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   מ. פנינה / יָבוֹא הָעֵץ וְיָעִיד

, ַרָּבה ֶׁשל רֲעטָ ְׁשֵני ְיהּוִדים ָּפנּו ְלַרִּבי ַחִּיים ֶּבן 

  , ּוִבְקׁשּו ְלִהְתַּדֵּין ֶאְצלֹו. ָסאִליָהִעיר 

ָּפַתח ָהֶאָחד ְוָאַמר: ״ְּכבֹוד ָהַרב, ָעִני ֲאִני, 

ִהְזִמיַנִני ְוִנְזַּדַּמְנִּתי ָלִעיר ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ְוֶזה ָהִאיׁש 

יתֹו. ִהְפַקְדִּתי ְּבָידֹו ֶאת ְמַעט ַהֶּכֶסף ְלִהְתָאֵרַח ְּבבֵ  5 

ִלְׁשִמיָרה ּוְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ִּבַּקְׁשִּתי ֶאת ַּכְסִּפי, ַא 

     ַהָּלה ִהְכִחיׁש ְוָאַמר ֶׁשּלֹא ָנַתִּתי לֹו ֶאת ַּכְסִּפי״.

ָׁשַאל ַרִּבי ַחִּיים ֶאת ַהְּמָאֵרַח: ״ַמה ֵיׁש ְל לֹוַמר 

  ִני?״ַעל ִּדְבֵרי ֶהעָ 

ְמאֹוד, ְוהּוא ָיֶפה אֹותֹו  ֵאַרְחִּתיֵהִׁשיב ַהְּמָאֵרַח: ״ 10 

ְּבֻחְצָּפתֹו ֵמֵעז ְלַהִּגיד ֶׁשָּלַקְחִּתי לֹו ֶאת ַּכְסּפֹו. הּוא 

לֹא ִהְפִקיד ְּבָיִדי ֶּכֶסף, ַוֲהֵרי הּוא ָעִני ְוֵאין לֹו 

  !״ְּבָיְדֶּכֶסף!״ ָּפַרץ ֶהָעִני ִּבְבִכי ְוָאַמר: ״ֶאת ָּכל ַּכְסִּפי ִהְפַקְדִּתי 

  ֲהֵיׁש ְל ֵעִדים ֶׁשָראּו ֶאת ַהָּדָבר?״״ ָׁשַאל ָהַרב ֶאת ֶהָעִני:

 15  ׳לֹא!״ ֵהִׁשיב ֶהָעִני, ״ֶאת ַהֶּכֶסף ָמַסְרִּתי לֹו ִמַּתַחת ָהֵעץ״.

אֹותֹו ָלבֹוא ְוַתְזִמין ׳הֹו, ִנְפָלא!״ ָאַמר ָהַרב, ״ָיבֹוא ָהֵעץ ְוָיִעיד. ַּגׁש ֶאל ָהֵעץ 

  ְלָהִעיד״. 

  ַהְזִמין ֶאת ָהֵעץ ְלָהִעיד. ָיָצא ֶהָעִני ִּבְׁשִליחּות ָהַרב לְ 

ָחְלפּו ִמְסָּפר ַּדּקֹות ְוָאז ָאַמר ָהַרב ִּבְפֵני ַהְּמָאֵרַח: ׳ְּבַוַּדאי ְּכָבר ִהִּגיַע ֶהָעִני ֶאל 

 20  ָהֵעץ!״

  ׳לֹא ִיָּתֵכן ֶׁשְּכָבר ִהִּגיַע״, ֵהִׁשיב ַהְּמָאֵרַח, ״ָהֵעץ ָרחֹוק ְמאֹוד ִמָּכאן״.

