לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה
מעשה במֹוכר ביצים –

אגדה בגדדית

מעשה באיכר שהיה עיסּוקֹו לצאת אל הכפרים לקנֹות מן האיכרים ביצים
ּותרנגֹולים ,להביָאם העירה ּולמכרם בשּוק ברוח מּועט .העבֹודה היתה קשה.
ויהי היֹום והּוא נֹושא על ראשֹו סל גדֹול שהיּו בֹו מאֹות ביצים ,ועל כתפיו נשא
שתי אגּודֹות של שלֹוש תרנגֹולֹות כל ַאחת  .בעֹודֹו מהלְך  ,חשב מחשבֹות בלבֹו.
"הנה יש לי בסלי מאֹות ביצים ּושש תרנגֹולֹות על כתפי .כשאגיע לעיר ֹ,לא אלְך
לשּוק למכרם כרגיל  ,אלא אֹוליְך הכל לביתי ואֹושיב את התרנגֹולֹות על הביצים.
וָאז יהיה מכל ביצה אפרֹוח וכעבֹור עשרה ימים יהיּו בידי אלף אפרֹוחים מאלף
הביצים שבידי .האפרֹוחים האלה כשיגדלּו יתחילּו להטיל ביצים אלף ביֹום אחד
ּומכל ביצה שּוב יצא אפרֹוח .בתֹוְך זמן קצר יהיּו לי מאתיים אלף תרנגֹולֹות.
אמכֹור כל תרנגֹולת במחיר דינר כסף לפחֹות .אפתח עסק חדש ואהיה עשיר
מאֹוד וַאמשיְך עד שכעבֹור שלֹוש שנים בערך יהיּו בידי חצי מיליֹון לירֹות זהבָ .אז
אקנה לי ַארמֹון ואהיה כה עשיר עד כי עשירי עירי יחשבּו כאין ּוכאפס לעּומתי.
כשיגיע יֹום ההּולדת של המלְך ,אהיה בראש המשלחת המּוזמנת אל בית
המלְך.
חשב האיש כיצד ישתחוה לפני המלְך  ,כֹופף חצי גּופֹו העליֹון קדימה בתנּועת
כריעה עמּוקה ּ,ובאֹותֹו רגע נשמט הסל מראשֹו ונפל לתֹוְך בֹור שבצד הדרְך. .
כל הביצים נשברּו .יחד עמן נפלּו התרנגֹולֹות לָארץ .חלקן נפצעּו וחלקן ברחּו.
התעֹורר לפתע האיש ממחשבֹותיו ורָאה שֹלא נשַאר בידֹו כלּוםֹ .לא ביציםֹ ,לא
תרנגֹולֹותֹ ,לא כסף וֹלא ַארמֹון .אין לֹו אלא ביצים שבּורֹות ותרנגֹולֹות פצּועֹות.
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לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה
טיםֵבֵרֵצֵףֵהֵנֵכוֵן:
 .1סדֵרֵאֵתֵהֵמֵשפֵ ֵ
 התרנגֹולֹות ידגרּו ּומהביצים יבקעּו אפרֹוחים. הּוא יהיה מאֹוד עשיר. איכר הלְך לשּוק עם תרנגֹולֹות ּוביצים. המלְך יזמין אֹותֹו לארמֹון. האפרֹוחים יגדלּו לתרנגֹולֹות  ,ויהיּו לֹו אלפי תרנגֹולים. האיכר נשַאר פשּוט ועני. הּוא ישתחוה למלְך ככה.... הּוא חשב שהּוא יֹושיב את התרנגֹולֹות על הביצים. -כשהשתחווה האיכר ,נפלּו כל הביצים ּוברחּו כל התרנגֹולֹות.

 .2עֵנֵהֵעֵלֵהֵשֵאֵלוֵת:
א .במה התפרנס האיכר ?
______________________________________________
______________________________________________
ב .מה היתה התֹוכנית של האיכר כדי להתעשר ?
______________________________________________
______________________________________________
ג .למה התֹוכנית שלֹו ֹלא הצליחה ?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה
ֵם.
ֵש
ייתֵרוֵצֵהֵשֵֵיתג
 .3כֵתוֵבֵעֵלֵחֵלוֵםֵשֵהֵ ֵ
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
האם אתה חֹושב שאתה יכֹול להגשים אֹותֹו ? מה עליָך לעשֹות בשביל
זה ?
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
ֵתֵ.קֵרֵאֵ
ֵריֵחֵיו
ֵלֵגו
ֵתֵש
טיםֵבֵהֵםֵמוֵפֵיעֵיםֵשֵמו
 .4לֵפֵנֵיךֵֵמֵשֵפֵ ֵ
הקֵשֵר)
ֵֵ
ֵרֵב
ֵז
ֵע
ֵת(ֵ.ה
ֵר
ֵוֵג
אֵתֵהֵמֵשֵפֵט ֵוסֵמֵןֵאֵתֵשֵםֵהֵחֵיֵהֵהֵב
 האבא של העיר סֹוחב על גבֹו משאֹות כבדים .אֹומרים שהּוא טיפשַאבל זה ֹלא נכֹון .מי ָאביו ?
א .כלב

ב .ג'ירפה

ג .חמֹור

 גֹוזזים את הצמר שעל גב אמֹו של הטלה ּוממנֹו סֹורגים סודרים .מיאמֹו של הטלה ?
א .החתּולה

ב .הכבשה

ג .העז

 אני כפיר ואבא שלי הּוא מלְך החיֹות .איְך קֹוראים לֹו ?א .פיל

ב .אריה

ג .נשר

 אני אפרֹוח .בקעתי מהביצה לַאחר שאמי דגרה עלי .מי אמי ?א .תרנגֹולת

ב .תרנגֹול

ג .ברווז

 אני סיח ּוכשאגדל ַארכיב ילדים על גבי וַאדהר .מי ַאבי ?א .עז

ב .ברדלס

ג .סּוס
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