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ְָׂרֵאל  ּפֵרוֹת ֶאֶרץ יִש

ַּפַעם ַאַחת ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר לּוְדִקָיא ֶׁשְּבסּוְרָיה ָרצּו 

ִלְקנֹות ַּכּמּות ְּגדֹוָלה ְמֹאד ֶׁשל ֶׁשֶמן ַזִית, ֵהם ָׁשְלחּו 

ַהָּׁשִליַח  ָׁשִליַח ֶּׁשִּיְקֶנה ֶׁשֶמן ְּבִמְליֹון ַמְטְּבעֹות ָמֶנה,

 ָנַסע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִהִּגיַע ִלירּוָׁשַלִים ִלְקנֹות ֶׁשֶמן. 

ָאְמרּו לֹו ּתֹוָׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים, ֵאין ָלנּו ָּכזֹאת ַּכּמּות  5 

 ֲעצּוָמה ֶׁשל ֶׁשֶמן.

  ֵיׁש ַהְרֵּבה ֶׁשֶמן.ָׁשם צֹור ֵל ָלִעיר 

 ָׁשם ָאְמרּו לֹו ַהּתֹוָׁשִביםַא צֹור ַהָּׁשִליַח ִהִּגיַע ָלִעיר 

ֶׁשַּגם ָלֶהם ֵאין ָּכזֹאת ַּכּמּות ְּגדֹוָלה ֶׁשל ֶׁשֶמן. ְוֵהם 

ִהִּציעּו לֹו ֶׁשֵּיֵל ָלִעיר ּגּוׁש ָחָלב ֶׁשָּׁשם ָּגִרים ֵׁשֶבט  10 

  ָאֶׁשר ֶׁשַּיֲעֹקב ָאִבינּו ֵּבְרכֹו ֶׁשִּיְהֶיה ְּבַאְרצֹו ֶׁשֶמן ַרב.

ֵל ְלָאָדם ְּפלֹוִני ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶּכֶרם ָּגדֹול ֶׁשל ֲעֵצי " :ְלגּוׁש ָחָלב ָאְמרּו לֹו ַהּתֹוָׁשִביםְּכֶׁשִהִּגיַע 

ִנְרָאה ְוֵאינֹו ַהָּׁשִליַח ָהַל ֵאָליו ְוָרָאה ֶׁשַּבַעל ַהֶּכֶרם הּוא ְּבַעְצמֹו ַהּפֹוֵעל ֶׁשעֹוֵבד ַּבֶּכֶרם  ".ַזִית

  ׁש לֹו ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ֶׁשֶמן.ְּכָלל ְּכָאָדם ָעִׁשיר ֶׁשּיֵ 

 15  ָׁשַאל אֹותֹו ַהָּׁשִליַח: "ַהִאם ֵיׁש ְל ֶׁשֶמן ַזִית ְּבִמְליֹון ָמֶנה?"

ָּבטּוַח ָהָיה ַלֲעבֹוד". ַהָּׁשִליַח ֶׁשֲאַסֵּים ַעד ַהְמֵּתן ָאַמר לֹו ַּבַעל ַהֶּכֶרם: "ֵּכן", ֵיׁש ִלי. ַרק 

ְּכֶׁשָאְמרּו ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ֶׁשֶמן ְוָלֵכן ָׁשַאל אֹותֹו ׁשּוב ַּפַעם:  ֶׁשַהְּיהּוִדים ָצֲחקּו ָעָליו

  "ַהִאם ֵיׁש ְל ֶׁשֶמן ְּבִמְליֹון ָמֶנה?". 

 ְלָיִמים ִסֵּפר אֹותֹו ָׁשִליַח ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ְלֵביתֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהֶּכֶרם, ַהִּׁשְפָחה ֶׁשּלֹו ֵהִביָאה לֹו

ַּכד ִעם ַמִים ַחִּמים ִלְרֹחץ ָּיַדִים ְוַרְגַלִים ְוַאַחר ָּכ ֵהִביָאה לֹו ֵסֶפל ִמָּזָהב ָמֵלא ְּבֶׁשֶמן ַזִית  20 

ְוָטַבל ָּבֶזה ֶאת ָיָדיו ְוַרְגָליו ְּכמֹו ֶׁשַּיֲעֹקב ָאִבינּו ֵּבֵר ֶאת ָאֶׁשר ֶׁשִּיְטֹּבל ֶאת ַרְגָליו ְּבֶׁשֶמן. 

