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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 ע ׂשה ֶ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 הבל ּויות, 

ושאלה: ''וכסף לשלם בעד הארוחה יש לך?''
''אין'' אמר הרשלה.

''אם כך'', ענתה האישה, לא תוכל לקבל אוכל. אבל תוכל להתחמם לך 
ליד התנ ּור, וגם לישון שם אם תרצה''.

התיישב הרשלה ליד התנור, וריח התבשילים עולה באפו. ה ֹוי, כמה רעב 
היה. קם והתהלך לו בחדר, כשהוא אומר לעצמו: ''אם לא יתנו לי 

לאכול - ֵאָאֵלץ לע ׂשות מה שאבא שלי עשה!''
שמעה בעלת המסעדה, ִ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:

''ָמה... ָמה... ֶ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 וב ׂשר 
ותפוחי אדמה וגם תה ועוגה ְלִקנ ּוַח. הרשלה אכל בֵתאב ֹון, אמר תודה 

ֵ ּפק: רבה והתכונן לשכב לישון ליד התנור. אבל האישה לא יכלה להתא
ֹתאַמר לנו , בבקשה, מה בדיוק היה אבא שלך עו ׂשה?'' ''אולי 

''אבא שלי'' - ענה הרשלה - ''כשלא נתנו לו לאכול - היה הולך ליש ֹון 
רעב''.

‚ÏÙ ‰„Ú



ֶ ׁשֶלה ָהָרֵעב ֶהְר

Sage, savant, intelligent חכם

Par exemple למשל

Sa poche כיסו : הכיס של ֹו

Pauvre עני

Se débrouiller להסתדר, הסתדר, הסתדרה

Affamé רעב

Moitié חצי

Repas ארוחה

Odeur ריח, ריחות

Mets , plats תבשילים

Gros, grosse שמן, שמנה

Obèse מפוטם, מפוטמת

Regarder, observer להסתכל, הסתכל, הסתכלה

Déchiré קרוע, קרועים

Usé בלוי

Se réchauffer להתחמם, התחמם, התחממה

Four, תנור

S'installer, s'asseoir להתיישב, התיישב, התיישבה

Son nez אפו : האף שלו

Déambuler להתהלך, התהלך, התהלכה

Etre obligé להאלץ , אאלץ

Prendre peur להבהל,  נבהל, נבהלה

Tourner להסתובב, הסתובב, הסתובבה

Se dépêcher למהר, מהרו

Dessert קינוח

Se préparer להתכונן, התכונן, התכוננה

S'empêcher להתאפק, התאפק, התאפקה
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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
ָ ּפה.  ֶ ׁשל ְיה ּוֵדי ִמְזָרח ֵאיר ֹו ְ ּלָפֵנינ ּו ה ּוא ִס ּפ ּור ֲעָמִמי ֵמַהפ ֹוְלְקל ֹור  ֶ ׁש ִ ּס ּפ ּור  ַה
ְ ּב ּפ ֹוִלין  ּוְבר ּוְסָיה ְיה ּוִדים  ֶ ׁשל ֱאֶמת. ָהי ּו  ַ ּגְרִעין  ֹ ּכל ִסְפר ּות ֲעָמִמית, ֵי ׁש  ְ ּכמ ֹו 
ָ ׁשל  ָ ּלא ָמ ְ ּכמ ֹו הרשלה. הרשלה ַעְצמ ֹו לֹא ָהָיה ְולֹא ִנְבָרא ֶא ִ ּיים  ּוְרֵעִבים  ֲעִנ
ֶ ׁשה ּוא ָיַדע  ֶ ׁשה ּוא ָהָיה ָעִני ְוא ֹוְמִרים  ֶ ׁשה ּוא ָהָיה ָחָכם,  ָהָיה. א ֹוְמִרים 

ֶ ּכֶסף. ֶ ׁש ּלֹא ָהָיה ל ֹו  ְ ּכ ַ ּגם  ַ ּתֵ ּדר  ְלִהְס
ָ ּב ּה ֶאת הרשלה. ִ ּציִגים  ִ ּס ּפ ּור ה ּוא ֵמֵעין ַהְקָ ּדָמה, ַמ ֶ ׁשל ַה  Ô…ÂL ‡ƒ̄‰» ˜Ï∆Á≈‰«

