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יום אחד יצא איכר לחפש עֵגֶל שהלך לאיבוד. עֶרב קודם חזרו הרועים בלעדיו, 
ובאותו לילה ִהְתחֹולְלָה סערה איומה.

הוא הלך לָעֵֶמק, חיפש על ַקְרָקעית הנהר, בין ְקנֵי–הסּוף, מאחורי הסלעים ובמים 
הגֹועֲשים.

הוא טיפס על ִמדרונות ההר הגבוה ועל הצּוקים הַסלְעִיִים שלו. הוא חיפש מאחורי 
סלע גדול, אולי העֵגֶל נְִדַחק שָם ּכְֵדי להסתתר ִמּפְנֵי הסערה. ובדיוק שם הוא נעצר. 
שם, על ִמשְָטח של סלע, הוא ראה מרֶאה יוצא–דופן. גוזָל של נשר שבַָקע מן הבֵיצה 

שלו לפני יום או יומיים, והּועַף מן הֵקן בעִקבות הסערה האיומה. 

הוא ֵהרים את הגוזל ועְִרֵסל אותו בשתי ידיו. הוא החליט לקחת אותו הביתה 
ולטּפֵל בו. 

כשהתקרב הביתה, הוא ראה את הילדים רצים לקראתו. 
"העֵגֶל חזר בעצמו!" הם צעקו.
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האיכר היה ְמרּוצֶה מאוד. הוא ֶהְרָאה את גוזַל הנשר למשפחתו, 
ואחר–כך ִהניח אותו בזהירות בַלּול בין התרנגולות והאפרוחים.

"הנשר הוא ֶמלך העופות," אמר, "אבל אנחנו צריכים לַאֵמן אותו 
להיות תרנגולת."
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וכך, חי לו הנשר בין התרנגולות ולמד את ַדרכֵיֶהן. ּכְכל שגדל, הוא ֵהֵחל לְֵהיָראות 
שונֶה לגמרי מכל תרנגולת שנראתה ֵאי–פעם.

יום אחד בא חבר לביקור. החבר ראה את הציפור בין התרנגולות וקרא:

"ֵהי! זו אינה תרנגולת. זה נשר!" 

ִחייֵך אליו האיכר ואמר: "וַַדאי שזו תרנגולת. ְרֵאה — היא הולכת כמו תרנגולת, היא 
אוכלת כמו תרנגולת, היא חושבת כמו תרנגולת. וַַדאי שזו תרנגולת."

אבל החבר לא ִהשְַתכְנֵעַ. "אני ַארֶאה לך שזה נשר," אמר.

ילֵדי האיכר עזרו לחבר שלו לתפוס את הציפור. היא הייתה ֵדי כבדה, אבל החבר 
של האיכר ֵהרים אותה ֵמעַל לראשו ואמר: "אתה אינָך תרנגולת ֶאלָא נשר. אתה 

אינָך שייך לאדמה ֶאלָא לשַָמיִם. עּוף, נשר, עּוף!"

הציפור פרשָה את כנפיה, הביטה ָסביב, ראתה את התרנגולות אוכלות, וקפצה אל 
הקרקע לחּפֵש אוכל יחד ִאָתן.

"אמרתי לך שזו תרנגולת," אמר האיכר, ופַָרץ בִצחוק רֹועֵם.
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ַהשְּכֵם בבוקר למחרת ֵהֵחלּו הכלבים של האיכר לנבוח. קול קורא נשמע מן 
החשֵיכה. האיכר רץ אל הדלת. זה היה שוב החבר שלו. "ֵתן לי עוד הזדמנות עם 

הציפור," הוא התחנן.

"אתה יודע מה השעה? יש עוד הרבה זמן עד שיַעֲלֶה השַַחר."

"בוא ִאתי. ָהבֵא את הציפור." 

בְחֹוֶסר התלהבות ֵהרים האיכר את הציפור, שֶיָשְנה שֵינה עמוקה בין התרנגולות. 
שני הגברים יצאו לדרך ונעלמו בחשֵיכה. 

"לאן אנחנו הולכים?" שאל האיכר בְיַשְנּונִיּות.

"ֶאל ההרים, לַמקום שבו מצאָת את הציפור."

"אבל למה בשעת לילה ְמגּוֶחכֶת כזאת?"

"ּכְֵדי שהנשר שלנו יִראה את זריחת השמש ֵמעַל להרים ויעוף בעִקבֹוֶתיָה אל 
השַָמיִם, לְשָם הוא שייך."

הם ירדו אל העֵֶמק וָחצּו את הנהר, החבר מוביל. "ִהזָדֵרז," הוא אמר, "ַאֶחֶרת יַעֲלֶה 
השַַחר לפני שנגיע."

אור ראשון ִהְתגַנֵב אל השַָמיִם כשֵהֵחלּו לטפס על ההר. העננים הקלים שבשַָמיִם 
היו וְרּוִדים בהתחלה, ואחר–כך ֵהֵחלּו לנַצנֵץ בְזוַהר מּוזְהב. ִמֵדי–פעם הייתה הדרך 

מסוכנת, נצֶמדת אל צֶלַע–ההר, חֹוצָה ַמדפֵי סלע צרים, מובילה אותם אל תוך 
בְקיעים חשוכים ובחזָרה החּוצה. לְבַסֹוף אמר: "זהו, עד כאן." הוא הביט ִמְמרֹוֵמי 

הצּוק לַמָטה וראה את הקרקע במרחק של מאות ֶמטרים מתחתיו. הם היו קרובים 
מאוד אל הּפִסגה.

