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לֵבנים וערכים
בונים חברה טובה

משחק סביב ערכים ממקורות היהדות לכיתות ד-ו

הקדמה
לפניכם משחק סביב ערכים הנזכרים בתנ”ך ובכתבי חז”ל ונלמדים בתוכנית הלימודים של המקצוע 

תרבות יהודית-ישראלית.
במשחק מוצגים מצבים שבמוקדם סוגיות ערכיות מחיי היום-יום של התלמידים. כל מצב מקושר 

לאמירה ממקורות היהדות.
במשחק יבחנו התלמידים דרכי תגובה שונות למצבים אלו ויצברו “לֵבנים” של ערכים חברתיים כדי 

לבנות חברה מתוקנת.

מטרות המשחק
התלמידים ילמדו על ערכים באמצעות מקורות מהמסורת היהודית. 	 

התלמידים יבינו שהערכים האלה תקפים בחיי היום-יום שלהם.	 

התלמידים יבינו שבסוגיות ערכיות רבות אין תשובה נכונה מוחלטת, אלא יש תגובות שונות לכל 	 
מצב – עדיפות יותר ועדיפות פחות.

שילוב המשחק בלימודים
בכיתות ד המשחק מתאים לסוף השנה, לאחר שנתיים שבהן משולבים בתוכנית הלימודים של המקצוע 

תרבות יהודית-ישראלית ערכים שונים מהמקורות היהודיים.
בכיתות ה-ו אפשר לשחק בו במשך כל השנה.

הכנה
ולוודא שהם נלמדו. אפשר  לקראת הפעלת המשחק בכיתה מומלץ לעבור על רשימת המקורות 
להוציא מן המשחק קלפים שיש בהם מקורות שאין כוונה ללמד אותם או לערוך שיעור על המקורות 

שלא נלמדו אך הם חשובים לדעתכם.
בשיעור שלפני המשחק אפשר לערוך חידון חזרה על המקורות. 

ראו בהמשך הצעה לפעילות לימודית )בעמ’ 3( ולחידון )בעמ’ 18(. 

בעקבות המשחק
מומלץ לפתח בכיתה את הסוגיות שעלו במשחק. מצורפות הצעות לפעילות בעמ’ 7-4(.



הנחיות למשחק )לתלמידים(
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לפעמים אנחנו נתקלים במצבים לא פשוטים בחיים, וקשה לנו 
מאוד להחליט – מה עושים?

ונִפגוש כל  וִאמרות ממקורות היהדות  ַּבִמשחק נכיר ִפתגמים 
ננסה להחליט מה  מינֵי מצבים כאלה. בכל אחד מהמצבים 

הדבר הנכון לעשות.
נאסוף לֵבנים של ערכים כדי לבנות חברה מתּוֶקנֶת.

מטרת המשחק
להגיע לנקודת הסיום כאשר ברשותכם לֵבנים מארבעה סוגים 
שונים לפחות כדי לסייע לבניית חברה מתוקנת, טובה וראויה.

אופן המשחק
סַדרּו שלוש עֵרמות: עֵרמת כרטיסי ַמָצבים, עֵרמת שאלות ועֵרמת לֵבנים.. 1

בחרו את סדר השחקנים, והציבו את חיילי המשחק בנקודת ההתחלה.. 2

הטילו קובייה, והתקדמו על המסלול החיצוני לפי החיצים. . 3

כאשר תגיעו למשבצת מסומנת, עליכם לנהוג לפי ההנחיות:  

שחקן שיגיע למשבצת זו יִרים את אחד מכרטיסי הַמָצבים ויקרא אותו בקול. השחקן יחליט 
בלב מה היה עושה במציאות )א, ב, ג או ד(. 

ויניח אותה הפוכה במרכז  מכרטיסי האותיות הוא יבחר בחשאי את האות המתאימה 
השולחן, ואת שאר הכרטיסים יניח הפוכים בצד.

השחקנים האחרים ינחשו מה הוא בחר. הם ירשמו את תשובותיהם על דף, ורק אז יגלה 
השחקן מה בחר. כעת התקדמו על הלוח:

כל שחקן שניחש נכון את התשובה שבחר השחקן יתקדם משבצת אחת.	 
השחקן עצמו יתקדם כמה משבצות לפי מספר המשתתפים שניחשו את תשובתו.	 
אם בעקבות ההתקדמות הזו מגיעים למשבצת עם סימון, לא לוקחים כרטיס נוסף.	 

כאשר שחקן יגיע למשבצת זו, שחקן אחר ייקח כרטיס מעֵרמת השאלות ויקריא לו את 
השאלה. אם ענה נכון, הוא יוכל לקחת מעֵרמת הלֵבנים לֵבנה המתאימה לשאלה )שהצבע 

שלה מופיע באחד הריבועים בצד כרטיס השאלה(. 

שחקן שהגיע למשבצת זו ייקח מהעֵרמה לֵבנה לפי בחירתו או יחליף לֵבנה שיש לו בלֵבנה 
של שחקן אחר, בתנאי שהשחקן יסכים להחלפה. 

יותר באמצעות . 4 כל שתי לבנים ששחקן יצבור יפתחו בפניו את הדרך להתקדם למסלול פנימי 
הגשרים בתור הבא שלו. 

מי שיצבור לֵבנים מארבעה סוגים שונים לפחות יתקדם לנקודת הסיום.. 	

המנצח הוא השחקן שיגיע ראשון לנקודת הסיום, וברשותו לֵבנים מארבעה סוגים שונים לפחות.. 	

