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מדינת ישראל
משרד החינוך



ילדים יקרים ואהובים. 

תארו לעצמכם, שיש בנק המזכה אתכם בכל בוקר בסכום של 86,400 ש"ח. 

היתרה אינה עוברת מיום ליום.

כל לילה, כל סכום שלא הוצאתם במשך היום – נמחק.

מה הייתם עושים? מוציאים כל שקל כמובן.

לכל אחד מאיתנו בנק שכזה.

שם הבנק: זמן.

בכל בוקר אנו מזוכים ב- 86,400 שניות שיהיו רק באותו היום! 

בכל לילה מה שלא נוצל לטובה, הולך לאיבוד והיתרה אינה עוברת ליום המחרת.

בכל יום נפתח החשבון מחדש ובלילה מה שנותר נמחק. 

אם לא השתמשת במה שהיה בחשבון – ההפסד כולו שלכם.

אי-אפשר לחזור אחורה. גם אי-אפשר למשוך כנגד המחר.

על מנת להבין מהו ערכה של שניה אחת – שאלו את האדם שניצל מתאונת דרכים...

ואנחנו כילדים מבינים יותר שעל מנת להבין מהו ערכה של אלפית שניה – שאלו את הספורטאי שזכה "רק" 

במדלית כסף.

כדאי מאוד להשקיע את זמנינו על מנת להשיג ממנו את הכי טוב.  

אני מבקש להודות ולהוקיר את הנהלת ה"תלמוד הישראלי" שנותן לנו כלי מדהים לנצל את הזמן בימי הקיץ. 

ישר כח וברכת קיץ טוב ובריא לכולנו

הרב איתיאל בר לוי, ראש האגף לתרבות יהודית

הורים וילדים, ידידי ולומדי התלמוד הישראלי!

נס גדול קרה לנו.

זכינו שיש לנו ארץ ומדינה לתפארת- עם נופים נהדרים, אנשים מקסימים, היסטוריה ייחודית, סיפורים 
מדהימים ועתיד מזהיר.

זו הארץ אשר עיני ה' אלוקינו בה, הארץ אותה הבטיח הקב"ה כבר לאברהם אבי האומה הראשון, הארץ אליה 
התפללו, חלמו, כמהו, ועלו יהודים מכל קצוות תבל במשך אלפי שנים.

נס גדול קרה לנו ואנו בני הדור שזוכה לחיות בארץ האהובה שלנו, לאכול מפריה ולשבוע מטובה, ולראות 
אותה בשגשוגה ופריחתה.

המפעל החינוכי של התלמוד הישראלי, בא לחבר בין העבר לעתיד, בין התלמוד לישראליות, ובין הורים 
לילדים, גאה ושמח להציג לכם בשיתוף האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך מיזם חינוכי חדש ומרתק- 

סדרת סרטים וחוברות לימוד- במגוון נושאים הקשורים הן לתלמוד ולערכי הנצח של עם ישראל, והן לחיים 
העכשוויים שלנו כאן ועכשיו.

אנו בטוחים שתמצאו עולם ערכי עשיר ומגוון , עניין והנאה הן בצפיה בסרטים והן בחוברות הללו- ובכך 
תעשירו את עולמכם, תתחזק זהוכתם היהודית והישראלית, ותוסיפו זמן איכות ערכי אישי ומשפחתי לחייכם.

מגוון תכנים, עלונים, וחומרי לימוד והעשרה חוויתיים נוספים ומרתקים מחכים לכם באתר התלמוד 
הישראלי- נשמח לראותכם גם שם.

בברכה

חיים פרייליכמן

יו"ר חבר הנאמנים

ענבל הלל

רכזת הפרויקט

מאיר יעקבסון

מייסד ועורך

אבי רט

מנהל חינוכי ועורך
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איזהו עשיר השמח בחלקואיזהו עשיר השמח בחלקו
לצפייה בסרטונים סרקו את הברקודיםלצפייה בסרטונים סרקו את הברקודים

חלק ג׳חלק ג׳חלק ב׳חלק ב׳חלק א׳חלק א׳
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מקורות
בתנ״ך

טֹוב ַפּת ֲחֵרָבה ְוַשְׁלָוה ָבּה ִמַבִּית ָמֵלא ִזְבֵחי ִריב.
)משלי י"ז, א'(

ֹאֵהב ֶכֶּסף ֹלא ִיְשַׂבּע ֶכֶּסף.
)קהלת ה', ט'(

ְמתּוָקה ְשַׁנת ָהעֵֹבד ִאם ְמַעט ְוִאם ַהְרֵבּה יֹאֵכל 
ְוַהָשָּׂבע ֶלָעִשׁיר ֵאיֶנּנּו ַמִנּיַח לֹו ִליׁשֹון.

)קהלת ה', י"א(

שאלות?
אילו צדדים שליליים מראים 
הפסוקים בחייו של העשיר?

מהם היתרונות של 
הסתפקות במועט?

מדוע אוהב כסף לא ישבע 
כסף? למה אנשים רוצים עוד 

ועוד כסף כל הזמן?

.2

.3

.1
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מקורות
בתלמוד

.1
.2

שאלות?

שאלות?

