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 ! ף ף, או , או ּף או
תפסיקי לחפור 

לי כבר!

בסך הכול הזכרתי 
ָך לַחּבוֹש כובע, זה  ל
! חשבתי שלא  ֹבָתֵך ו ְט ל
שמעת, אז אמרתי שוב.

. נכון  ֶזֶת שוב היא מִתרַג
ָל הזמן  ׁשֶכּ ק  ׁשֶזֶה מֵצִי
מעירים לך, אבל אפשר 

להגיב אחרת. איך 
להסביר לה?

ִנבַחן: עד כמה אנחנו ַסבָלניים?

ִהתַחלקוּ לזוגות. אחד מבני הזוג יהיה ַהַנְסיָין והאחר יהיה ַהִמְתַנֶסה. ַהַנְסיָין יעמיד 
ָרטים,  במבחן הַסבָלנוּת את חברו )בלי להציק(: הוא יוכל לספר חלום שלו ִלפָרֵטי ּפְ

ד  לספור עד אלפיים, ְלַזמֵזם שיר וכדומה. ַהִמְתַנֶסה יפסיק את ַהַנְסיָין כשהוא ְיַאּבֵ
ַתפקידים. האם אחד ִמּכֶם החזיק מעמד  את ַסבָלנוּתֹו. לאחר שתי דקות ִהתַחלפוּ ּבַ

שתי דקות?

  
רוּ )ִהְתָעְרבוּ( ֶזה ֶאת ֶזה. ִהְמּ ֵני ָאָדם, ֶשׁ ֵני ְבּ ְשׁ ה ִבּ ַמֲעֶשׂ

ע ֵמאֹות זוּז )מטבעות כסף(. ל ַאְרַבּ יֵֵּלְך ְויְַקִניט )ירגיז( ֶאת ִהֵלּל ְיַקּבֵ ל ִמי ֶשׁ ָאְמרוּ: ָכּ
ָאַמר ֶאָחד ֵמֶהם: ֲאִני ַאְקִניט אֹותֹו. 

יתֹו. ַתח ֵבּ ת ָהיָה ְוִהֵלּל ָחַפף ֶאת רֹאׁשֹו. ָהַלְך אֹותֹו ָאָדם ְוָעַבר ַעל ֶפּ ָבּ אֹותֹו ַהיֹּום ֶעֶרב ַשׁ
אן ִהֵלּל? אן ִהֵלּל? ִמי ָכּ ָאַמר: ִמי ָכּ

ׁש?                                                   ה ְמַבֵקּ ִני, ָמה ַאָתּ ֶבֶגד ְויָָצא ִלְקָראתֹו. ָאַמר לֹו: ְבּ ף ִהֵלּל ּבְ ִנְתַעֵטּ

אגדה

פעילות

לִהְיֹות סַבְלָנִּיִים לֲַאֵחִרים
מִי יְַרּגִיז ֶאת הִּלֵל הַּזֵָקן? 

יחידה 

8
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אֹל. ֵאָלה יֵׁש ִלי ִלְשׁ ָאַמר לֹו: ְשׁ
ַאל. ִני, ְשׁ ַאל, ְבּ ָאַמר לֹו ִהֵלּל: ְשׁ

יָצה?  צוַּרת ּבֵ ְבִלִיּים ּבְ ל ַבּ יֶהם ֶשׁ נֵי ָמה ָראֵשׁ – ִמְפּ
ֵאין  נֵי ֶשׁ ַאְלָתּ – ִמְפּ ֵאָלה ְגּדֹוָלה ָשׁ ִני, ְשׁ ל: ְבּ ָאַמר לֹו ִהֵלּ

דֹות ֲחָכמֹות.  ָלֶהם ְמיַּלְ
אן ִהֵלּל? אן ִהֵלּל? ִמי ָכּ ָעה ַאַחת, ָחַזר ְוָאַמר: ִמי ָכּ ין ָשׁ ָהַלך ְוִהְמִתּ

ׁש? ה ְמַבֵקּ ִני, ָמה ַאָתּ ף ִהֵלּל ְויָָצא ִלְקָראתֹו. ָאַמר לֹו: ְבּ ִנְתַעֵטּ
אֹל.  ֵאָלה יֵׁש ִלי ִלְשׁ ָאַמר לֹו: ְשׁ

ַאל. ִני, ְשׁ ַאל, ְבּ ָאַמר לֹו: ְשׁ
ְדמֹור ַרּכֹות ְוחֹוָלִניֹּות? י ָהִעיר ּתַ ל ַאְנׁשֵ נֵי ָמה ֵעינֵיֶהם ֶשׁ – ִמְפּ