אביזרים
לוח משחק

כרטיסי ַמָצבים
כרטיסי שאלה

כרטיסי אותיות )א-ד(
לֵבנים של ערכים

דפים ריקים וכלי כתיבה
חיילים
קובייה

חֲבֵרוּת
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כל האמרות שמובאות במשחק מותאמות ומתחברות לתוכנית הלימודים של תרבות יהודית-ישראלית 
בכיתות ג-ד. ההנחה היא שחלק ניכר מהן נלמדו בשנים אלו ונדרשת בעיקר חזרה. יתרה מכך, לימוד 
האמרות משמעותי יותר כאשר הוא נעשה בהקשר רחב יותר, ואנו ממליצים לנסות לשלב את האמרות 
בשיח הכיתתי היום-יומי, ולא רק במקצוע תרבות יהודית-ישראלית אלא גם בשיעורי חברה, שעת 

מחנכת וכישורי חיים ועל פי הנעשה בכיתה.

נכנסו לתוכנית  ובה אפשר ללמד אמרות שלא  כאן אנו מציעים פעילות לימודית לאמרות בלבד, 
הלימודים. בהצעות אפשר להיעזר גם ללימוד עצמו וגם לחזרה.

התאמת אמרה והסבר
הדפיסו וצלמו את הפתקים בעמ’ 19-11. חלקו לכל תלמיד שני פתקים: על האחד אמרה כלשהי, ועל 
האחר הסבר לאחת האמרות. אפשר לחלק לכל תלמיד רק פתק אחד מהשניים. על התלמידים 
להסתובב בכיתה ולמצוא את הפתקים המשלימים. כל זוג פתקים מתאים שיימצא ייתלה על הלוח. 

התלמידים ימשיכו כך עד שיימצאו כל הזוגות. 

עבודת חקר ומשימה בזוגות
כל זוג תלמידים יקבל אמרה או שתיים. הם יחפשו על האמרות הסבר ומידע באינטרנט: מה מקור 
האמרה, מי אמר אותה, מה פירושה. הם יוכלו להוסיף אנקדוטה, בדיחה, צילום אילוסטרציה ועוד ויכינו 
שקף של מצגת. אספו את כל השקפים וערכו מצגת אחת. אפשר לכתחילה להכין קובץ מצגות שיתופי 

ב-google docs, ובו לכל זוג תוקצה שקופית מראש. לסיכום הקרינו את המצגת השלמה בכיתה. 

חידון
לאחר לימוד האמרות ערכו חידון לבדיקת הידע. הצעות לפעילות החידון:

אפשר להקרין את החידון על הלוח ולבקש מהתלמידים לענות בהצבעה. אפשר להפוך את החידון  א. 
לתחרות: חלקו את הכיתה לשתי קבוצות – בכל שאלה האפשרות לענות תעבור לתלמיד מקבוצה 

אחרת. ספרו נקודות לכל קבוצה.

אפשר להקריא את השאלות מתוך החוברת )עמ’ 21-20( ולהפנות כל שאלה לתלמיד נבחר. ב. 

אפשר להדפיס ולצלם את דפי החידון ולחלק לתלמידים, ואחר כך להקרין על הלוח את התשובות  ג. 
לבדיקת הידע או לחלק דף תשובות.

זהו את האמרה
כל תלמיד יקבל אמרה. הוא יציג אותה לתלמידים בפנטומימה, והאחרים ימצאו אותה ברשימה שיש 

להם. תוכלו להיעזר ברשימת האמרות בעמ’ 10-8.  

https://tali.org.il/levenim-quiz/


בעקבות המשחק 

4

הרחבה על סוגיות ערכיות בחיינו

במשחק נתקלו התלמידים במצבים חברתיים ואישיים המציבים התלבטות ערכית. המצבים מוסגרו 
באמרה ממקורות היהדות. במשחק עצמו התלמידים אומנם חשו על פי רוב בהתחבטות המוסרית, 

התלבטו ובחרו, אך לא פירטו את הצדדים השונים של הסוגיה ולא התעמקו בתוצאות הבחירה.
אנו מציעים לבחור במצב )או בכמה מצבים( מעורר התלבטות – מן המשחק או אחרים – הנוגע 

לאירועים ולאווירה בכיתה ולהרחיב אותם באחד משני האמצעים:
א. דיון כיתתי

ב. משחק תפקידים.   

א. דיון כיתתי
בחרו מצב מן המשחק, ושאלו תלמידים כיצד הם בחרו או היו בוחרים להגיב. עליהם להצדיק את 	 

בחירתם. תלמידים שדעתם שונה יוכלו להעלות תהיות על הבחירה. אפשר לכתוב על הלוח את 
היתרונות ואת החסרונות של בחירה זו ולבחון אם היא עומדת בערך של אי-פגיעה באחר או אם 

הבוחר בה הוא היוצא נשכר ממנה. האם היא תואמת להנחיה שבאמרה המצורפת לה?

בלי לשאול את התלמידים מהי בחירתם בפועל במשחק, כתבו על הלוח את ארבע האפשרויות, 	 
ובצידן הוסיפו שתי עמודות: “טוב לי” ו”טוב לזולת”. התלמידים יחליטו בכל בחירה באיזו עמודה 
לסמן √. לאחר מכן בחנו עם התלמידים אם יש פתרונות עדיפים לשני הצדדים, עדיפים לזולת או 
רק לבוחר ובמה כדאי לבחור. העלו שאלות ערכיות כגון אלו: מדוע אנו בוחרים לעיתים באפשרות 

שטובה רק לנו? מתי אי-עשייה היא פגיעה? האם היינו רוצים שכך יתנהגו אלינו? וכן הלאה.

ב. משחק תפקידים )מומלץ לשלב מורה לדרמה בפעילות זו(
תלמידים יציגו מקרה מתוך הסוגיות המובאות במשחק. לאחר הצגת המקרה הוסיפו לו התפתחויות 
הרשומות על קלפים שהוכנו מראש. ההתפתחויות מוסיפות לסוגיות פנים או נקודות מבט שונות, 

מאפשרות שילוב של תלמידים נוספים בהצגה ומגבירות עניין.
תוכלו להתמקד בכל מקרה שמובא בכרטיסי הדילמה שבמשחק או לכתוב בעצמכם סיפור מקרה 

שיתבסס על סוגיות שעלו בכיתה במהלך המשחק או שעולות מדי פעם בהווי הכיתתי.  
בחרו במספר תלמידים שיציגו את המצב לפני הכיתה. מומלץ לתת להם דקות מספר להכנה לפני . 1

השיעור.

