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הרשלה היה חכם .והרבה ספורים יש על הרשלה ,כסף  ,למשל לא היה
בכיסו אף פעם .עני היה .ומי שאין לו כסף  -איך יוכל להסתדר? באמת
קשה .אבל הרשלה תמיד ידע להסתדר .הרי אמרנו שהיה חכם.
מספרים עליו ,על הרשלה ,שיום אחד הגיע לעיר הגדולה ,ומכיָון שלא
אכל שלושה ימים ,היה רעב מאוד .כסף לא היה לו אף לחצי ארוחה.
ֶמה עשׂה ֶהחכם שלנו? נכנס למסעדה אחת ,שריחות טובים של
תבשילים עלו ממנה .ביקש מבעלת המסעדה ,אישה שמנה ומפוטמת,
שתגיש לו ארוחת צוהריים.
הסתכלה האישה בהרשלה ,ראתה את בגדיו הקרועים ונעליו הבלוּיות,
ושאלה'' :וכסף לשלם בעד הארוחה יש לך?''
''אין'' אמר הרשלה.
''אם כך'' ,ענתה האישה ,לא תוכל לקבל אוכל .אבל תוכל להתחמם לך
ליד התנוּר ,וגם לישון שם אם תרצה''.
התיישב הרשלה ליד התנור ,וריח התבשילים עולה באפו .הוֹי ,כמה רעב
היה .קם והתהלך לו בחדר ,כשהוא אומר לעצמו'' :אם לא יתנו לי
לאכול ֵ -אָאֵלץ לעשׂות מה שאבא שלי עשה!''
שמעה בעלת המסעדהִ ,נבֲהָלה וקראה לבעלה ,אף הוא שמן ומפוטם
כמוה.
בא זה ושמע אף הוא את הרשלה המדבר אל עצמו:
''אם לא יתנו לי לאכול  -אאלץ לעשות מה שאבא שלי עשה!''
ִנבהל הבעל וקרא לאשתו .אז ִנגשה האישה אל הרשלה ושאלה:
''ָמהָ ...מהֶ ...מה עשה אבא שלך? אך הרשלה לא ענה .הוא רק המשיך
להסתובב בחדר ולומר לעצמו:
''אם לא יתנו לי לאכול  -אאלץ לעשות מה שאבא שלי עשה!''
ִמֲהרו הבעל ואישתו והגישו להרשלה ארוחת צוהריים :מרק ובשׂר
ותפוחי אדמה וגם תה ועוגה ְלִקנוַּח .הרשלה אכל בֵתאבוֹן ,אמר תודה
רבה והתכונן לשכב לישון ליד התנור .אבל האישה לא יכלה להתא ֵפּק:
''אולי ֹתאַמר לנו  ,בבקשה ,מה בדיוק היה אבא שלך עושׂה?''
''אבא שלי''  -ענה הרשלה '' -כשלא נתנו לו לאכול  -היה הולך לישוֹן
רעב''.
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ֶהְר ֶשֶׁלה ָהָרֵעב

חכם
למשל
כיסו  :הכיס שלוֹ
עני
להסתדר ,הסתדר ,הסתדרה
רעב
חצי
ארוחה
ריח ,ריחות
תבשילים
שמן ,שמנה
מפוטם ,מפוטמת
להסתכל ,הסתכל ,הסתכלה
קרוע ,קרועים
בלוי
להתחמם ,התחמם ,התחממה
תנור
להתיישב ,התיישב ,התיישבה
אפו  :האף שלו
להתהלך ,התהלך ,התהלכה
להאלץ  ,אאלץ
להבהל ,נבהל ,נבהלה
להסתובב ,הסתובב ,הסתובבה
למהר ,מהרו
קינוח
להתכונן ,התכונן ,התכוננה
להתאפק ,התאפק ,התאפקה