)תענית כ"ד-כ"ה(       

ָכּל ֶעֶרב ַשָׁבּת ָהְיָתה ִאְשּׁתֹו ֶשׁל ַר' ֲחִניָנא ֶבּן 

ּדֹוָסא ְרִגיָלה ְלַהִסּיק ַהַתּּנּור ְוֵהִטיָלה ּבֹו אּוד 

ָעֵשׁן, ִמּׁשּום ּבּוָשׁה )ֶׁשֹּלא ִיְראּו ֶׁשֵאין ָלּה ְּכלּום 

ֶלֱאפֹות(. ָהְיָתה ָלּה ְשֵׁכָנה ָרָעה, ָאְמָרה: ֲהֵרי יֹוַדַעת 

ֲאִני ֶשֵׁאין ָלֶהם ְוֹלא ְּכלּום – ֵאֵלְך ְוֶאְרֶאה ָכּל ָכְּך 

ַמהּו? ָהְלָכה ְוָטְפָחה ַעל ַהֶדֶּלת. ִנְתַבְּיָּשׁה ְוִנְכְנָסה 

ַלֶחֶדר. ַנֲעָשׂה ָלּה ֵנס ּוָמְצָאה ַהְשֵּׁכָנה ֶאת ַהַתּּנּור 

ָמֵלא ִכּיָכּרֹות ְוָהֲעֵרָבה ְמֵלָאה ִעיָסּה. ָאְמָרה ָלּה: 

ְפּלֹוִנית, ְפּלֹוִנית! ָהִביִאי ִמְרֶדּה, ֶשִׁפֵּתְּך ִנְתָחְרָכה. 

ָאְמָרה ָלּה: ַאף ֲאִני ִנְכַנְסִתּי ְלָכְך. ָאְמָרה לֹו ִאְשּׁתֹו 

ְלַר' ֲחִניָנא: ַעד ֵאיָמַתי ָאנּו ִמְצַטֲעִרים ְוהֹוְלִכים ָכּל 

ָכְּך? ָאַמר ָלּה: ּוָמה ַנֲעֶשׂה? ָאְמָרה לֹו: ַבֵּקּׁש 

ַרֲחִמים ֶשִׁיְּתּנּו ְלָך ָדָּבר ִמן ַהּטֹוָבה ַהְגּנּוָזה 

ַלַצִּדּיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ִהְתַפֵּלּל ְוָיְצָאה ְכִּמין ִפּיַסּת 

ָיד ְוָנְתָנה לֹו ֶרֶגל ַאַחת ֶשׁל ׁשּוְלַחן ָזָהב. ָרָאה 

ַבֲּחלֹומֹו, ֶשָׁכּל ַהַצִּדּיִקים אֹוְכִלים ַעל ׁשּוְלַחן 

ָזָהב ֶשׁל ָשֹׁלֹוש ַרְגַלִים ְוֵהם ַעל ׁשּוְלָחן ֶשׁל ְשֵׁתּי 

ַרְגַלִים. ָאַמר ָלּה: נֹוַח ָלְך ֶשָׁכּל ַהַצִּדּיִקים יֹאְכלּו ַעל 

שּוְלָחן ֶשׁל ָשֹׁלֹוש ַרְגַלִים, ְוָאנּו נֹאַכל ַעל ׁשּוְלָחן 

ֶשִׁנּיְטָּלה ַאַחת ֵמַרְגָליו? ָאְמָרה לֹו: ּוָמה ַנֲעֶשׂה? 

ִהְתַפֵּלּל ְוִיְטּלּוָה ִמְמָּך. ִהְתַפֵּלּל ּוְנָטלּוָה. 

מדוע סירב רבי חנינא לקבל עושר משמים . 	
בדרך נס?

מה אפשר ללמוד מכך על היחס בין העולם . 	
הזה לעולם הבא?

)כתובות ס"ב, ב'(

ִבּימֹות ַהחֹוֶרף ָהיּו ְיֵשִׁנים )ַרִּבי ֲעִקיָבא 

ְוָרֵחל( ְבַּמְתֵבּן, ָהָיה ְמַלֵקּט ֶתֶּבן ִמּתֹוְך 

ַשֲׂערֹוֶתיָה. ָאַמר ָלּה: ִאְלָמֵלי ָהָיה ְבָּיִדי ָהִייִתי 

נֹוֵתן ָלְך ְירּוָשַׁלִים ֶשׁל ָזָהב. ָבּא ֵאִלָיּהּו ְוִנְדָמה 

ָלֶהם ְכֶּבן ָאָדם ְוָקָרא ַעל ַהֶפַּתח ְוָאַמר ָלֶהם: 

ְתּנּו ִלי ְקָצת ֶתֶּבן, ֶשִׁאְשִׁתּי ָיְלָדה ְוֵאין ִלי ְבָּמה 

ְלַהְשִׁכּיָבּה. ָאַמר ַר' ֲעִקיָבא ְלִאְשּׁתֹו: ְרִאי ָאָדם 

ֶזה, ֶשֲׁאִפיּלּו ֶתֶּבן ֵאין לֹו.

כיצד עודד אליהו הנביא את עקיבא . 	
ורחל?

איך אפשר ללמוד מכאן לעודד את עצמנו . 	
להיות שמחים בחלקנו?

כיצד ההשוואה בין מצבנו למצבם של . 	
אחרים יכולה להשפיע עלינו לחיוב או 

לשלילה?

 )www.yeela.co.il יעלה ,Wikipedia(  כתר ירושלים של זהב- עיצוב מודרני
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שאלות?