לאחר ההצגה יש להקדיש דקות ספורות להצפת הסוגיה הערכית: מה האפשרויות השונות לפעולה . 2
לדעת התלמידים? מה החסרונות והיתרונות של כל בחירה?

לאחר שהדילמה תהיה מובנת, פתחו אותה באמצעות ההתפתחויות השונות. חלקו באופן אקראי . 3
לתלמידים את הקלפים שהכנתם או התאימו קלף לתלמיד. הזמינו בכל פעם תלמיד אחר לפעול 
לפי הקלף שקיבל. שימו לב: בהצעות הקיימות יש פעולות המתאימות לצמד, ויש פעולות שאמורות 

להיות עוקבות.

בסיכום שאלו את התלמידים מה למדו מהפעילות.. 4



	

דוגמאות להתפתחויות שיכולות להתאים לכל סיפור
החלפת אחד המציגים	 

הוספת שחקן – נקודת מבט חדשה או היפוך בעלילה	 

התערבות במתרחש בעקבות פתגם הכתוב בקלף	 

הכלל שהתלמידים לומדים מהמצב להתנהגות בחיים האישיים שלהם 	 

נקודות מבט נוספות על המצב	 

דוגמה למצב דומה מחיי התלמידים	 

עריכת סקר	 

שילוב אביזר שיקדם את הסיפור 	 

בימוי המצב כתמונה מייצגת	 

הצגת שאלה או תהייה לאחד המשתתפים	 

גילוי 	  הצגת משהו בפנטומימה )למשל תגובת מאזין מהצד, תגובת אחד המשתתפים בעקבות 
מידע חדש וכדומה(

הצגת המשך הסיפור )למשל: מה קורה למוחרת? מה יקרה כשאימא תגלה את האמת?(	 

מקרה לדוגמה – א 
ְלָבֶבָך. ָנא ֶאת ָאִחיָך ִבּ לֹא ִתְשׂ

ויקרא יט, יז

דנה ושיר חברות טובות מאוד כבר שנים, אבל בזמן האחרון דנה מרגישה ששיר מתרחקת ממנה. 
היא לא מבלה איתה כמו פעם, היא כבר לא משתפת אותה ברגשות ובסודות שלה. 

דנה מרגישה שהיא שצריכה לשמור על הקשר ביניהן ושהיחס של שיר אליה קריר. דנה מאוכזבת 
מאוד, היא מרגישה שהיא מאבדת את חברתה הטובה בלי שום סיבה. לפני כמה ימים הרגשות הקשים 
גברו כאשר במפגש בצופים התבקשו החניכים להתחלק לקבוצות של ארבעה שיהיו יחד באוהל בטיול. 
דנה ושיר תמיד חלקו אוהל אחד. הפעם, כשדנה פנתה לשיר, שיר אמרה שהיא כבר סגרה עם שלוש 

בנות אחרות, עוד לפני שהגיעו למפגש. דנה פגועה, נעלבת ואף כעוסה.
מה על דנה לעשות? האם עליה לומר משהו לשיר? אם כן, מה? 

האם יש פסול בהתנהגותה של שיר? האם הציפיות של דנה מוצדקות?

לקראת הפעילות בכיתה: בחרו שתי תלמידות או שני תלמידים שיגלמו את דנה ואת שיר. עליהם 
להחליט איך להציג את הסיפור.

הכינו מראש שלטים או כתרים עם שמותיהן של דנה ושיר.



	

הצעות להתפתחויות המתאימות למקרה של דנה ושיר 
)יופיעו 	  בחרו את הרגש המתאים ביותר לדעתכם למקרה: כעס, קנאה, בלבול, אדישות, עצב 

כאימוג’ים(. לאיזו דמות הרגש שבחרתם הוא המתאים ביותר? האם הדמויות האחרות חשו רגשות 
אחרים?

דנה ביקשה לדבר עם ניר, חבר משותף, כדי לספר לו על מה שקורה. גלמו את ניר: יעצו לדנה מה 	 
לעשות, תוך הסתמכות על פסוק מהתורה: “לא תשנא את אחיך בלבבך”.

החליפו את דנה. דנה מקבלת את עצתו של ניר. מה היא אומרת לשיר? 	 

החליפו את שיר. כיצד שיר מגיבה לדנה?	 

בחרו באחת הדמויות המשתתפות בהצגה, ושאלו אותה שאלה שתעזור לצופים להבין את המצב 	 
לעומקו.

ערכו בכיתה סקר: מה התלמידים חושבים? הציעו אפשרויות:	 

- דנה צריכה לדבר עם שיר.
- לא כדאי לדנה לדבר עם שיר.

ערכו בכיתה סקר: מה התלמידים חושבים? הציעו אפשרויות:	 

- התנהגותה של שיר לא ראויה.
- אין פסול בהתנהגותה של שיר.

סרטטו על הלוח ציר של 1 עד 10, וכתבו כותרת: עד כמה אנחנו מספרים לאחרים על רגשותינו 	 
כלפי מעשיהם. עמדו במקום המתאים לכם בציר.

תנו דוגמה מחייכם הפרטיים למקרה שבו כעסתם על אדם אחר, נעלבתם ממנו או נפגעתם ממנו 	 
והתלבטתם אם לומר משהו. מה קרה? מה עשיתם? האם הבחירה שלכם הייתה מוצלחת?

בחרו חפץ הנמצא בכיתה ויכול להציע תפנית מפתיעה לסיפור, ותנו אותו למציג המתאים. עליו 	 
להמשיך את הסיפור לפי החפץ.

)לזוג( החליפו את שיר ודנה. שלושה חודשים עברו. הציעו מקרה שימחיש את היחסים בין השתיים 	 
עכשיו.