  ֶאת ְמקֹומֹו ֶׁשל ָהֵעץ?״ ָׁשַאל ָהַרב.  ׳ִמַּנִין ַאָּתה יֹוֵדעַ 

  ֶאת ַּכְסּפֹו!״ ָּפַקד ָהַרב.ִמָּיד ִאם ֵּכן, ִהְּנ מֹוֶדה ֶׁשִּקַּבְלָּת ֶאת ַּכְסּפֹו, ַהְחֵזר 

  )'ב התיכל ונתודלי :ךותמ(

  25 
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ֲעבֹוָדה -ָיבֹוא ָהֵעץ ְוָיִעיד   
  ?)6ׁשּוָרה (ַא ֵאיזֹו ִמָּלה ְיכֹוָלה ְלַהְחִליף ֶאת ַהִּמָּלה . 1

 ַאף   ֲאָבל   ִּבְגַלל    ְנכֹונֹותְוג' א' ְּתׁשּובֹות.  

  ?ַמּדּוַע ָּבָכה ֶהָעִני –ָּפַרץ ֶהָעִני ִּבְבִכי ": ָּכתּוב 13ְּבׁשּוָרה . 2

  .ֶהָעִני ִנְפַּגע ִמְּדָבָריו ֶׁשל ַהְּמָאֵרַח ֶׁשָאַמר ִּכי הּוא ָעִניא. 

 .ֶהָעִני לֹא ָיַדע ַמה ְלָהִׁשיב ְלַטֲענֹוָתיו ֶׁשל ַהְּמָאֵרַח ְוָלֵכן ָּבָכהב. 

 .ֶהָעִני ֵהִבין ִּכי ַהְּמָאֵרַח ֵאינֹו מּוָכן ְלַהְחִזיר לֹו ֶאת ַּכְסּפֹו ְוָלֵכן ָּבָכהג. 

  .ֶהָעִני ָּבָכה ֵּכיָון ֶׁשָהַרב ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלָהִביא ֵעִדים ְולֹא ָהיּו לֹוד. 

   – הֹו, ִנְפָלא!״ ָאַמר ָהַרב": ָּכתּוב 16ְּבׁשּוָרה . 3

   ?ָהַרב ִמְּתׁשּוָבתֹו ֶׁשל ֶהָעִניַמּדּוַע ֶנֱהָנה     

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

  .10-15ְּפָעִלים ַהּמֹוִפיִעים ְּבׁשּורֹות  6ַהֲעִתיקּו . 4

 ____________          ____________        ____________  

____________         ____________          ____________  

  .אֹוְרִחים: ִמִּלים ִמִּמְׁשַּפַחת ַהִּמִּלים 3 ֵמַהֶּקַטעַהֲעִתיקּו . 5

____________         ____________          ____________  

  : ִּכי ַעל ְּתכּונֹות ָהֹאִפי ֶׁשּלֹוֵמִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל ָהַרב ִניָּתן ִלְלֹמד . 6

  ַהַּמְתִאיָמה ַעל ִּפי ַהֶּקַטע.ַאַחת . ָּבָחרּו ִמּתֹו ָהְרִׁשיָמה ְּתכּוָנה א
  

 ָעָנו ָׁשקּול ַצִּדיק ָחָכם ַסְקָרן  

  

____________________  

  ַּבִּסּפּור ַהַּמְדִּגים ֶאת ַהְּתכּוָנה ֶׁשְּבַחְרֶּתם. ֶאָחד . ַּתֲארּו ִּבְלׁשֹוְנֶכם ַמֲעֵׂשה ב

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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  .ּוְפַסק ַהִּדין ַּבִּסיּפּור ֶּׁשְּקָראֶתם' ָהִאּׁשּוםְּכָתב 'ֶאת  ָמְלאּו

וּם   כְָּתב ִאׁשּ
 ___________________________________ :ַהּתֹוֵבַע 

 ____________________________________ :ַהִּנְתָּבע

 ___________________________________ :ַהְּתִביָעה

 ____________________________________ :ָהֵעִדים

   :)ַהּתֹוֵבעַ ( ְּדַבר ַהַּקֵּטגֹור

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

    :)ַהִּנְתָּבע( ְּדַבר ַהָּסֵנגֹור

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________ :ַהׁשֹּוֵפט 

 ____________________________________________________ :ְּפַסק ַהִּדין 

  : ַהִּסָּבה -ַהִּנּמּוק 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  


