ב. ים. ג. קרקע. ד. נחלים. ה. הרים. ו. עננים. (ניתן להוסיף חלקים) .1

 מחזור המים בטבע, תיאור מדעי
. מאחר שהסרטון בשפה האנגלית, )The Water Cycleנצפה בסרטון המתאר את מחזור המים בטבע (כדי להבין באופן מעמיק יותר, 

 הבאים להבנה טובה יותר. ניעזר בראשי הפרקים
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D
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 בשני מונחיםעיקרון מחזור המים 
 

כדי להבין את עקרון מחזור המים בטבע עלינו לזכור שני מושגים 
ם, י). המים היורדים מהשמיFlow( זרימהבסיסיים: הראשון, 

זורמים בנחלים ומתאדים בחזרה לשמים. זוהי תנועה מתמדת של 
) בין כל אחד מהשלבים של Store( אחסוןהמים בטבע. השני, 

, האגמים, מי מיםהי ימה מתאכסנים המים במאגרים שונים:הזר
. בכל אחת מן התחנות האלה, המים והערפל העננים ,התהום

המתאימים עד להיווצרות התנאים ) Store(בעמדת המתנה 
 . )Flow( לזרימה

 
 
 
 
 
 
 

 )The Water Cycle( שלבים בתהליך מחזור המים בטבע
 מים שהצטברו בעננים נופלים אל הארץ במצבי צבירה שונים: גשמים (נוזל), שלגים (מוצק) וערפל (גז).  –) Precipitation( משקעים .1
). חלקם Interceptionהמשקעים מגיעים אל הארץ ומצטברים בצורות שונות. חלקם נצמד אל הצמחייה ( –) Collection( הצטברות .2

 ).Surface Runoffהגשם המגיע ישירות אל פני האדמה ויוצר נגר עילי ( חלקם הוא). Snowmeltמגיע כשלג המפשיר מאוחר יותר (
הפשרת השלגים והנגר העילי מתועלים אל הנחלים המזרימים את המים ליעדים שונים, כמו הים,  – )Stream flow(זרימת נחלים  .3

 האגמים ומי התהום. 
) Percolationהמים הזורמים בנגר העילי על פני האדמה וערוצי הנחלים חודרים אל האדמה. חלקם מחלחל ( –) Infiltration( חדירה .4

 ). Groundwaterמי התהום ( עמוק מאוד ומזין את המאגרים הגדולים של
פורקים את המים המיותרים אל  ,מאגרי מי התהום שהצטברו מגיעים לנקודת רוויה –) Groundwater Discharge( פריקת מי תהום .5

 . וחושפים אותם לתהליך ההתאדות מזינים את המעיינות והנחלים ,פני האדמה
נחלים, אגמים, נגר עילי, שלג ועוד, חשופים לעין השמש המחממת  כל המים שעל פני האדמה, ימים, –) Evaporation(התאדות  .6

בנוסף, ישנו עוד סוג של התאדות והוא הלחות הנפלטת מן הצמחים בתהליך הפוטוסינתזה. . )Evaporation(אותם וגורמת להתאדות 
 ).Transpirationלהתאדות מן הסוג הזה קוראים ִדיּות (

האדים הנפלטים מתהליך ההתאדות והדיות עולים עם חום השמש אל השמים. שם שוררת טמפרטורה  –) Condensation( עיבוי .7
קרירה יותר ולכן הם מתעבים לעננים. עם הבשלת התנאים המתאימים, מתפרקים העננים למשקעים היורדים על פני האדמה 

 ומתחיל מחזור חדש של מים בטבע. 

 שאלה למחשבה >
את תיאור מחזור המים מהמשקעים היורדים מן השמיים אל הארץ. האם אפשר להתחיל את התיאור מנקודה עורכי הסרט בחרו להתחיל 

 אחרת על הרצף, ובאיזו נקודה היית בוחר/ת?