מה אפשר ללמוד מסיפור זה על חיינו? ספרו, ובקשו מעוד שני תלמידים לענות על השאלה.	 

מקרה לדוגמה – ב 
ן ֶאת ָכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות. ֱהֵוי ]ֱהֵיה[ ּדָ

משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה ו

יובל ישב בהפסקה בכיתה וסיים לאכול את הכריך שלו. בכיתה נשארה רק ליה. היא שיחקה בטלפון 
שלה. היא לא ראתה שיובל ישב מאחור. לפתע קמה ליה ממקומה, עברה ליד השולחן של עומר, 

התעכבה שם כמה דקות ואז יצאה מהכיתה. יובל ראה שהיא מחזיקה משהו ביד.
הפעמון צלצל וכולם חזרו לכיתה, וליה ועומר דיברו וצחקו יחד. המורה נכנסה אף היא וביקשה מכולם 

לשבת.
האם יובל דמיין שליה לקחה משהו ששייך לעומר? אולי ליה לקחה משהו אחר? אולי היא עשתה זאת 
לבקשתו של עומר? מה עליו לעשות? האם עליו להתעמת עם ליה? לדבר עם עומר? לשתוק? להתייעץ 

עם מישהו אחר?
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לקראת הפעילות בכיתה: בחרו שלושה תלמידים ותלמידות שיגלמו את הדמויות. 
הכינו מראש שלטים או כתרים עם שמותיהם של יובל, ליה ועומר.

הצעות להתפתחויות המתאימות למקרה של יובל, ליה ועומר
החליפו את יובל: נסו להתעמת עם ליה ולגלות מה עשתה.	 

אתה רועי, חבר טוב של יובל: מכיוון שאתה מכיר את ליה, תוכל להסביר מה לדעתך קרה?	 

“ֱהוֵי ָּדן ֶאת ָכל ָהָאָדם לְכַף זְכּות” – הסבירו למשתתפים כיצד אפשר לממש אמרה זו של חז”ל.	 

איזה רגש לדעתכם הוא המתאים ביותר למקרה זה: כעס, קנאה, בלבול, אדישות, עצב? )יופיעו 	 
כאימוג’ים( נמקו.

מה אפשר ללמוד מסיפור זה על התנהגותנו ביום-יום?	 

)ציור של משקפיים בצורת לב( קיבלתם משקפיים של אהבת אדם. כיצד אפשר לפרש את המצב?	 

)ציור של משקפיים שחורים( קיבלתם משקפיים של ראייה שלילית. כיצד אפשר לפרש את המצב?	 

תנו דוגמה מחייכם הפרטיים למקרה דומה שבו התרחש משהו שהיה אפשר לפרש לכאן ולכאן. 	 
כיצד פירשתם אותו?

ערכו בכיתה סקר: מה התלמידים חושבים? הציעו אפשרויות:	 

1. ליה לקחה משהו שחשוב לעומר ללא רשותו.
2. ליה לא לקחה כלום אך חיטטה בחפצים של עומר.

3. ליה לקחה משהו, אך לבקשת עומר.
4. ליה לא לקחה כלום, יובל דמיין.

לפי בחירת הרוב, אמרו: האם הכיתה נוטה לדון את ליה לכף זכות? )אפשרויות 1 ו-2 הן כף חובה, 
3–4 הן כף זכות(.

בחרו חפץ הנמצא בכיתה ויכול להציע פתרון או תפנית מפתיעה לסיפור, ותנו אותו למציג המתאים. 	 
עליו להמשיך את הסיפור לפי החפץ.

בחרו באחד המציגים, ושאלו אותו שאלה שהתשובה עליה יכולה לעזור ליובל בהחלטתו.	 

החליפו את אחד המציגים, והציגו את המשך הסיפור: מה קורה לאחר השיעור?	 
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לֹום ְוָרְדֵפהּו. תהלים, פרק לד, פסוק טו ׁש ָשׁ ֵקּ ַבּ

יש לפעול למען השלום )כמו לרדוף אחריו(.

ֵתק. קהלת, פרק ד, פסוק ט ׁש לֹא ִבְמֵהָרה ִיּנָ ּלָ ַנִים ִמן ָהֶאָחד ]...[ ְוַהחּוט ַהְמׁשֻ ְ טֹוִבים ַהּשׁ

עדיף להיות ִעם חבר מלהיות לבד. ושלושה יחד – זה עדיף אף יותר.

ִמים. תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נח, עמוד ב ִאּלּו ׁשֹוֵפְך ּדָ ים ּכְ ַרּבִ ֵני ֲחֵברֹו ּבָ ין ּפְ ְלּבִ ל ַהּמַ ּכָ

ַהֲעלַָבת אדם ִּבְפנֵי אחרים דומה להריגה.

יָך. ויקרא, פרק יט, פסוק טז ַעּמֶ לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ

אסור לְַרֵכל – לדבר עם אנשים על אנשים אחרים.

ְלָבֶבָך. ויקרא, פרק יט, פסוק יז ָנא ֶאת ָאִחיָך ִבּ לֹא ִתְשׂ

אסור לִשמור בלב ִשנאה או כעס לַָאֵחר.

ה ַלֲחֵבְרָך. תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף לא, עמוד א ֲעׂשֶ נּוא ָעֶליָך לֹא ּתַ ּשָׂ ָמה ׁשֶ

אל תעשה לאחרים דברים שלא היית רוצה שיעשו לך.

ֶאֶרז. אבות דרבי נתן, נוסח א, פרק מא ה ָכּ ֶנה ְוַאל ְיֵהא ָקֶשׁ ָקּ ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ַרְך ַכּ

יש להיות וְַתָרנים ּוִמְתַחשבים, כמו צמח הָקנֶה שהוא רך ומתכופף, ולא ַעְקָשנים וְגַַאווָתנים כמו עץ 
הארז הגבוה והקשה.

