
 
 

 

 מעשה מעני אחד שהיה מתפרנס מטיט  -סיפורי מעשיות 

ָעִני ֶאָחד ֶשָהָיה ִמתְּ  ֵנס ִמִטיט ַמֲעֶשה בְּ  ַפרְּ

ָרם   ֶשָהָיה חֹוֵפר ִטיט ּומֹוכְּ

אד  יֹו הֹון ַרב מְּ ֶשָחַפר ָמָצא ֶאֶבן טֹוב ֶשָהָיה ָשוְּ  ַפַעם ַאַחת כְּ

יֹו לא ָיַדע ַכָמה ָשוְּ  וְּ

ָיּה ָשוְּ סֹוֵחר ֶשֶיֱאמֹוד אֹוָתּה בְּ ָהַלְך לְּ  וְּ

ִדיָנה ָאדָ  ֶזה ַהמְּ ָעָנה לֹו ַהּסֹוֵחר ֶשֵאין בְּ ויֹווְּ ַשֵלם ָשוְּ  ם ֶשיּוַכל לְּ

 ִכי הּוא ָשֶוה הֹון ַרב

לּוָכה  ִעיר ַהמְּ דֹון לְּ לֹונְּ ִכיָרָתּה לְּ ָצִריְך ִליַסע ֲעבּור מְּ  וְּ

לא ָהָיה לֹו ֶכֶסף ִליַסע  אּוָלם הּוא ָהָיה ָעִני וְּ

כּושֹו ַהַדל ָהַלְך ּוָמַכר ֶאת רְּ  וְּ

דָ  ַבִית ֶלֱאסֹוף נְּ ָהַלְך ִמַבִית לְּ  בֹות וְּ

ִפיק לֹו ִליַסע ַעד ַהָים  ַעד ֶשִהסְּ

 

 

 

 

 

 

 

 : 1עצירה 

 איזה ביטוי? מה יצר בי רזוננס? ?מה נגע בי עד כהא. 

 עומק : על מה מדובר פה?  תבאינטואיצייב. 
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ִפיָנה  ָרָצה ַלֲעלֹות ַעל ַהּסְּ  וְּ

ִפיק ָמעֹות   אּוָלם לא ָהיּו לֹו ַמסְּ

ָהַלְך  ָגִלית וְּ ָאה לֹו ַהַמרְּ ֶהרְּ ַהַקאִפיַטאן וְּ  לְּ

ֶשָרָאה ַהַקאִפיַטאן ֶאת ָהֶאֶבן   כְּ

ָכבֹוד ָגדֹול  ִפיָנה בְּ חֹו ַעל ַהּסְּ ָלקְּ  ֵהִבין ֶשָאָדם ָעִשיר הּוא וְּ

ֵריָגה ָהִראשֹוָנה  יּוָחד ִמַמדְּ ָנַתן לֹו ֶחֶדר מְּ  וְּ

ֶאָחד ֵמהַ  ִסֵדר לֹו ָכל ַהַתֲענּוִגים כְּ דֹוִלים וְּ ִגיִדים ַהגְּ  נְּ

 ֵמַהֶחֶדר ֶשלֹו ָהָיה לֹו ֲחלֹון ֶשָפָנה ַלָים

ָגִלית שֹו ִעם ַהַמרְּ ַשֵמַח ַנפְּ ַעֵלס ּומְּ הּוא ָהָיה ָתִמיד ִמתְּ  וְּ

ַתֲעֵשַע ִעָמּה  ֵעת ָהֲאִכיָלה ָהָיה ִמשְּ ַרט בְּ  ּוִבפְּ

ָחַבת ַהֵלב טֹוָבה  ַהרְּ ָחה וְּ  ִכי ַהִשמְּ

פּואָ  ָנֵקל ּורְּ ַעֵכל ַהַמֲאָכל בְּ  ה ֶשִיתְּ

ֵגלֹו ֶהרְּ ֶשָיַשב ֶלֱאכֹול כְּ  ַפַעם ַאַחת כְּ

ַעֵלס ָבּה  ִהתְּ ִביל לְּ ָחן ִבשְּ לְּ ָתה מּוַנַחת ַעל ַהשֻּׁ ָגִלית ָהיְּ ַהַמרְּ  וְּ