 תשובה אפשרית >
 ניתן להתחיל את התהליך מהסעיף האחרון, התאדות. .1
ניתן להתחיל את תיאור התהליך מכל סעיף, מאחר שמדובר במעגל  .2

 קסמים.
 התשובות הראשונות נכונות. שתי .3

  יצירתית משימה
תלמידים ומבוגרים בעלי חוש אמנותי מוזמנים לצייר לעצמם את התמונה 
הסכמתית של מחזור המים בטבע, תוך שהם מוסיפים או גורעים מרכיבים לפי 
שיקול דעתם. תלמידים או מבוגרים בעלי כישורי מחשב גבוהים יכולים לעשות 

שהי. ניתן להעתיק תמונה קיימת ולעבד אותה מחדש. זאת בתוכנת ציור כל
ניתן להשתמש בתוכנות צייר, שבכל מחשב, וניתן בתכנות מקצועיות יותר 

Paint.NET או ,Photoshop. 

 
 
 

 The Water Cycle https://youtu.be/al-do-HGuIkלצפייה: 

https://paint-net.he.softonic.com/
https://www.adobe.com/il_he/products/photoshop.html?sdid=8DN85NTY&mv=search&s_kwcid=AL!3085!3!279709338421!b!!g!!%2Bphoto%20%2Bshop&ef_id=WJH45QAAAOz0njpO:20180825184016:s
https://youtu.be/al-do-HGuIk


3 
 

 מחזור המים מדרש 
? במושגים שלנו, השאלה היא: "מהיכן הארץ שותה"המאמר הבא לקוח מספרות המדרש ובו דנים חכמים בשאלה שהטרידה אותם מאוד: 

 :ננסה לברר אותן לאחר שנקרא בעיון את הקטע הבאמהיכן מתחיל מחזור המים בטבע? המדרש מציע שתי אפשרויות. 

 הים, אל הולכים הנחלים כל. )א, ז ָלָלֶכת" (קהלת ָׁשִבים ֵהם ָׁשם ֹהְלִכים ֶׁשַהְּנָחִלים ְמקֹום ֶאל ָמֵלא, ֵאיֶנּנּו ְוַהָּים ַהָּים ֶאל ֹהְלִכים ַהְּנָחִלים ָּכל"
" (בראשית ָהֲאָדָמה ְּפֵני ָּכל ֶאת ְוִהְׁשָקה ָהָאֶרץ ִמן ַיֲעֶלה ְוֵאד"שותה, שהרי כתוב:  היא נוסאאוקי מימי אומר: אליעזר רבי שותה? הארץ ומהיכן

(איוב ל"ו,  "ְׁשָחִקים ִיְּזלּו ֲאֶׁשר" בעבים, שהרי כתוב:  הן מתמתקים לו: אמר ?הם מלוחים מים לא נוס,אאוקי מימי יהושע: רבי לו ). אמרב, ו
" (דברים ָּמִים ִּתְׁשֶּתה ַהָּׁשַמִים ִלְמַטר" שותה, שהרי כתוב:  היא העליונים ממים אומר: יהושע' ור בשחקים! נוזלים? נעשים הם היכן. כ"ח)
 ג)(לפי קהלת רבה א, י הנוד. כמפי את המים ומקבלים לשמים עד הארץ מן מתגברים והעננים, א)יא, י

 קהלת
ספר קהלת הוא אחד מהספרים הפילוסופים העתיקים והידועים ביותר בעולם. הוא מנסה להתמודד עם האתגרים הגדולים של החיים. 
חז"ל שאלו ממנו את הפסוק שבראש הדרשה שלמעלה, כדי לבטא את דעתם בעניין מחזור המים שבטבע. נעיין בפסוק הזה כפי שהוא 

 לאחר מכן, נחזור לטפל במדרש מחזור המים של חז"ל. ופיע בהקשר הרחב יותר בקהלת.מ

הֹוֵל� ֶאל ָּדרֹום ֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא ָׁשם. ְוֶאל ְמק ,ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם ֹעָמֶדת. ְוָזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ּוָבא ַהָּׁשֶמׁש ,ּדֹור ֹהֵל� ְודֹור ָּבא
ֶאל  ,ָּכל ַהְּנָחִלים ֹהְלִכים ֶאל ַהָּים ְוַהָּים ֵאיֶנּנּו ָמֵלא. סֹוֵבב ֹסֵבב הֹוֵל� ָהרּוַח ְוַעל ְסִביֹבָתיו ָׁשב ָהרּוחַ  ,ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון

ְולֹא ן ִלְראֹות לֹא ִתְׂשַּבע ַעיִ  ,ָּכל ַהְּדָבִרים ְיֵגִעים לֹא יּוַכל ִאיׁש ְלַדֵּברְלִכים ָׁשם ֵהם ָׁשִבים ָלָלֶכת. ְמקֹום ֶׁשַהְּנָחִלים הֹ 
 ט).-ְוֵאין ָּכל ָחָדׁש ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש (קהלת א, ד ,ַמה ֶּׁשָהָיה הּוא ֶׁשִּיְהֶיה ּוַמה ֶּׁשַּנֲעָׂשה הּוא ֶׁשֵּיָעֶׂשהִתָּמֵלא ֹאֶזן ִמְּׁשֹמַע. 