Sage, savant, intelligent
Par exemple
Sa poche
Pauvre
Se débrouiller
Affamé
Moitié
Repas
Odeur
Mets , plats
Gros, grosse
Obèse
Regarder, observer
Déchiré
Usé
Se réchauffer
Four,
S'installer, s'asseoir
Son nez
Déambuler
Etre obligé
Prendre peur
Tourner
Se dépêcher
Dessert
Se préparer
S'empêcher

·Ú≈¯»‰» ‰Ï∆L
∆∆¯¿‰
EXERCICES
Complétez avec le mot qui convient d'après le texte :

יש_______________ סיפורים על הרשלה ה____________ .ל ___________ לא היה
כסף אף פעם ___________ ,היה .אבל הוא תמיד ___________ להסתדר.
יום אחד אחרי שלא ____________ שלושה ____________ הוא נכנס ל__________

וביקש מבעלת ה______________ שהיא תגיש _______ ארוחת צוהריים .בעלת
המסעדה אישה ____________ ומפוטמת שאלה _____________ אם יש לו כסף,
הוא ענה _______ שאין לו .היא אמרה לו שהיא לא יכולה לתת לו לאכול  ,אבל
הוא יכול ללכת _______________ ליד התנור.
ריח ה______________ עלה באפו ,והרשלה אמר ל____________ '':אם לא יתנו לי
לאכול  -אאלץ לעשות מה שאבא שלי עשה'' וכך אמר שלוש פעמים.
בעלת המסעדה הגישה להרשלה ____________ צוהריים ,הוא אכל את ארוחתו
ב______________ ,אמר ________________ והלך ________________ ליד התנור.
אחרי הארוחה בעלת המסעדה שאלה את ____________  ,בבקשה מה _______

שלך היה עושה? הרשלה _________ לה '' -כשלא נתנו לו לאכול ,היה הולך
לישון _____________________''.

Répondez aux questions suivantes :

מה עשה אביו של הרשלה בסיפור ?
_________________________________________________________________

מה עשה הרשלה כדי לקבל את הארוחה ?

______________________________________________________________

מה היה בארוחה שהגישו להרשלה ?

______________________________________________________________

מה עשה הרשלה אחרי שהוא אכל ?

_____________________________________________________________

מדוע אומרים שהרשלה היה חכם ?

_____________________________________________________________

מה שאלה אותו בעלת המסעדה כאשר הוא ביקש לאכול?
_____________________________________________________________

מה לבש הרשלה בסיפור ?
________________________________________________________________
Ecrivez les questions :

_____________________________________________________ ? בעלת המסעדה.
___________________________________________________________ ? הרשלה.
________________________________________________________ ? שלושה ימים.
__________________________________________________________ ? ליד התנור.
____________________________________________ ? מרק ובשר ותפוחי אדמה.
_____________________________________________________ ? בגדיו הקרועים.
__________________________________________________________ ? חכם היה.

