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 האיכר והאופה
 
 

אופה אחד בכפר קטן נהג לקנות משכנו האיכר את החמאה שהיה זקוק לה 

 לאפיה.

ביום מן הימים התחיל לחשוד שגושי החמאה האמורים לשקול קילו אחד ,לא 

 ממש שוקלים קילו שלם ,אלא פחות.

התחיל האופה לנהל מעקב: מידי יום שקל את גוש החמאה ורשם את התוצאה, 

ואכן הסתבר לו כי תמיד שקל הגוש פחות מקילו אחד. רגז האופה מאוד על 

 ששכנו גונב אותו והחליט לתבוע אותו לדין. 

 בשעת המשפט השופט שאל את האיכר: 

 אני מניח שיש לך משקל שעליו אתה שוקל את החמאה, הלא כן? -

 לא, כבודו, אין לי משקל ענה האיכר. -

 כיצד, אם כן ,אתה יודע את משקל החמאה שאתה מוכר לאופה? -

 אני יכול להסביר בקלות, אדוני השופט, ענה האיכר: -

יש לי מין מאזני משקולות כאלה: בצד אחד שמים משקולות במשקל ידוע  -

 ובצד השני אני שם את החמאה שתאזן את זה.

ה, אני תמיד משתמש כמישקולות בכיכר לחם של קילו      במקרה של האופ       

 אחד שאני קונה ממנו באותו יום, ושם לו חמאה במשקל בדיוק כמשקל הלחם.

 

 

 תן שם לסיפור. .1
 

 

 .ענה על השאלות:2

 
 למה חשד האופה באיכר ? .א

______________________________________________

_____________________________________________ 

 

 כיצד שקל האיכר את החמאה ? .ב

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D
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________________________________________ 

 
 מי היה הרמאי בסיפור ? הסבר כיצד הוא רימה. .ג

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 .סדר את המשפטים לפי הרצף הנכון:3

 

האיכר הסביר לשופט שהוא שוקל את גוש החמאה לפי משקלו של  -

 הלחם.

 ן.האופה תבע את האיכר לדי -

 בסופו של דבר התברר שהרמאי היה האופה ולא האיכר. -

 האופה חשד באיכר שגוש החמאה אינו שוקל קילו אלה פחות. -

 האופה קנה מהאיכר קילו חמאה בכל יום. -
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