 

 שאלה למחשבה> 

 מה מצאו חז"ל בספר קהלת, שיכול היה לשמש להם נקודת פתיחה לדיון במחזור המים?

 תשובה אפשרית> 

 האנושיים, דור הולך ודור בא. םקהלת מתאר את המחזוריות שבחיי .1
 קהלת מתאר את המחזוריות שבקוסמוס, השמש זורחת ושוקעת. .2
 שבים ללכת.ו זורמיםקהלת מתאר את המחזוריות שבזרימת הנחלים,  .3

 שאלה למחשבה>

האם אנו מצליחים בקטע מהמדרש, ישנן שתי תפיסות שונות לגבי השאלה היכן מתחיל מחזור המים. 
 ? לזהות אותן

 תשובה אפשרית> 
 מהארץ.מהאוקיאנוס, מחזור המים מתחיל מהמים התחתונים,  –אליעזר  רבי .1
 שמים.מהעננים שבמחזור המים מתחיל מהמים העליונים,  –יהושע  רבי .2

 שאלה למחשבה> 

 על מה מסתמך כל אחד מהחכמים כאשר הוא קובע מהיכן מתחיל מחזור המים?

 תשובה אפשרית> 
שם מתוארת המציאות  ;אליעזר שואב השראה מפסוקי הבריאה רבי שונה.באופן מציאות את השניהם מסתמכים על פסוקים המתארים 

. לאחר שהמים הופכים ל"אד" ועולים מעלה, הם שבים אל הארץ ומשקים אותה לצרכים חקלאיים. בים שעל הארץכך שמקור המים הוא 
 ,ְוָכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח ,ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץְוֹכל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה . ֱא�ִהים ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים ה'ְּביֹום ֲעׂשֹות  ,ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם"

. ו)-(בראשית ב, ד "ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ ְוִהְׁשָקה ֶאת ָּכל ְּפֵני ָהֲאָדָמה. ָדם ַאִין ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמהְואָ  ,ֱא�ִהים ַעל ָהָאֶרץ ה'ִּכי לֹא ִהְמִטיר 
ִּכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ים אחרים, המתארים את המציאות בארץ ישראל לעומת זו שבארץ מצרים. "יהושע שואב השראה מפסוק לעומתו, רבי

ַאֶּתם ֹעְבִרים ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר . ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ֶאת ַזְרֲע� ְוִהְׁשִקיָת ְבַרְגְל� ְּכַגן ַהָּיָרק ,ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמָּׁשם ,לֹא ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא ,ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה
יהושע, הוא בשמים בלבד. כיום אנו  . מקור המים לפי רבייא)-(דברים יא, י "ִלְמַטר ַהָּׁשַמִים ִּתְׁשֶּתה ָּמִים ,ֶאֶרץ ָהִרים ּוְבָקֹעת ,ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה

מנגנון אחד שאין להפריד ושניהם מהווים  ששתי התשובות נכונות, אך חלקיות. מחזור המים קשור בשמים כמו שהוא קשור באדמהיודעים 
 . בין חלקיו

 

בתמונה: כריכת ספרו 
האוטוביוגרפי של הסופר ניצול 

השואה, אלי ויזל, ובה הוא עושה 
 בדברי קהלת.שימוש 
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 שאלה למחשבה> 
אליעזר, השמים מקבלים את המים שלהם מן האוקיאנוס. אבל אנו יודעים  לפי שיטת רבי

יהושע איך ייתכן שאנו מקבלים מן השמים מים  האוקיאנוס מלוחים. על כך מקשה רבי שמימי
 מתוקים?