ין ַהחֹולֹות. ּגִָרים ֵבּ נֵי ׁשֶ ַאְלָתּ – ִמְפּ ֵאָלה ְגּדֹוָלה ָשׁ ִני, ְשׁ ָאַמר לֹו: ְבּ
אן ִהֵלּל? אן ִהֵלּל? ִמי ָכּ ָעה ַאַחת, ָחַזר ְוָאַמר: ִמי ָכּ ין ָשׁ ָהַלְך ְוִהְמִתּ

ׁש? ה ְמַבֵקּ ִני, ָמה ַאָתּ ף ִהֵלּל ְויָָצא ִלְקָראתֹו. ָאַמר לֹו: ְבּ ִנְתַעֵטּ
אֹל.  ֵאָלה יֵׁש ִלי ִלְשׁ ָאַמר לֹו: ְשׁ
ַאל. ִני, ְשׁ ַאל, ְבּ ָאַמר לֹו ִהֵלּל: ְשׁ

ל ַאְפִריִקִיּים ְרָחבֹות? נֵי ָמה ַרְגֵליֶהם ֶשׁ – ִמְפּ
ִבּצֹות. ִרים ּבְ ּגָ נֵי ׁשֶ ַאְלָתּ – ִמְפּ ֵאָלה ְגּדֹוָלה ָשׁ ִני, ְשׁ  ָאַמר לֹו: ְבּ

ְכַעס. א ִתּ ָמּ ׁש ֲאִני ֶשׁ אל ְוחֹוׁשֵ ה יֵׁש ִלי ִלְשׁ ֵאלֹות ַהְרֵבּ ָאַמר לֹו: ְשׁ
ַאל. אֹל ְשׁ יֵּׁש ְלָך ִלְשׁ ֵאלֹות ֶשׁ ל ְשׁ ב ְלָפנָיו. ָאַמר לֹו: ָכּ ף ִהֵלּל ְויַָשׁ ִנְתַעֵטּ

ּקֹוְרִאים אֹוְתָך ְנִשׂיא ִיְשָׂרֵאל? ה הוּא ִהֵלּל, ׁשֶ ָאַמר לֹו: ַאָתּ
ן.  ל: ּכֵ ָאַמר לֹו ִהֵלּ

ִיְשָׂרֵאל. מֹוךָ ְבּ ה הוּא, לֹא ִיְרּבוּ ּכָ ָאַמר לֹו: ִאם ַאָתּ
י  ִהְפַסְדּתִ נֵי ֶשׁ נֵי ָמה? ָאַמר לֹו: ִמְפּ ִני, ִמְפּ ָאַמר לֹו: ְבּ

ע ֵמאֹות זוּז. ְגָלְלָך ַאְרַבּ ּבִ
רוֲּחָך )הירגע(, ָעִדיף  ָאַמר לֹו ִהֵלּל: ֱהֵוי ָזִהיר ְבּ

ע ֵמאֹות  ע ֵמאֹות זוּז ַוֲאִפּלוּ עֹוד ַאְרּבַ ד ַאְרּבַ ַאּבֵ ּתְ ׁשֶ
ר לֹא ִלְגרֹם ְלַכַעס.     זוּז, ָהִעּקָ

 על פי תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ל, עמוד ב-דף לא, 

עמוד א 

אפשר להאזין 

לסיפור באתר 

"שלי ושלכם". 

ִּכתבּו ַּבַדְפְדָפן:  

 מי כאן הלל 

שלי ושלכם.

http://kodesh.snunit.k12.il/b/l/l2102_031a.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/b/l/l2102_030b.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/b/l/l2102_031a.htm
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ִּכתבּו שתי שאלות או ְתִהיֹות ֶׁשָעלּו בכם ִּבקריַאת הסיפור.   	

כל השאלות ששאל האיש את הלל אינן שאלות ְדחּופֹות. מדוע בחר דווקא אותן?    	

למה בחר האיש לשאול את השאלות דווקא ְּבֶעֶרב שבת?   3

מדוע ִהתָערבּו שני האנשים דווקא על ַהכָעַסת הלל?    4

פעילות

 ַנסוּ להבין את הלל: מה חשב ְלַאַחר כל אחת 
ִנשַאל?  מהשאלות ׁשֶ

ִּכתבּו במחברת את הכותרת "מה חשב הלל",  <  1
ְוִכתבּו את התשובות ְּבבּועֹות חשיבה.