)פסחים קי"ד, א'( 
אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן משמיה דר' יהודה בר' אילעי: אכול ָּבָצל ושב ַּבֵצל ולא תיכול 

אווזין ותרנגולין ויהא לבך רודף עליך.

למה התכוון ר' יהודה בר' אילעי? מדוע עדיף לאכול בצל מאשר אווזים ותרנגולים?. 	

מי שיכול לאכול מאכלים יקרים ללא מאמץ, האם עדיף גם לו לאכול מאכלים פשוטים?. 	

.3
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.4

שאלות?

)ישעיה ל"ב, י"ז(, )ילקוט שמעוני רות, תרז( 
ַמֲעֶׂשה ְּבָחִסיד ֶאָחד ֶׁשָּיַרד ִמְּנָכָסיו, ְוָהְיָתה ִאְׁשּתֹו ְּכֵׁשָרה, ְלסֹוף ַנֲעָׂשה ָׂשִכיר. ַּפַעם ַאַחת ָהָיה חֹוֵרׁש ַּבָּׂשֶדה. 

ָּפַגע ּבֹו ֵאִלָּיהּו, ָזכּור ַלּטֹוב, ִּבְדמּות ַעְרִבי ֶאָחד. ָאַמר לֹו: ֵיׁש ְלָך ֵׁשׁש ָׁשִנים טֹובֹות; ֵאיָמַתי ַאָּתה ְמַבֵּקׁש 

אֹוָתן – ַעְכָׁשו אֹו ְּבסֹוף ָיֶמיָך? ָאַמר לֹו: קֹוֵסם ַאָּתה, ֵאין ָמה ִלֵּתן ְלָך – ֶאָּלא ִהיָּפֵטר ֵמָעַלי ְּבָׁשלֹום. ָחַזר ֶאְצלֹו 

ַעד ָׁשלֹוש ְּפָעִמים. ְּבַפַעם ְׁשִליִׁשית ָאַמר לֹו: ֵאֵלְך ְוֶאָּמֵלְך ְּבִאְׁשִּתי. ָהַלְך ֵאֶצל ִאְׁשּתֹו ְוָאַמר ָלּה: ָּבא ֵאַלי ֶאָחד 

ְוִהְטִריַח אֹוִתי ַעד ָׁשלֹוש ְּפָעִמים, ְוָאַמר ִלי: "ֵיׁש ְלָך ֵׁשׁש ָׁשִנים טֹובֹות; ֵאיָמַתי ַאָּתה ְמַבֵּקׁש אֹוָתן – ַעְכָׁשו 

אֹו ְּבסֹוף ָיֶמיָך"? ָאַמר ָלּה: ּוָמה ַאְּת אֹוֶמֶרת? ָאְמָרה לֹו: ֵלְך ֱאמֹור לֹו: ָהֵבא אֹוָתן ַעְכָׁשיו. ָהַלְך ְוָאַמר לֹו: ֵלְך 

ָהֵבא אֹוָתן ַעְכָׁשיו, ָאַמר לֹו: ֵלְך ְלֵביְתָך, ְוֵאין ַאָּתה ַמִּגיַע ְלַׁשַער ֲחֵצְרָך ַעד ֶׁשִּתְרֶאה ְּבָרָכה ְּפרּוָסה ַּבַּבִית. ְוָהיּו 

יֹוְׁשִבים ָּבָניו ְלַחֵּפׂש ְּבָיָדם ֶּבָעָפר, ּוָמְצאּו ָממֹון ֶׁשִּיּזֹונּו ּבֹו ֵׁשש ָׁשִנים, ְוָקְראּו ְלִאיָּמם. ְוֹלא ִהִּגיַע ֶהָחִסיד ַלַּׁשַער 

ַעד ֶׁשָּיְצָאה ִאְׁשּתֹו ִלְקָראתֹו ּוִביְּׂשָרה אֹותֹו. ִמָּיד הֹוָדה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוָנָחה ַּדְעּתֹו ָעָליו. ֶמה ָעְׂשָתה 

ִאְׁשּתֹו ַהְּכֵׁשָרה? ָאְמָרה לֹו: ִמָּכל ָמקֹום ְּכָבר ָמַׁשְך ָעֵלינּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא חּוט ֶׁשל ֶחֶסד ְוָנַתן ָלנּו ְמזֹון ֵׁשש 

ָׁשִנים, ַנֲעסֹוק ִּבְגִמילּות ֲחָסִדים ָׁשִנים ַהָּללּו, ֶׁשָּמא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא מֹוִסיף ָלנּו ִמֶּׁשּלֹו. ְוֵכן ָעְׂשָתה. ָּכל ָמה 

ֶׁשָּנְתנּו ְּבָכל יֹום ָויֹום ָאְמָרה ִלְבָנּה ָקָטן: ְּכתֹוב ָּכל ָמה ֶׁשָאנּו נֹוְתִנים. ְוֵכן ָעָׂשה. ְלסֹוף ֵׁשש ָׁשִנים ָּבא ֵאִלָּיהּו, 

ָזכּור ַלּטֹוב, ָאַמר לֹו: ְּכָבר ִהִּגיָעה עֹוָנה ִליּטֹול ָמה ֶׁשָּנַתִּתי ְלָך. ָאַמר לֹו: ְּכֶׁשָּנַטְלִּתי ֹלא ָנַטְלִּתי ֶאָּלא ִמַּדַעת 

ִאְׁשִּתי, ַאף ְּכֶׁשֲאִני ַמֲחִזיר ֹלא ַאֲחִזיר ֶאָּלא ִמַּדַעת ִאְׁשִּתי. ָהַלְך ֶאְצָלּה, ָאַמר ָלּה: ְּכָבר ָּבא ַהָּזֵקן ִליּטֹול ֶאת ֶׁשּלֹו. 