 תשובה אפשרית >
, יכולה להיות נכונה אם נדע אליעזר שהמים נעשים מתוקים בעננים ביתשובת ר .1

 .למה בדיוק הוא קורא עננים, לענן המגובש בשמים או לתהליך ההתעבות
מגיעים  , כך שהםתהליך האידוי של המים מסנן את המלחים והפסולת מן המים .2

 .לשמיים כמים מתוקים
, בהסתמך על הפסוק שעברו תהליך בשמיםלאחר האדים הופכים למי שתיה רק  .3

 .באיומספר 

 רחל שפירא
בקבוץ שפיים, היא פזמונאית ומשוררת  1945-רחל שפירא, נולדה ב. זוהי הזדמנות להכיר את אחת היוצרות הבולטות בזמר העברי

המלחין הידוע  כאשר, 1967ישראלית. עסקה בהוראה בקיבוץ כמורה לחינוך מיוחד וכן כמורה באולפן עברית. התפרסמה לראשונה בשנת 
יבוץ לזכרו של אלדד קרוק, שנפל , שהתפרסם בעלון הק"מה אברך"יאיר רוזנבלום גילה אותה, בעת ששהה בחופשה בקיבוץ. השיר, 

ל הים בצעה אותו עם הסולנית רבקה זוהר. לאחר מכן החלה יבמלחמת ששת הימים, משך את תשומת לבו. הוא הלחין אותו ולהקת ח
ריה " "והתבהרות" ועוד רבים. מיטב האמנים הלחינו, נגנו ושרו את שכמו צמח בר"רחל שפירא לפרסם פזמונים ידועים נוספים, ביניהם 

, נעקוב אחר המילים וננסה להבין מה ניסתה להביע אילניתנאזין לשיר בפי הזמרת . שפירא רחלעם היום. להרחבה על המשוררת: 
 .על נחלים שיר באמצעותו:

 שיר על נחלים
 רחל שפיראמילים: 

 הנרי ברטרלחן: 
 

  מי הנחלים
  מקיימים את הזרימה

 ה, שנה אחר שנ
  ה.שנה אחר שנ

  הם יצננו
  ת,את רגלינו הדולקו

  רגלינו הדולקות
  ה.ולא את הנשמ

 

  כמו על נחלים
  זרועותינו משתלבות

  וגשר מהוות
  ה.לתום ולתקוו

  ה,הכאב הז
  ה,הכאב המתלוו
  גם הכאב הזה

  ה.לאהבשייך 
 

  אנשים יוצאים
  וחושבים להתראות

  ה,וזו הכוונ
  ה.וזו הכוונ

  פעם נקיים
 ,בכי בפתק שבל
  בפתק שבלב

  ה.הכתובת רשומ
 

 ...כמו על נחלים

  שאלה למחשבה >

 הנחלים לבין הקטע שהבאנו למעלה מקהלת?איזה קשר רעיוני, בעניין המחזוריות, יכול להיות בין השיר על 

 תשובה אפשרית >
  מי הנחליםהשיר של רחל שפירא מדגיש את הפעולה החוזרת באופן קבוע מידי שנה: "

ּדֹור ֹהֵל� ְודֹור "זהו רעיון דומה למחזוריות האין סופית שקהלת מבקש להביע:  ה".שנה אחר שנה, שנה אחר שנ, מקיימים את הזרימה
 ". ֶאל ְמקֹום ֶׁשַהְּנָחִלים ֹהְלִכים ָׁשם ֵהם ָׁשִבים ָלָלֶכת... ְוָזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ּוָבא ַהָּׁשֶמׁש ...ָּבא

 שאלה למחשבה >
 מהי ההשלכה של המחזוריות האין סופית על החיים, לפי כל אחד מהיוצרים, קהלת ורחל שפירא?

 תשובה אפשרית >
קהלת מתאר את המחזוריות כדי להביע את תחושת אפסיות האדם לעומת הטבע והמסקנה העלולה לצאת מכך היא ייאוש, או שעמום: 

ְוֵאין ָּכל ָחָדׁש ַּתַחת  ,ֶׁשֵּיָעֶׂשהַמה ֶּׁשָהָיה הּוא ֶׁשִּיְהֶיה ּוַמה ֶּׁשַּנֲעָׂשה הּוא . לֹא ִתְׂשַּבע ַעִין ִלְראֹות ְולֹא ִתָּמֵלא ֹאֶזן ִמְּׁשֹמעַ  ,לֹא יּוַכל ִאיׁש ְלַדֵּבר"
הם מנסה להביע באמצעות מחזוריות הנחלים את הכאב הפנימי של האדם, על אהבה ואחווה שהלכו לאיבוד: "". רחל שפירא ַהָּׁשֶמׁש

אנו רואים שאת  .ה"שייך לאהב גם הכאב הזה ה,הכאב המתלוו ה,הכאב הז ה.ולא את הנשמ רגלינו הדולקות ת,את רגלינו הדולקו יצננו
 רעיון המחזוריות בטבע ניתן לפרש גם בממד האישי, החברתי והתרבותי.

