לא כארץ מצרים
 -1קראו את הפסוקים הבאים בהם התורה משווה בין מצרים לארץ ישראל
דברים פרק יא

אתם ִּמ ָשם אֲ ֶשר
ָארץ אֲ ֶשר ַא ָתה בָ א ָש ָמה לְ ִּר ְש ָתּה ֹלא כְ אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּם ִּהוא אֲ ֶשר יְצָ ֶ
(י) כִּ י הָ ֶ
ית ְב ַרגְ לְ ָך כְ ַגן הַ י ָָרק:
ִּתזְ ַרע ֶאת ז ְַרעֲ ָך וְ ִּה ְש ִּק ָ
ּוב ָקעֹ ת לִּ ְמ ַטר הַ ָש ַמיִּ ם ִּת ְש ֶתה ָמיִּם:
ָארץ אֲ ֶשר ַא ֶתם ע ְֹב ִּרים ָש ָמה לְ ִּר ְש ָתּה אֶ ֶרץ הָ ִּרים ְ
(יא) וְ הָ ֶ
(יב) אֶ ֶרץ אֲ ֶשר ה' אֹ -להֶ יָך ד ֵֹרש אֹ ָתּה ָת ִּמיד עֵ ינֵי ה' אֹ -להֶ יָך בָ ּה מֵ ֵר ִּשית הַ ָשנָה וְ עַ ד ַאחֲ ִּרית
ָש ָנה:
לגבי איזה תחום נעשית ההשוואה בין הארצות ? ____________________________________
פירוש הרמב"ן לפסוק י'
אבל דעו לכם ש(ארץ ישראל) אינה כארץ מצרים להשקות אותה ברגל מן היאורים ומן האגמים כגן
הירק ,רק היא ארץ הרים ובקעות למטר השמים תשתה מים לא בענין אחר ,וצריכה שידרוש ה' אותה
תמיד במטר ,כי היא ארץ צמאה מאד וצריכה מטר כל השנה...
מה ההבדל בין ארץ ישראל למצרים? ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
איזו ארץ עדיפה לדעתכם ומדוע? __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 -2במצרים העתיקה תפקידו של נהר הנילוס היה מרכזי בכך שבמשך תקופות השנה היה הנהר עולה על
גדותיו וממלא את תעלות המים שחפרו האיכרים וכך זכתה ארץ מצרים להשקיה תמידית ובעקבות כך
לביטחון כלכלי ושליטה בכל האיזור.
בארץ ישראל מאז ומעולם מקור השקיה היחיד הוא הגשם שמשקה ישירות את השדות ,ממלא את בורות
המים ,מי התהום ,הבארות והנחלים .כך נוצר מצב שהכלכלה והעוצמה נקבעים על פי כמות ירידת
הגשמים.
שיטת ההשקיה באזורי הארץ ההרריים (רוב האזורים הם כאלה "ארץ הרים ובקעות") היא לבנות חומות
של אבנים= טרסות (מדרגה חקלאית) בשיפוע ההר וכך למנוע סחף של קרקע בעקבות הגשם ,והמים
מחלחלים דרך אבני המדרגות ולא מציפים את השדה .את אבני הטרסות אוספים החקלאים בעת סיקול
השדה וכך נוצרה שיטה זולה ויעילה של השקיה .בארץ עד היום מעבדים כך הערבים את האדמה (בגוש
עציון לדוג').

בחרו איזה דגם השקיה אתם רוצים ליצור (הנילוס או ארץ ישראל) ובנו אותו
באופן יצירתי.

בהצלחה!

