לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה
השועל והתיש
באחד הימים היה מסתובב השועל.
לפתע הוא החליק ונפל לתוך באר .זה לא כל כך נורא לפול לתוך באר ,אבל
לצאת ממנה זה כבר ספור לגמרי אחרָ .אזַר שועלנו את כל עָ ְרמַ ת השּועלים
שלו לְ טַ כֵּס עֵּ צָה ,אבל מוחו החריף לא הֶ עֱ לָ ה שום מֹוצָא.
כעבור שעה או שעתיים עבר סמוך לשפַ ת הבאר תַ יש צעיר בעל זקן מטופַ ח.
מיד כשהבחין בשועל ,פתח התיש ושאל " :הטובים המים לשתיה?"
"טובים ?" עשה את עצמו השועל הנעלב ",הרי אלה המים המשובחים ביותר
בכל המחוז  .הם טעימים אפילו יותר מקֹולהַ ,
מרעַ ננים יותר ממיץ תפוזים"...
השועל המשיך ודבר ,דבר  ,דבר והגזים ,כאילו המים היו לכל הפחות חלב של
עזים .התיש לא חשב פעמים ו"פלאף" – קפץ לתוך המים  .הוא שתה ושתה
,עד שה ְרוָה צמְ אֹונֹו ,ועתה בקש לשוב לדרכו .אולם מובן שהתיש לא יכול היה
לצאת בכוחות עצמו בלבד .
אמר השועל ":אם מימַ לָ א כבר שנינו כאן  ,בתחתית הבאר  ,מוטב שנעזר זה
בזה וביחד נוכל לצאת".
"הכיצד ?" שאל התיש .
" אני אטפס על גּבך " השיב השועל " ואחרי שאצא ,אמשוך גם אותך".
בתְ מימּותֹו הגדולה  ,הסכים התיש לתוכנית הפעולה .הוא זקף את גופו ,
התרומם על רגליו האחוריות ועל פי הבאר ,השעין את הקדמיות .הוא אפילו
מתח את קרניו ככל שהיה מסוגל ,כדי שבהן יוכל להַאחֵּ ז השועל  .השועל דלג
על גבו של התיש ,תפס בקרניו עוד קפיצה קטנה וכבר הוא בחוץ  ,על פני
האדמה .עתה הגיע תורו של השועל למשוך את התיש ,אבל שועלנו כבר היה
בדרכו לישיבה חשובה" .היי שועל"  ,קרא אחריו התיש  ",ומה אתי ?! עתה
הגיע תורָך למשוך אותי!"
"אני מצטער ,אבל אני ממהר "  ,אמר השועל "וחוץ מזה ,בפעם הבאה כדאי
שתחשוב פעמיים ,לפני שאתה קופץ לתוך באר של מים".
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השועל הסתלק והתיש נותר לבדו בתחתית הבאר  ,משַ ֵּנן לעצמו את מוסר
ההשכל:
מוטב לחשוב מראש לפני שעושים מעשה נמהָ ר ,אחרת הסוף עלול להיות מר.

 .1מה פירוש הביטוים ? העזר בהקשר
כדי למצא את התשובה:
 עָ ְרמָ ה:א .עַ רמה ב .תחבולה כדי לרמות ג .חבריו
 לטכס עצה:א .לחפש תחבולות ב .לעשות טכס ג .ליעץ
 סמוך:א .מסתמך

ג .קרוב

ב .באיזור

 הרוה את צמאונו:א .היה צמא

ב .היה שבע

ג .הפסיק להיות צמא

 ממילא:גַ .אבל

א .בין כה וכה ב .ממלא
 תמימות:א .הוא מת

ג .פשטנות ,תכונת התמים.

ב .חוכמה

 עתה:א .אתה והוא ב .עכשו

ג .למרות הכל.

משנן:
א .חוזר על האמירה ב .דופק בשיניים

ג .משתנה

נמהר:
א .חכם

ב .גדול

ג .נחפז  ,מהיר.

 .2תן שם אחר לסיפור:
_________________________________________
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 .3ענה על השאלות:
א .מיהם גיבורי הסיפור ?
____________________________________________
ב .כיצד שכנע השועל את התיש להכנס לבאר ?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
ג .כיצד רמה השועל את התיש ?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
ד .איזה מוסר השכל אפשר ללמוד מהסיפור ?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
.4סדר את המשפטאים לפי הרצף הנכון:
 השועל שכנע את התיש לקפוץ לבאר. השועל בקש מהתיש לעזור לו לצאת מהבאר והבטיח לו להוציאאותו אחר כך.
 שועל נפל לתוך באר. השועל ברח ולא עזר לתיש לצאת. התיש הבין שהשועל רמה אותו. השועל לא יכל לצאת מהבאר. -התיש עזר לשועל לצאת.
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