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ִהְנִני ַלּתֹוָרה - ִלּמּוד ּתֹוָרה ֶׁשל ַרִּבים

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ג' ִמְׁשָנה ו'(:
ֲעָׂשָרה  אֹוֵמר:  ֲחַנְנָיה  ְּכַפר  ִאיׁש  ּדֹוָסא  ֶבן  ֲחַלְפָּתא  ַרִּבי 
ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְועֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה, ְׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר 

)תהילים פ"ב, א'(: "ֱאֹלִקים ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵאל". 

ִנְמָצא  ְלָכְך שה'  ִּכּנּוי  ֶזהּו  ְׁשִכיָנה  ְלָיֵדנּו.  ֶׁשָּגָרה  ַהְּׁשֵכָנה  זֹו ֹלא  ְׁשִכיָנה 
)ׁשֹוֵכן( ִעָּמנּו. ְׁשִכיָנתֹו ֶׁשל ה' ִאָּתנּו, ְּכלֹוַמר הּוא ָׂשֵמַח ְּבַמֲעֵׂשינּו. לימוד

ְוִלְלֹמד ִאְּתָך?"  "ֲאִחיֹנַעם, ָמַתי ַאְּת לֹוֶמֶדת ַלִּמְבָחן ְּבתֹוָרה? אּוַכל ְלִהְצָטֵרף 

ֶזה ָהָיה ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשּבֹו ָּפְתָחה ֶאת ַהִּׂשיָחה ִׁשיר, ֲחֶבְרָּתּה ַהּטֹוָבה ֶׁשל ֲאִחיֹנַעם.

ֵיׁש  ְּבַיַחד  לֹוְמִדים  ַּכֲאֶׁשר  ִלְפָעִמים  ַלֲענֹות.  ָמה  ִהְתַלְּבָטה  ַמָּמׁש  ֲאִחיֹנַעם 

ִּדּבּוִרים ּוִפְטּפּוִטים ְוֶזה ַמְפִריַע ְוֹלא ַמְסִּפיִקים ִלְלֹמד ֶאת ָּכל ַהֹחֶמר ַלִּמְבָחן. 

ְמֻרָּכזֹות  ֶׁשִּנְהֶיה  ִּבְתַנאי  "ֲאָבל  ַמְחָׁשָבה,  ְלַאַחר  ֲאִחיֹנַעם  ֵהִׁשיָבה  "ְּבֵסֶדר", 

ַּבִּלּמּוד ְוֹלא ְנַפְטֵּפט יֹוֵתר ִמַּדי". 

"ְּבַוַּדאי", ֵהִׁשיָבה ִׁשיר, "ֲאִני ַּגם רֹוָצה ְלַהְצִליַח ְלַהְסִּפיק ֶאת ָּכל ַהֹחֶמר, ֲאָבל 

ִאם ִנְלַמד ַיַחד ַּגם ִיְהֶיה ָלנּו יֹוֵתר ֵּכיף ְוַגם נּוַכל ִלְׁשֹמַע ָמה ָּכל ַאַחת חֹוֶׁשֶבת 

ַעל ְׁשֵאלֹות ַהֲחָזָרה ֶׁשַהּמֹוָרה ָנְתָנה".

"ָנכֹון", ִהְסִּכיָמה ֲאִחיֹנַעם, "ִלְפָעִמים ַאַחת ׁשֹוַכַחת ָמה ַהּמֹוָרה ִלְּמָדה ְוַהְּׁשִנָּיה 

ַמְזִּכיָרה ָלּה. ֶזה ִיְהֶיה ְמֻעֶּלה. ְּבֶעְזַרת ה' ִיְהֶיה ָלנּו ִלּמּוד ּפֹוֶרה ּוַמֲעִׁשיר". 

