
 

  בס"ד

 

 שלום לכל הלומדים והלומדות, 

 . נלמד את משנה י' ונעסוק בחלק ממנה: 

 רבי מאיר אומר:

 הוי ממעט בעסק, ועסוק בתורה,

 והוי שפל רוח בפני כל אדם,

 נגדך.יש לך בטלים הרבה כ –ואם בטלת מן התורה 

 .יש שכר הרבה ליתן לך –ואם עמלת בתורה 

 

   __מה זה 'עסק'? על מה מדובר?   _________________________________ –'הוי ממעט בעסק' * 

 מה כוונת המשפט? יש לך בטלים הרבה כנגדך'.  –'ואם בטלת מן התורה * 

זמן קצר, יהיו עוד דברים ל תורה, אפילוה אם אתה בטל מן בפירושי המשנה מופיע הפירוש הבא:

 רבים שיגרמו לך ביטול תורה גדול יותר. התרחקות קטנה מהתורה תביא להתרחקות גדולה יותר. 

 _________________________________________________? ', לדעתכםמה זה 'ביטול תורה* 

  _______________________________________________________________________ 

 * האם גם בבית הספר יכול להיות 'ביטול תורה'?  _____________________________________

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

   יש או אנשים, שמשתדלים לא לבטל תורה?   כיצד נראה סדר היום שלהם? * האם אתם מכירים א 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________       ___________________________ 

 

 



 

 לפניכם סיפור על רבי עקיבא, ודבקותו בלימוד תורה, כאשר רק התחיל ללמוד: 

 רבי עקיבא היה עני מרוד בזמן שהתחיל ללמוד תורה.  כיצד התפרנס?

ס ממנה, ואת החצי השני שמר הוא היה אוסף ומביא חבילה של עצים דקים )זרדים(, חציה היה מוכר ומתפרנ     

 לעצמו. בזרדים ששמר לעצמו הדליק אש, ואיתה יכול היה לראות וללמוד. )חשמל לא היה בימיו...( 

באו השכנים ואמרו לו: עקיבא, הזרדים שאתה מדליק מעלים עשן, העשן יוצא מהחלונות ומציק לכולנו.      

 , איתו תוכל להדליק נר יפה יותר, שלא מעלה עשן. , ובעד העצים ניתן לך שמןאולי תמכור לנו את העצים

אמר להם רבי עקיבא: אני צריך את העצים, מפני שאני משתמש בהם לכמה דברים ביחד: אני מדליק איתם      

אש, ובאש אני גם מתחמם וגם רואה את הספר, ובלילה אני גם ישן על חלק מהזרדים )מיטה לא היתה לו...(. לכן 

 על העצים.  איני יכול לוותר

 

 רבי עקיבא עבד קשה מאד כדי שיוכל ללמוד. 

 –אם נצייר ונסדר בעיגול )קוראים לזה 'תרשים'( את היום של רבי עקיבא, וננסה לחלק אותו לחלקים 

 יצא לנו משהו כזה...

לימוד תורה

מקושש עצים, 

מוכר, ישן ואוכל.

 

 משימה: כל אחד יקבל דף ובו ציור עיגול. * 

 לומדים, משחקים,  כמה שעות בערך אתם –חלקו את העיגול לפי היום שלכם   

 צופים בטלוויזיה, משחקים במחשב, או כל עיסוק אחר.  )כל אחד ממלא עיגול משלו(  

 הסתכלו על העיגול שלכם!  –* לאחר שסיימתם 

 האם אתם מרוצים מהתוצאה שיצאה?  האם יש משהו שתרצה לשנות מעכשיו?   

 תוכלו לצייר עיגול חדש...  -אם תרצו     

   

 מהנה! לימוד פורה ו