בזהירות, ִהניח החבר את הציפור על ִמשְָטח של סלע, ִהפְנָה אותה כך שהביטה 
לכיוון מזרח וֵהֵחל לדבֵר אליה. האיכר צְִחֵקק: "היא מדברת רק בשְפַת התרנגולות."

אבל החבר המשיך לדבֵר, סיפר לציפור על השמש, כיצד היא נותנת חיים לעולם, 
וכיצד היא מֹושֶלֶת בׁשַָמיִם, נותנת אור לכל יום חדש. "ַהבֵט אל השמש, נשר. 

וכשהיא ַתעלֶה לשַָמיִם ַתעלֶה יחד ִאָתּה. ַאתה שייך לשַָמיִם, לא לאדמה." באותו רגע 
ִהפְצִיעּו קרני השמש הראשונות ֵמעַל להר ּולפֶתע הּוצַף כל היְקּום בְאור.
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השמש זרחה בְהֹוד וָהָדר. הציפור הגדולה פרשָה את כנפיה ּכְֵדי לְבֵָרך את השמש 
ולָחּוש את החום על נוצותיה. האיכר שתק. אמר החבר שלו: "אתה אינָך שייך 

לאדמה, ֶאלָא לשַָמיִם. עּוף, נשר, עּוף!" הוא נָסֹוג ָאחֹוָרה לעֵבֶר האיכר. הייתה ְדממה. 
ראשו של הנשר נִמַתח למעלה, כנפיו נִפרשו, רגליו נָטּו קדימה וצִיּפֹוְרנָיו נֶֶאְחזו 

בסלע.

אז בלי לנוע, כשהוא חש את התנועה של הרוח ּכְלַּפֵי ַמעְלה, שעֹוצְָמָתּה רבה יותר 
ִמזֹו של אדם או ציפור, נָָטה הנשר הַאדיר קדימה ונִסחף ַמעְלה–ַמעְלה, נעלם בְבֹוַהק 

השמש הזורחת. לעולם לא יִחיֶה עוד בין התרנגולות.
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עּוף, נשר, עּוף! השאלות 

מה רצה האיכר למצוא בתחילת הסיפור?  .1  

עֵגֶל א	

רועים ב	

צּוקים ַסלְעִיִים ג	

גוזָל של נשר ד	

היכן מצא האיכר את גוזַל הנשר?  .2  

בֵַקן שלו א	

על ַקְרָקעית הנהר ב	

על ִמשְָטח של סלע ג	

בין ְקנֵי–הסּוף ד	

מה בסיפור ַמרֶאה שהאיכר טיפל בגוזַל הנשר בזהירות?   .3  

הוא נשֹא את גוזַל הנשר בשתי ידיו. א	

הוא הביא את גוזַל הנשר אל משפחתו. ב	

הוא החזיר את גוזַל הנשר לֵַקן שלו. ג	

הוא חיפש את גוזַל הנשר על ַקְרָקעית הנהר. ד	
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מה עשה האיכר בגוזַל הנשר כשהביא אותו הביתה?  .4  

הוא לימד אותו לָעּוף. א	

הוא שִחרר אותו לחופשי. ב	

הוא אימן אותו להיות תרנגולת. ג	

הוא בנה לו ֵקן חדש. ד	

בִזמן הביקור הראשון של החבר, גוזַל הנשר התנהג כמו תרנגולת. ָהביאו   .5  
שתי דוגמאות הַמראות זאת.

.1 1
 

.2 1

כאשר החבר של האיכר פגש את הנשר בפעם הראשונה, כיצד הוא ניסה   .6  
לגרום לנשר לָעּוף? 

הוא ֵהרים אותו ֵמעַל לראשו. א	

הוא ִהניח אותו על הקרקע. ב	

הוא זרק אותו באוויר. ג	

הוא לקח אותו להרים. ד	
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ַהסבירו לְמה התּכַוֵון החבר של האיכר כשאמר לנשר:  .7   
"אתה אינָך שייך לאדמה ֶאלָא לשַָמיִם."

2

מדוע ּפַָרץ האיכר בִצחוק רֹועֵם בִזמן הביקור הראשון של החבר שלו?  .8  

הנשר היה כבד ִמּכְֵדי לָעּוף. א	

היה קשה ללכוד את הנשר. ב	

הנשר נראה שונֶה מהתרנגולות. ג	

הנשר הוכיח שהוא צָדק. ד	

מדוע לקח החבר של האיכר את הנשר להרים הגבוהים ּכְֵדי לגרום לו   .9  
לָעּוף? ּכִתבו שתי סיבות.

.1 1
 

.2 1
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ִמצאו וַהעתיקו מילים המתארות עד כמה השַָמיִם היו יפים עם שַַחר.  .10  

1

מדוע השמש הזורחת הייתה חשובה בסיפור?  .11  

היא עֹוְרָרה את הנְִטייָה הטבעית של הנשר לָעּוף. א	

היא מֹושֶלֶת בׁשַָמיִם. ב	

היא חיְממה את הנוצות של הנשר. ג	

היא ֵהִאירה את שבילֵי ההרים. ד	

אפשר ללמוד על הְתכּונֹות של ֲחבֵרֹו של האיכר מן הדברים שֶעשה.  .12  

ָתארו את הְתכּונֹות של החבר וָהביאו דוגמה לדבר שֶעשה הַמראה זאת.

2