ֲאָבל  ְּבֶכֶסף,  ֲעִׁשיִרים  ֶׁשִּנְהֶיה  ִלי  ִנְרֶאה  "ֹלא  ִׁשיר,  ָצֲחָקה  ַמֲעִׁשיר",  "ִלּמּוד 

ַּגם  ִמְקֶרה  ּוְבָכל  ִׁשיר.  ֶׁשִּלי,  ַהֵּׁשם  ִעם  ִמְתָחֶרֶזת  ִהיא  ַהִּמָּלה,  ֶאת  ָאַהְבִּתי 

ִאם ֹלא ִנְהֶיה ֲעִׁשיִרים ְּבֶכֶסף - ִנְזֶּכה ְלִלּמּוד ּפֹוֶרה ּוַמֲעִׁשיר ְּבֵדעֹות טֹובֹות 

ּוְבִלּמּוד טֹוב".
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ַהִאם  ֲאָבל  ְותֹוֵרם.  ַמֲעִׁשיר  ֶזה  ַיַחד,  ִלְלֹמד  ַמְחִליטֹות  ֲחֵברֹות  ְׁשֵּתי  ַּכֲאֶׁשר 

ַמְתִאים ִלְלֹמד ְּבַחבּוָרה ֶׁשל ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ַיַחד?

ֶּבן  ֲחַלְפָּתא  ַרִּבי  ָּכֵעת,  ֶׁשָּקָראנּו  ַּבִּמְׁשָנה  ַאְך  ְמֻסָּבְך,  ָלֶכם  ִנְרֶאה  ֶזה  ַוַּדאי 

ַרִּבים.  ֶׁשל  ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה  ַמֲעָלה  ֶׁשֵּיׁש  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד  ֲחַנְנָיא  ְּכַפר  ִאיׁש  ּדֹוָסא 

ְּכֶׁשִּמְתַאְּסִפים ֲעָׂשָרה ִלְלֹמד ּתֹוָרה ַיַחד, ַהְּׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ֵּביֵניֶהם, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא ָׂשֵמַח ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלֶהם. ְּכָכל ֶׁשִּמְסַּפר ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה 

ִיְגַּדל - ָּכְך ִּתְגַּדל ַּגם ַמֲעַלת ַהִּלּמּוד. ָהֶאָחד ְיַחֵּדד ֶאת ַהֵּׁשִני, ִּתְגַּדל ַהִּׂשְמָחה 

ַּבִּלּמּוד ְוָכְך ַנְגִּדיל ּתֹוָרה. אּוָלם, ְּכֵדי ֶׁשַהִּלּמּוד ַּבֲחבּוָרה ִיְהֶיה ָיִעיל ַחָּיִבים ִלְזֹּכר 

ְלַכֵּבד ֶאת ַהִּׂשיַח ֵּבין ַהֲחֵבִרים, ְלַהְקִׁשיב ָלַרב ְוֶלָחֵבר ֶׁשּׁשֹוֵאל אֹו ַמְסִּביר ְוָכְך 

ִנָּתן ִלְלֹמד ַּבֲחבּוָרה ּוְלִהְתַרֵּכז ַּבִּלּמּוד. ְּבִלּמּוד ְּכֶזה ָאנּו זֹוִכים ֶׂשה' ַמָּמׁש ִאָּתנּו.

ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ֵמָראִדין, ַהְּמֻכֶּנה ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ּכֹוֵתב ְּבִסְפרֹו )"ֵׁשם עֹוָלם" 

ֵחֶלק א' ֶּפֶרק כ"א( ַאְרַּבע ִסּבֹות ַמּדּוַע ֵיׁש ִיְתרֹון ְלִלּמּוד ֶׁשל ַרִּבים:

ֶׁשֲהֵרי . . 11 ַיְפִסיד,  ַיִּגיַע  ֹלא  ֶׁשִאם  יֹוֵדַע  ִּכי  ַהִּלּמּוד  ֶאת  ְמַפְסֵפס  ָּפחֹות  ָאָדם 

ַהֲחבּוָרה ְּבָכל ִמְקֶרה ִּתְלַמד ְוהּוא ִיָּׁשֵאר ֵמָאחֹור ְּבִלי ָלַדַעת.

