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     בעל התוקע שהתעלף 

 

ִעיר ַלִים ֻבָ ָ כֻוַנת - ַהֻקֶֹדש   ִעיר ְירֻוש  ש ְ י ֻבִ ֻתֵּ ית - וורשא ֻבָ בֵּ ֶנֶסת ֻבְ כֻוָנה ַהֻכְ ְ ש ֻ ֻבַ ֶ . ש 

ל ָנהֻוג ָהָיה ָנה ֻכָ ָ י יֹוָחָנן ֶאת ְלָהִביא ש  דֵּ ש   ֻכְ ֻמֵּ ַ ש  ֻיְ ֶ תֹור ש  ַעל" ֻבְ עַ  ֻבַ  ".ֻתֹוקֵּ

ךְ  ָהָיה יֹוָחָנן ר ָצנֻום. ָצִעיר ַאְברֵּ ִקיעֹוָתיו. ָהָיה ָמרֻוד ָעִני ְוַאף. ְוִחֻוֵּ  ָהיוֻ  ֻתְ

רֹות ֻפָ ֺ נֹות ְמש  ל ְוהֻוא. ֻוְמֺצֻיָ ָכרוֹ  ֶאת ִקֻבֵּ ַפע ש ְ ֶ ש  אי ֻבְ ֻבַ ַהֻגַ  . מֵּ

ָנה אֹוָתהֻ  טוֹ  ָחש   לֹא יֹוָחָנן, ש ָ ה. בֻבְ ֻמָ י ָיִמים ֻכַ ָנה רֹאש   ִלְפנֵּ ָ  ֶנֱחֶלה הֻוא ַהש ֻ

ַחת אֹותוֹ  ְוָתְפָסה ֻדַ ה הֻוא. ַהֻקַ ִתֻיַת ִהְרֻבָ ש ְ ה ֻכֹוסֹות ֻבִ ֻלוֻ  ַאךְ . ָלְרפֻוָאה ֻתֵּ  ָעְזרוֻ  אֵּ

 .ְמַעט ַרק

יֹום ָנה רֹאש   ֻבְ ָ יש   יֹוָחָנן - ַהש ֻ ר ְקָצת ִהְרֻגִ יעַ  טֹוב יֹותֵּ ית ְוִהֻגִ ֶנֶסת ְלבֵּ  הֻוא. ַהֻכְ

ֹוָפר ֶאת ָלַקח ָידוֹ  ַהש ֻ ה ְלִפיו ִהְכִניסוֹ . ֻבְ ֹוָפר. ַהְצָלָחה ְללֹא ַאךְ , ִלְתקֹעַ  ְוִנֻסָ ינוֹ  ַהש ֻ  אֵּ

ִמיעַ  ֻום ַמש ְ ה. קֹול ש  ךְ  ִנֻסָ ַעם ָהַאְברֵּ ה ֻפַ ִנֻיָ ית ֻוַפַעם ש ְ ִליש ִ ֻום ַאךְ . ש ְ ָבר ש   לֹא ֻדָ

רֹב. הֹוִעיל ךְ  ָצַנח ֶנֶפש   ְוָעְגַמת ַצַער מֵּ  .ְוִהְתַעֻלֵּף ַאְרָצה ָהַאְברֵּ

ה ֺאֻמָ דֹוָלה מֵּ ְרָצה ֻגְ קֹום ֻפָ ֻמָ ים. ֻבַ ֻפֹךְ  ִהְתִחילוֻ  ֲאָנש ִ ָלִיים ָעָליו ִלש ְ ל ֻדְ ֶ  ַעל ַמִים ש 

יב ְלַנֻסֹות ְמַנת ֻקֹות ְלַאַחר. רֻוחוֹ  ֶאת ְלָהש ִ ר ְספֻורֹות ֻדַ ֶ ֲאש  הֻוָמה ֻכַ ְקָטה ַהֻמְ ָ  ש 

ַפק. ְמַעט אי ֻדָ ֻבַ יָמה ַעל ַהֻגַ ַאל ַהֻבִ אן ִמי: ְוש ָ עַ  ֻכָ ָתה ָאז אוֹ ? ִלְתקֹעַ  יֹודֵּ  ִצֻפְ

ָעה ְתָקן שמעיה. "ְלֺכֻלָם ַהְפֻתָ ַ קֹומוֹ  ָקם" ַהש ֻ ש   ִמֻמְ ָמה ְוִנֻגַ  ֶאת ָלַקח הֻוא ַלֻבָ

ֹוָפר ָידוֹ  ַהש ֻ ִקיעֹות ִלְתקֹעַ  ְוִהְתִחיל ֻבְ ל ְמַחתְלש ִ  ֻוְברֻורֹות ְצלֻולֹות ֻתְ ָהל ֻכָ  .ַהֻקָ

ר רֵּ ְתָקן היָ עֲ מַ ש ֶ "ש ֶ  ִהְתֻבָ ַ יעַ " ַהש ֻ ִדיַנת ִהֻגִ ִליְצָיה ִמֻמְ ַעל ְוָהָיה ֻגָ עַ  ֻבַ  ָוִתיק ֻתֹוקֵּ

ְמקֹומוֹ  י ַאךְ . ֻבִ דֵּ ֻלֹא ֻכְ ֶ ְרָנָסתוֹ  ֶאת ִלְגזֹל ש  ל ֻפַ ֶ ךְ  יֹוָחָנן ש   ְמאֻוָמה ָאַמר לֹא ,ָהַאְברֵּ

