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מתוך: סיפורים שאהבתי, יהודה אטלס, הוצאת שבא 1985 

מעשה בנַוָד אחד, שעשה ימים רבים בדרך והגיע לִכפר שכל תושביו היו 
ידועים כקמצנים. בכִיסו לא הייתה פרוטה והוא היה רעב וצמא, כי זה 

זמן רב שלא באה אל פיו ארוחה הגונה.

התדפק על דלת אחד הבתים כדי לבקש מעט אוכל להשיב את נפשו. 
אולם, את הדלת פתחה איכרה זעופת פנים, שהעיפה מבט בוחן בבגדיו 

הבלויים ובצרורו הדל והבינה מיד, כי זה לא יוכל לשלם לה עבור 
ארוחתו.

"רחמי עליי", פנה אליה, "אם לא אֹוכל דבר מה - אגווע כאן, לעינייך!"

"אין לי דבר בבית", ּכִיֲחשָה האיכרה, "כל האוכל אזל".
"אולי", ניסה האיש, "פרוסת לחם?"

"אף לא פירור!" פסקה האישה.
"אולי זנב דג מלוח?"

"אין זנב ואין דג. ַהְמזָוֶה ריק".
"אולי אגס, אולי מעט כרוב?"

"כל הּפֵרות והירקות אזלו", אמרה האיכרה בֵמצַח נְחּושָה, וכבר עמדה 
לְִטרֹוק בפניו את הדלת.

"אולי", אמר האיש, "יש ביֵָדך במקרה גרזן?"
"גרזן?" התעוררה סקרנותה, "ולשם מה לָך גרזן?"

"אילו היה בידך גרזן - גרזן ישן אפילו - כי אז הייתי מלמד אותך איך 
לבשל מרק גרזן. שַוִי ּבְנַפשֵך, מרק נפלא מגרזן ותּו לא! מאותו הגרזן ניתן 

לבשל מרקים הרבה".

"ומי שמע על מרק מגרזן?" שאלה האיכרה בחשדנות.
"חוכמה עִַתיַקת יֹוִמין היא", השיב, "שלמדתי מפי סבתי, מנוחתה עדן, 

פרק ראשון
קראו את הסיפור וענו על השאלות שבעמודים הבאים:
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שלמדה היא מפי סבתה. מרק כזה היה עולה ּבְשֶּכְבָר היָמים על שולחנות 
רוזנים ומלכים".

ָחשה האישה כיצד ּפִיָה מתמלא ריר וחשבה בלִּבה: אם יְלמד אותי נַוָד זה 
איך להתקין מרק מגרזן ישן, אוכל לחסוך בהוצאות ולֱֶאסוף ֵדי כסף כדי 
לקנות לי שמלה חדשה. פתחה את הדלת לפניו, הביאה מן המחסן גרזן 

ישן, ואמרה: "ֵהא לָך גרזן - לֵַמד אותי איך מבשלים ממנו מרק, כדי שנׂשבע 
שנינו". 

בחן האיש את הגרזן מכל צדדיו, הקיש עליו באצבע, קירב אותו לאפו, 
ואמר: "אהמ... גרזן משובח. ִמֶטבַע בריאתו נועד להתקנת מרק לֲאנִינִי טעם. 

ועתה, הביאי נא סיר גדול, מלא מים". 

הביאה האיכרה סיר ומים, וַהֵהלֶך ׁשָפַת אותו על גבי הכירה, רחץ את 
הגרזן היטב והטיל אותו לתוכו, כשהאישה בוחנת את כל מעשיו בעיניים 

משתאות. 

כשהחלו המים מבעבעים ביקש ַתְרוָד, בחש ובחש ואחר טעם מן המרק 
בקצה לשונו. "לא רע, לא רע", מצמץ בשפתיו, "לּו רק היו בביתך מעט שום 
ובצלים אחדים - היה המרק משביח עוד יותר. אבל אמרת שהְמזָוֶה ריק..." 

"אלך ואחפש", אמרה האיכרה. "אולי אמצא משהו".

כשהביאה לו שום ובצלים ֱהטילם למים, בחש שעה קלה, טעם שוב, ואמר: 
"נפלא, נפלא. אך אילו היו בידך עוד קישואים אחדים, וגזרים, ושניים-
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שלושה תפוחי אדמה - יהיה זה מרק שאפילו קיסרים אינם זוכים 
לשֶּכְמֹותֹו. אבל, אם אין - יהיה עלינו להסתפק במה שיש..." 

"נדמה לי", אמרה האיכרה, "שבמרתף נשארו עוד מעט מכל אלה. ארד 
ואביא".