ָאְמָרה לֹו: ֵלְך ֱאמֹור לֹו: ִאם ָמָצאָת ְּבֵני ָאָדם ֶנֱאָמִנים ִמֶּמּנּו ֵּתן ָלֶהם ִּפיְקדֹוְנָך. ָרָאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּדְבֵריֶהם 

ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ֶׁשָעׂשּו ְוהֹוִסיף ָלֶהם טֹוָבה ַעל טֹוָבה, ְלַקֵּים ָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום".

בזכות מה זכה אותו חסיד לעושר? מדוע לא רצה לקבל אותו בהתחלה?. 	

האם העושר גרם לחסיד ולאשתו להשתנות?. 	

מה אתם הייתם עושים אילו אליהו הנביא היה מציע לכם הצעה דומה?. 	

אילו הייתם זוכים בלוטו, איך זה היה משפיע על חייכם והתנהגותכם?. 4
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הדייג ודג הזהב / אלכסנדר פושקין
ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ָּגרּו ְּבִבְקָּתה ַּדָּלה, ַעל חֹופֹו ֶׁשל ָים, 
ַּדָּיג ָעִני ִעם ִאְׁשּתֹו ָהֲעִנָּיה. ּכֹל ּבֹוֶקר ָהָיה ַהַּדָּיג יֹוֵרד 
ֶאל חֹוף ַהָּים, ּפֹוֵרׁש ֶאת ָהֶרֶׁשת – ְוַנְפׁשֹו ְמַבֶּקֶׁשת:  
ָמה ָקִׁשים ֵהם ַחֵּיי ַהַּדָּיג; יֹום ָוַלְיָלה ַרק ִיְדַאג. ִמי ִיֵּתן 
ְוִיְזַרח ִלי יֹום ַחג ְוַאְצִליַח ָלדּוג סֹוף סֹוף ָּדג.  ְוֵהָּנה, 
יֹום ֶאָחד ִנְתַמְּלָאה ְּתִפיָּלתֹו ֶׁשל ַהַּדָּיג. ַּכֲאֶׁשר ֶהֱעָלה 
ָזָהב!   ַּדג  ָרָאה  ּתֹוָכּה,  ֶאל  ְוֵהִציץ  ָהֶרֶׁשת  ֶאת  ַהַּדָּיג 
ִּביֵּקׁש ַהַּדָּיג ָלַקַחת ֶאת ַּדג ַהָּזָהב ְלֵביתֹו, ַאְך ִּפְתאֹום 

ָּפַתח ַהָּדג ֶאת ִּפיו ְוָאַמר: 

ֲאָנא, ַּדָּיג טֹוב ֵעיַנִים, ַהְחֵזר ָנא אֹוִתי ֶאל ַהַּמִים. 

ִאם זֹאת ַּתֲעֶׂשה ְוַחְסְּדָך ְּתַגֶּלה – ּכֹל ֲאֶׁשר ְּתַבֵּקׁש – 
ָיַדע  ְוֹלא  ַהָּדג  ְלַבָּקָׁשתֹו ֶׁשל  ַהַּדָּיג  ִהְקִׁשיב  ֲאַמֵּלא! 
ָמה ַלֲעׂשֹות: ַּדג ָזָהב ִנְפָלא ָּכל ָּכְך! ֲחָבל ְלַוֵּתר ָעָליו. 
ַאְך ֵמַאַחר ֶׁשָהָיה ָאָדם טֹוב ֵלב, הֹוִציא ְלַבּסֹוף ֶאת 
ָּדָבר.  ִּביֵּקׁש  ְוֹלא  ַלַּמִים  ֶהֱחִזירֹו  ָהֶרֶׁשת,  ַהָּדג ִמּתֹוְך 
ּוְבֶפַתח ַהִּבְקָּתה ָיְׁשָבה ֵאֶׁשת ַהַּדָּיג ְוִחיְּכָתה ְלַבֲעָלּה, 

ִּכי ָיׁשּוב ִמן ַהָּים.  

ְוֵהָּנה הֹוִפיַע ַהַּדָּיג, ָהֶרֶׁשת ֵריָקה, ּוְבִפיו ַהִּסיּפּור: 

ַלַּמִים,  ִּכי ַאֲחִזירֹו  ָזָהב ֶהֱעֵליִתי, ַאְך הּוא ִּביֵּקׁש  ַּדג 
ּוָמה  ִמֶּמּנּו.  ֲאַבֵּקׁש  ֲאֶׁשר  ּכֹל  ְיַמֵּלא  ִּכי  ְוִהְבִטיַח 

ִּביַּקְׁשָּת ִמֶּמּנּו? 

ָּדָבר ֹלא ִּביַּקְׁשִּתי, ָאַמר ַהַּדָּיג. 

