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פרקי אבות

ּתֹורה -
ִהנְ נִ י לַ ָ
ּתֹורה
ֲחזָ ָרה וְ ַה ֲע ָמ ָקה ּבְ לִ ּמּוד ַה ָ

צבעו להנאתכם!

(ּפ ֶרק ה' ִמ ְׁשנָ ה כ"ב):
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
אֹומרֲ :הפְֹך ָּבּה וַ ֲהפְֹך ָּבּהְּ ,דכֹּלָ א ָבּהָּ .ובּה ֶּת ֱחזֵ י,
ֶּבן ַּבג ַּבג ֵ
טֹובה ֵה ֶימּנָ ה.
זּועֶׁ ,ש ֵאין לְ ָך ִמ ָּדה ָ
וְ ִסיב ְּובלֵ ה ָבּהִּ ,ומּנַ ּה ֹלא ָת ַ

יְ לָ ִדים יְ ָק ִרים.
לימוד

ָק ָרה לָ כֶ ם ֶׁשּלְ ַמ ְד ֶּתם ַמ ֶּׁשהּו ,וְ יָ ָׁשר ְר ִצ ֶיתם לְ ִה ְת ַק ֵּדם לִ לְ מֹד ַמ ֶּׁשהּו ָח ָדׁש?
ּקֹורה
אתם ֵס ֶפר ְמ ַענְ יֵ ןּ ,וכְ ֶׁש ִּסּיַ ְמ ֶּתם ִמּיָ ד לְ ַק ְח ֶּתם ֵס ֶפר ַא ֵחר? זֶ ה ָמה ֶׁש ֶ
ְק ָר ֶ
הֹוסיף עֹוד ַּבּלִ ּמּוד.
רֹוצים לְ ִ
רֹוצים לְ ִה ְת ַק ֵּדםִ ,
ּלֹומ ִדים ִ
ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ּ -כְ ֶׁש ְ
לֹומ ִדים עֹוד ,וְ ׁשֹוכְ ִחים ֶאת ָמה ֶׁשּלָ ַמ ְדנּוָ .אז ָמה ֶא ְפ ָׁשר
ֲא ָבל לִ ְפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו ְ
לַ ֲעׂשֹות?
יֹותר הּוא לַ ֲחזֹר ַעל ָמה ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו ,לְ נַ ּסֹות לִ לְ מֹד ׁשּוב ֶאת ָמה
ַה ָּד ָבר ַהּטֹוב ֵ
יֹותר.
יֹותר ַּומ ְחּכִ ים ֵ
ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו .זֶ ה יִ ְהיֶ ה ּכֵ יף ֵ
אֹותנּוּ :כְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו חֹוזְ ִרים ַעל ַהּלִ ּמּודֲ ,אנַ ְחנּו ּגַ ם זֹוכְ ִרים אֹותֹו
ֶּבן ָּבג ָּבג ְמלַ ֵּמד ָ
יֹותר ,וְ גַ ם יְ כֹולִ ים לְ ָה ִבין ְּד ָב ִרים ֲח ָד ִׁשים ֶׁשֹּלא ֵה ַבּנּו ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה
טֹוב ֵ
יֹותר ,לְ ַח ֵּדד
ֶׁשּלָ ַמ ְדנּוּ .גַ ם ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ֶׁשּכְ ָבר לָ ַמ ְדנּו וְ ֵה ַבּנּו  -נּוכַ ל לְ ָה ִבין טֹוב ֵ
אֹותם וְ לִ לְ מֹד ֵמ ֶהם ְּד ָב ִרים ֲח ָד ִׁשים.
ָ
ּקֹור ִאים ,וְ ַרק ּכַ ֲא ֶׁשר
יֶ ְׁשנָ ם ְּד ָב ִרים ֶׁשֹּלא ָׂש ִמים לֵ ב ֲאלֵ ֶיהם ְּב ַפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ְ
חֹוזְ ִרים ְמגַ ּלִ ים ֶׁש ָהיּו ְרמּוזִ ים ְּב ָמה ֶׁש ָּק ָראנּו עֹוד ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִריםּ .כָ כָ ה זֶ ה ֲא ִפּלּו
ּתֹורה ְּפ ָׁשטֶ ,ר ֶמזְּ ,ד ָרׁש וְ סֹוד,
רּוׁשים .יֵ ׁש ַּב ָ
ּתֹורה  -יֵ ׁש ֲהמֹון ֵּפ ִ
ְּב ֵס ֶפר ְק ִר ָיאהַּ .ב ָ
יֹותר ְ -מגַ ּלִ ים עֹוד וָ עֹודִ .עם ַה ְר ֵּבה ֲחזָ רֹות נּוכַ ל
לֹומ ִדים ֵ
ּקֹור ִאים וְ ְ
וְ לָ כֵ ן ּכְ כָ ל ֶׁש ְ
ֲא ִפּלּו לִ זְ ּכֹר ֶאת ַהּלִ ּמּוד ְּב ַעל ֶּפה!
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לְ ִע ִּתים ָק ֶׁשה לָ נּו לַ ְחזֹר ׁשּוב וָ ׁשּוב וְ ָעלֵ ינּו לִ לְ מֹד ִמ ַּתלְ ִמידֹו ֶׁשל ַר ִּבי ְפ ֵר ָידא:
