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פרקי אבות

 ִהְנִני ַלּתֹוָרה - צבעו להנאתכם!
ֲחָזָרה ְוַהֲעָמָקה ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ה' ִמְׁשָנה כ"ב(:
ֶּבן ַּבג ַּבג אֹוֵמר: ֲהֹפְך ָּבּה ַוֲהֹפְך ָּבּה, ְּדֹכָּלא ָבּה. ּוָבּה ֶּתֱחֵזי, 

ְוִסיב ּוְבֵלה ָבּה, ּוִמַּנּה ֹלא ָתזּוַע, ֶׁשֵאין ְלָך ִמָּדה טֹוָבה ֵהיֶמָּנה.

ְיָלִדים ְיָקִרים.
לימוד

ָחָדׁש?  ַמֶּׁשהּו  ִלְלֹמד  ְלִהְתַקֵּדם  ְרִציֶתם  ְוָיָׁשר  ַמֶּׁשהּו,  ֶׁשְּלַמְדֶּתם  ָלֶכם  ָקָרה 

ְקָראֶתם ֵסֶפר ְמַעְנֵין, ּוְכֶׁשִּסַּיְמֶּתם ִמָּיד ְלַקְחֶּתם ֵסֶפר ַאֵחר? ֶזה ָמה ֶׁשּקֹוֶרה 

ְּבֶדֶרְך ְּכָלל - ְּכֶׁשּלֹוְמִדים רֹוִצים ְלִהְתַקֵּדם, רֹוִצים ְלהֹוִסיף עֹוד ַּבִּלּמּוד.

ֲאָבל ִלְפָעִמים ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים עֹוד, ְוׁשֹוְכִחים ֶאת ָמה ֶׁשָּלַמְדנּו. ָאז ָמה ֶאְפָׁשר 

ַלֲעׂשֹות? 

ַלֲחֹזר ַעל ָמה ֶׁשָּלַמְדנּו, ְלַנּסֹות ִלְלֹמד ׁשּוב ֶאת ָמה  ַהָּדָבר ַהּטֹוב יֹוֵתר הּוא 

ֶׁשָּלַמְדנּו. ֶזה ִיְהֶיה ֵּכיף יֹוֵתר ּוַמְחִּכים יֹוֵתר.

ֶּבן ָּבג ָּבג ְמַלֵּמד אֹוָתנּו: ְּכֶׁשֲאַנְחנּו חֹוְזִרים ַעל ַהִּלּמּוד, ֲאַנְחנּו ַּגם זֹוְכִרים אֹותֹו 

ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם  ֵהַבּנּו  ֶׁשֹּלא  ֲחָדִׁשים  ְּדָבִרים  ְלָהִבין  ְיכֹוִלים  ְוַגם  יֹוֵתר,  טֹוב 

ֶׁשָּלַמְדנּו. ַּגם ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשְּכָבר ָלַמְדנּו ְוֵהַבּנּו - נּוַכל ְלָהִבין טֹוב יֹוֵתר, ְלַחֵּדד 

אֹוָתם ְוִלְלֹמד ֵמֶהם ְּדָבִרים ֲחָדִׁשים.

ֶיְׁשָנם ְּדָבִרים ֶׁשֹּלא ָׂשִמים ֵלב ֲאֵליֶהם ְּבַפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשּקֹוְרִאים, ְוַרק ַּכֲאֶׁשר 

חֹוְזִרים ְמַגִּלים ֶׁשָהיּו ְרמּוִזים ְּבָמה ֶׁשָּקָראנּו עֹוד ַהְרֵּבה ְּדָבִרים. ָּכָכה ֶזה ֲאִפּלּו 

ְּבֵסֶפר ְקִריָאה. ַּבּתֹוָרה - ֵיׁש ֲהמֹון ֵּפרּוִׁשים. ֵיׁש ַּבּתֹוָרה ְּפָׁשט, ֶרֶמז, ְּדָרׁש ְוסֹוד, 