ְלִמְׁשַמע ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִנְתַמֵּלא ִלָּבּה ֶׁשל ָהִאיָּׁשה 
ְוִהיא ָקְרָאה: ֲאבֹוי, ֵאיֶזה ַּבַעל ָּתִמים. ִהְתּבֹוֵנן  ַזַעם 
ְוִתְרֶאה ֵאיְך ֲאַנְחנּו ָּגִרים – ְּבִבְקָּתה ֲעלּוָבה, ַהְּמֵלָאה 
ַעְכָּבִרים. ׁשּוב ַלָּים ֶוֱאמֹור ַלָּדג ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון: ִאְׁשִּתי 

ְמַבֶּקֶׁשת ָלגּור ְּבַאְרמֹון". 

ָמה... ִנְבַהל ַהַּדָּיג, ֲאָבל... 

ָהֵרם ַרְגֶליָך! ִציְּוָתה ָהִאיָּׁשה ַעל ַּבְעָלּה ְּבקֹול ְצָעָקה. 

ָמה ָיכֹול ָהָיה ַהַּדָּיג ַהִּמְסֵּכן ַלֲעׂשֹות? ִהְסּתֹוֵבב ְוָחַזר 
ֶאל ַהחֹוף. ִהִּגיַע ַלָּים ְוָקָרא ְּבקֹול: ַּדג ָזָהב, ָּדג ְּפָלִאים 

ֲאָנא ּבֹוָאה ֵאַלי, ְיִדיִדי ַהָּנִעים. 

ֹלא ָעַבר ֶרַגע ְוֵהָּנה ִנְרֶאה רֹאׁשֹו ֶׁשל ַהָּדג ֵמִציץ ִמן 
ַּדָּיג  ִהְנִני,  ַּפֲעמֹוִנים:  ְּבקֹול  ַהַּדָּיג  ֶאל  ּופֹוֶנה  ַהַּמִים 
ִּתְרֶצה  ִאם  ַהַּמִים.  ַעל  קֹוְלָך  ָׁשַמְעִּתי  ֵעיַנִים,  טֹוב 
ֲאִני  ֲאַמֵּלא.    – ְּתַבֵּקׁש  ֲאֶׁשר  ּכֹל  ַּגֵּלה:  ִלי   – ַמֶּׁשהּו 
ִהיא   – ִאְׁשִּתי  ֲאָבל  ַהַּדָּיג,  ָאַמר  ָּדָבר,  ְמַבֵּקׁש  ֵאיִני 
ּכֹוֶעֶסת ָעַלי ְורֹוַתַחת. אֹוִתי ְמָגֶרֶׁשת, ַהָּיָּמה ׁשֹוַלַחת. 
ֲאָנא ְסַלח ָלּה. ַאְך ְּבִפיָה ַּכֶּזה ִמין ִּפְזמֹון ִהיא ְמַבֶּקֶׁשת 

ָלגּור ְּב...ַאְרמֹון. 

ִנְׁשַמע  ְוַאַחר ָּכְך  ְּדִמָּמה ַעל ַהחֹוף  ֶרַגע ָקט ְׂשָרָרה 
ַּבָּקַׁשת  ַהַּדָּיג.  ְיִדיִדי  ְלָׁשלֹום,  ֵלְך  ַהָּדג:  ֶׁשל  קֹולֹו 
ִאְׁשְּתָך ִּתְתַמֵּלא ִּבְמֵהָרה! ָׁשב ַהַּדָּיג ְלֵביתֹו, ּוְלֶפַתע 
ַהִּבְקָּתה  ָעְמָדה  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום  ִּבְמקֹומֹו.  ֶנְעָצר 
ָהֲעלּוָבה ָרָאה ַאְרמֹון ַרב ְּפֵאר ְונֹוֵצץ ַּבֶּׁשֶמׁש, ּוְבֶפַתח 
ָהַאְרמֹון ָיְׁשָבה ִאְׁשּתֹו ְלבּוָׁשה ִׂשְמָלה ֲהדּוָרה. ּוְבֵכן, 

ַרְעָיִתי, ַהִאם ַעְכָׁשו ְמרּוָּצה ַאְּת? ָּפָנה ֵאֶליָה ַהַּדָּיג. 
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מה ההבדל בין הדייג לבין אשתו?. 	

האם קיימת אפשרות שלישית, . 	
שמאזנת בין הגישות השונות שלהם?

מה אתם הייתם עושים אילו מצאתם . 	
דג זהב כזה?

כיצד ממחיש הסיפור את דברי חז"ל . 4
"איזהו עשיר - השמח בחלקו"?

שאלות?

ְמרּוָּצה? ֹלא ָוֹלא! ִאם ִּביַּקְׁשָּת ַאְרמֹון – ְּבאֹוָתּה ַהַּדָּקה ַּגם 
ָיכֹוְלָּת ִלְדרֹוׁש ֶאת ַׁשְרִביט ַהַּמְלָּכה. ֵלְך ַלָּדג ּוַבֵּקׁש ֶׁשִּיֵּתן 

ִלי ַּגם ֶּכֶתר, ַׁשְרִביט ַמְלכּות, ְמָׁשְרִתים ְוכֹל ַהֶּיֶתר. 

ְוָעָלה ַעל  ְלָאחֹור  ַהַּדָּיג ַלֲעׂשֹות? ִהְסּתֹוֵבב  ָהָיה  ָיכֹול  ָמה 
ַהְּׁשִביל ַהּמֹוִליְך ֶאל ַהָּים. ָּבא ַהַּדָּיג ַלחֹוף, ִנְכָנס ַלָּים, ָעָלה 

ַעל ֶסַלע ְוָקָרא: ַּדג ָזָהב, ָּדג ְּפָלִאים, ֲאָנא, ּבֹוָאה ֵאַלי! 