 .   ֻכֹה ַעד
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 הכנסת בבית – וורשא בתי בשכונת – הקודש עיר ירושלים בעיר

 בתור שישמש כדי יוחנן את להביא שנה כל נהוג היה. שבשכונה

 ".תוקע בעל"

 תקיעותיו. היה מרוד עני ואף. וחיוור צנום. צעיר אברך היה יוחנן

 . מהגבאי בשפע שכרו את קיבל והוא. ומצוינות משופרות היו

 הוא השנה ראש לפני ימים כמה. בטוב חש לא יוחנן, שנה אותה

 תה כוסות בשתיית הרבה הוא. הקדחת אותו ותפסה נחלה

 .מעט רק עזרו אלו אך. לרפואה

 לבית והגיע טוב יותר קצת הרגיש יוחנן – השנה ראש ביום

 אך, לתקוע וניסה לפיו הכניסו. בידו השופר את לקח הוא. הכנסת

 פעם האברך ניסה. קול שום משמיע אינו השופר. הצלחה ללא

 ועגמת צער מרוב. הועיל לא דבר שום אך. שלישית ופעם שנייה

 .והתעלף ארצה האברך צנח נפש

 דליים עליו לשפוך התחילו אנשים. במקום פרצה גדולה מאומה

 ספורות דקות לאחר. רוחו את להשיב לנסות מנת על מים של

 מי: ושאל הבימה על הגבאי דפק. מעט שקטה המהומה כאשר

" השתקן שמעיה. "לכולם הפתעה ציפתה אז או? לתקוע יודע כאן

 והתחיל בידו השופר את לקח הוא לבמה וניגש ממקומו קם

 .הקהל כל לשמחת וברורות צלולות תקיעות לתקוע

 תוקע בעל והיה גליציה ממדינת הגיע" השתקן שמעיה"ש התברר

, האברך יוחנן של פרנסתו את לגזול שלא כדי אך. במקומו וותיק

 .   כה עד מאומה אמר לא
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♦

    מאומה גדולה פרצה במקום. אנשים התחילו לשפוך עליו דליים של מים 

   אותה שנה יוחנן לא חש בטוב, כמה ימים לפני ראש השנה הוא נחלה ותפסה אותו הקדחת 

   "בשכונת בתי וורשא היה נהוג כל שנה להביא את יוחנן כדי שישמש בתור "בעל תוקע 

   והיה בעל תוקע וותיק במקומו  גליציההתברר ש"שמעיה השתקן" הגיע ממדינת  

♦

 

 וחיוור צעיר אברך היה יוחנן  משופרות ומצוינות תקיעותיו היו צנום

 

 

 קצת והגיע לבית הכנסת יוחנן ביום ראש השנה הרגיש יותר טוב 

 

 

 דליים של מים גדולה מאומה פרצה במקום התחילו לשפוך אנשים עליו  

 

 

 וותיק במקומו התברר ששמעיה השתקן גליציה הגיע ממדינת בעל תוקע וותיק 
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♦

  יוחנן היה אברך צעיר. עשיר גדול. תקיעותיו משופרות ומצוינות 

 

 

 מאומה גדולה פרצה במקום. אנשים התחילו לשפוך עליו דליים של שמן 

 

 

  שמעיה השתקן קם ממקומו ונגש לבמה, לקח את השופר בידו והשליכו לרצפה  

 

 

 התברר ששמעיה השתקן הגיע מתימן והיה בעל תוקע וותיק במקומו 

 

 

♦

 רימון. יין. סידור. שופר. דפק. שאל. ניגש. שתקן. מקצועי. צעיר. צנום. כוס. תה.  

 

 תואר  פועל עצם 

   

   

   

   

 

 



 בס"ד

-  לשימוש אישי בלבד. – כל הזכויות שמורות © "דרכי הקריאה"  מכון 

      שהתעלף התוקע בעל –לקח ותבונה 

♦

  נת בתי וורשאוכהיה תוקע בבית הכנסת שבשמי? 

 נות.פעם עשו תורהיה מישהו קבוע. כל לא  .א

 הבעל תוקע. יהאברך צעיר צנום וחיוור, הוא ה יוחנן, .ב

  הבעל תוקע. יההוא ה, העשיר הגדול מאיסטנבוליהודה  .ג

  קרה ליוחנן כמה ימים לפני ראש השנהמה? 

 .הוא ברח לארצות הברית .א

 .עבר דירה לבני ברק הוא .ב

 לא חש בטוב, ונחלה בקדחת.  .ג

  אנשים עשו כאשר יוחנן התעלףמה? 

 עליו דליים של מים, כדי להשיב את רוחו.שפכו  .א

 לרקוד מרוב שמחה. התחילו  .ב

 מהר מבית הכנסת. ברחו  .ג

  הגבאי שאל מי יודע לתקוע, מי ניגשכאשר? 

    .הליצןי דנ .א

  .השתקןשמעיה  .ב

 הגידם.איציק  .ג

♦–

 נקבה זכר  רבים  יחיד

  צנח  צנח

  התעלף  התעלף

  שפך   שפך 

  שאל  שאל

  ניגש  גבאי 

  הרגיש   שופר

 

 


