
ת ב ָּ ַׁ  יֹוֵסף מֹוִקיר ש 

 רכזת תקשוב ומחנכת, מיטל גואטה



ּוִבְקֵצה ָהִעיר ָגר  , ָהֹיה ָהָיה ָבִעיר ַאַחת ִאיׁש ָעִׁשיר ְמאֹוד
 .ָדָבר ֹלא ָהָיה ְלאֹותֹו ִאיׁש. ִאיׁש ָעִני ְבַבִית ָקָטן

ָלם    "יֹוֵסף מֹוִקיר ַׁשַבת"ָקְראּו לֹו כֻּ



ָבח, ָכל ַהָשבּוַע ָאְכלּו ְבֵני ַהַבִית ֶלֶחם ָיֵבׁש   ,  ְוַרק ִלְכבֹוד ַׁשָבת ָהָיה קֹונה העני ָבָשר ְמׁשֻּ
 . ַיִין ּוְׁשָאר ִמַטֲעֵמי ַׁשָבת, ָדג ָגדֹול

ָשִרים ָהיּו הּוא ּוְבֵני ִמְׁשַפְחּתֹו ְבַׁשָבת,ָעִני ְוֶאְביֹון ָהָיה ָכל ַהָשבּועַ   . ַאְך ְשֵמִחים ּוְמאֻּ

ָלם  , ּוְבֶׁשל ַהָכבֹוד ָהַרב ֶׁשָהָיה נֹוֵתן ַלַשָבת   "יֹוֵסף מֹוִקיר ַׁשַבת"ָקְראּו לֹו כֻּ



 .  ַליְָלה ֶאָחד ָחַלם איש עשיר אחד הגר ליד יוסף  ֲחלֹום מּוזָר

 : ַבֲחלֹומֹו אמרו לֹו 

יר ָגדֹול ַאָתה" יר ַשָבת.. ָעשִׁ  !"יֹום יָבֹוא ְוָכל ָעְשְרָך יִׁעבור ְליֹוֵסף מֹוקִׁ

יר ַבֶבָהָלה ודאגה מהחלום   ְתעֹוֵרר ֶהָעשִׁ  .הִׁ

ֲאנִי ֹלא ַמֲאִמין ָחַלְמִתי  "

ָכל ָעְשִרי יְִהיֶׁה ְליֹוֵסף   שֶׁ

 !"?מֹוִקיר ַשָבת



התעורר משנתו האיש  

 -העשיר ואמר

ָכל  " ֲאנִי ֹלא ַמֲאִמין ָחַלְמִתי שֶׁ

ָעְשִרי יְִהיֶׁה ְליֹוֵסף מֹוִקיר  

 !"  ?ַשָבת

 ...לא הגיוני הדבר



 ? ֶמה ָעָשה ֶהָעִׁשיר 
 ָמַכר ֶאת ַהָשדֹות ְוַהְכָרִמים וֶאת כל רכושו ּוַבֶכֶסף ֶׁשִקֵבל ָקָנה ַמְרָגִלית

 .ַמְבִריָקה ִויָקָרה מאוד 
 .ֶאת הֶאֶבן היקרה ָּתַפר ֶהָעִׁשיר ֶאל כֹוָבעֹו ְוֶאת ַהכֹוַבע ַהֶזה ָחַבׁש ָכל ְׁשעֹות ַהּיֹום

 .וגם ַבַלְיָלה ֹלא ֵהִסיר ֵמֹראׁשֹו ֶאת ַהכֹוַבע ֶׁשבֹו ָהְיָתה ַהַמְרָגִלית ַהְּיָקָרה 



 .  ְוַהַמְרָגִלית ָהְיָתה ֲחבּוָיה ָּתִמיד ְבכֹוָבעֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר, ָכְך ָחְלפּו ָיִמים ַרִבים
 יֹום ֶאָחד ָיָצא ֶהָעִׁשיר ִמֵביתֹו ָעַבר ַעל ְפֵני ֶגֶׁשר ְוַכֲאֶׁשר ִהִגיַע ְלֶאְמַצע ַהֶגֶׁשר