ִלְפָעִמים ְּבנֹוָסף ַלְזכּות ֶׁשל ִלּמּוד ּתֹוָרה, ַמְרִויִחים ְזכּות ֶׁשל ְלַלֵּמד ּתֹוָרה . . 22

ֶאָחד  ִאם  ֵּכיַצד?  ַלֲאֵחִרים.  ּתֹוָרה  ְלַלֵּמד   - נֹוֶסֶפת  ִמְצָוה  זֹו  ַלֲאֵחִרים. 

ֵמַהֲחבּוָרה ֹלא ֵהִבין ַוֲאֵחִרים ַמְסִּביִרים לֹו - ֵהם ַּגם לֹוְמִדים ְוַגם ְמַלְּמִדים, 

ְוזֹו ְזכּות ְּכפּוָלה.

ֵיׁש ָּפחֹות ָטעּויֹות ִּכי ָסִביר ֶׁשִּיְהֶיה ֶאָחד ֵמַהֲחבּוָרה ֶׁשּיֹוֵדַע ֵהיֵטב.. . 33

ֵיׁש יֹוֵתר ִקּדּוׁש ֵׁשם ה' ִּבְזכּות ֶׁשַרִּבים לֹוְמִדים, ְוזֹו ְזכּות ִלְהיֹות ֻׁשָּתף ְלָכְך. . . 44
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ָאז ָקִדיָמה, ִמי ְמַיֵּסד ֲחבּוַרת ִלּמּוד? ֵאיֶזה ִנְפָלא ֶזה!
משימה

ַעל  ַהְקִּפידּו  ֲחֵבִרים.  ִמְסַּפר  ִעם  ַּדּקֹות  ְּכ-15  ֶׁשל  ְמֻׁשָּתף  ִלּמּוד  ִקְבעּו 

ְּכָלֵלי ַהִּׂשיַח ְוִהְׁשַּתְּדלּו ְלַדֵּבר ַאְך ְוַרק ְּבִלּמּוד.

ִעם ִמי ָקַבְעִּתי ִלְלמֹד? _____________________________

ָמה ָלַמְדנּו? ___________________________________

ַּכָּמה ְזַמן ִהְקַּדְׁשנּו? ______________________________

ַהִאם ִהְצַלְחנּו ִלְלמֹד ִּבְרִצינּות ְוֶהֱעַמְקנּו ְּבִלּמּוד?_______________

_________________________________________

ְלִצּיֹון ָהַרב עֹוַבְדָיה  רֹוִצים ִלְׁשֹמַע עֹוד ַעל ַאֲהַבת ּתֹוָרה ֶׁשל ָהִראׁשֹון 
סרטון

יֹוֵסף זצ"ל? ֻמְזָמִנים ִלְצּפֹות ַּבִּסְרטֹון ִמִּפי ָהַרב יֹוִסי קּוְרט: 
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 ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - 
ַהֹּכל ֵמֵאת ה' ְוָלֵכן ִנְתַּפֵּלל ַעל ָּכל ָּדָבר

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ג' ִמְׁשָנה ז'(:
ֶׁשַאָּתה  ִמֶּׁשּלֹו,  לֹו  ֶּתן  אֹוֵמר:  ַּבְרּתֹוָתא  ִאיׁש  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי 

ְוֶׁשְּלָך ֶׁשּלֹו. ְוֵכן ְּבָדִוד הּוא אֹוֵמר )ִּדְבִרי ַהָּיִמים א' כ"ט, י"ד(: 
"ִּכי ִמְּמָך ַהֹּכל ּוִמָּיְדָך ָנַתּנּו ָלְך".

ַעל ָמה ְמַדֵּבר ַרִּבי ֶאְלָעָזר?
לימוד

ָאָדם ֶׁשּזֹוֶכה ְוֵיׁש לֹו ְרכּוׁש אֹו ֶּכֶסף, ַחָּיב ַלֲעׂשֹות ִעם ַהֶּכֶסף ַהֶּזה ְּדָבִרים טֹוִבים 

שה' ִצָּוה. ֲהֵרי ָּכל ָמה ֶׁשָאנּו ְמַקְּבִלים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוחֹוְׁשִבים ֶׁשִהַּׂשְגנּו ְּבַעְצֵמנּו, 

ֶּבֱאֶמת ֶזה ֹלא ֵמַעְצֵמנּו ֶאָּלא ֵמֵאת ה'.