ֶ ׁשָהי ּו ַקָ ּיִמים ַעל  ִ ּס ּפ ּוִרים  ֶ ׁשה ּוא ֶאָחד ֵמַה ִ ּס ּפ ּור ַעְצמ ֹו,  ַ ּב »‰≈ÈƒM  ≈‰« ˜Ï∆Á  ּפ ֹוֵתַח 
ֶ ּכֶסף.  ְ ּבִלי  ְ ּבִמְסָעָדה  ֹכל  הרשלה. ֲאַנְחנ ּו ר ֹוִאים ֵאיְך הרשלה ַמְצִליַח ֶלֱא
ֹכל ִס ּפ ּור ֲעָמִמי, ח ֹוְזִרים ַעל ָהֶאֶלֶמְנִטים ַהֲח ׁש ּוִבים  ְ ּב ִ ּטי  ּוְכמ ֹו  ַהֶ ּקֶצב ִא
ָ ּפט ַהָ ּיִחיד  ְ ׁש ִ ּמ ֶ ּטְקְסט ַהֶ ּזה, ה ּוא ַה ַ ּב ְ ּפָעִמים. ָהֶאֶלֶמְנט ֶהָח ׁש ּוב  ָ ׁשל ֹו ׁש 
ֹכל ... ֵאָאֵלץ ַלֲע ׂש ֹות  ְ ּתנ ּו ִלי ֶלֱא ֶ ׁשל הרשלה : ''ִאם לֹא ִי ֶ ּפה  ֶ ׁש  ּׁש ֹוְמִעים ֵמַה
ִ ּמְסָעָדה,  ַ ּבֲעַלת ַה ִ ּכי הרשלה ַמְבִהיל ֶאת  ָ ׂשה''. נ ֹוַצר ֶמַתח  ִ ּלי ָע ֶ ׁש ָ ּבא  ֶ ׁשַא ַמה 
ְ ׁשִבים  ַ ּגם ַה ּק ֹוְרִאים ח ֹו ֶ  ּׁשה ּו ַרע.  ֶ ׂשה ַמ ֶ ׁשה ּוא ַיֲע ְ ׁשִבים  ַ ּבֲעָל ּה ח ֹו ַ ּגם ִהיא ְוַגם 

א ֹות ֹו ָ ּדָבר.
ַ ּמְחִליִטים ְלַהֲאִכיל ֶאת  ֶ ׁש ִ ּמְסָעָדה  ַ ּבֲעֵלי ַה » ÈL ƒÈÏƒM  ¿‰« ˜Ï∆Á≈a, ֲאַנְחנ ּו ר ֹוִאים ֶאת 
ֵ ּפר לֹא  ְ ּמַס ְ ּבֵחֶלק ֶזה, ַה ַ ּגם  ִ ׁשים ל ֹו ֲאר ּוָחה ְמֵלָאה.  ִ ּגי ָ ּפַחד  ּוַמ ֹרב  הרשלה ֵמ
ָ ּפט ָהַאֲחר ֹון.  ְ ׁש ִ ּמ ַ ּב ִ ּלים ֶאת ָהֱאֶמת ַרק  ְ ּת ׁש ּוָבה, ֲאַנְחנ ּו ְמַג ְמַמֵהר ָלֵתת ֶאת ַה

ִ ּס ּפ ּור. ֹ ּכל ַה ֶ ׁשל  ְ ׁשָמע ּות  ַ ּמ ֶ ׁשה ֹוֵפְך ֶאת ַה ָ ּפט ַה ּפ ּוֶאְנָטה  ְ ׁש ֶזה ּו ִמ
ֵ ּכיָון  ִ ּכי הרשלה ָעִני ְוָרֵעב  ּוִמ  ·e ̂ Ú» ְוַגם ˜ÈÁƒ¿̂Ó« ּגם ַ ִ ּס ּפ ּור ַהֶ ּזה ה ּוא  ַה
ִ ּכי הרשלה ַמְצִליַח  ִ ּס ּפ ּור ַמְצִחיק  ְ ּבל ּוי ֹות. ַה ֶ ׁש ּל ֹו ְקר ּוִעים ְוַנֲעָליו  ְ ּבָגִדים  ֶ ׁשַה

ְ ּבִחָ ּנם. ֹחט ֵמֶהם ֲאר ּוָחה  ִ ּמְסָעָדה ְוִלְס ַ ּבֲעֵלי ַה ְלַהְבִהיל ֶאת 
ִ  ּׁשים ֲאָבל ה ּוא צ ֹוֵחק  ֶ ׁש ּל ֹו ַק ִ ּיים  ֶ ׁשַהַח ְ ּיה ּוִדי,  ֵ ּליָצן ַה הרשלה ה ּוא ֵסֶמל ַה
ָ ּלם  ֻ ּכ ְ ּיה ּוִדי ֶהָעִני ְוֶהָחָכם ַמְצִליַח ְלַסֵ ּדר ֶאת  ֶ ׁש ּל ֹו. הרשלה ַה ָ ּצר ֹות  ֵמַה