Commentaire
ַה ִסּפּוּר ֶשׁ ְלָּפֵנינוּ הוּא ִספּוּר ֲעָמִמי ֵמַהפוְֹלְקלוֹר ֶשׁל ְיהוֵּדי ִמ ְזָרח ֵאירוֹ ָפּה.
ְכּמוֹ ֹכּל ִסְפרוּת ֲעָמִמיתֵ ,ישׁ ַגְּרִעין ֶשׁל ֱאֶמתָ .היוּ ְבּפּוִֹלין וְּברוְּסָיה ְיהוִּדים
ֲע ִנִיּים וְּרֵעִבים ְכּמוֹ הרשלה .הרשלה ַעְצמוֹ לֹא ָהָיה ְולֹא ִנְבָרא ֶא ָלּא ָמ ָשׁל
ָהָיה .אוְֹמִרים ֶשׁהוּא ָהָיה ָחָכםֶ ,שׁהוּא ָהָיה ָע ִני ְואוְֹמִרים ֶשׁהוּא ָיַדע
ְלִהְס ַתֵּדּר ַגּם ְכּ ֶשׁלֹּא ָהָיה לוֹ ֶכֶּסף.
«ֶ Ô…ÂL‡ƒ̄‰» ˜Ï∆Á≈‰שׁל ַה ִסּפּוּר הוּא ֵמֵעין ַהְקָדָּמהַ ,מ ִצּיִגים ָבּהּ ֶאת הרשלה.
 ÈƒMפּוֵֹתַח ַבּ ִסּפּוּר ַעְצמוֶֹ ,שׁהוּא ֶאָחד ֵמַה ִסּפּוִּרים ֶשָׁהיוּ ַקָיִּמים ַעל
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הרשלהֲ .אַנְחנוּ רוִֹאים ֵאיְך הרשלה ַמְצִליַח ֶלֱאֹכל ְבִּמְסָעָדה ְבִּלי ֶכֶּסף.
ַהֶקֶּצב ִא ִטּי וְּכמוֹ ְבֹּכל ִספּוּר ֲעָמִמי ,חוֹ ְזִרים ַעל ָהֶאֶלֶמ ְנִטים ַהֲחשׁוִּבים
ָשׁלוֹשׁ ְפָּעִמיםָ .הֶאֶלֶמ ְנט ֶהָחשׁוּב ַבּ ֶטְּקְסט ַהֶזּה ,הוּא ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ַהָיִּחיד
ֶשׁשּׁוְֹמִעים ֵמַה ֶפּה ֶשׁל הרשלה ִ'' :אם לֹא ִי ְתּנוּ ִלי ֶלֱאֹכל ֵ ...אָאֵלץ ַלֲעשׂוֹת
ַמה ֶשַׁא ָבּא ֶשׁ ִלּי ָע ָשׂה'' .נוַֹצר ֶמַתח ִכּי הרשלה ַמְבִהיל ֶאת ַבֲּעַלת ַה ִמְּסָעָדה,
ַגּם ִהיא ְוַגם ַבֲּעָלהּ חוֹ ְשִׁבים ֶשׁהוּא ַיֲע ֶשׂה ַמ ֶשּׁהוּ ַרעַ .גּם ַהקּוְֹרִאים חוֹ ְשִׁבים
אוֹתוֹ ָדָּבר.
ֲ ,ÈLאַנְחנוּ רוִֹאים ֶאת ַבֲּעֵלי ַה ִמְּסָעָדה ֶשׁ ַמְּחִליִטים ְלַהֲאִכיל ֶאת
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הרשלה ֵמֹרב ָפַּחד וַּמ ִגּי ִשׁים לוֹ ֲארוָּחה ְמֵלָאהַ .גּם ְבֵּחֶלק ֶזהַ ,ה ְמַּס ֵפּר לֹא
ְמַמֵהר ָלֵתת ֶאת ַה ְתּשׁוָּבהֲ ,אַנְחנוּ ְמַג ִלּים ֶאת ָהֱאֶמת ַרק ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ָהַאֲחרוֹן.
ֶזהוּ ִמ ְשׁ ָפּט ַהפּוֶּא ְנָטה ֶשׁהוֵֹפְך ֶאת ַה ַמּ ְשָׁמעוּת ֶשׁל ֹכּל ַה ִסּפּוּר.
ַה ִסּפּוּר ַהֶזּה הוּא ַגּם «ְ ˜ÈÁƒ¿ˆÓוַגם »ִ ·eˆÚכּי הרשלה ָע ִני ְוָרֵעב וִּמ ֵכּיָון
ֶשַׁה ְבָּגִדים ֶשׁלּוֹ ְקרוִּעים ְוַנֲעָליו ְבּלוּיוֹתַ .ה ִסּפּוּר ַמְצִחיק ִכּי הרשלה ַמְצִליַח
חט ֵמֶהם ֲארוָּחה ְבִּחָנּם.
ְלַהְבִהיל ֶאת ַבֲּעֵלי ַה ִמְּסָעָדה ְוִלְס ֹ
הרשלה הוּא ֵסֶמל ַה ֵלּיָצן ַהְיּהוִּדיֶ ,שַׁהַחִיּים ֶשׁלּוֹ ַק ִשּׁים ֲאָבל הוּא צוֵֹחק