ְוָלֵכן ְּכָכל ֶׁשּקֹוְרִאים ְולֹוְמִדים יֹוֵתר - ְמַגִּלים עֹוד ָועֹוד. ִעם ַהְרֵּבה ֲחָזרֹות נּוַכל 

ֲאִפּלּו ִלְזֹּכר ֶאת ַהִּלּמּוד ְּבַעל ֶּפה!
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ְלִעִּתים ָקֶׁשה ָלנּו ַלְחֹזר ׁשּוב ָוׁשּוב ְוָעֵלינּו ִלְלֹמד ִמַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַרִּבי ְפֵריָדא:

ַהְּגָמָרא ְמַסֶּפֶרת ָלנּו ַעל ַרִּבי ְפֵריָדא ֶׁשְּלֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ָהָיה קִֹׁשי ְלָהִבין ֶאת 

ַהִּלּמּוד. ַרִּבי ְפֵריָדא, ַלְמרֹות ֶׁשָהָיה ָאמֹוָרא ְמֻפְרָסם, ָיַׁשב ִלְלמֹד ִאּתֹו ְוִהְסִּביר לֹו 

ָּכל ָּדָבר ַאְרַּבע ֵמאֹות ְּפָעִמים. ַרק ַאֲחֵרי ַאְרַּבע ֵמאֹות ְּפָעִמים ַהַּתְלִמיד ֵהִבין.

ְּבֶאָחד ֵמַהָּיִמים ָּבא ָאָדם ְּבֶאְמַצע ַהִּלּמּוד, ְוַרִּבי ְפֵריָדא ָאַמר לֹו ֶׁשַּיְמִּתין ְמַעט, 

ִּכי הּוא ֶּתֶכף ּגֹוֵמר ֶאת ֵסֶדר ַהִּלּמּוד. ַּכֲאֶׁשר ִסֵּים ַרִּבי ְפֵריָדא ִלְלֹמד ַאְרַּבע ֵמאֹות 

ְּפָעִמים ִעם ַהַּתְלִמיד, ָאַמר לֹו ַהַּתְלִמיד ִּכי ֹלא ֵהִבין ֶאת ַהִּמְׁשָנה. ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלא 

ַרִּבי ְפֵריָדא, ִהְסִּביר ַהַּתְלִמיד ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשָּׁשַמע ֵמַרּבֹו ֶׁשהּוא ֶּתֶכף הֹוֵלְך ַלֲעֹזר 

ְלאֹותֹו ֶאָחד ֶׁשִּנְכַנס, ֹלא ָהְיָתה ַּדְעּתֹו ְּפנּוָיה ִלְׁשֹמַע ֶאת ִּדְבֵרי ַהֶהְסֵּבר ֵמֹרב 

ְוַיְפִסיק ֶאת  ִיְסַּתֵּלק ַרּבֹו ֵמַהָּמקֹום  ָוֶרַגע הּוא ָחַׁשׁש ֶׁשֶּתֶכף  ְּדָאָגה. ָּכל ֶרַגע 

ַהִּלּמּוד ַהְּמֻׁשָּתף. ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֹזאת ַרִּבי ְפֵריָדא הּוא ֹלא ִהְתַרֵּגז, ֶאָּלא ָאַמר: 

ַּדְעְּתָך  ֶאת  ֵּתן  ְּפָעִמים,  ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ׁשּוב  ַהֶהְסֵּבר  ִּדְבֵרי  ַעל  ַאְחֹזר  ַעְכָׁשו 

ִלְׁשֹמַע ִּכי ֹלא ֶאְסַּתֵּלק ָּבֶאְמַצע. ְלַאַחר ַאְרַּבע ֵמאֹות ַהְּפָעִמים ַהּנֹוָספֹות - 

ַהַּתְלִמיד ֵהִבין.