   .ָמֶנה ְּבִמְליֹון ֶׁשֶמן לֹו ָמַדד, ְוָׁשתּו ֶׁשָאְכלּו ְלַאַחר

  ְל ַּכּמּות ַהֶּׁשֶמן ֶּׁשִּבַּקְׁשָּת?" ַמְסִּפיָקה: "ַהִאם ַהָּׁשִליחַ  ֶאתָׁשַאל ַּבַעל ַהֶּכֶרם 

  ָעָנה לֹו ַהָּׁשִליַח: "ֲאִני ָצִרי יֹוֵתר ֲאָבל ֵאין ִלי ָּכאן ַמְסִּפיק ֶּכֶסף"...

ְל יֹוֵתר ֶׁשֶמן ַוֲאִני ָאבֹוא ִאְּת ָלִעיר ֶׁשְּל ְוָׁשם ְּתַׁשֵּלם  ֶאֵּתןָאַמר לֹו ַּבַעל ַהֶּכֶרם: "ֲאִני  25 

סּוִסים ֵּדי ִלי". ַּבַעל ַהֶּכֶרם הֹוִסיף לֹו ֶׁשֶמן ְּבֵמָאה ֶאֶלף ַמְטְּבעֹות ָמֶנה, ַא לֹא ָהָיה ַלָּׁשִליַח 

ַהָּׁשִליַח ָׂשָכר ֶאת ָּכל ַהּסּוִסים,  ֵּכן ַעלִביל ֶאת ָּכל ַהֶּׁשֶמן ְללּוְדִקָיא, ּוְגַמִּלים ְּכֵדי ְלהֹו

  ַהְּגַמִּלים, ַהֲחמֹוִרים ְוַהְּפָרדֹות ֶׁשָהיּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ְלהֹוִביל ֶאת ָּכל ַהֶּׁשֶמן ְללּוְדִקָיא.
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לֹו ַקָּבַלת ָּפִנים ְמֻכֶּבֶדת ְוִׁשְּבחּו אֹותֹו ַעל ָּכ ְוָעׂשּו  ּתֹוָׁשֵבי לּוְדִקָיא ָיְצאּו ִלְקַראת ַהָּׁשִליחַ 

ֶּׁשִהְצִליַח ִלְקנֹות ָּכזֹאת ַּכּמּות ֲעצּוָמה ֶׁשל ֶׁשֶמן, ָאַמר ָלֶהם ַהָּׁשִליַח, ַאֶּתם ְצִריִכים ְלהֹודֹות  30 

  ְלַבַעל ַהֶּכֶרם ֶׁשָּמַכר ִלי ֶאת ַהֶּׁשֶמן.

  .ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ֵּפרֹות ִּבְמֵהָרה ְלֶׁשַבח ׁשּוב ֶׁשִּנְזֶּכה ָרצֹון ְיִהי

  

ֵאלֹות ַהָּבאֹות   :ֲענּו ַעל ַהׁשְּ

  ?ַמה ָהְיָתה ַמְּטַרת ַהְּנִסיָעה ֶׁשל ַהָּׁשִליַח ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל .1

________________________________________________________

 ________________________________________________________  

  .ִּכְתבּו אֹוָתן. ְמקֹומֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 3 -ַהָּׁשִליַח ִּבֵקר ּב .2

_________________      _________________       ________________  

  ?ַמּדּועַ  –ַאְנֵׁשי ְירּוָׁשַלִים לֹא ָמְכרּו ַלָּׁשִליַח ֶׁשֶמן  .3

 .ֵּכיָון ֶׁשַּלָּׁשִליַח לֹא ָהָיה ַמְסִּפיק ֶּכֶסף ְלַׁשֵּלם ֲעבּור ַהֶּׁשֶמן  .א

 .ִלְמֹּכר לֹוְוָלֵכן לֹא ָהָיה ָלֶהם ֶׁשֶמן , ֲעֵצי ַזִיתִּבירּוָׁשַלִים לֹא ָּגְדלּו   .ב

 .ָלֶהם ַּכּמּות ְּגדֹוָלה ֶׁשל ֶׁשֶמן ְּכִפי ֶּׁשִּבֵּקׁש ַהָּׁשִליחַ  ֵּכיָון ֶׁשּלֹא ָהְיָתה  .ג

 .    ֵהם ֶהֱעִדיפּו ִלְׁשמֹור ֶאת ַהֶּׁשֶמן ֲעבּור ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש  .ד

