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  קראו את המשל שלפניכם וענו על השאלות בהמשך. 

  תזכורת! קיימו דיאלוג עם הטקסט בטרם טענו על השאלות. 

  ג'ימס אגרי /משל הנשר 

איש אחד הלך ביער לתור אחר ציפור כלשהי. לכד נשר צעיר, הביאו אל ביתו ונתנו 

אף כי נשר  ,ר עופותיו, ומזון עופות נתן לו לאכלהיתיו ובקרב תרנגולותיו וברווז

  כנף.-היה זה, מלך בעלי

מקץ חמש שנים בא חוקר אחד לראותו, ואחרי עברו בגנו אמר: "הציפור הזאת 

  נשר היא, לא תרנגולת."

 אלא "אמנם כן," אמר הבעלים, "אך אילפתיו להיות תרנגולת. שוב אין הוא נשר,

  ם מוטת כנפיו שמונה אמות ארכה מקצה עד קצה."תרנגולת היא זאת, גם א

כן נשר הוא: לב נשר לו, ואני ארקיענו -פי-על-"לא," אמר חוקר הטבע, "אף

  למרומי שמים."

  " אמר הבעלים, "תרנגולת היא זאת, ולעולם לא תעוף.","לא

הם הסכימו להעמידו במבחן. נטל חוקר הטבע את הנשר, הרימו, ובכוונה מרובה 

ולא על האדמה הזאת, פרוש כנפיך  ,"נשר, נשר הנך; בשמים מקומךאמר אליו: 

  ועוף."

נפנה הנשר לכאן ולכאן, ואחר השפיל מבטו וראה את העופות אוכלים את אכלם 

  ומטה קפץ. –

  היא." תרנגולתאמר הבעלים: "אמרתי לך כי 

  " אמר חוקר הטבע, "נשר הוא. נסהו עוד הפעם ביום מחר.","לא

  חרת אל גג הבית ויאמר: "נשר, נשר הנך; פרוש כנפיך ועוף."וכך לקחו ביום המ

  אך שוב, בראותו את התרנגולות אוכלות, קפץ הנשר מטה ויאכל עמהן.

  היא זאת." תרנגולתואז אמר הבעלים: "אמרתי לך כי 

" עמד חוקר הטבע על שלו, "נשר הוא, ועדיין לבו לב נשר; רק נסהו אך עוד ,"לא

  "ידאה.- הפעם, ומחר יעוף

למחרת בבוקר השכים קום והוציא את הנשר אל מחוץ לעיר, למרגלות הר גבוה. 

זה אור אל ראש ההר, וכל צוק סלע היה מתנוצץ בחדוות פֵ השמש עתה זה זרחה והֵ 

  הבוקר היפה הזה.
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ולא על האדמה  ,הוא אחז בנשר ויאמר אליו: "נשר, נשר הנך; בשמים מקומך

  הזאת; פרוש כנפיך ועוף!"

אולם לא עף. אז הפנהו  ,ר על סביבו ורעד כאילו חיים חדשים נפחו בוביט הנשִה 

- חוקר הטבע היישר אל מול השמש. לפתע פרש כנפיו, ובצווחת נשר הרקיע מעלה

  ! תרנגולתעולם. נשר היה זה, אף כי הוחזק ואולף כלמעלה ולא שב עוד 

ו לחשוב כי אדם עוררנ-אחיי, בני אפריקה, אנחנו נבראנו בצלם האלוקים, אך בני

תרנגולות הננו, ועדיין אנו חושבים שכך הננו; אבל נשרים הננו. פרשו כנפיכם 

  ועופו!

  משימות –משל הנשר 

אמנם הנמשל מופיע בשורות האחרונות אולם אנו ננסה להרחיב את   .1

  משמעותו.

  קראו שוב את השורות האחרונות של המשל.  .2

חלקים. כל פעולה הקשורה  את המשל לחמישה "פירקנו"בטבלה שלפניכם   .3

  נמיר לפעולה שנעשתה כלפי העבדים בני אפריקה בארה"ב. ,בנשר

ביא פיסת מידע בנושא מקריאת ילאחר שכל תלמיד תעשה זו משימה   

  עיון בחומרים היסטוריים.מספרים בנושא או 
  השלימו את הטבלה.  .4

  הטקסטלפי נמשל   משל  
   (חלקי)

  לארה"במתייחס 

  נמשל רחב יותר

  לכידת הנשר  .1
  

    

הפיכת הנשר   .2
לתרנגולת בעזרת 

  אילוף 

אנשים בעלי   
אמצעים נוספים 
גורמים לאנשים 

לעבוד בתנאים ללא 
  זכויות כמו עבדים.

הגילוי של חוקר   .3
  הטבע

  

העולם מבין שזכויות 
האדם השחור 

  נרמסים

  

ניסיונות כושלים   .4
להחזיר את הנשר 

  להיות נשר

    

5.    
  ההצלחה

    

 