מֹוָך. ויקרא, פרק יט, פסוק יח ְוָאַהְבָתּ ְלֵרֲעָך ָכּ

יש לאהוב את האחר ולְִרצות שיהיה לו טוב כמו לך.

ּבּור. משנה, מסכת אבות, פרק ב, משנה ה ְפרֹׁש ִמן ַהִצּ ַאל ִתּ

צריך להיות חלק מן הקבוצה.

לֹום. משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה יב לֹום ְורֹוֵדף ָשׁ ל ַאֲהרֹן: אֹוֵהב ָשׁ ְלִמיָדיו ֶשׁ ֱהֵוי ִמַתּ

עלינו לדאוג ליחסים טובים בינינו ובין האחרים ולפעול לפיוס בין אנשים ֶשָרבים.

ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע. תהלים, פרק לד, פסוק יד

עלינו לשמור על פינּו ולא לומר דברים רעים.
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ַיד ָלׁשֹון. משלי, פרק יח, פסוק כא ים ְבּ ָמֶות ְוַחִיּ

הדיבור עלול להביא לתוצאות קיצוניות ואפילו לאוְבַדן חיים.

ס. רמב”ם, ִמְׁשנֵה תורה, הלכות תשובה, פרק ב, הלכה יד ּיֵ ָאסּור ָלָאָדם ִלְהיֹות ַאְכָזִרי ְולֹא ִיְתּפַ

אם פגעו בי ומביעים ֲחָרָטה – חֹוָבִתי לסלוח.

ָוה ֶזה ָלֶזה. מדרש תנחומא, מהדורת  ם ׁשָ ְעּתָ ְך ֵאין ּדַ ִוים ֶזה ָלֶזה, ּכָ ְרצּוֵפיֶהם ׁשָ ֵאין ּפַ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
בובר, פרשת פנחס, סימן א

בני האדם שונים לא רק במראה החיצוני שלהם, אלא גם בֵדעות ובמחשבות שלהם.

ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר. משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה ו

יש להשתדל ולהשקיע במציאת חבר טוב או חברה טובה.

ׁשֹון ְלֵחץ. מדרש תהלים, מזמור קכ ל ַהּלָ ִנְמׁשַ

דברים שנאמרו ופגעו באחרים – אי אפשר להחזיר אותם ולבטל את הפגיעה שלהם.

ן ֶאת ָכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות. משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה ו ֱהֵוי ]ֱהֵיה[ ּדָ

כשרואים מישהו עושה מעשה ולא יודעים מדוע הוא עושה זאת – עדיף לשפוט אותו לטובה.

ה. משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה טו ה ַהְרֵבּ ֱאמֹור ְמַעט ַוֲעֵשׂ

עדיף לִפעֹול מאשר לְדֵּבר.

ע. משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה ז ר ָלָרָשׁ ְתַחֵבּ ֵכן ָרע, ְוַאל ִתּ ׁ ַהְרֵחק ִמָשּ

אל תתחבר לאנשים שמעשיהם רעים.

ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, ִמי ִלי? משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה יד

עליי מוֶטלֶת האחריות לדאוג לעצמי ולפעול למען עצמי.

ֲאִני ְלַעְצִמי, ָמה ֲאִני? משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה יד ּוְכׁשֶ

אדם צריך לדאוג לאחרים ולא רק לעצמו.

יו, ֵאיָמַתי? משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה יד ְוִאם לֹא ַעְכׁשָ

אם צריך לעשות משהו, יש לעשות אותו עכשיו. לא כדאי לְִדחות, כי אין לדעת מה יהיה.

ִנים ָיפֹות. משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה טו ֵסֶבר ּפָ ל ָהָאָדם ּבְ ל ֶאת ּכָ ֱהֵוי ְמַקּבֵ

יש להתייחס לכל מי שבא לביתנו בצורה יפה וראויה.
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יַע ִלְמקֹומֹו. משנה, מסכת אבות, פרק ב, משנה ד ּגִ ּתַ ִדין ]תשפוט[ ֶאת ֲחֵבָרְך ַעד ׁשֶ ְוַאל ּתָ

אסור לִשפוט אדם לרעה אם לא היִינו במצב שבו הוא נמצא.

ן ָלֵמד. משנה, מסכת אבות, פרק ב, משנה ה ְיׁשָ לֹא ַהּבַ

מי שרוצה ללמוד, עליו לשאול ולהתעניין.

ל ִלְהיֹות ִאיׁש. משנה, מסכת אבות, פרק ב, משנה ה ֵדּ ּתַ ים, ִהׁשְ ֵאין ֲאָנׁשִ ְמקֹום ׁשֶ ּבִ

אם אין אנשים אחרים שנוהגים כראוי, עליך להשתדל לנהוג כראוי בעצמך.

ְך. משנה, מסכת אבות, פרק ב, משנה י ָלּ ֶשׁ ְיִהי ְכבֹוד ֲחֵבָרְך ָחִביב ָעֶליָך ְכּ

יש להתייחס בכבוד לאחרים, כפי שאנחנו מכבדים את עצמנו.

ל ָאָדם. משנה, מסכת אבות, פרק ד, משנה א ֵאיֶזהּו ָחָכם? ַהּלֹוֵמד ִמָכּ

החכם האמיתי לומד מכולם.

ֵאיֶזהּו ִגּבֹור? ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו. משנה, מסכת אבות, פרק ד, משנה א

הגיבור האמיתי מסוגל לשלוט ַּביְָצרים )ברצונות וברגשות( שלו.

ֶחְלקֹו. משנה, מסכת אבות, פרק ד, משנה א ֵמַח ְבּ ׂ יר? ַהָשּ ֵאיֶזהּו ָעִשׁ

העשיר האמיתי אינו סופר את כמות הכסף שיש לו, אלא מעריך את מה שיש לו.

ָעה. משנה, מסכת אבות, פרק ד, משנה ג ֵאין לֹו ׁשָ ֵאין ְלָך ָאָדם ׁשֶ ִהי ָבז ְלָכל ָאָדם ]...[ ׁשֶ ַאל ּתְ

אסור לזלזל באף אחד, כי כל אדם, יבוא יום או מצב שבו הוא יצליח.

