
הצעות לפעילות 
בחיק המשפחה

הורים יקרים, 
עקיבא הרועה כבר בן ארבעים, והוא עדיין אינו יודע לקרוא. בדרך יצירתית מצליחה רעייתו רחל לעזור לו להתגבר 

על המבוכה ולהצטרף לקבוצת ילדים הלומדת קרוא וכתוב. 

''ֵאין ַהַּביְָׁשן לֵָמד'' )מסכת אבות ב', ה'(
לפעמים אנחנו מתביישים כי אנו שונים מאחרים או נבוכים מכדי להודות שאיננו יודעים משהו. במשנה במסכת אבות 
כתוב שאדם שמתבייש לא יצליח ללמוד. למידה דורשת אומץ ורצון לרכוש ידע. רחל בחוכמתה מצליחה להמחיש 

לעקיבא שבושה היא תחושה זמנית חולפת, ואילו החוכמה והידע נשארים. 

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה! 
 Копию этих страниц на русском языкe можно найти
в русской части нашего сайта www.pjisrael.org

תוכלו לבקש מילדיכם לחפש את האיור של החמור שעל גבו גינה. 
לו ידע לדבר, מה הוא היה אומר? כיצד הוא מרגיש ומה הוא חושב? 

אפשר להמציא דו־שיח בין רחל לבין החמור. הציעו לילדיכם לבחור את 
הדמות שהם רוצים לייצג, ושתפו זה את זה בשיחה דמיונית שבה רחל 

והחמור מביעים את רגשותיהם ואת כוונותיהם. 

סיפורים רבים נכתבו על רחל ורבי עקיבא. 
אפשר לחפש בבית, בספרייה או באינטרנט 

עוד אגדות על אודותיהם ולהרחיב את 
ההיכרות עם דמויות מופת אלו. אם אתם 
מכירים את המנגינה, תוכלו גם לשיר יחד 
"ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא: 'וְָאַהְבָּת לְֵרֲעךָ ּכָמֹוךָ'״.

רחל שותלת גינה פורחת על גבו 
של חמור. 

תוכלו לבחור עם ילדיכם נעליים 
ישנות, קנקן או כובע ישן, למלא 

אותם באדמה ולשתול בהם גינה 
משלכם. 

האם קרה שנמנעתם מלימוד של תחום חדש כי התביישתם? 
האם גם אתם למדתם משהו בגיל מבוגר, למשל שפה חדשה, לנגן בכלי 

נגינה, מקצוע חדש? כדאי לשתף את ילדיכם. אפשר לבקש מילדיכם 
ללמד אתכם דבר מה שהם מתמצאים בו היטב. ואולי תרצו לצאת 

וללמוד יחד דבר חדש - כי אין הביישן למד!

מי היה רבי עקיבא? רבי עקיבא, מגדולי חכמי ישראל, חי בארץ ישראל בשנים 50–137 לספירה, מתקופת 
חורבן בית שני ועד מרד בר כוכבא. הוא השתתף בחיבור המשנה ובעיצוב ההלכה והיה המנהיג הרוחני 
של מרד בר כוכבא. אגדות וסיפורים רבים נכתבו על רבי עקיבא, ואמרות רבות מיוחסות לו. אחת 
מאמרותיו הידועות היא "ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא: 'וְָאַהְבָּת לְֵרֲעךָ ּכָמֹוךָ' – זֶה ּכְלָל ּגָדֹול ַּבּתֹוָרה" )בראשית רבה 
כד, ח(. בתחילת דרכו היה רבי עקיבא רועה צאן ורק כשהיה בן ארבעים זכה ללמוד תורה. סיפור חייו, 

כמו סיפוריהם של מנהיגים וחכמים אחרים, מלמד שהידע והתורה נגישים לכולם, בכל עת.