ֹלא ָעַבר ֶרַגע ְוִהֵּנה ִנְרֶאה רֹאׁשֹו ֶׁשל ַהָּדג ֵמִציץ ֵמַעל ַהַּמִים. 
ְוַהַּדָּיג ָּפַתח ְוָאַמר ְּבקֹול, ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ּבּוָׁשה ּוְתִחיָּנה: ִאְׁשִּתי – 
ֲאָנא ְסַלח ָלּה... ֲאָבל ַּדְעָּתּה ִנְסַּתְּלָקה: ְמַבֶּקֶׁשת ִהיא ִלְהיֹות 

ְל – ַמ ְל ָּכ ה. 

ַאַחר ָּכְך ִנְׁשַמע קֹולֹו ֶׁשל ַּדג ַהָּזָהב: ָׁשַמְעִּתי, ֵהַבְנִּתי – ְוַאל 
ִּתְתַּפֵּלא: ַּבָּקַׁשת ִאְׁשְּתָך ִחיׁש ַמֵהר ִּתְתַמֵּלא. 

ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ָרָאה  ָלַאְרמֹון  ּוְבִהיָּכְנסֹו  ַּבְּׁשִביל,  ַהַּדָּיג  ֲעֵלּה 
יֹוֶׁשֶבת ַעל ִּכיֵּסא ַמְלכּות, ֶּכֶתר ְלרֹאָׁשּה ּוְמָׁשְרִתים ִמְּיִמיָנּה 

ּוִמְּׂשמֹאָלּה. 

ּוְבֵכן, ַרְעָיִתי, ַהִאם ַעְכָׁשיו ַאְּת ְמרּוָּצה? ָאַמר ָלּה ַהַּדָּיג. 

ַאְך ִאְׁשּתֹו ָעְנָתה ְּבקֹול ִנְרָּגז: 

ַעד ָמַתי ָּתרּוץ ָּכל ַּפַעם ְלַבֵּקׁש? ֵלְך, ְּתפֹוס ֶאת ַהָּדג, ָּתִׂשים 
אֹותֹו ַּבַּכד – ְוכֹל ָּדָבר ֶׁשְּנַבֵּקׁש – הּוא ַיֲעֶׂשה ִמָּיד!

ָהַלְך ַהַּדָּיג ִלְׂשַפת ַהָּים, ְּכמֹו ֶׁשִּציְּוָתה ִאְׁשּתֹו, ֲאָבל ַהָּדג ֹלא 
ָּבא ְּכָלל. ָּפׁשּוט ָצַלל ְוֶנְעַלם. 

ָחַזר ַהַּדָּיג ֶאל ֵּביתֹו ּוָמה ָרָאה? ִּבְמקֹום ַאְרמֹון – ַרק ַּבִית ַּדל 
ְוַגג ּדֹוֵלף. ַהּכֹל ְּכַבְּתִחיָּלה, ּוַבֶּפַתח עֹוֶמֶדת ִאְׁשּתֹו ַּבִּׂשְמָלה 

ְיָׁשָנה, ְוִהיא ּבֹוִכָּיה.
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מתוך מעשה בחכם ובתם / רבי נחמן מברסלב
ּוִמְנָהגֹו )ֶׁשל ַהָּתם( ָהָיה, ֶׁשָהָיה ָּתִמיד ְּבִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ְמאֹוד, ְוָהָיה ַרק ָמֵלא ִׂשְמָחה ָּתִמיד... ְוָהָיה אֹוֵמר ְלִאְׁשּתֹו: 

ִאְׁשִּתי, ֵּתן ִלי ֶלֱאכֹול! ְוָהְיָתה נֹוֶתֶנת לֹו ֲחִתיַכת ֶלֶחם ְוָאַכל. ַאַחר-ָּכְך ָהָיה אֹוֵמר: ֵּתן ִלי ָהרֹוֶטב ִעם ִקְטִנית! ְוָהְיָתה 

חֹוֶתֶכת לֹו עֹוד ֲחִתיַכת ֶלֶחם ְוָאַכל. ְוָהָיה ְמַׁשֵּבַח ְואֹוֵמר: ַּכָּמה ָיֶפה ְוטֹוב ְמאֹוד ָהרֹוֶטב ַהֶּזה! ְוֵכן ָהָיה ְמַצֶּוה ִלֵּתן לֹו 

ַהָּבָׂשר ּוְׁשָאר ַמֲאָכִלים טֹוִבים ַּכּיֹוֵצא ָבֶּזה, ּוְבַעד ָּכל ַמֲאָכל ּוַמֲאָכל ָהְיָתה נֹוֶתֶנת לֹו ֲחִתיַכת ֶלֶחם, ְוהּוא ָהָיה ִמְתַעֵּנג 

ְמאֹוד ִמֶּזה ְוִׁשיַּבח ְמאֹוד ֶאת אֹותֹו ַהַּמֲאָכל, ַּכָּמה הּוא ְמתּוָּקן ְוטֹוב, ְּכִאיּלּו ָהָיה אֹוֵכל אֹותֹו ַהַּמֲאָכל ַמָּמׁש, ּוֶבֱאֶמת 

ָהָיה ַמְרִּגיׁש ַּבֲאִכיָלתֹו ַהֶּלֶחם ַטַעם ָּכל ַמֲאָכל ּוַמֲאָכל ֶׁשָהָיה רֹוֶצה ֵמֲחַמת ְּתִמימּותֹו ְוִׂשְמָחתֹו ַהְּגדֹוָלה.