ָאָדם חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ַמֲחִליט ְוהּוא ַמְרִויַח, ֲאָבל ְּבֶעֶצם ה' ְמַנֵהל ֶאת ַהֹּכל.

ַעל  ְלַוֵּתר  לֹו  ַקל  יֹוֵתר  ה',  ֵמֵאת  הּוא  ֶׁשּקֹוֶרה  ָמה  ֶׁשָּכל  ֵמִבין  ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר 

ָהְרכּוׁש ֶׁשּלֹו ְוָלֵתת ִמֶּמּנּו ְצָדָקה, ִּכי ֶּבֱאֶמת ֶזה ֹלא ֶׁשּלֹו ֶאָּלא ֶׁשל ה'. 

ַּכֲאֶׁשר ֵמתּו ְלַרִּבי ֵמִאיר ְׁשֵני ָּבִנים, ָאְמָרה לֹו ְּברּוְרָיה ִאְׁשּתֹו: "ָּבא ָאָדם ֶאָחד 

ְוָנַתן ִלי ִּפָּקדֹון, ְוַעְכָׁשו ָּבא ִלֹּטל אֹותֹו. ַנֲחִזיר לֹו אֹו ֹלא?" )ִמְדָרׁש ִמְׁשֵלי ל"א(.

ִהיא ׁשֹוֶאֶלת אֹותֹו: ִאם ָאָדם ָנַתן ִלי ֵחֶפץ ִלְׁשֹמר ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, ְוַאַחר ָּכְך הּוא 

חֹוֵזר ּוְמַבֵּקׁש ֶאת ַהֵחֶפץ, ַהִאם ֲאִני ֲאמּוָרה ָלֵתת לֹו? ַעל ְיֵדי ְׁשֵאָלה זֹו ִהיא 

ְמַחֶּזֶקת ֶאת ַּבֲעָלּה ַרִּבי ֵמִאיר ִּבְׁשַעת ָהָאסֹון ֶׁשָּקָרה ָלֶהם, ְועֹוֶזֶרת לֹו ְלָהִבין 

ַהָּבִנים  ָּבִנים, ֶזה ֵמֵאת ה'. הּוא ֶזה ֶׁשָּנַתן ֶאת  ְׁשֵני  ֶׁשֲאִפּלּו ַּכֲאֶׁשר ֵמתּו ָלֶהם 

ְוָכֵעת ֶהֱחִליט ְלַקְחָּתם ַּבֲחָזָרה.                                                             

ְמאֹוד ַמֵהר ָאנּו ְרִגיִלים לֹוַמר - ֶזה ֶׁשִּלי, ֲאִני ָקִניִתי ֶאת ֶזה, ֲאִני ִקַּבְלִּתי ֶאת ֶזה, 

ְוָלֵכן ֹלא ָלֵתת ָלֲאֵחִרים. אּוָלם ֶּבֱאֶמת ְצִריִכים ִלְזֹּכר ֶׂשה' הּוא ֶׁשָּנַתן ָלנּו ְוַהֹּכל 

ֶׁשּלֹו, ְוִכְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה "ֵּתן לֹו ִמֶּׁשּלֹו". ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲחֹׁשב ֶׁשַּנְצִליַח ַלֲעׂשֹות 

ָּכל ִמיֵני ְּדָבִרים, ֲאָבל ַּבּסֹוף ה' ׁשֹוֵלַח ָלנּו ִוירּוִסים ְקַטִּנים ְוֵהם ְמַׁשְּבִׁשים ָלנּו 

ֶאת ַהֹּכל, ַמְכִניִסים אֹוָתנּו ְלִבידּוִדים ְוגֹוְרִמים ָלנּו ַמֲחלֹות.
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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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