איור: ארבעה חכמים שהיו מסובין בבני ברק, 
 וביניהם רבי אליעזר ורבי יהושע.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%9C_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%90
https://www.youtube.com/watch?v=XYO_A1wd0MY
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 סיכום
אתגר לא פשוט הוא להפגיש בין מקורות מדעיים מודרניים לבין מקורות התרבות היהודית, שנכתבו לפני אלפי שנים. מאחר שהחיים שלנו 

 מורכבים גם מלמידה מדעית וגם מיצירה תרבותית עלינו לאתר את נקודות החיבור שבין שני תחומי הדעת האלה. 

ה אותו עוד מהעת העתיקה לחקור את האופן שבו מתנהל משק המים בעולם. ככל התלות המוחלטת של האדם במקורות המים הניע
שהעמיקה ההבנה כך התפתחה הטכנולוגיה הקשורה במים. כבר בעת העתיקה ידעה האנושות ליצר מפעלי מים, שכללו סכרים, תעלות 

ופה אדירה, בדמות ייצור חשמל, שאיבת מי השקיה ואמות מים מפוארות. בימינו, בעידן הטכנולוגיה המתקדמת, קבלו מפעלי המים תנ
לכן, החינוך לתחום תהום והתפלת מים. כל המפעלים האלה התאפשרו הודות לידע הרב שהצטבר אודות התנהלות מחזור המים בטבע. 

 דעת זה הכרחי אצל בני הדור הצעיר.

צון לחקור נבע גם מסיבות פרקטיות, ניהול יעיל בתקופת המשנה והתלמוד, החלו חכמי היהדות לחקור אף הם את מחזור המים בטבע. הר
של החקלאות התלויה לגמרי במים, וגם מסיבות פילוסופיות ומדעיות. הם תהו מניין מתחיל מחזור המים, ואיך ייתכן שמי הים המלוחים 

ירתית. כל בן התרבות מתאדים ואנו מקבלים אותם בצורת גשם של מים מתוקים. התשובות לשאלות שהעלו יצרו את ספרות המדרש היצ
היהודית, המעוניין להכיר את עולמם של חכמינו זכרם לברכה, ולהבין טוב יותר את התרבות הישראלית ראוי שיקדיש תשומת לב גם לסוגה 

 הספרותית הזאת. 

מבקשים להכיר את שלנו בנויה בדרך כלל משתי זהויות דומיננטיות, הזהות היהודית והזהות הישראלית. כאשר אנו  תהסביבה התרבותי
התרבות היהודית, נפנה בדרך כלל למקורות היהודיים כמו מקרא, תלמוד, שירת ימי הביניים ועוד. כאשר אנו מבקשים להכיר את התרבות 
הישראלית, נפנה ליוצרים בני זמנינו הכותבים את דבריהם בעברית ישראלית. אנו רואים שחלק ניכר של היצירה הישראלית נשען ברובו 

 .במערך הזה, רחל שפירא כאילו משוחחת עם ספר קהלת ומשתמשת בביטויים וברעיונות העולים בוהיצירה היהודית שקדמה לו. על 

 אנו מקווים שהלימוד הועיל לכל אחד ומהמשתתפים.


	כדי להבין באופן מעמיק יותר, נצפה בסרטון המתאר את מחזור המים בטבע (The Water Cycle). מאחר שהסרטון בשפה האנגלית, ניעזר בראשי הפרקים הבאים להבנה טובה יותר.
	עיקרון מחזור המים בשני מונחים
	כדי להבין את עקרון מחזור המים בטבע עלינו לזכור שני מושגים בסיסיים: הראשון, זרימה (Flow). המים היורדים מהשמיים, זורמים בנחלים ומתאדים בחזרה לשמים. זוהי תנועה מתמדת של המים בטבע. השני, אחסון (Store) בין כל אחד מהשלבים של הזרימה מתאכסנים המים במאגרים שונ...