ְוֵכן ָהָיה ְמַצֶּוה: ִאְׁשִּתי, ֵּתן ִלי ֵׁשָכר ִלְׁשּתֹות! ְוָנְתָנה לֹו ַמִים, ְוָהָיה ְמַׁשֵּבַח: ַּכָּמה ָיֶפה ַהֵּׁשָכר ַהֶּזה! ֵּתן ִלי ְּדַבׁש! ְוָנְתָנה 

לֹו ַמִים, ְוָהָיה ְמַׁשֵּבַח ַּגם-ֵּכן ַּכַּנ”ל. ֵּתן ִלי ַיִין ְוכּו’ ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה! ְוָנְתָנה לֹו ַמִים, ְוָהָיה ִמְתַעֵּנג ּוְמַׁשֵּבַח אֹותֹו ַהַּמְׁשֶקה 

ְּכִאיּלּו הּוא ׁשֹוֶתה אֹוָתּה ַמָּמׁש.

ְּכֶׁשָהָיה ּגֹוֵמר ַהִּמְנָעל - ּוִמן ַהְּסָתם ָהָיה לֹו ָׁשלֹוׁש ְקָצוֹות, ִּכי ֹלא ָהָיה ָיכֹול ָהָאָּמנּות ִּבְׁשֵלמּות ַּכַּנ”ל - ָהָיה לֹוֵקַח 

ַהִּמְנָעל ְּבָידֹו ְוָהָיה ְמַׁשֵּבַח אֹותֹו ְמאֹוד, ְוָהָיה ִמְתַעֵּנג ְמאֹוד ִמֶּמּנּו ְוָהָיה אֹוֵמר: ִאְׁשִּתי ַּכָּמה ָיֶפה ְוִנְפָלא ַהִּמְנָעל ַהֶּזה! 

ַּכָּמה ָמתֹוק ַהִּמְנָעל ַהֶּזה! ַּכָּמה ִמְנָעל ֶׁשל ְּדַבׁש ְוצּוִקיר )סּוָּכר( ַהִּמְנָעל ַהֶּזה! ְוָהְיָתה ׁשֹוֶאֶלת אֹותֹו: ִאם-ֵּכן ִמְּפֵני ָמה 

ְׁשָאֵרי ַרְצָעִנים נֹוְטִלים ְׁשלֹוָׁשה ְזהּוִבים ְּבַעד זּוג ִמְנָעִלים, ְוַאָּתה לֹוֵקח ַרק ֲחִצי ָטאֶלער )ַהְינּו ָזהּוב ָוֵחִצי(? ֵהִׁשיב 

ָלּה: ַמה ִּלי ָּבֶזה? ֶזה ַמֲעֶׂשה ֶׁשּלֹו, ְוֶזה ַמֲעֶׂשה ֶׁשִּלי! ְועֹוד: ָלָּמה ָלנּו ְלַדֵּבר ֵמֲאֵחִרים? ֲהֹלא ַנְתִחיל ַלֲחׁשֹוב ַּכָּמה 

ְוַכָּמה ֲאִני ַמְרִויַח ְּבִמְנָעל ֶזה ִמָּיד ְלָיד: ָהעֹור הּוא ְּבָכְך, ַהֶּזֶפת ְוַהחּוִטים ְוכּו’ - ְּבָכְך, ּוְׁשָאֵרי ְּדָבִרים ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה-ְּבָכְך, 

ַלאְּפִקיס )ַהִּמיּלּוי ֶׁשֵּבין ָהעֹורֹות( - ְּבָכְך; ְוַעָּתה ֲאִני ַמְרִויַח ִמָּיד ְלָיד ֲעָׂשָרה ְּגדֹוִלים, ּוָמה ִאיְכַּפת ִלי ֶרַוח ָּכֶזה ִמָּיד 

ְלָיד?! ְוָהָיה ַרק ָמֵלא ִׂשְמָחה ְוֶחְדָוה ָּתִמיד.

כיצד הצליח התם להיות בשמחה תמיד למרות שחי בעוני?. 	

האם באמת אפשר ליהנות מלחם ומים כמו מכל המעדנים שבעולם?. 	

מה שאלה אשתו של התם, ומה השיב לה? איך רואים מכאן את . 	
השפעתה של השוואה לאחרים?

האם התם ואשתו דומים לדייג ואשתו מהסיפור "הדייג ודג הזהב"?. 4

שאלות?

אותיות "בשמחה" הן אותיות "מחשבה". 
האם יש קשר בין השתיים?

האם מחשבות מובילות לשמחה או 
להיפך?

חידת פירמידה
	. לא קר

	. מספר האצבעות

	. רגש מרומם

4. הרהור, תובנה

5. בית הכלא הצבאי

)תשובות: חם, חמש, שמחה, 
4מחשבה, המחבוש(

3

2

1

5

10



שאלות?

הדייג ואיש העסקים
 היה פעם דייג אחד שישב על הרציף בחוף עם חכה

 ודג דגים רבים במשך שעות. ראה אותו אחד החברים שלו
ושאל אותו מדוע הוא לא מתקדם וקונה רשת?

עונה לו הדייג:
- ואז מה?

תקנה עוד רשתות, תתפתח, תדוג עוד דגים.
- ואחרי זה?