ֵמַה ָצּרוֹת ֶשׁלּוֹ .הרשלה ַהְיּהוִּדי ֶהָע ִני ְוֶהָחָכם ַמְצִליַח ְלַסֵדּר ֶאת ֻכּ ָלּם
וְּלַהְצִחיק ֶאת ַהסּוְֹבִבים אוֹתוֹ.
ַגּם ְבָּיֵמינוּ ַההוּמוֹר ַהְיּהוִּדי לֹא ֶנֱעַלם ,ווִּדי ָאֶלן בּניוּ-יוְֹרק הוּא ְבּנוֹ ַהֶנֱּאָמן
ֶשׁל הרשלה ֶשׁצּוֵֹחק ֵמַהֶחְסרוֹנוֹת ֶשׁלּוֹ וִּמ ֹכּל ַהְדָּבִרים ָהֲעצוִּבים ֶשׁקּוִֹרים
לוֶֹ .אְפ ָשׁר ַגּם ְלַה ְז ִכּיר ֶאת פופק ְבָּצְרַפת ְוַהְר ֵבּה ֲאֵחִרים ְבִּי ְשָׂרֵאל.
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הרשלה ָהָיה ָחָכםְ .וַהְר ֵבּה ִספּוִּרים ֵישׁ ַעל הרשלהֶ ,כֶּסף ,
ְלָמ ָשׁל לֹא ָהָיה ְבִּכיסוֹ ַאף ַפַּעםָ .עִני ָהָיה .וִּמי ֶשֵׁאין לוֹ ֶכֶּסף
 ֵאיְך יוַּכל ְלִהְס ַתֵּדּר? ֶבֱּאֶמת ָק ֶשׁהֲ .אָבל הרשלה ָתִּמיד ָיַדעְלִהְס ַתֵּדּרֲ .הֵרי ָאַמְרנוּ ֶשָׁהָיה ָחָכם.
ְמַס ְפִּרים ָעָליוַ ,על הרשלהֶ ,שׁיּוֹם ֶאָחד ִה ִגּיַע ָלִעיר ַה ְגּדוָֹלה,
וִּמ ֵכּיָון ֶשׁלֹּא ָאַכל ְשׁלוֹ ָשׁה ָיִמיםָ ,הָיה ָרֵעב ְמאוֹדֶ .כֶּסף לֹא
ָהָיה לוֹ ַאף ַלֲחִצי ֲארוָּחה.
ֶמה ָע ָשׂה ֶהָחָכם ֶשׁ ָלּנוּ? ִנְכַנס ְלִמְסָעָדה ַאַחתֶ ,שֵׁריחוֹת
טוִֹבים ֶשׁל ַתְּב ִשׁיִלים ָעלוּ ִמ ֶמָּנּהִ .בֵּקּשׁ ִמ ַבֲּעַלת ַה ִמְּסָעָדה,
ִא ָשּׁה ְשֵׁמָנה וְּמֻפ ֶטֶּמתֶ ,שׁ ַתּ ִגּישׁ לוֹ ֲארוַּחת ָצֳהַרִים.
ִהְס ַתּ ְכָּלה ָהִא ָשּׁה בהרשלהָ ,רֲאָתה ֶאת ְבָּגָדיו ַהְקּרוִּעים
ְוַנֲעָליו ַה ְבּלוּיוֹתְ ,ו ָשֲׁאָלהְ'' :וֶכֶסף ְל ַשׁ ֵלּם ְבַּעד ָהֲארוָּחה ֵישׁ
ְלָך?''
''ֵאין'' ָאַמר הרשלה.
''ִאם ָכְּך''ָ ,עְנָתה ָהִא ָשּׁה ,לֹא תּוַּכל ְלַק ֵבּל אֶֹכלֲ .אָבל תּוַּכל
שׁן ָשׁם ִאם ִתְּרֶצה''.
ְלִהְתַח ֵמּם ְלָך ְלַיד ַה ַתּנּוּרְ ,וַגם ִלי ֹ
ִהְתַי ֵשּׁב הרשלה ְלַיד ַה ַתּנּוּרְ ,וֵריַח ַה ַתְּב ִשׁיִלים עוֶֹלה ְבַּאפּוֹ.
הוֹיַ ,כּ ָמּה ָרֵעב ָהָיהָ .קם ְוִהְתַה ֵלְּך לוֹ ַבֶּחֶדרְ ,כּ ֶשׁהוּא אוֵֹמר
ְלַעְצמוִֹ'' :אם לֹא ִי ְתּנוּ ִלי ֶלֱאֹכל ֲ -אַא ֵלּץ ַלֲעשׂוֹת ַמה
ֶשַׁא ָבּא ֶשׁ ִלּי ָע ָשׂה!''
ָשְׁמָעה ַבֲּעַלת ַה ִמְּסָעָדהִ ,נְבֲהָלה ְוָקְרָאה ְלַבֲעָלהַּ ,אף הוּא
ָשֵׁמן וְּמֻפ ָטּם ָכּמוָֹה.
ָבּא ֶזה ְו ָשַׁמע ַאף הוּא ֶאת הרשלה ַה ְמַּד ֵבּר ֶאל ַעְצמוֹ:
''ִאם לֹא ִי ְתּנוּ ִלי ֶלֱאֹכל ֲ -אַא ֵלּץ ַלֲעשׂוֹת ַמה ֶשַׁא ָבּא ֶשׁ ִלּי
ָע ָשׂה!''

