
הורים יקרים,

כמובן!  ועז,  פרה  תרנגולות,  אליו  מכניסים  עושים?  מה  ָאסֹון״.  ַמָּמׁש  ַהְּצפִיפּות  ַהַּקטֹן  ״ַּבַּביִת 

הסיפור המחורז והמשעשע מאת אפרים סידון מכיר לקוראים הצעירים את אחת הדוגמאות 

הידועות לפולקלור יהודי ומלמד את מקורו של הביטוי ״להוציא את העז״.

"איזהו עשיר? השמח בחלקו" )אבות ד, א(

הִאמרה מהִמשנה מלמדת כי עושרו של האדם נמדד ביכולתו לשמוח וליהנות ממה שיש לו. 

איננו. עצתו המפתיעה של הרבי  לנו רק כשהוא  אנו מעריכים את מה שיש  לעיתים קרובות 

בהערכה  שיעור חשוב  להבין  לבני המשפחה  עוזרת  לבית הקטן  ועז  פרה  להוסיף תרנגולות, 

ובהכרה של מה שיש להם.

פעילות בחיק המשפחה

ואת  העומס  את  ממחישים  בספר  האיורים 

ההמולה בבית. תוכלו לדפדף יחד ולחפש בכל עמוד 

אפשר  אתכם.  מצחיק  ומה  במקום  נמצא  אינו  מה 

הסיפור  בתחילת  הבית  של  התמונות  את  להשוות 

ואחרי שהוציאו ממנו את העז. מה דומה ומה שונה 

בין שתי התמונות?

רועש.  גם  אינו רק צפוף, הוא  הבית של שמעון 

קולות  הוסיפו  ולאט-לאט  טלוויזיה,  או  רדיו  הדליקו  ילדיכם.  עם  זאת  להדגים  אפשר 

מהסיפור: תוכלו לבקש מאחד לעשות קולות של פרה, מהאחר - קולות של תרנגולות, של עז... 

עד שבכלל לא יהיה אפשר לשמוע את מכשיר הרדיו או הטלוויזיה. הפסיקו את הקולות של 

החיות בבת אחת ותרגישו איך פתאום שקט בחדר.

רווחה  תחושת  יצירת  ופירושו  שלפנינו,  בסיפור  העז״  את  ״להוציא  הביטוי  של  מקורו 

בקלמר  או  בילקוט  האם  צפוף?  שלכם  הבית  האם  נחוץ.  שאינו  מדבר  היפטרות  באמצעות 

של ילדיכם יש ״עיזים״ שאינן נחוצות? נסו למצוא מה גורם לצפיפות - אולי מגירות מלאות 

צעצועים ישנים, בגדים או נעליים שכבר לא מתאימים? אפשר לעשות יחד סדר בבית ולתרום 

חפצים ישנים. איך מרגישים אחרי שמוציאים מהבית את ה״עיזים״? 

שמעון ואשתו פונים לרבי כדי לקבל עצה. אפשר לשוחח, למי אנחנו פונים כשאנו זקוקים 
לעצה? מי עוזר לנו לפתור בעיות? תוכלו לשתף, האם פעם גם אתם קיבלתם עצה בלתי 

צפויה, והיא הוכיחה את עצמה?

לשנות  בידינו האפשרות  אין  לעיתים  מבט.  בנקודת  שינוי  על  ילדיכם  עם  לשוחח  אפשר 

את המציאות, אך אנחנו יכולים לשנות את הדרך שבה אנו תופסים אותה. תוכלו לחשוב 

יחד על פעמים ששינוי בגישה הביא לתפיסה אחרת של 

המציאות, הרי ״איזהו עשיר? השמח בחלקו״. 

הומור והסיפור העממי 

בעיירה  שמתרחש  עממי  סיפור  הוא  בבית״  ״צפוף 

בהומור,  מועבר  הסיפור  של  פעם. המסר  של  היהודית 

ללא הטפת מוסר ישירה. הסיפור המשעשע על העז, כמו 

מעשיות הומוריסטיות אחרות במורשת היהודית, מזכיר 

לנו ששיעורים חשובים רבים בחיים אפשר ללמוד בחיוך!

Копию этих страниц на русском языке можно найти  
в русской части нашего сайта www.pjisrael.org.

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!