י. משנה, מסכת אבות, פרק ה, משנה י ִלּ ְך ׁשֶ ָלּ ְך ְוׁשֶ ָלּ י ׁשֶ ִלּ ׁשֶ

אחלוק את מה שיש לי ִעם האחרים, והאחרים יחלקו איתי את מה שיש להם.

ל ָאָדם. משנה, מסכת אבות, פרק ד, משנה טו לֹום ּכָ ׁשְ ים ּבִ ֱהֵוי ]ֱהֵיה[ ַמְקִדּ

ראוי להיות הראשון שאומר שלום לאחרים.

ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה. מדרש ספרא, בחוקותי, פרשה ב, פרק ה ל ִיׂשְ ּכָ

על כל אחד בַעם להיות ִאכפתי כלפי האחרים ולדאוג להם.

תּוַח ִלְרָוָחה. משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה ה ְיִהי ֵביְתָך ָפּ

יש לפתוח את הדלת כך שכולם יוכלו להיכנס )כלומר יש להכניס אורחים(.
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 יש לפעול למען השלום 
)כמו לרדוף אחריו(.

עדיף להיות ִעם חבר מלהיות 
לבד. ושלושה יחד – זה עדיף 

אף יותר.

ַהֲעלַָבת אדם ִּבְפנֵי אחרים 
דומה להריגה.

לֹום ְוָרְדֵפהּו. ׁש ָשׁ ֵקּ ַבּ
תהלים, פרק לד, פסוק טו

ַנִים ִמן ָהֶאָחד  ְ טֹוִבים ַהּשׁ
ׁש לֹא  ּלָ ]...[ ְוַהחּוט ַהְמׁשֻ

ֵתק. ִבְמֵהָרה ִיּנָ
קהלת, פרק ד, פסוק ט

ים  ַרּבִ ֵני ֲחֵברֹו ּבָ ין ּפְ ְלּבִ ל ַהּמַ ּכָ
ִמים.  ִאּלּו ׁשֹוֵפְך ּדָ ּכְ

תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נח, 
עמוד ב
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אסור לְַרֵכל – לדבר עם אנשים 
על אנשים אחרים.

אסור לִשמור בלב ִשנאה או 
כעס לַָאֵחר.

יש להיות וְַתָרנים ּוִמְתַחשבים, 
כמו צמח הָקנֶה שהוא רך 

ומתכופף, ולא ַעְקָשנים 
וְגַַאווָתנים כמו עץ הארז הגבוה 

והקשה.

יש לאהוב את האחר ולְִרצות 
שיהיה לו טוב כמו לך.

יָך.  ַעּמֶ לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ
 ויקרא, פרק יט, פסוק טז

ְלָבֶבָך.  ָנא ֶאת ָאִחיָך ִבּ לֹא ִתְשׂ
ויקרא, פרק יט, פסוק יז

ֶנה  ָקּ ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ַרְך ַכּ
ֶאֶרז.  ה ָכּ ְוַאל ְיֵהא ָקֶשׁ

אבות דרבי נתן, נוסח א, פרק מא

מֹוָך.  ְוָאַהְבָתּ ְלֵרֲעָך ָכּ
ויקרא, פרק יט, פסוק יח
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צריך להיות חלק מן הקבוצה.

עלינו לדאוג ליחסים טובים 
בינינו ובין האחרים ולפעול 

לפיוס בין אנשים ֶשָרבים.

עלינו לשמור על פינּו ולא לומר 
דברים רעים.

הדיבור עלול להביא לתוצאות 
קיצוניות ואפילו לאוְבַדן חיים.

ּבּור.  ְפרֹׁש ִמן ַהִצּ ַאל ִתּ
משנה, מסכת אבות, פרק ב, משנה ה

ל ַאֲהרֹן:  ְלִמיָדיו ֶשׁ ֱהֵוי ִמַתּ
לֹום.   לֹום ְורֹוֵדף ָשׁ אֹוֵהב ָשׁ
משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה יב

ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע. 
תהלים, פרק לד, פסוק יד

ַיד ָלׁשֹון.  ים ְבּ ָמֶות ְוַחִיּ
משלי, פרק יח, פסוק כא
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אם פגעו בי ומביעים ֲחָרָטה – 
חֹוָבִתי לסלוח.

בני האדם שונים לא רק 
במראה החיצוני שלהם, אלא 
גם בֵדעות ובמחשבות שלהם.

יש להשתדל ולהשקיע במציאת 
חבר טוב או חברה טובה.

דברים שנאמרו ופגעו באחרים 
– אי אפשר להחזיר אותם 
ולבטל את הפגיעה שלהם.

ָאסּור ָלָאָדם ִלְהיֹות ַאְכָזִרי 
ס.  ּיֵ ְולֹא ִיְתּפַ

רמב”ם, ִמְׁשנֵה תורה, הלכות תשובה, 
פרק ב, הלכה יד

ִוים  ְרצּוֵפיֶהם ׁשָ ֵאין ּפַ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ָוה  ם ׁשָ ְעּתָ ְך ֵאין ּדַ ֶזה ָלֶזה, ּכָ

ֶזה ָלֶזה. 
מדרש תנחומא, מהדורת בובר, פרשת 

פנחס, סימן א

ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר. 
משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה ו

ׁשֹון ְלֵחץ.  ל ַהּלָ ִנְמׁשַ
מדרש תהלים, מזמור קכ



1	1	

כשרואים מישהו עושה מעשה 
ולא יודעים מדוע הוא עושה 
זאת – עדיף לשפוט אותו 

לטובה.

עדיף לִפעֹול מאשר לְדֵּבר.

אל תתחבר לאנשים שמעשיהם 
רעים.

עליי מוֶטלֶת האחריות לדאוג 
לעצמי ולפעול למען עצמי.