ָחָז"ל אֹוְמִרים ִּכי ָיְצָאה ַּבת קֹול ֵמַהָּׁשַמִים ְוָאְמָרה ֶׁשַעל ַהַּמֲעֶׂשה ַהְּמֻיָחד ַהֶּזה 

ַרִּבי ְפֵריָדא ָיכֹול ִלְזּכֹות ִלְחיֹות ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה אֹו ֶׁשהּוא ְוָכל ְּבֵני ּדֹורֹו ִיְזּכּו 

ְלַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא. ַרִּבי ְפֵריָדא ָּבַחר ָּבֶאְפָׁשרּות ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשָּכל ְּבֵני ּדֹורֹו ִיְזּכּו ְלַחֵּיי 

עֹוָלם ַהָּבא. ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ַּבָּׁשַמִים ֶׁשהּוא ָּבַחר ָּבֶאְפָׁשרּות ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ְלָכל 

ְּבֵני ּדֹורֹו ְוֶהֱעִדיף ֹזאת ַעל ְּפֵני ִלְחיֹות ַחִּיים ֲאֻרִּכים ְּבַעְצמֹו, ָּגְזרּו ֶׁשִּיְזֶּכה ִלְׁשֵני 

ַהְּדָבִרים ַּגם ַיַחד. 

ְּבִעְקבֹות ַהִּמְׁשָנה ּוְבִעְקבֹות ַרִּבי ְפֵריָדא ַּגם ֲאַנְחנּו ְצִריִכים לֹוַמר 'ִהְנִני ַלֲחָזָרה 

ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה'. ִנְזֹּכר ְוֵנַדע ֶׁשִּבְזכּות ַהֲחָזָרה ַעל ַהִּלּמּוד, ֲאַנְחנּו ַּגם זֹוְכִרים 

טֹוב יֹוֵתר ְוַגם ְמִביִנים ְּדָבִרים טֹוב יֹוֵתר.

ַּבֲהָבָנה  ִלְּמדּו  ֶׁשְּלַמְדֶּתם.  ִמְּגָמָרא  ַּכָּמה ׁשּורֹות  ִמְׁשָנה ַאַחת אֹו  ַּבֲחרּו 

טֹוָבה ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַהְתִחילּו ְלַׁשֵּנן ְלָפחֹות 10 ַּפַעם )ִּבְמקֹום 400 ֶׁשל משימה

ַרִּבי ְפִריָדא(. ְלַאַחר ַהֲחָזָרה ִּכְתבּו ָּכאן: 

________________________________ ֵמַהֲחָזָרה?  ִהְרַוְחֶּתם  ָמה 

________________________________________________

________________________________________________

_________________________ ֶּפה?  ְּבַעל  זֹוְכִרים  ְּכָבר  ַאֶּתם  ַהִאם 

________________________________________________

________________________________________________

ַהִאם ַאֶּתם ְמִביִנים טֹוב יֹוֵתר? _____________________________

________________________________________________

ִאם ִּתְרצּו ּתּוְכלּו ְלַהְמִׁשיְך עֹוד ָועֹוד!

רֹוִצים ִלְלֹמד עֹוד? ִהָּכְנסּו ּוְצפּו ַּבִּסְרטֹון.
סרטון
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ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

ְלַבֵּצַע ְמִׂשיָמה ְּבִעְקבֹות ַהִּלּמּוד - 5 ְנֻקּדֹות 
ִלְצּפֹות ְּבִסְרטֹון 5 ְנֻקּדֹות. 

ֵמַהִּמְׁשָניֹות  ִמְׁשָניֹות  ְׁשֵּתי  יֹום  ְּבָכל  ִלְלֹמד  ַמְמִליִצים  ָאנּו  ְּבנֹוָסף 
ַהּמֹוִפיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁשבּוַע ּוְלַהִּׂשיג עֹוד 15 ְנֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמְׁשָנה. 

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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