אילו ִנשַאלֶתם שאלות אלו, מה ַאֶתם ֲהייֶתם  <  2
חושבים? ִּכתבּו את ַמחְשבֹוֵתיֶכם בבועה נוספת.

הכירו את 
הדמות

שאלות

ִהֵּלל ַהָּזֵקן 
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ יֵמי ּבֵ ָנה ּבִ ְשׁ ְתקוַּפת ַהּמִ ָרֵאל ּבִ דֹוֵלי ַחְכֵמי ֶאֶרץ ִישְׂ ֵקן ָהָיה ִמּגְ ִהּלֵל ַהזָּ
ֶרת  ָדה ְמַסּפֶ ֵדי ִלְלמֹד ּתֹוָרה. ָהַאּגָ ָרֵאל ּכְ ָבֶבל ְוָעָלה ְלֶאֶרץ ִישְׂ ִני. ִהּלֵל נֹוַלד ּבְ ֵ ַהּשׁ
ֵדי ִלְלמֹד ּתֹוָרה. ִהּלֵל  ה ַהּכֹל ּכְ ר ִהְתִחיל ִלְלמֹד, ָהָיה ָעִני ְמאֹוד, ֲאָבל ָעשָׂ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

ְנֶהְדִרין –  יא ַהּסַ ּתֹוָרה ִנְבַחר ִלְהיֹות ְנשִׂ דוָּלתוֹ ּבַ ְזכוּת ּגְ ּתֹוָרה. ּבִ ָהָיה ְלָחָכם ּגָדֹול ּבַ
אֹוָתם ָיִמים.  ל ַהיְּהוִּדים ּבְ יֹוֵתר ׁשֶ ִטי ֶהָחׁשוּב ּבְ ּפָ ׁשְ ַהּמֹוָסד ַהּמִ

עֹות( ַרּבֹות ִעם ָחָכם  ְרנוּ ְוָלַמְדנוּ, ְלִהּלֵל ָהיוּ ַמֲחלֹוקֹות )ִחּלוֵּקי ּדֵ ָבר ִהְזּכַ ּכְ ִפי ׁשֶ ּכְ
ֵדעֹוֵתיֶהם,  ָהיוּ ׁשֹוִנים ּבְ י ׁשֶ אי. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ּמַ אֹוָתם ָיִמים – ׁשַ ַחי ּבְ ּגָדֹול ַאֵחר ׁשֶ

ּלֹו. ְעּתֹו ׁשֶ ְך ֶאת ּדַ אי ְוַרק ַאַחר ּכָ ּמַ ל ׁשַ ְעּתֹו ׁשֶ יג קֶֹדם ֶאת ּדַ יד ְלַהּצִ ָהָיה ִהּלֵל ַמְקּפִ

ה וִּבְצִניעוּתֹו. ַסְבָלנוּתֹו ָהַרּבָ ים, ּבְ ֲאָנׁשִ ּבֹו ָנַהג ּבָ בֹוד ׁשֶ ּכָ ִהּלֵל ָהָיה ָידוַּע ּבַ

ֵאילּו ֵמַהתכּונֹות של הלל ַהמתֹוָארֹות בקטע ָּבאות ִליֵדי ביטוי באגדה ֶׁשָקָראנּו?    	

ֵאילּו ֵמַהתכּונֹות של הלל ַהמתֹוָארֹות בקטע הן ְלַדְעְתֶכם תכּונֹות חשובות    	

למנהיג? ַהסּבירּו. 
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"ֵמָטאָטה" – ֶטֶקס שיּוף השיניים ְּבָּבאִלי 

ָכְך הוּא ָנַהג ַעל  ַעס. ּבְ ַמר ַעל ִאּפוּק ְולֹא ֵהִביא ֶאת ַעְצמֹו ִליֵדי ּכַ ֵקן ׁשָ ִהּלֵל ַהזָּ
ִהי נֹוַח ִלְכעֹס" )אבות ב, י(.  י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר... ַאל ְתּ ֶכת ָאבֹות: "ַרִבּ ַמּסֶ תוּב ּבְ י ַהּכָ ּפִ

יֹּות  ַתְרּבֻ כוּנֹות טֹובֹות ְמאֹוד, ְוָכְך ּגַם ּבְ ְרּבוּת ַהיְּהוִּדית ִאּפוּק ְוַסְבָלנוּת ֵהם ּתְ ּתַ ּבַ
ֲאֵחרֹות.