ִנְבַהל ַה ַבַּעל ְוָקָרא ְלִא ְשׁתּוָֹ .אז ִנ ְגּ ָשׁה ָהִא ָשּׁה ֶאל הרשלה
ְו ָשֲׁאָלה:
''ַמהַ ...מהַ ...מה ָע ָשׂה ַא ָבּא ֶשׁ ְלָּך? ַאְך הרשלה לֹא ָעָנה.
הוּא ַרק ִהְמ ִשׁיְך ְלִהְסתּוֵֹבב ַבֶּחֶדר ְולוַֹמר ְלַעְצמוֹ:
''ִאם לֹא ִי ְתּנוּ ִלי ֶלֱאֹכל ֲ -אַא ֵלּץ ַלֲעשׂוֹת ַמה ֶשַׁא ָבּא ֶשׁ ִלּי
ָע ָשׂה!''
ִמֲהרוּ ַה ַבַּעל ְוִא ְשׁתּוֹ ְוִה ִגּישׁוּ להרשלה ֲארוַּחת ָצֳהַרִיםָ :מָרק
וַּב ַשּׂר ְוַתפּוֵּחי ֲאָדָמה ְוַגם ֵתּה ְועוָּגה ְלִקנּוַּח .הרשלה ָאַכל
שׁן ְלַיד ַה ַתּנּוּר.
ְבֵּתָאבוֹןָ ,אַמר תּוָֹדה ָרָבה ְוִהְתכּוֵֹנן ִל ְשׁ ַכּב ִלי ֹ
ֲאָבל ָהִא ָשּׁה לֹא ָיְכָלה ְלִהְתַא ֵפּק:
''אוַּלי ֹתּאַמר ָלנוּ ְ ,בַּבָקּ ָשׁהַ ,מה ְבִּדיּוּק ָהָיה ַא ָבּא ֶשׁ ְלָּך
עוֹ ֶשׂה?''
''ַא ָבּא ֶשׁ ִלּי'' ָ -עָנה הרשלה ְ '' -כּ ֶשׁלֹּא ָנְתנוּ לוֹ ֶלֱאֹכל ָ -הָיה
שׁן ָרֵעב''.
הוֵֹלְך ִלי ֹ
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