 : ַּפֲעַמִים ָׁשַאל ַהָּׁשִליַח ֶאת ַּבַעל ַהֶּכֶרם ְּבגּוׁש ָחָלב .4

  ?ַמּדּוַע ַהָּׁשִליַח ָׁשַאל ֶאת אֹוָתּה ְׁשֵאָלה ַּפֲעַמִים -ִית ְּבִמְליֹון ָמֶנה?" "ַהִאם ֵיׁש ְל ֶׁשֶמן זַ 

  .ֶׁשהּוא ִּבֵּקׁשַּבַּכּמּות ָּׁשִליַח לֹא ָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשְּלַבַעל ַהֶּכֶרם ֵיׁש ֶׁשֶמן הַ   .א

  .ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנהִליַח ְׁשֵאַלת ַהּׁשָ ָהָיה ָעסּוק ַּבֲעבֹוָדתֹו ְולֹא ָׁשַמע ֶאת ַהֶּכֶרם ַּבַעל   .ב

  .ִּבְרִצינּות ִלְרֹּכׁש ֶׁשֶמן ְּבַכּמּות ְּגדֹוָלהִמְתַּכֵּון ָרָצה ְלהֹוִכיַח ֶׁשהּוא  ַהָּׁשִליחַ   .ג

  .ָרָצה ֶׁשַּבַעל ַהֶּכֶרם ַיְלֶוה לֹו ֶּכֶסף ִלְקִנַּית ַהֶּׁשֶמןַהָּׁשִליַח   .ד

 ?ֶׁשַּבַעל ַהֶּכֶרם ֵאינֹו ָאָדם ָעִׁשירַמּדּוַע ָחַׁשב ַהְּׁשִליַח ַּבַהְתָחָלה  .5

______________________________________________________

______________________________________________________  

 ?ַמּדּוַע ּגּוׁש ָחָלב ָהְיָתה ְמֹבֶרֶכת ְּבֶׁשֶמן ַזִית .6

______________________________________________________

______________________________________________________  
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 .ֵּפרּוִׁשיםַּבִּמילֹון  4ֵיׁש ) 28ׁשּוָרה ( ְלהֹוִבילַלִּמיָלה  .7

 ?ַּבֶּקַטעַלִּמָּלה ַמהּו ַהֵּפרּוׁש ַהַּמְתִאים 

 .ֶהְרָאה ֶאת ַהֶּדֶר  .א

 .ָסַחב, ָּמקֹום ְלָמקֹוםָּגַרר ִמ   .ב

 .ָּגַרם, ָהָיה ִסָּבה  .ג

 .ְלַנֵּצחַ , ְלהֹוִלי ָּברֹאׁש  .ד

  ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ְּתכּונֹות ֹאִפי:  .8

  

  ְמִסירּות       ַאֲחָריּות          ֶנֱאָמנּות             ַוְתָרנּות        ַעִין טֹוָבה
  

  

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

____________________  

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

______________________________________________________  

______________________________________________________

______________________________________________________  

 .ֻמְדָּגׁשֹותִמִּלים ֶׁשִּלְפֵניֶכם ֶיְׁשָנן ַּבֶּקַטע  .9
  

לֹא ָהָיה ַלָּׁשִליַח ַמְסִּפיק סּוִסים  ַאַּבַעל ַהֶּכֶרם הֹוִסיף לֹו ֶׁשֶמן ְּבֵמָאה ֶאֶלף ַמְטְּבעֹות ָמֶנה, 

ַהָּׁשִליַח ָׂשָכר ֶאת ָּכל ַהּסּוִסים,  ֵּכן ַעלּוְגַמִּלים ְּכֵדי ְלהֹוִביל ֶאת ָּכל ַהֶּׁשֶמן ְללּוְדִקָיא, 

  ְלהֹוִביל ֶאת ָּכל ַהֶּׁשֶמן ְללּוְדִקָיא. ְּכֵדיַהְּגַמִּלים, ַהֲחמֹוִרים ְוַהְּפָרדֹות ֶׁשָהיּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
  

    ?ַאִּבְמקֹום ַהִּמָּלה ֵאיזֹו ִמיָלה ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב   .א

  ְלֻדְגָמה         ַּגם           אּוָלם          ִאם 

    ?ַעל ֵּכןֵאיזֹו ִמיָלה ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב ִּבְמקֹום ַהִּמָּלה   .ב

  ִמּׁשּום ָּכ          ֲאָבל            ְלָמָׁשל            ָאֵכן 

    ?ְּכֵדיֵאיזֹו ִמיָלה ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב ִּבְמקֹום ַהִּמָּלה   .ג

  ִּבְגַלל           ֵעֶקב            ִּבְׁשִביל           ִמְּפֵני   


