
 

 

תלמידים יקרים, בשליש האחרון למדנו בשיעורי מעו"ף סיפורים עממיים 

 ומאפייניהם. לפניכם סיפור עממי נוסף. קראו היטב וענו על השאלות. 

 מהו רווח יקר  )בבל( -סיפור עממי

מעשה בבן יחיד, שהוריו אהבוהו מאד, אולם אביו התאמץ לטעת בו מידות 

ואילו אימו הייתה מפנקת אותו ומרגילה אותו  של חריצות, תבונה ואומץ לב, 

לנוחות וחוסר מעש. כאשר בגר הנער וראה שחבריו עוסקים בפרנסות שונות,  

 פנה אל אביו וביקש שייתן לו כסף כדי להשקיעו במסחר.

אמר לו אביו: "בקשתך רצויה ויקרה בעיני, אולם אתן לך את מבוקשך רק 

 בעצמך.")שהרווחת( לאחר שתביא לי מטבע זהב שהשתכרת 

התחיל הבחור חושב מחשבות ומחפש דרכים להשתכר מטבע זהב. חסה 

האב את   )לקח( עליו אמו ונתנה לו. הלך הבן ונתנה לאביו. נטל)ריחמה( 

 עוד אחת."  )תרוויח( ואמר לבנו: "לך תשתכרמטבע הזהב, זרק אותה, 

ושוב חסה האם על בנה ונתנה לו מטבע זהב. הביא הבן את המטבע לאביו, 

 השליך גם אותה ואמר: "לך והשתכר עוד מטבע זהב." )הוא( אך הלה

כך חזר הדבר ונשנה פעמים רבות, עד שאזלו המטבעות של האם. אמרה 

ידי עוד כסף לתת לך, וכוונותיו של אביך האם לבנה: "צר לי, בני, אולם אין ב

נעלמו ממני. מי יודע כמה מטבעות זהב עוד יזרוק, עד אשר יסכים למלא את  

 בקשתך." 



יצא הבחור לשוק ועסק בסבלות, הרים משאות, כיתף סחורות, העביר סלים, 

הטעין חמורים, והשתכר פרוטה אחר פרוטה, עד שנצטברו למטבע זהב. אז 

לפניו חופן של מעות, מהוהות ושחוקות. לקח האב את  בא אל אביו ושם  

המעות ורצה לזרוק גם אותן. קפץ הבחור, תפסו בידו וצעק: "חלילה לך  

לזרוק! עמל רב השקעתי במעות אלו." קרנו פניו של האב ואמר בשמחה: 

כן הוא יקר בעיניך; - "עתה ידעתי כי אמנם עמלת כדי להשיג סכום זה, ועל

רכו של עמל, ושל רווח הבא מעמל, אני נותן לך את  וכיוון שכבר הכרת ע

הכסף הדרוש לך, ולבי סמוך ובטוח כי לא תבזבז אותו לריק, ותעשה בו 

 שימוש נכון ומועיל."

 מתוך: עדות מספרות בעריכת אברהם שטאל, עם עובד, תרבות וחינוך
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 עליכם להגיש את העבודה בתחילת שנה למורת מעו"ף.

 בהצלחה! 

מופיע בסיפור   המאפיין
 "? רווח יקר"
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