ַהּגְ ָמ ָרא ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו ַעל ַר ִּבי ְפ ֵר ָידא ֶׁשּלְ ֶא ָחד ִמ ַּתלְ ִמ ָידיו ָהיָ ה ק ִֹׁשי לְ ָה ִבין ֶאת
מֹורא ְמ ֻפ ְר ָסם ,יָ ַׁשב לִ לְ מֹד ִאּתֹו וְ ִה ְס ִּביר לֹו
ַהּלִ ּמּודַ .ר ִּבי ְפ ֵר ָידא ,לַ ְמרֹות ֶׁש ָהיָ ה ָא ָ
ּכָ ל ָּד ָבר ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ְּפ ָע ִמיםַ .רק ַא ֲח ֵרי ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ְּפ ָע ִמים ַה ַּתלְ ִמיד ֵה ִבין.
ְּב ֶא ָחד ֵמ ַהּיָ ִמים ָּבא ָא ָדם ְּב ֶא ְמ ַצע ַהּלִ ּמּוד ,וְ ַר ִּבי ְפ ֵר ָידא ָא ַמר לֹו ֶׁשּיַ ְמ ִּתין ְמ ַעט,
ּגֹומר ֶאת ֵס ֶדר ַהּלִ ּמּודּ .כַ ֲא ֶׁשר ִסּיֵ ם ַר ִּבי ְפ ֵר ָידא לִ לְ מֹד ַא ְר ַּבע ֵמאֹות
ּכִ י הּוא ֶּתכֶ ף ֵ
ְּפ ָע ִמים ִעם ַה ַּתלְ ִמידָ ,א ַמר לֹו ַה ַּתלְ ִמיד ּכִ י ֹלא ֵה ִבין ֶאת ַה ִּמ ְׁשנָ הּ .כְ ֶׁש ִה ְת ַּפּלֵ א
ַר ִּבי ְפ ֵר ָידאִ ,ה ְס ִּביר ַה ַּתלְ ִמיד ֶׁש ִּמּכֵ יוָ ן ֶׁש ָּׁש ַמע ֵמ ַרּבֹו ֶׁשהּוא ֶּתכֶ ף הֹולֵ ְך לַ ֲעזֹר
לְ אֹותֹו ֶא ָחד ֶׁשּנִ כְ נַ סֹ ,לא ָהיְ ָתה ַּד ְעּתֹו ְּפנּויָ ה לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ֶה ְס ֵּבר ֵמרֹב
ְּד ָאגָ הּ .כָ ל ֶרגַ ע וָ ֶרגַ ע הּוא ָח ַׁשׁש ֶׁש ֶּתכֶ ף יִ ְס ַּתּלֵ ק ַרּבֹו ֵמ ַה ָּמקֹום וְ יַ ְפ ִסיק ֶאת
ַהּלִ ּמּוד ַה ְּמ ֻׁש ָּתףּ .כַ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע זֹאת ַר ִּבי ְפ ֵר ָידא הּוא ֹלא ִה ְת ַרּגֵ זֶ ,אּלָ א ָא ַמר:
ַעכְ ָׁשו ַא ְחזֹר ַעל ִּד ְב ֵרי ַה ֶה ְס ֵּבר ׁשּוב ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ְּפ ָע ִמיםֵּ ,תן ֶאת ַּד ְע ְּתָך
ּנֹוספֹות -
לִ ְׁשמ ַֹע ּכִ י ֹלא ֶא ְס ַּתּלֵ ק ָּב ֶא ְמ ַצע .לְ ַא ַחר ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ַה ְּפ ָע ִמים ַה ָ
ַה ַּתלְ ִמיד ֵה ִבין.
אֹומ ִרים ּכִ י יָ ְצ ָאה ַּבת קֹול ֵמ ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָא ְמ ָרה ֶׁש ַעל ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַה ְּמיֻ ָחד ַהּזֶ ה
ָחזָ "ל ְ
ַר ִּבי ְפ ֵר ָידא יָ כֹול לִ זְ ּכֹות לִ ְחיֹות ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ָׁשנָ ה אֹו ֶׁשהּוא וְ כָ ל ְּבנֵ י ּדֹורֹו יִ זְ ּכּו
לְ ַחּיֵ י עֹולָ ם ַה ָּבאַ .ר ִּבי ְפ ֵר ָידא ָּב ַחר ָּב ֶא ְפ ָׁשרּות ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ֶׁשּכָ ל ְּבנֵ י ּדֹורֹו יִ זְ ּכּו לְ ַחּיֵ י
טֹובה לְ כָ ל
עֹולָ ם ַה ָּבאּ .כַ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֶׁשהּוא ָּב ַחר ָּב ֶא ְפ ָׁשרּות לַ ֲעׂשֹות ָ
ְּבנֵ י ּדֹורֹו וְ ֶה ֱע ִדיף זֹאת ַעל ְּפנֵ י לִ ְחיֹות ַחּיִ ים ֲא ֻרּכִ ים ְּב ַע ְצמֹוּ ,גָ זְ רּו ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לִ ְׁשנֵ י
ַה ְּד ָב ִרים ּגַ ם יַ ַחד.

