לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה
הכל הודות הבגד

פעם אחת הגיע תלמיד חכם לעיר זרה .שם נודע לו
שבעיר גר איש עשיר והוא מכניס אורחים גדול.
רבים מעוברי אורח הבאים לעיר סרים לביתו  .הם נהנים מקבלת פנים יפה
וחמה בביתו של העשיר.
אותו חכם הגיע לבית העשיר לבוש בגדים קרועים ובלוים .
בעל הבית לא נהג בו כבוד ולא קבל אותו יפה ,לא הזמין אותו לשבת וגם לא
כבדו במאכל ובמשקה .נעלב החכם והלך כלעומת שבא.
למחרת שאל החכם בגדים נאים ,התלבש יפה והלך שוב לביתו של העשיר.
הפעם קבל אותו בעל הבית בכבוד גדול ,הושיבו לידו וכבדו במיני מטעמים.
החכם התישב על השטיח ודחף את המטעמים אל תוך הקפלים שבבגדיו.
" מה אתה עושה ?" תמה בעל הבית.
השיב החכם ":אתמול באתי לכאן לבוש בגדים קרועים ובלויים ולא הגשת לי
אפילו פרור לחם .היום זכיתי לשפע של מטעמים הודות לבגדי הנאים ,על כן
מכבד אני את הבגדים שהרי הודות להם זכיתי בכל הטוב שכבדת אותי".
הרכין בעל הבית את ראשו ובושה כסתה את פניו.
 .1קרא את הספור וחבר כל ביטוי לפירושו(.העזר בהקשר
כדי להבין)
עוברי אורח .

.באותו אופן שבא

סרים לביתו .

 .בזכות הבגדים
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בגדים בלויים .

 .באים לביתו

כלעומת שבא.

 .השאיל ממישהו בגד לעצמו

שאל בגדים .

 .אורחים ומבקרים

שפע של מטעמים .

 .בגדים ישנים ומשופשפים

הודות לבגדי .

 .הרבה מאכלים טובים

 .2ענה לשאלות:
א .למה החליט החכם לסור לבית העשיר ?
______________________________________________
_____________________________________________
ב .כיצד קבל העשיר את החכם בפעם הראשונה ולמה ?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
ג .כיצד קבל העשיר את החכם בפעם השניה ולמה ?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
ד .למה "האכיל" החכם את בגדיו ?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה
ה .מה דעתך על העשיר המכניס אורחים ?
______________________________________________
___________________________________________

 .3הקף בצבע אדום  11פעלים בתוך הסיפור.
 .4מתח קו מתחת ל 6שמות עצם בסיפור( .שם עצם הוא
מילה המצינת שם של דבר כמו לבוש,בית)...,
 .5הקף בצבע כחול  8שמות תואר (.שם תואר מתאר
משהו כמו יפה ,טעים)... ,
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