ִמשֶהוטלו הירקות לסיר, החלו ֵאֵדי נִיחֹוַח להתפשט בחלל הבית. לאחר 
שטעם הטבח המופלא שוב מן המרק הביע צערו על שאין בבית מעט 

אפונים, ושעועית, ואטריות, ולאחר שגם אלה נמצאו "בדרך נס", הניע 
ראשו בצער על שאין בבית נְָתִחים אחדים של בשר מעושן, שהיו משביחים 

את טעמו של מרק הגרזן עד כדי כך שהיה מעורר אף את קנאת הֵאלים. 

אצה–רצה האישה מן המטבח אל הְמזָוֶה, הטריחה ַרגליה אף אל גינת 
היָָרק, הביאה לו גם מלח ופלפל וקֹוֶרט שמן מובחר, שנמצאו בדרך פלא 

בבית ה"ריק". ּבִעְּבְעּו ֵמי המרק, והאיש טועם ומוסיף, טועם ומתבל, 
טועם וְמצְַקצֵק בלשונו ומבקש עוד. 

כעבור שעה ארוכה ֵהסיר את הסיר מן הכירה, הוציא את הגרזן מתוכו 
וֱהִטילֹו לקרן זווית. "ועכשיו", אמר, כשהוא יוצק את המרק לשתי קערות 

עמוקות, "עכשיו המרק מושלם". 

טעמה האיכרה מן המרק - והנה לא בא ּכַּבֹושֶם ההוא.  
"מי יכול היה להאמין", מלמלה לעצמה בפה מלא, "שמגרזן אחד ישן 

ניתן להכין מרק מלכים כה משובח... ודרך אגב", הוסיפה, "בפינת המחסן 
ראיתי גם מחרשה ישנה. האם חושב אתה שתוכל להתקין ממנה צָלִי?"
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השאלות

הנַוָד דפק על דלת ביתה של האיכרה. מה הוא ביקש?  .1
 

מה הייתה תשובת האיכרה לנַוָד?   
 

כיצד הצליח הנַוָד לשכנע את האיכרה להכניס אותו לבֵיתה?  .2
הקיפו את התשובה הנכונה.  

הנַוָד אמר לה שהוא רעב וצמא. א.   
הנַוָד הבטיח ללמד אותה להכין מרק גרזן.  ב.   

הנַוָד התחייב לשלם לה עבור הארוחה. ג.   
הנַוָד סיפר לה שהוא ממשפחת רוזנים ומלכים. ב.   

סדרו את המשפטים הבאים לפי סדר ההתרחשות בסיפור.  .3

הנַוָד הרעב הגיע לכפר לבקש אוכל.   

האיכרה והנַוָד אכלו את המרק ונהנו.   

הנַוָד הצליח להכין מרק טעים.    

האיכרה הציעה לנַוָד להכין צלי ממחרשה.   

הנַוָד העני שוטט ימים רבים בדרכים.   

בסיפור כתוב:   .4
"ועכשיו", אמר, כשהוא יוצק את המרק לשתי קערות עמוקות, "עכשיו המרק   

מושלם".
כיצד הצליח הנַוָד להכין מרק מושלם מגרזן?  
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לפניכם משפטים ובהם מילים וביטויים מן הסיפור.  .5
התאימו לכל מילה מודגשת את הפירוש המתאים לה ממחסן המילים.  

     דוגמה: האיכרה אמרה לנַוָד שכל הּפֵרות אזלו. 

אדי ניחוח עלו מן הסיר והתפשטו בכל הבית.   
האיכרה כיחשה ואמרה לנַוָד שאין לה אוכל בבית.   

האיכרה פתחה את הדלת זעופת פנים.     

    מחסן מילים: ריחות נעימים, נגמרו, אוויר חם, רקובים, שכחה, שיקרה, כעוסה, מבוהלת 

ד: בחרו את התכונות המתאימות לנַוָ  .6
עקשן וחרוץ א.   
קמצן ועצלן ב.   
שקרן וטיפש ג.   

פיקח וערמומי ד.   

הביאו מן הסיפור מעשה המדגים את התכונות שבחרתם.  
 

 

איזה משפט מבין המשפטים האלה מלמד על השינוי בהתנהגות של האיכרה אל   .7
הנַוָד?

האיכרה הבינה מיד כי זה לא יוכל לשלם לה עבור ארוחתו. א.   
"ומי שמע על מרק מגרזן?" שאלה האיכרה בחשדנות. ב.   

אם ילמד אותי נַוָד זה איך להתקין מרק מגרזן ישן, אוכל לחסוך בהוצאות... ג.   
"כל הּפֵרות והירקות אזלו", אמרה האיכרה בֵמצַח נְחּושָה. ד.    