 ,  ָבָאה ִפְתאֹום רּוַח ֲחָזָקה 
 .ֵהִעיָפה ֶאת כֹוָבעֹו ֵמַעל ֹראׁשֹו ְוֵהִטיָלה אֹותֹו ַלַמִים



 .ָצַעק ֶהָעִׁשיר!" ִהִצילּו ֶאת כֹוָבִעי! כֹוָבִעי"
 .ַאְך ַהכֹוַבע ָצַלל ְוָׁשַקע ְבַמֲעַמֵקי ַהַנַחל ְוִאיׁש ֹלא ָיֹכל ָהָיה ְלהֹוִציאֹו ִמָשם 

 .ָיַרד ַהכֹוַבע ְוָׁשַקע ַבַנַחל 



 . ְוִהֵנה ָעָבר ָדג ָגדֹול. ָנְפָלה ַהַמְרָגִלית ִמן ַהכֹוַבע ֶאל ַהַמִים
, ָחַׁשב ִכי ַמֲאָכל ָטִעים ְלָפָניו, ָרָאה ַהָדג ֶאת ָהֶאֶבן ַהְּיָקָרה ְוַהנֹוֶצֶצת

  .ָפתח ֶאת ִפיו ּוָבַלע ֶאת ַהַמְרָגִלית



 .ְוֶאל ַהַנַחל ָבא ַדִיג, ָחְלפּו ָיִמים
. ָדג ָׁשֵמן ְוָגדֹול. ָדג ָגדֹול ָעָלה ַבַחָכה-ְוִהֵנה, ִהְׁשִליְך ֶאת ַחָכתוֹ , ָיַׁשב ַהַדִיג ְלַיד ַהַנַחל 

 .ָחַזר ֶאל ָהִעיר ּוִבֵקׁש ְלָמְכרוֹ , ָשַמח ַהַדִיג ַבָדג
ֶחֶרת, ַאְך ִאיׁש ֹלא ָרָצה ִלְקנֹותוֹ    , ַהָצֳהַרִים-ֶעֶרב ָׁשַבת ַאֲחֵרי, ִכי ַהָשָעה ָהְיָתה ְמאֻּ



 ָחַׁשב ַהַדִיג ְבִלבֹו " ,אּוַלי ֵאֵלְך ְלֵביתֹו ֶׁשל יֹוֵסף מֹוִקיר ַׁשָבת"
 ."  הּוא ָּתִמיד קֹוֶנה ֶאְצִלי ֶאת ַהָדִגים ַהְגדֹוִלים ְביֹוֵתר"

ָפַתח לֹו יֹוֵסף מֹוִקיר ַׁשָבת ֶאת . ָהַלְך ַהַדִיג ֶאל ַהַבִית ַהָקָטן ְוַהַדל ֶׁשִבְקֵצה ָהִעיר
 .ְוַכֲאֶׁשר ָרָאה ֶאת ַהַדִיג ָשַמח בֹו ִשְמָחה ְגדֹוָלה, ַדְלּתוֹ 



אתָּ "  בָּ ג גָּדֹול", ָאַמר לֹו יֹוֵסף-" ,ּטֹוב שֶׁ אִתי ַהּיֹום ַבּׁשּוק דָּ צָּ  ."  לא מָּ

ּתֹו ג בשמחה ואמר  לִאשְׁ ת ַהדָּ נָּה יוסף אֶׁ  : קָּ

ג לכבוד השבת, ַמֲהִרי" ת ַהדָּ  !"אשתי היקרה בשלי אֶׁ



 .ָלְקָחה ָהִאָשה ֶאת ַהָדג ְוָהְלָכה ְלָהִכינֹו ָלֶׁשֶבת
 .ְוִהֵנה ָמְצָאה ֶאֶבן ְגדֹוָלה ִויָקָרה ְבִבְטנֹו ֶׁשל ַהָדג 





, ְביֹום ִראׁשֹון ָמַכר יֹוֵסף ֶאת ָהֶאֶבן ַהְּיָקָרה ְוָהָיה ְלָעִׁשיר ָגדֹול
 .עֹוָשה ְצָדָקה ְוֶחֶסד ּוְמַכֵבד ֶאת ַׁשַבת ַהַמְלָכה