ַדם   ּוֵמרֹוב ֲעֵיפּותֹו ִנרְּ

ַהֵפירּו ָלַקח ֶאת ַהַמָפה וְּ ָשֵרת וְּ ָגִלית ֵביָנַתִים ָבא ַהמְּ  ִרים ֶשָעֶליָה ִעם ַהַמרְּ

ָגִלית   ִכי לא ָיַדע ֶשֵיש ָעֶליָה ַמרְּ

ִליְך ַהכל ַלָים ִהשְּ  וְּ

ֵהִבין ָכל ֶזה ָנתֹו וְּ ֶשֵהִקיץ ִמשְּ  כְּ

תֹו ַעט ֶשָיָצא ִמַדעְּ ִכמְּ  ָהָיה לֹו ַצַער ָגדֹול וְּ

 ִכי ַמה ַיֲעֶשה ַעָתה

ִסיָעהֲהֵרי  ִחיר ַהנְּ ַעד מְּ ָלן ֶשַיֲהרֹוג אֹותֹו בְּ  ַהַקִפיַטאן הּוא ַגזְּ

 

 

 

 

 

 

 : 2תחנה 

 בעצימת עיניים לשים לב לתמונות שמושכות את תשומת ליבי  שיב שובלהקא. 

 ב. מה הייתי עושה במקום העני?

 

 

 

 



 
 

 

 

ִאלּו לא ֵאַרע ָדָבר מֹו ָשֵמַח כְּ  ַעל ֵכן ָעָשה ֶאת ַעצְּ

ַדֵבר ִעמֹו  רֹו לְּ ַחדְּ ָכל יֹום ָבא לְּ ִהֵנה ַהַקִפיַטאן ָהָיה בְּ  וְּ

אּוָמה  ִחין ַעל ָפָניו מְּ ֶשָבא ֵאָליו ַהַקִפיַטאן לא ִהבְּ  ּוכְּ

מֹו ָשֵמַח ַעד ֶשלא ִהִכיר בֹו שּום ִשינּוי   ִכי הּוא ָעָשה ֶאת ַעצְּ

ָך ָאָדם ָחָכם ִויַשר ֵלבָאַמר לֹו ַהַקִפיַטאן ֲהלא ֲאִני רֹוֶאה שֶ   ִהנְּ

דֹון לֹונְּ ָרה בְּ מֹוכְּ בּוָאה ּולְּ ֵבה תְּ נֹות ַהרְּ צֹוִני ִלקְּ ֵכן ִברְּ  ּובְּ

ֵבה ִויַח ַהרְּ ַהרְּ  ּוָבֶזה אּוַכל לְּ

בּוָאה ִנַית ַהתְּ ִתי ֶאת ַהֶכֶסף ִלקְּ רּו ֶשֲאִני ָגַנבְּ  אּוָלם ֲאִני ָיֵרא ֶשָמא יאמְּ

ֶיה ָנא   ָך ַעל ֵכן ִיהְּ ַין ַעל ִשמְּ  ַהִקנְּ

כּום ַרב  ָך ֲעבּור ֶזה סְּ  ַוֲאִני ֲאַשֵלם לְּ

ָעֹשּו ֵכן  ֵעיֵני ֶהָעִני וְּ הּוַטב ַהָדָבר בְּ  וְּ

דֹון ֵמת ַהַקִפיַטאן לֹונְּ ֶשָבאּו לְּ ִהֵנה כְּ  וְּ

ַאר ַהכל ֵאֶצל ֶזה ֶהָעִני  ִנשְּ  וְּ

כ ַלִים ֵמֶערְּ בּוָאה ֵכֶפל ִכפְּ ָהָיה ֵעֶרְך ַהתְּ ָגִלית. וְּ  ֹו ֶשל ַהַמרְּ

ֶשִּסֵים ַרֵבנּו ַז"ל ֶאת ַהִּספּור ָאַמר   כְּ

ָאָיה ֶשֶנֱאַבד ִמֶמנּו.  ָהא רְּ ָתה ֶשלֹו, וְּ ָגִלית לא ָהיְּ  ַהַמרְּ

לֹו.  ַאר ֶאצְּ ָאָיה ֶשִנשְּ ָהא רְּ ָתה ֶשלֹו וְּ בּוָאה ֵכן ָהיְּ  ַהתְּ

 

 

 

 

 

 

  :3עצירה 

 מה ר' נחמן אומר לי? 

 י את זה? למה חלמת

 למה עכשיו?

 

 

 

 