ן ֶאת ָכל ָהָאָדם  ֱהֵוי ]ֱהֵיה[ ּדָ
ְלַכף ְזכּות. 

משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה ו

ה. ה ַהְרֵבּ ֱאמֹור ְמַעט ַוֲעֵשׂ
משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה טו

ֵכן ָרע, ְוַאל  ׁ ַהְרֵחק ִמָשּ
ע.  ר ָלָרָשׁ ְתַחֵבּ ִתּ

משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה ז

ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, ִמי ִלי? 
משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה יד
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אדם צריך לדאוג לאחרים ולא 
רק לעצמו.

אם צריך לעשות משהו, יש 
לעשות אותו עכשיו. לא כדאי 
לְִדחות, כי אין לדעת מה יהיה.

יש להתייחס לכל מי שבא 
לביתנו בצורה יפה וראויה.

אסור לִשפוט אדם לרעה אם 
לא היִינו במצב שבו הוא נמצא.

ֲאִני ְלַעְצִמי, ָמה ֲאִני?  ּוְכׁשֶ
משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה יד

יו, ֵאיָמַתי?  ְוִאם לֹא ַעְכׁשָ
משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה יד

ל ָהָאָדם  ל ֶאת ּכָ ֱהֵוי ְמַקּבֵ
ִנים ָיפֹות.  ֵסֶבר ּפָ ּבְ

משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה טו

ִדין ]תשפוט[ ֶאת  ְוַאל ּתָ
יַע ִלְמקֹומֹו.   ּגִ ּתַ ֲחֵבָרְך ַעד ׁשֶ

משנה, מסכת אבות, פרק ב, משנה ד
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מי שרוצה ללמוד, עליו לשאול 
ולהתעניין.

אם אין אנשים אחרים שנוהגים 
כראוי, עליך להשתדל לנהוג 

כראוי בעצמך.

יש להתייחס בכבוד לאחרים, 
כפי שאנחנו מכבדים את 

עצמנו.

החכם האמיתי לומד מכולם.

ן ָלֵמד.  ְיׁשָ לֹא ַהּבַ
משנה, מסכת אבות, פרק ב, משנה ה

ים,  ֵאין ֲאָנׁשִ ְמקֹום ׁשֶ ּבִ
ל ִלְהיֹות ִאיׁש.  ֵדּ ּתַ ִהׁשְ

משנה, מסכת אבות, פרק ב, משנה ה

 ְיִהי ְכבֹוד ֲחֵבָרְך 
ְך.  ָלּ ֶשׁ ָחִביב ָעֶליָך ְכּ

משנה, מסכת אבות, פרק ב, משנה י

 ֵאיֶזהּו ָחָכם? 
ל ָאָדם.   ַהּלֹוֵמד ִמָכּ

משנה, מסכת אבות, פרק ד, משנה א
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 הגיבור האמיתי מסוגל 
לשלוט ַּביְָצרים )ברצונות 

וברגשות( שלו.

העשיר האמיתי אינו סופר את 
כמות הכסף שיש לו, אלא 

מעריך את מה שיש לו.

אסור לזלזל באף אחד, כי כל 
אדם, יבוא יום או מצב שבו הוא 

יצליח.

אחלוק את מה שיש לי ִעם 
האחרים, והאחרים יחלקו איתי 

את מה שיש להם.

 ֵאיֶזהּו ִגּבֹור? 
ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו. 

משנה, מסכת אבות, פרק ד, משנה א

ֶחְלקֹו.   ֵמַח ְבּ ׂ יר? ַהָשּ ֵאיֶזהּו ָעִשׁ
משנה, מסכת אבות, פרק ד, משנה א

ִהי ָבז ְלָכל ָאָדם ]...[  ַאל ּתְ
ָעה.  ֵאין לֹו ׁשָ ֵאין ְלָך ָאָדם ׁשֶ ׁשֶ

משנה, מסכת אבות, פרק ד, משנה ג

י.   ִלּ ְך ׁשֶ ָלּ ְך ְוׁשֶ ָלּ י ׁשֶ ִלּ ׁשֶ
משנה, מסכת אבות, פרק ה, משנה י



1919

ראוי להיות הראשון שאומר 
שלום לאחרים.

על כל אחד בַעם להיות ִאכפתי 
כלפי האחרים ולדאוג להם.

יש לפתוח את הדלת כך שכולם 
יוכלו להיכנס )כלומר יש להכניס 

אורחים(.

לֹום ׁשְ ים ּבִ  ֱהֵוי ]ֱהֵיה[ ַמְקִדּ
ל ָאָדם.   ּכָ

משנה, מסכת אבות, פרק ד, משנה טו

ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזהֹ.   ל ִיׂשְ ּכָ
מדרש ספרא, בחוקותי, פרשה ב, פרק ה

תּוַח ִלְרָוָחה.  ְיִהי ֵביְתָך ָפּ
משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה ה
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א. מה פירוש המילה המודגשת? 
לֹום וְָרְדֵפהּו. . 1 ַבֵּקּׁש ָשׁ

לֹא ֵתלֵךְ ָרכִיל ְּבַעֶּמיךָ. . 2

ה ָכֶּאֶרז.. 3 נֶה וְַאל יְֵהא ָקֶשׁ לְעֹולָם יְֵהא ָאָדם ַרךְ כַָּקּ

ַאל ְּתִהי ָבז לְָכל ָאָדם.. 4

ְפרֹׁש ִמן ַהצִּּבּור. . 	 ִהלֵּל אֹוֵמר: ַאל ִתּ

נְצֹר לְׁשֹונְךָ ֵמָרע. . 	