ִאיְנדֹונְֶזיָה ִלְנָעִרים  ּבְ אִלי ׁשֶ ִאי ּבָ ְתַקיֵּם ּבָ ּמִ רוּת ִסְמִלי ׁשֶ ּגְ ֵמָטאָטה הוּא ֶטֶקס ִהְתּבַ
נִַּים  ִ ע ַהׁשּ נִַּים ַהַחּדֹות( ְוֶאת ַאְרּבַ ִ נֵי ַהּנִיִבים )ַהׁשּ יְִּפים ֶאת ׁשְ ֶקס ְמׁשַ ּטֶ וְּלַנֲערֹות. ּבַ
אִלי  ַתְרּבוּת ּבָ ר ֶאָחד. ּבְ ַקו יָׁשָ ֵהן ּבְ ּלֶֶסת ָהֶעְליֹוָנה, ַעד ׁשֶ ְדִמיֹּות( ּבַ ַהחֹוְתכֹות )ַהּקִ

ָמעוּת  ִליִליִּים נֹוָסִפים. ַמׁשְ ּסוּת וְּרָגׁשֹות ׁשְ ַעס, ִקְנָאה, ּגַ לֹות ּכַ נִַּים ּבֹוְלטֹות ְמַסּמְ ׁשִ
ָעָתם ַעל ַחיֵּי ָהָאָדם. ּפָ ִליִליִּים ְוַהְפָחַתת ַהׁשְ ְ יּוּף ִהיא ַהְרּגַָעת ָהְרָגׁשֹות ַהּשׁ ִ ַהּשׁ

ָעָליו ִלְהיֹות  ֵגר ׁשֶ ְתּבַ ְטָרתֹו ְלַהֲעִביר ֶמֶסר ַלּמִ ּמַ ֶזהוּ ֶטֶקס ַמֲעָבר ִמיְַּלדוּת ְלַבְגרוּת ׁשֶ
ן. ק וְּמֻאזָּ ָאָדם ּבֹוֵגר ְמֻאּפָ

ְפֵאר ַרב.  ֶקס ּבִ ָנהוּג ְלַקיֵּם ֶאת ַהּטֶ

ַאְתרּו בפה שלכם את שני הניבים ואת ארבע השיניים ַהחֹותכֹות, ְוַהֲחליקּו    	
עליהן באצבע. ַנסּו להסביר למה תושבי ָּבאִלי מאמינים ֶׁשִשיַנִיים אלו הן 

ֶׁשְמַסמלֹות כעס, ִקנאה וגסּות. 

מדוע לדעתכם נהוג ְלַקֵיים את הטקס ִּבְפֵאר רב ולהזמין אליו הרבה אנשים?   	

מסביב 
לעולם
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ָמה עֹוִׂשים ְּכֶׁשּכֹוֲעִסים? / ַחִּגית ֶּבְנִזיָמן

ֵאיֶנִנּי יֹוֵדע ָמה עֹוִשׂים
ְך ּכֹוֲעִסים. ל ָכּ ְך, ָכּ ל ָכּ ָכּ ׁשֶ ְכּ

ָאסוּר ְלַהּכֹות
ְוִלְצעֹק ְצָעקֹות

ְולֹא ְלַקּלֵל
ּתֹוֵלל. וְּלִהׁשְ

ַוֲאִני רֹוֶצה ִלְצרַֹח
ָכל ַהּכַֹח, ְבּ

רֹוֶצה ִלְצעֹק
ּתֹק... ְולֹא ִלׁשְ

ָרַגע, ְוָתִמיד אֹוְמִרים ִלי "ּתֵ
ַגּע, ק ְוַאל ּתִ ְוִתְתַאּפֵ
ח ַכּ ׁשְ ְוִתָזֵּהר ְוַאל ּתִ

ְך ְוָכְך"... ְלִהְתַנֵהג ַרק ָכּ
ה ְך ָקׁשֶ ל ָכּ ְך, ָכּ ל ָכּ ְוֶזה ָכּ
ֶזה. ֵקט ָכּ ִמיד ׁשָ ִלְהיֹות ּתָ

שיר

בחברותא

האם גם אתם מרגישים לִפָעמים את ַהתחּושֹות שהילד ַמּביַע בשיר?   
ּבְֵאילּו מצבים?

מה אתם נוהגים לעשות במקרה כזה?  