בסוף הסיפור האמינה האיכרה שבאמת אפשר להכין מרק מגרזן.  .8
הביאו דוגמה המוכיחה זאת מן הסיפור.  

 

נגמרו
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מה דעתכם על התנהגותה של האיכרה בסיפור? נמקו את   .9
תשובתכם.  

 
 

  

בשורה 45 כתוב:  .10
"במרתף נשארו עוד מעט מכל אלה ארד ואביא".  

איזו מילה יכולה להחליף את המילה אלה?  
הגרזנים א.   
הירקות ב.   

התבלינים ג.   
הקיסרים ד.   

בסיפור כתוב:   .11
הביאה לו גם מלח ופלפל וקֹוֶרט שמן מובחר, שנמצאו בדרך פלא בבית ה"ריק".  

המילה ריק מופיעה במירכאות כדי להדגיש ש:  
האיכרה חשבה שהבית ריק   •  

אין אוכל בבית  •  
הבית לא היה באמת ריק  •  

המילה ריק חשובה  •  

ּבִכְִתיבְַתכֶם ַהְקּפִידּו
על הניסּוח, עַל ִסיָמני 
הּפיסּוק, עַל ּכְִתיב נָכון

וְעַל ּכְַתב יָד ּבָרּור
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אזור הנגב
הנגב הוא אזור גאוגרפי הנמצא בחלק הדרומי של ארץ 

ישראל, וצורתו כצורת משולש. זהו חבל ארץ מדברי 
וצחיח ברובו, ּבְשֶל כמות הגשם המועטה היורדת בו. 
הנחלים בנגב הם ברובם "נחלי אכזב". במהלך הקיץ, 

וגם ברוב החורף, מים אינם זורמים בנחלים אלה כלל. 
עם זאת, כשיורד גשם חזק בכמות רבה מאוד עלולים 

המים בנחלים אלו לזרום במהירות רבה ולגרום 
לשיטפונות, ובמקרים רבים אף להציף כבישים.

בגלל אופיו המדברי של הנגב, בעלי החיים והצמחייה 
שבו צריכים להתאים את עצמם ולשרוד בתנאים 

קשים: מחסור במים, מחסור ּבְצֵל, מחסור במקורות 
מזון וכן הבדלי טמפרטורה גדולים בין היום ובין 

הלילה. בשל כך, הצמחייה בנגב דלילה ומפוזרת. לרוב, 
צבעי הצמחים הם אפור, חום וירקרק. אוכלוסיית 

בעלי החיים בנגב כוללת יונקים, כגון גמלים, יעלים 
ושפני סלע, הניזונים בעיקר מצמחים; עופות דורסים, 

כגון נשרים; וטורפים, כגון שועלים, תנים וזאבים.

כבר בתקופה קדומה פיתחו תושבי הנגב שיטות 
חקלאות המתאימות לאקלים מדברי, ועד היום
חלק מהתושבים מצליחים להתפרנס מחקלאות

פרק שני
קראו את הטקסטים וענו על השאלות שבעמודים הבאים:

בתנ"ך המילה נגב משמשת גם לציון כיוון 
דרום: "וַה' ָאַמר ֶאל–ַאבְָרם ַאֲחֵרי ִהּפֶָרד–

לֹוט ֵמעִמֹו ׂשָא נָא עֵינֶיָך ּוְרֵאה ִמן–ַהָמקֹום 
ֲאׁשֶר–ַאָתה ׁשָם צָפֹנָה וָנֶגְּבָה וֵָקְדָמה וָיָָמה"

)בראשית, פרק יג, פסוק יד(.

בזכות שיטות חדשניות.
מדינת ישראל מנסה לעודד התיישבות בנגב. כיום, רוב האוכלוסייה היהודית 
בנגב מתרכזת בערים הגדולות, כגון באר שבע ואילת, וכן בעיירות, בקיבוצים 

ובמושבים.

יש המפרשים את המילה נגב מלשון 
ניגוב, כלומר: ארץ "מנוגבת", יְבֵשָה, 
וזאת משום שאזור הנגב הוא צחיח 

ויבש ויורדים בו מעט גשמים  
)על פי: ויקימילון(. 

  ב
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מצפה רמון
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בן–גוריון בׂשְֵדה ּבֹוֵקר
דוד בן–גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, נולד 

בתרמ"ז, 1886 ונפטר בתשל"ד, 1973.
לאחר הקמת מדינת ישראל תמך דוד בן–גוריון בפיתוח הנגב, 

ואכן הוקמו בו יישובים רבים.

בתשי"ד, סוף 1953, לאחר כארבע שנים שבהן היה ראש הממשלה ושר הביטחון, 
התפטר מתפקידיו ועבר לגור בׂשְֵׂדה ּבֹוֵקר שבנגב. הוא האמין בעתידו של הנגב 

ורצה למשוך צעירים רבים להתיישב שם.

