
 
 

  מודיעין' עירוני א/  התפוח אינו נופל רחוק מהעץ
 

 .חשבו על יותר מאפשרות אחת ?מי התפוח ומי העץ
 ?מה האתגר של העץ והתפוח לדעתכם? מתי זו יכולה להיות בעיה? בעיני מי זו ברכה

 
ּדּוׁש ּכוֹס א ַׁשל ַהקִּ א ַסבָּ  אסתר שקלים/  ַרבָּ

ַשַבת ָוה-ַבר בְּ  ִמצְּ

 ַאָבא ִלי ֶהֱעִניק

  ושַהִקד ּכֹוס ֶאת

 ,ַרָבא ַסָבא ֶשל

ָרָכה ִפיָאֶלה  * בְּ

ָרָהם' ר ֶשל ָזָדה  ַאבְּ  **ַחַכמְּ

ָתה  ֶשָהיְּ

 נֹוֵהר ָטהֹור ֶּכֶסף ֺּכָלה

ִמין  בֹוֵער אֹור ֹנַגה בְּ

ָעֶליהָ  ִטים וְּ  ִעּטּוִרים בֹולְּ

נֹוָרה ָדִוד ָמֵגן ָעה ַבת ומְּ  ָקִנים ִשבְּ

ֹזַהר ִהיִרי ָהָרִקיעַ  ּכְּ  .םַמזְּ

 

 ִקֵדש ַהַיִין ַעלַרָבא   ֻ ְֶּשַסָבאכ

נו מוֹ  ָפָניו ָקרְּ   ֵאש ֶשל ַלַהב ּכְּ

ֵפי ַמַשק ֲאֵכי ַּכנְּ יֹון ַמלְּ  ֶעלְּ

ָהָדר ָזקוף ִלָוהו  . ָגאֹוןוְּ  בְּ

 

ִתי ֶשּנֹוַלדְּ  ֲאִני וכְּ

כֹור ֶבן ָאִבי בְּ   לְּ

 ִמָסִבי הוא ִקֵבל

 :ַהִהיא ַהּכֹוס ֶאת

ֵשְך דֹורֹון ֶהמְּ  ַהשֹוֶשֶלת לְּ

ָיה אֹות ֶשֶרת ַלֺחלְּ ַשרְּ  .בְּ

נֹון ָאִבי ִהִּניָחה ֶּכֶרת ַבִמזְּ ַמזְּ  לְּ

ִתָיה וָמָצא ִנית ּכֹוס ִלשְּ , מֹוֶדרְּ
 .ַאֶחֶרת

 

ַשָבת ָוה-ַבר בְּ   ִמצְּ

  ַאָבא ִלי ֶהֱעִניק

 ַבָסלֹון ַהּכֹוס ֶאת

ָבה לוָמה ֶשָשכְּ נֹון ּכְּ  .ַבִמזְּ

 

  ַהָשִנים ַבֲאַבק ַהָמֵגן ָדָהה

 ַהָקִנים ָּכהו, ָדַעְך ַהֶּכֶסף

ַרק  לֹוֶחֶשת ַגֶחֶלת ִמין, ָבָרק ֶשל ִזיק וְּ

 .                                                   ָלֶגֶשת ִלי קֹוֵרא, ֵמַהּכֹוסִנַבט 

 

אֹותוֹ  ִתי ַהֹּנַגה ולְּ ַספְּ  ֺּכִלי ִנכְּ

ׂשף ָהֵאש ֹזַהר תאֶ  ִמי ַלחְּ ַעצְּ  .בְּ

ִתי ָסָבא  ַהּכֹוס ָנַטלְּ  ִעִמיוְּ

ַרַחש ָנַפִים וְּ ִני לֹוֵחש ּכְּ ָאזְּ  : בְּ

ֺכלו ַהִשִשי יֹום"  ַהָשַמִים ַויְּ

ַכל ת ִמָּכל… ֱאֹלִקים ַויְּ ַלאכְּ  "…וֹ מְּ

 ַוֲאִני

ִת  ֶאת ַלאכְּ  ימְּ

ִתי ַרק  ַחלְּ   .ִהתְּ

 

יָאֶלה *  " ִּ ָרכָ  פ  בשפה  –"  הב ְּ
כוס : "יהודית -הפרסית
כינוי לגביע , " הברכה
 .הקידוש

שם משפחה  –" חכמזדה**"
יהודי שמשמעותו  –פרסי 

 "בן הרב "

 

סמנו את התיאורים של 
מה קורה לכוס . הגביע

 ?מבית לבית

מה ההבדל באופן 
המסירה של הגביע מדור 

 ?לדור

אפשר גם סמנו בצבע 
אחד את השימור של 

ובצבע אחר את הגביע 
החידוש שעובר מדור 

 לדור

שערו מדוע בוחר כל דור 
 ?לבצע את השינוי

מה הרגיש האבא כלפי 
 ?המתנה שהוא קיבל

ממי מרגיש הנין שהגביע 
 ?הגיע אליו

נסו להמשיך עוד בית 
מה יהיה . בשיר

 ?בהמשך

 ו"תשס, אביב-תל, ביתן-זמורה-כנרת , שרקיה ,אסתר שקלים :תוךמ

 



 

 אחד למקום הולך היה, ישראל על לבוא מתרגשת שפורענות רואה טוב-שם בעל שראלי' ר כשהיה

 היתה והגזירה, מתרחש היה ונס, אחת תפילה אומר, אש מדליק היה שם. נפשו עם ומתיחד ביער

 .מתבטלת

 הולך היה, ישראל על רחמים לבקש צריך, ממזריטש המגיד, בער דוב' ר תלמידו כשהיה, זמן לאחר

 עדיין אבל, האש את מדליקים כיצד יודע איני, אוזנך הטה, עולם של ריבונו: ואומר ביער מקום לאותו

 .מתרחש היה והנס התפילה את לומר אני יכול

 יודע איני: ואומר היער אל, עמו את להציל כדי, הוא אף הולך מססוב לייב משה' ר היה זמן ולאחר

 די שיהא וצריך, המקום את למצוא יכול ניא אבל, התפילה את יודע איני, האש את מדליקים כיצד

 .הנס היה מתרחש שוב: בכך היה ודי. בכך

, ידיו כפות בין נתון ראשו, בכורסתו היה יושב. הגזירה את לבטל ן'מרוז ישראל' ר של זמנו והגיע

 יכול איני אף, התפילה את יודע איני, האש את להדליק יכול איני: "הוא ברוך הקדוש עם ומשיח

 ".בכך די שיהיה צריך. זה סיפור לספר אלא יודע איני. ביער המקום תא למצוא

 .בכך היה ודי

 

 :י עגנון מוסיף"והסופר ש

 .ם בדורות הקודמיםקיוהסיפור שסיפר הדור האחרון פעם את פעולתו לא פחות ממעשי הצדי

 

 ?כמה דורות עובר הסיפור

 ?למה ההבד. בכל דור תפקיד המעשה של הרב או מטרתו מתואר אחרת

 ?במה דומה העברת חפץ להעברת מסר מילולי -בכל הדורות היה כח לדיבור

 ?או ממנהיג  למונהגיו לקשר בין הורה לילד, במה דומה המעבר ממורה לתלמיד

 ?האם התוספת של שי עגנון מקבילה לבית האחרון בשיר

 

 ?התפוח אינו נופל העץ: האם השיר והסיפור מחזקים את המסר מן הפתגם

 


