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 מבוסס על סיפורו

 הורקנוסשל רבי אליעזר בן 



 !תלמידים יקרים

 :לקראת השיעור הכינו מראש 

 

 /מחברת
 דף לכתיבה

  

 מכשירי כתיבה

 דבק

 צבעי פנדה מספריים



 המשאלה שלי
 
 
 
 
 
 
 

 חשוב על משאלה אחת  
 שאתה מאוד חפץ בה

 
 
 
 
 
 

 כתוב אותה במחברתך



  לבחירתך  :למורה
 סרטון גם ב"מצ

  הסיפור של צפיה



 , היום נכיר נער ושמו אליעזר
 .קנו לו כל מה שהוא ביקש, לאליעזר היה בבית הרבה כסף

 ,היה חסר לו משהו שהוא חשב עליו הרבה, אבל
 ...  הוא בכה ורצה אותו בכל מאודו

 
 
 

 ?מה רצה אליעזר, לפי דעתכם
 ?מה היה חסר לו בחיים



   .וחזק גדול בחור היה (הורקנוס בן) אליעזר

 .אביו של שדותיו את לחרוש אחיו עם יחד יוצא היה יום יום

   – במישור חורשים אחיו היו 

  ,ישרה האדמה שבו מקום

 .קשה ואדמה סלעים שבו מקום - ההר על חרש והוא

 .ובכה אבן על אליעזר ישב 



 ?מדוע לדעתכם בכה אליעזר

 

 :חשב בליבו אליעזר 
 ...אני כל כך רוצה את זה “

 !"ולא את הכסף שיש לי



  ?בני ,בוכה אתה מה מפני"  :ושאלו אביו בא

  סלעים על חורש שאתה מפני זה האם

   ?במישור חורשים ואחיך

 ."במישור אתה תחרוש מחר !תבכה אל

   .בכה ושוב במישור אליעזר חרש למחרת

   :ושאל אביו התפלא

  ?בני ,עכשיו בוכה אתה מה מפני"

   "?במישור לחרוש לך שנתתי על אתה מצטער אולי

   ."בוכה שאני לכך הסיבה לא זאת ,לא" :אליעזר ענה



   :לשאול אבא המשיך

  ?בני רצונך מה"  "?בוכה אתה מדוע כך אם"

  :שתחפוץ מה כל לך לתת יוכל כמוני עשיר איש הן

 "?תבכה ומדוע ,משובח ואוכל לרוב מלבושים ,זהב ,כסף

  ,"תורה ללמוד רוצה שאני מפני" :אליעזר ענה

  ,סלעים אדמת לחרוש כוח בי יש אם"

 ."תורה ללמוד גם כוחי לי יספיק



 למה לדעתכם רצה אליעזר ללמוד תורה

 ?  למרות שהיה עשיר 

 
 :חשב בליבו אליעזר

,  אני משתוקק ללמוד תורה"
הכסף והזהב פחות חשובים  

 "בשבילי



   ?תורה ללמוד ילך בגילך גדול בחור" : אביו אמר

   .בשדה לעבוד אהבת מאוד צעיר מגיל הרי

  ילדים לך וכשיהיו תתחתן - בשבילך מצוין פתרון לי יש
 ."הספר בבית ללמוד אותם תשלח

   :ואמר תורה ללמוד מאוד  רצה אליעזר אך

  !"זכאי בן יוחנן רבי אצל ואלמד לירושלים אלך"

 כל את לחרוש עליך" :ואמר אביו עליו כעס עכשיו
 !"אוכל תקבל לא שתגמור ולפני ,השדה

  וישכח קשה עבודה בני אליעזר יעבוד" :אביו חשב
 ."תורה ללמוד ללכת שרצה



   מאליעזר השכיחה לא הקשה העבודה אבל

   .תורה ללמוד העז רצונו את

   ,השדה כל את במהירות חרש הוא

 .הביתה חזר לא אך

   אחד רגע אפילו חיכה לא הוא

   .לירושלים ברגל ללכת והתחיל

 



 ?  האם יסכים רבי יוחנן ללמד את אליעזר

 ?האם יצליח אליעזר בלימודו

 

 : חשב בליבו אליעזר
אני מקווה שרבי יוחנן יקבל "

 "אותי לבית מדרשו



   ,ורעב עייף לירושלים הגיע סוף-סוף

 עם זכאי בן יוחנן רבי למד שבו המדרש לבית ונכנס

   .תלמידיו

  ,והקשיב בצד אליעזר ישב

   .מאומה למד לא כה עד כי דבר הבין לא אך

 .ובכה בצד ישב

   ,למנוחה או ללחם בכה לא 

   .רצה תורה ללמוד אם כי 

  
 



 :ושאל לו קרא ,בוכה הזר שהבחור יוחנן רבי ראה

 "?בני בוכה אתה מה מפני" 

 ולהבין תורה ללמוד רוצה שאני מפני" :אליעזר לו ענה

  ."התלמידים כל כמו

  ,הוא גדול בחור שכבר וראה יוחנן רבי בו הסתכל

 .ללמוד המתחיל ילד ולא

 "?דבר שום עכשיו עד למדת לא האם" :יוחנן רבי שאל

   !"כלום ,לא" :אליעזר ענה

  
 



  .אליעזר את יוחנן רבי לימד

  אותו שידע עד  דבר כל על וחזר בחריצות למד אליעזר
  .היטב

  ,עוד ללמדו המשיך יוחנן רבי

   גדול בחשק למד ואליעזר

   רבות פעמים רבו דברי על וחזר

 .יפה-יפה אותם שידע עד

 

   .ולילה יומם תורה ולמד יוחנן רבי אצל אליעזר נשאר

    ,רבות שנים עשה כך

 .גדול חכם תלמיד שהיה עד
 



 

 הסיפור לסיכום שאלות
 

 במחברת כתיבה או לדיון
 

 ?הסיפור בתחילת אליעזר בכה מדוע1.

 ?תורה ללמוד לאליעזר חשוב היה לדעתך  למה2.

 של לבקשתו  (הורקנוס) אביו של תגובתו היתה מה3.
  ?תורה ללמוד בנו אליעזר

  שלו המשאלה את להגשים כדי אליעזר עשה מה .4
 ?תורה ללמוד 

  יוחנן רבי הסכים לדעתך מדוע  ,22 בן היה אליעזר5.
  ?גילו למרות אותו ללמד   
  ?עשה מה ?בתורה גדול להיות אליעזר הצליח כיצד  .6
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, אבא של אליעזר, הורקנוס, יום אחד הגיע לירושלים

 הוא רצה להתלונן על בנו שעזב אותו לעת זקנה  

 .  וברח לירושלים
 

 המשך הסיפור  



 ראה  הורקנוסמה לדעתכם  קרה כאשר 

 ?את בנו אליעזר חכם וגדול בתורה

 

 :חשב בליבו אליעזר
של אבא  תהיה תגובתו מעניין מה "

 "כשיראה שאני רב גדול



 *  את המשך הסיפור תגלו בעצמכם * 

   :שבהמשך בתמונות והתבוננו המשפטים את קראו

  .לתמונה משפט התאימו .א

 . בסיפור האירועים רצף לפי סדרו .ב

 .לסיפור שם תנו .ג

 .ספרון הכינו .ד







 המשאלה שלי
 

 יכול לעשות/ מה אתה רוצה

 ?בשביל ללמוד יותר תורה 

 

 