משיב לו החבר: בכסף שתרוויח ממכירת הדגים תקנה ספינה משוכללת וחדשה.
- ומה זה ייתן לי?

שתוכל להרוויח באמצעותה עוד כסף ולקנות צי שלם של ספינות.
- ואז?

בכסף הזה תוכל להקים רשת של חנויות ולסחור בכל העולם.
- ואחרי זה מה יקרה?

מה זאת אומרת, אתה תוכל למכור את העסק שלך ולשבת כאן בנחת ולדוג דגים.
- וזה מה שאני עושה כעת, לא? ענה הדייג לחברו.

מי צודק, הדייג או איש העסקים?. 	

מה ההבדל בין בטלנות לבין הסתפקות במועט?. 	

האם באמת הבדל בין דייג עני לדייג עשיר? . 	
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מלאו בטבלה את
המשאלות שלכם.

האם משאלות ושאיפות מנוגדות לשמחה בחלקך?

האם מי ששמח בחלקו אין לו שאיפות יותר?

איפה עובר הגבול בין הסתפקות במועט לבין אדישות וקיבעון?

משאלה שאני 
מאחל לעצמי ואני 

יכול להגשים!

משאלה דמיונית 
שאני מאחל 

לעצמי
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פעילות!

רבי חנינא בן דוסא

רבי חנינא בן דוסא היה תנא בן הדור הראשון. בגמרא מופיעים עליו סיפורים רבים הקשורים 

לצדקותו, לעוני שבו חי ולניסים הרבים שנעשו לו. כך נאמר עליו: "בת קול יוצאת מהר חורב 

ואומרת: כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני דיו בקב חרובין מערב שבת לערב 

שבת". הוא ואשתו העמידו פנים שיש להם מה לאכול כדי לא לקבל צדקה ולהתבייש מאחרים. 

למרות עניותו, סירב לקבל עושר ניסי מן השמים כדי לא לפגום 

ועזר  חולים  ריפא  תפילותיו  באמצעות  הבא.  לעולם  בשכרו 

לאנשים. ידוע המקרה בו בתו שמה בטעות בנרות שבת חומץ 

במקום יין, ורבי חנינא אמר "מי שאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ 

וידלוק", ואכן הנרות דלקו עד מוצאי שבת. כמו כן מסופר כיצד 

אותן  והחליף  אותן במשך שנים  גידל  מצא תרנגולות שאבדו, 

בעיזים, עד שבאו בעליהן לקחת אותן. במסכת אבות מובאות 

אמרותיו: "כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, וכל 

"כל שרוח  חוכמתו מתקיימת",  אין  שחוכמתו מרובה ממעשיו, 

רוח  שאין  וכל  הימנו,  נוחה  המקום  רוח  הימנו,  נוחה  הבריות 

הבריות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו".

אישיות

זהו את המילים הבאות המורכבות מאותיות הנמצאות במילה "עשיר":

האם יש קשר בין אותן מילים לבין עשירות?

האם להיות עשיר זה טוב או רע? במה זה תלוי?

	. לא טוב

	. איש לא טוב

	. צליל חזק ולא נעים

4. עני

5. ֶזֶמר

6. צומח על הראש

7. פתח

8. הצלה, עזרה

9. פרפר לילה

0	. יישוב גדול

)תשובות: רע, רשע, רעש,  רש, שיר, 
שיער, שער, ישע, עש, עיר(

הכניסה לקבר רבי חנינא בן דוסא בכפר עראבה )Wikipedia, מפוכח(
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לפניכם רשימה של חפצים ודברים 
שונים. מחקו מתוכה את הדברים שלא 

היו קיימים לפני מאה שנה:

מטוסים

ספרים

נגני מוזיקה

טלוויזיה

מצלמות

מקררים חשמליים

רחפנים

חיסונים        

רכבות 

מחשבים      

בגדים

מכונות כביסה

מזגנים

טלפונים ניידים

עגלות

אינטרנט

תפוחי אדמה

מכוניות

האם אתם 

מרגישים שיש לכם 

הרבה או מעט?
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האם עכשיו אתם רואים את 
ההבדל בין מה שיש לנו לבין מה 

שהיה לדורות הקודמים?

איך זה גורם לכם להרגיש? 

על אילו מהדברים הללו 
הייתם מוכנים לוותר?
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"תלמוד ישראלי" 
 הינו פרויקט חינוכי, קהילתי וחברתי ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד

תוך חיזוק והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.

הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף היומי, עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, 
 דף פייסבוק פעיל, ערוץ youtube פעיל הכולל סרטונים, תוכניות קיץ, ועוד. 

מוקדי לימוד בקהילות ובתי ספר בכל הארץ ואף בעולם. 

תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות, מחברים עולמות. 

רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי?
להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר שיעור 

שבועי עם חומר איכותי?  יש לנו פתרון בשבילכם!

'התלמוד הישראלי'- סוגיות מהדף היומי בעברית פשוטה להבנה, 

שאפשר ללמוד עם הילדים. כל קהילה שתצטרף, תקבל את העלון 

השבועי עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח הבית!

לרישום סרקו את הקוד.

חפשו אותנו ביוטיוב ובפייסבוק - תלמוד ישראלי   
www.facebook.com/talmudisrael  |  www.talmudisraeli.co.il

סרטונים

ייחודיותחוברות 

הישראליעלוני התלמוד 

משימות
 

והפעלות

פרסים

והפתעות