ַּב ֲחרּו ִמ ְׁשנָ ה ַא ַחת אֹו ּכַ ָּמה ׁשּורֹות ִמּגְ ָמ ָרא ֶׁשּלְ ַמ ְד ֶּתם .לִ ְּמדּו ַּב ֲה ָבנָ ה
(ּב ְמקֹום ֶׁ 400של
טֹובה ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ַה ְת ִחילּו לְ ַׁשּנֵ ן לְ ָפחֹות ַּ 10פ ַעם ִ
משימה ָ
ַר ִּבי ְפ ִר ָידא) .לְ ַא ַחר ַה ֲחזָ ָרה ּכִ ְתבּו ּכָ אן:
ָמה ִה ְרוַ ְח ֶּתם ֵמ ַה ֲחזָ ָרה? ________________________________
________________________________________________
________________________________________________
ַה ִאם ַא ֶּתם ּכְ ָבר זֹוכְ ִרים ְּב ַעל ֶּפה? _________________________
________________________________________________
________________________________________________
יֹותר? _____________________________
ַה ִאם ַא ֶּתם ְמ ִבינִ ים טֹוב ֵ
________________________________________________
ִאם ִּת ְרצּו ּתּוכְ לּו לְ ַה ְמ ִׁשיְך עֹוד וָ עֹוד!

סרטון

רֹוצים לִ לְ מֹד עֹוד? ִהּכָ נְ סּו ְּוצפּו ַּב ִּס ְרטֹון.
ִ

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ
חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.

לֹומר ִ'הנְ נִ י לַ ֲחזָ ָרה
ְּב ִע ְקבֹות ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְּוב ִע ְקבֹות ַר ִּבי ְפ ֵר ָידא ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים ַ
ּתֹורה' .נִ זְ ּכֹר וְ נֵ ַדע ֶׁש ִּבזְ כּות ַה ֲחזָ ָרה ַעל ַהּלִ ּמּודֲ ,אנַ ְחנּו ּגַ ם זֹוכְ ִרים
ַעל לִ ּמּוד ַה ָ
יֹותר.
יֹותר וְ גַ ם ְמ ִבינִ ים ְּד ָב ִרים טֹוב ֵ
טֹוב ֵ

נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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