 ּוְלַהְצִחיק ֶאת ַה ּס ֹוְבִבים א ֹות ֹו.
ְ ּבנ ֹו ַהֶ ּנֱאָמן  ְ ּיה ּוִדי לֹא ֶנֱעַלם, ו ּוִדי ָאֶלן  ּבני ּו-י ֹוְרק ה ּוא  ְ ּבָיֵמינ ּו ַהה ּומ ֹור ַה ַ ּגם 
ֶ ׁש ּק ֹוִרים  ְ ּדָבִרים ָהֲעצ ּוִבים  ֹ ּכל ַה ֶ ׁש ּל ֹו  ּוִמ ֶ ׁש ּצ ֹוֵחק ֵמַהֶחְסר ֹונ ֹות  ֶ ׁשל הרשלה 

ְ ׂשָרֵאל. ְ ּבִי ֵ ּבה ֲאֵחִרים  ְ ּבָצְרַפת ְוַהְר ִ ּכיר ֶאת פופק  ַ ּגם ְלַהְז ָ ׁשר  ל ֹו. ֶאְפ
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ֶ ּכֶסף ,  ֵ ּבה ִס ּפ ּוִרים ֵי ׁש ַעל הרשלה,  הרשלה ָהָיה ָחָכם. ְוַהְר
ֶ ּכֶסף  ֶ ׁשֵאין ל ֹו  ַ ּפַעם. ָעִני ָהָיה.  ּוִמי  ְ ּבִכיס ֹו ַאף  ָ ׁשל לֹא ָהָיה  ְלָמ
ָ ּתִמיד ָיַדע  ֶ ׁשה. ֲאָבל הרשלה  ֶ ּבֱאֶמת ָק ַ ּתֵ ּדר?  - ֵאיְך י ּוַכל ְלִהְס

ֶ ׁשָהָיה ָחָכם. ַ ּתֵ ּדר. ֲהֵרי ָאַמְרנ ּו  ְלִהְס
ְ ּגד ֹוָלה,  ִ ּגיַע ָלִעיר ַה ֶ ׁש ּי ֹום ֶאָחד ִה ְ ּפִרים ָעָליו, ַעל הרשלה,  ְמַס
ֶ ּכֶסף לֹא  ָ ׁשה ָיִמים, ָהָיה ָרֵעב ְמא ֹוד.  ְ ׁשל ֹו ֶ ׁש ּלֹא ָאַכל  ֵ ּכיָון   ּוִמ

ָהָיה ל ֹו ַאף ַלֲחִצי ֲאר ּוָחה.
ֶ ׁשֵריח ֹות  ֶ ׁשָ ּלנ ּו? ִנְכַנס ְלִמְסָעָדה ַאַחת,  ָ ׂשה ֶהָחָכם  ֶמה ָע
ִ ּמְסָעָדה,  ַ ּבֲעַלת ַה ִ ּבֵ ּק ׁש ִמ ֶ ּמָ ּנה.  ִ ׁשיִלים ָעל ּו ִמ ַ ּתְב ֶ ׁשל  ט ֹוִבים 

ִ ּגי ׁש ל ֹו ֲאר ּוַחת ָצֳהַרִים. ַ ּת ֶ ׁש ֶ ּטֶמת,  ְ ׁשֵמָנה  ּוְמֻפ ָ  ּׁשה  ִא
ְ ּקר ּוִעים  ְ ּבָגָדיו ַה ָ  ּׁשה בהרשלה, ָרֲאָתה ֶאת  ְ ּכָלה ָהִא ַ ּת ִהְס
ְ ּבַעד ָהֲאר ּוָחה ֵי ׁש  ַ ׁשֵ ּלם  ָ ׁשֲאָלה: ''ְוֶכֶסף ְל ְ ּבל ּוי ֹות, ְו ְוַנֲעָליו ַה

ְלָך?''
''ֵאין'' ָאַמר הרשלה.