ָכל ּכִֹחי אוַּלי ֶאְבַעט ְבּ
ל ָאִחי. ּדוֶּרֶגל ׁשֶ ַכּ ַבּ

ֵרָרה ֵאין ְבּ אוַּלי ִאיֶרה, ְבּ
ָרה... ּטָ ה ִחִצּים ַלּמַ ּמָ ַכּ

ְך אוַּלי ָכּ
ח. ַכּ ַעס ֶאׁשְ ֶאת ַהַכּ
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יַע את הכעס שלנו.  הכעס הוא רגש ִטבִעי, וכולנו מרגישים ִלפָעמים צורך ְלַהּבִ
ְשַעת כעס אנחנו ֲעלוּלים לפגוע במישהו אחר. כיצד ִנפרוק את  ּבִ הבעיה היא ׁשֶ

ֲעֵסנוּ בלי לפגוע באחרים? לפניכם כמה הצעות: ּכַ

 לבעוט בכדור אל קיר בחצר  

 ָלַקַחת עיתון של אתמול ולקרוע אותו לחתיכות קטנות

ַהַמִים זורמים ׁשֶ ִמקַלַחת ּכְ  לצעוק ּבַ

ַמּביַע את הכעס.  לצייר ציור ׁשֶ

ַלֲחלוִּפין, במקום לפרוק את הכעס, אפשר לנסות ְלמֹוֵסס אותו, לדוגמה:

 ִלסּפֹור עד עשר

 לנשום חמש נשימות עמוקות 

 ְלַהֲאזין למוזיקה מרגיעה.

האם אחת ההצעות )או יותר( ַתתאים לכם ְלִהתמֹוְדדּות עם הכעס? איזו?   	

האם יש לכם הצעות נֹוָספֹות? ַסּפרּו.   	

 איך זה 
קשור אליי?

צפנת, נראה לי שלמדתי 
. בפעם  משהו מהלל הזקן

ׁשֶתָעירי לי, פשוט  הבא 
ַר לך תודה. ֹמ או

כשקראתי את הסיפור, 
ָל לא  ל ׁשֶכּ חשבתי לעצמי 
 . פשוט להגיב כמו הלל

י מבינה אותך. אז אנ

תֶן לי כל  ֵי ְי ִה נ ש, מה  ֹי  או
ֹת? נִראֶה לי  ו ִי ָנ ל כך סַב

 . . . ל להתעצבן י מתחי שאנ
סתאאאם!  
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דָה,  ְנַת הַחֲסִי צָפ  ּ ו ְנ ַח , אֲנ הַי
צִית  ּפִי ּׁשְ ו ֹף  ו ץ הַּק ְקפִי

ים  וּ חֲֵברִ ְנ ַח ֹדָה. אֲנ ּפו הַּקִ
לָצֵאת   ּ ו נ ַטְ ְל ְהֶח ים, ו ִֹב טו
ּל הוּא  ּו י . טִ ּל ּו י ְטִ ל ַד  ַח י

ר  ְהַכִּי ֹבָה ל ּת טו ו ְנ ַּמ ְדּ הִז
ּ, זֶה אֶת  ו ָּנ ל ׁשֶ ְִביבָה  אֶת הַּס

  !ּ ו ֵנ ְמ ְגַם אֶת עַצ ֹת זֶה ו ו ָד ְצֹא אַּג ִמ ל  ּ ו ּכְל ִית תו ָכְנ ּבַתּ
ֹת  ּו לֻי ְעִי ּפ ו ֹת  ו ּנ ים, תְּמו ירִ ְׁשִ ו

ת.  ׁשֶ רֶ ּבָ ַם  ְג ּסֵפֶר ו ּבַ ַם  ֹת – ּג ו ֹנ ו ׁש
!ּ ו ָּנ ל ׁשֶ ּל  ּו י ַּטִ ל  ּ ָרְפו ְט ּ, הִצ ו ֹא ּבו

 , ּת ִיגו ְה ַנ ּמ ו ּת  ּ עַל חֲֵברו ו ְמְד ָנָה תִּל הַּשׁ
ּת  ו ַרְּב ֹת מִן הַתּ ו ֹר ו ּת מְק ו ָע ְצ אֶמ ּבְ

ף  ִי ֹס ו נ  ּ ו ְנ ַח ִית. אֲנ רְאֵל ְׂ ִּש ַי ְה ו ִית  ּד ו ְּה הַי
ֹת  ו ּר ׁשו ּל הַּקְ ּו י מֵהַּטִ  ּ ו ָּנ ל ׁשֶ ֹת  ו ָי ֲו אֶת הַח

. ֶּה ֵל אִים הָא ְׂ ֹש ּו ַנ ל ּגַם הֵן 