 

טיול אופניים בנגב

לאוהבי טבע מומלץ טיול אופניים 
בנגב בכל ליל ירח מלא. 

המסלול:
יציאה מאזור שְֵׂדה ּבֹוֵקר בשקיעה, 

וסיום בחצות הלילה. 

למעוניינים - ניתן לשכור 
אופניים וקסדה. 

המשתתפים יקבלו מפה וחוברת 
הסבר על המסלול.  

   מחיר למבוגר: 15 ש"ח 
   מחיר לילד: 8 ש"ח

טלפון לפרטים נוספים: 08-667854 

קטע מתוך מכתבו של בן–גוריון 
ׂשְֵׂדה ּבֹוֵקר ח' בשבט תשי"ד; 12.1.1954

יללדים בקיבוץ אפיקים

ברצון אעשה כרצונכם ואכתוב לכם סדר 
יומי הרגיל בׂשְֵׂדה ּבֹוֵקר. 

אנו קמים בשש בבוקר בערך, בשבע 
אוכלים במטבח המשותף ארוחת בוקר, 
שיש בו תמיד ביצה אחת מלול המשק. 

שאר המאכלים ברובם מובאים מהחוץ, 
כי רק באביב יש פה קצת ירקות מתוצרת 

המקום.

בעונה זו אני חורש השדות הנמצאים 
במורדי ההרים ושספגו מי גשמים. 

אני עובד בשדה רק ארבע שעות, שאר 
החברים עובדים כל היום. 

בצהריים אני שב הביתה, ושוב אוכלים 
במטבח המשותף. אחרי הצהריים אני 

קורא בספרים החביבים עליי, וכמעט כל 
הערב אני עסוק במתן תשובות למכתבים.
הרבה מכתבים באים מילדים, ולהם אני 

עונה ראשונה.

חברכם, דוד בן–גוריון 
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השאלות

הנגב מדברי וצחיח בגלל:  .1
צורתו המשולשת של האזור א.   

כמות קטנה של גשמים באזור ב.   
שיטפונות רבים באזור ג.   

נחלי האכזב באזור ד.   

כתבו שמות של שני יישובים בנגב המוזכרים בקטע "אזור הנגב" וגם מופיעים במפה.  .2

 .2    .1  

מה אפשר ללמוד ממכתבו של בן–גוריון לילדים בקיבוץ אפיקים על חיי המתיישבים   .3
בקיבוץ ׂשְֵׂדה ּבֹוֵקר שבנגב?

א.   

ב.   

באילו טקסטים מופיע מידע על ההתיישבות בנגב?  .4
ציינו את שמות הטקסטים.  

 .1  
 .2  

האם הייתם ממליצים לילדים לבקר בנגב? כתבו את   .5
החלטתכם ונמקו אותה על פי הקטעים שקראתם.  

  

השלימו את המשפטים:  .6
מהקטע "בן–גוריון בׂשְֵׂדה ּבֹוֵקר" אפשר ללמוד על בן–גוריון  

 

מהקטע "קטע ממכתבו של בן–גוריון" אפשר ללמוד על בן–גוריון   
 

ּבִכְִתיבְַתכֶם ַהְקּפִידּו
על הניסּוח, עַל ִסיָמני 
הּפיסּוק, עַל ּכְִתיב נָכון

וְעַל ּכְַתב יָד ּבָרּור
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הקושי

מחסור במזון

תיאור 

דוגמה:
בגוף הגמל ישנה דבשת שֶּבה הוא     

אוגר שומן.

שפני הסלע מסתתרים במשך היום   
במחילות ועם רדת הערב הם יוצאים

לחפש מזון. 

פרח בשם יְַחנּוק ַהִמְדּבָר צומח ליד  
גדות נחלים ומעיינות בנגב.

התאימו לכל תיאור את הקושי שאתו מתמודדים הצמחים ובעלי החיים בנגב.  .7

סמנו רק משפט אחד שבו מתאים לשבץ את המילה התיישבות.  .8
המורה מעודדת את  התלמידים בכיסאותיהם.  •  

הממשלה בישראל מעודדת  גם בגליל.  •  

בנגב יש  רבה של בעלי חיים וצמחייה.  •  

במגרש החנייה ראינו   של מכוניות חדשות.  •  

פירוש המילה אכזבה הוא: "תחושה של עצב ותסכול בעקבות תקוות שלא   .9
התגשמו". מדוע לדעתכם נקראים הנחלים בנגב נחלי אכזב?

 
 

איזה קטע מבין כל הטקסטים שקראתם עניין אתכם ביותר? נמקו את תשובתכם.   .10
 
 