ֹאֶכל. ֲאָבל  ּת ּוַכל  ֵ ּבל  ָ  ּׁשה, לֹא  ּת ּוַכל ְלַק ָ ּכְך'', ָעְנָתה ָהִא ''ִאם 
ִ ּתְרֶצה''. ָ ׁשם ִאם  ֹ ׁשן  ַ ּת ּנ ּור, ְוַגם ִלי ֵ ּמם ְלָך ְלַיד ַה ְלִהְתַח

ְ ּבַא ּפ ֹו.  ִ ׁשיִלים ע ֹוֶלה  ַ ּתְב ַ ּת ּנ ּור, ְוֵריַח ַה ֵ  ּׁשב הרשלה ְלַיד ַה ִהְתַי
ֶ ׁשה ּוא א ֹוֵמר  ְ ּכ ַ ּבֶחֶדר,  ֵ ּלְך ל ֹו  ָ ּמה ָרֵעב ָהָיה. ָקם ְוִהְתַה ַ ּכ ה ֹוי, 
ֵ ּלץ ַלֲע ׂש ֹות ַמה  ֹכל - ֲאַא ְ ּתנ ּו ִלי ֶלֱא ְלַעְצמ ֹו: ''ִאם לֹא ִי

ָ ׂשה!'' ִ ּלי ָע ֶ ׁש ָ ּבא  ֶ ׁשַא
ִ ּמְסָעָדה, ִנְבֲהָלה ְוָקְרָאה ְלַבֲעָל ּה, ַאף ה ּוא  ַ ּבֲעַלת ַה ָ ׁשְמָעה 

ָ ּכמ ֹוָה. ָ ּטם  ָ ׁשֵמן  ּוְמֻפ
ֵ ּבר ֶאל ַעְצמ ֹו: ְ ּמַד ָ ׁשַמע ַאף ה ּוא ֶאת הרשלה ַה ָ ּבא ֶזה ְו

ִ ּלי  ֶ ׁש ָ ּבא  ֶ ׁשַא ֵ ּלץ ַלֲע ׂש ֹות ַמה  ֹכל - ֲאַא ְ ּתנ ּו ִלי ֶלֱא ''ִאם לֹא ִי
ָ ׂשה!'' ָע



ָ  ּׁשה ֶאל הרשלה  ָ ׁשה ָהִא ְ ּג ְ ׁש ּת ֹו. ָאז ִנ ַ ּבַעל ְוָקָרא ְלִא ִנְבַהל ַה
ָ ׁשֲאָלה: ְו

ְ ּלָך? ַאְך הרשלה לֹא ָעָנה.  ֶ ׁש ָ ּבא  ָ ׂשה ַא ''ַמה... ַמה... ַמה ָע
ַ ּבֶחֶדר ְול ֹוַמר ְלַעְצמ ֹו:  ִ ׁשיְך ְלִהְס ּת ֹוֵבב  ה ּוא ַרק ִהְמ

ִ ּלי  ֶ ׁש ָ ּבא  ֶ ׁשַא ֵ ּלץ ַלֲע ׂש ֹות ַמה  ֹכל - ֲאַא ְ ּתנ ּו ִלי ֶלֱא ''ִאם לֹא ִי
ָ ׂשה!'' ָע

ִ ּגי ׁש ּו להרשלה ֲאר ּוַחת ָצֳהַרִים: ָמָרק  ְ ׁש ּת ֹו ְוִה ַ ּבַעל ְוִא ִמֲהר ּו ַה
ֵ ּתה ְוע ּוָגה ְלִק ּנ ּוַח. הרשלה ָאַכל  ַ  ּׂשר ְוַת ּפ ּוֵחי ֲאָדָמה ְוַגם   ּוַב
ַ ּת ּנ ּור.  ֹ ׁשן ְלַיד ַה ְ ׁשַ ּכב ִלי ְ ּבֵתָאב ֹון, ָאַמר  ּת ֹוָדה ָרָבה ְוִהְת ּכ ֹוֵנן ִל

ֵ ּפק: ָ  ּׁשה לֹא ָיְכָלה ְלִהְתַא ֲאָבל ָהִא
ְ ּלָך  ֶ ׁש ָ ּבא  ְ ּבִד ּי ּוק ָהָיה ַא ָ ׁשה, ַמה  ְ ּבַבָ ּק ֹ ּתאַמר ָלנ ּו ,  ''א ּוַלי 

ֶ ׂשה?'' ע ֹו
ֹכל - ָהָיה  ֶ ׁש ּלֹא ָנְתנ ּו ל ֹו ֶלֱא ְ ּכ ִ ּלי'' - ָעָנה הרשלה - '' ֶ ׁש ָ ּבא  ''ַא

ֹ ׁשן ָרֵעב''. ה ֹוֵלְך ִלי
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