ָאסּור לָָאָדם לְִהיֹות ַאכְזִָרי וְלֹא יְִתַּפּיֵס.. 7

ב. השלימו את המילה החסרה.
טֹוִבים ַהְּׁשנַיִם ִמן __________. . 1

לֹום. . 2 לֹום וְרֹוֵדף ָשׁ ֹן: אֹוֵהב ָשׁ ל ַאֲהר לְִמיָדיו ֶשׁ ________ ִמַתּ

ּים _________ לָׁשֹון. . 3 ִ ָמוֶת וְַחי

ּכְֵׁשם ֶׁשֵאין ַּפְרצּוֵפיֶהם ____________ זֶה לָזֶה, ָּכךְ ֵאין ַּדְעָּתם ָׁשוָה זֶה לָזֶה. . 4

ֱהוֵי ָּדן ֶאת ָכל ָהָאָדם לְכַף ____________.. 	

ָּכל יְִׂשָרֵאל ___________ זֶה לָזֶה. . 	

ג. סדרו את המילים לפי הסדר.
לְךָ ּוְקנֵה ָחֵבר.. 1

ֱאמֹור וֲַעֵשׂה ַהְרֵבּה ְמַעט.. 2

3 .. לְֵרֲעךָ כָּמֹוךָ וְָאַהְבָתּ

לִי לִי ִאם ִמי ֲאנִי ֵאין.. 4

לֹא וְִאם ֵאיָמַתי ַעכְָׁשיו.. 	

ַהַּביְָׁשן לֹא לֵָמד.. 	

ד. נכון או לא נכון?
באמרה “לֹא ִתְשׂנָא ֶאת ָאִחיךָ ִבּלְָבֶבךָ” הכוונה רק לאחים ולאחיות. . 1

“נְִמַׁשל ַהּלָׁשֹון לְֵחץ” – כי כמו החץ, אי אפשר להחזיר את המילים לאחר שנאמרו.. 2

“ֱהוֵי ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפנִים יָפֹות” – יש להתייחס יפה לאורחים.. 3

“ִּבְמקֹום ֶׁשֵאין ֲאנִָׁשים, ִהְׁשַּתֵדּל לְִהיֹות ִאיׁש” – מקום בלי אנשים הוא למשל גן חיות או מקום שומם. . 4

מי שאומר “ֶׁשלִּי ֶׁשלָּךְ וְֶׁשלָּךְ ֶׁשלִּי” מוכן לתת לאחרים משלו וגם לקבל מהם. . 	

“ֵאיזֶהּו ָחָכם? ַהּלֹוֵמד ִמָכּל ָאָדם” – מי שפתוח ללמוד מכל אחד הוא החכם האמיתי. . 	

“ֱהוֵי ַמְקִדּים ִּבְׁשלֹום ָּכל ָאָדם” – צריך להיות הראשון שאומר שלום לאחרים. . 7

חידון
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ה. מה התשובה הנכונה? 
 באמרה “ָמה ֶׁשָּׂשנּוא ָעלֶיךָ לֹא ַּתֲעֶׂשה לֲַחֵבְרךָ”, במקום המילה “חברך” אפשר לומר. 1

א. לאחיך    ב. למישהו אחר    ג. לקרוב משפחה

ע”. המילה החסרה היא . 2 ְתַחֵבּר לָָרָשׁ  “ַהְרֵחק ִמ________ ָרע, וְַאל ִתּ
א. שכן   ב. חבר   ג. אדם

 “וְַאל ָּתִדין ֶאת ֲחֵבָרךְ ַעד ֶׁשַּתּגִיַע לְִמקֹומֹו”. במקום המילה “תדין” אפשר לומר . 3
א. תשים   ב. תשפוט     ג. תבין

לָּךְ? . 4 לָּךְ”, לאילו שתי מילים אפשר לפרק את המילה כְֶּשׁ באמרה “יְִהי כְבֹוד ֲחֵבָרךְ ָחִביב ָעלֶיךָ כְֶּשׁ
א.  כדי להשליך   ב. כי ֵתלֵךְ   ג. כמו שלך

ֵׂמַח ְבֶּחלְקֹו”. פירוש המילה “ְבֶּחלְקֹו” הוא . 	 יר? ַהָשּ  “ֵאיזֶהּו ָעִשׁ
א. במה שיש לו   ב. הצד שלו   ג. לא בשלמות

 באמרה “ּוכְֶׁשֲאנִי לְַעצְִמי, ָמה ֲאנִי?”, במקום המילה “ּוכְֶׁשֲאנִי” אפשר לומר . 	
א. ּוכְֶׁשּכָל עני    ב. וכל ֶׁשֲאנִי    ג. וכאשר אני   

תּוַח לְִרוָָחה” – מה פירוש “פתוח לרווחה”? . 7  “יְִהי ֵביְתךָ ָפּ
א. מאפשר לרּוַח להיכנס    ב. פתוח כדי שיהיה ְמֻרּוָח ונעים בפנים    ג. פתוח לגמרי

ו. מי צודק?
מי מהדמויות מפרשת נכון את האמרה?

 ִאם ֵאין ֲאנִי לִי, ִמי לִי? 1. 

 ֵאיזֶהּו גִּבֹור? ַהּכֹוֵבׁש ֶאת יִצְרֹו2. 

 ּוְקנֵה לְךָ ָחֵבר3. 

 וְַאל ָּתִדין ֶאת ֲחֵבָרךְ ַעד ֶׁשַּתּגִיַע לְִמקֹומֹו4. 

 ִּבְמקֹום ֶׁשֵאין ֲאנִָׁשים, ִהְׁשַּתֵדּל לְִהיֹות ִאיׁש	. 

ּים ְבּיַד לָׁשֹון	.  ִ ָמוֶת וְַחי

אני חייב לעזור לעצמי. אני יכול להסתדר בלי חברים. בא

גיבור יכול לכבוש כל מקום שהוא רוצה. בא

כדאי להוציא כסף על חברים. צריך לעשות מַאֲמַצים כדי להשיג חברים.  בא

רק אם עמדת במצב של מישהו, 
אתה יכול לשפוט אותו על מעשיו.

רק אם גרת במקום שמישהו אחר גר 
בו, אתה יכול לשפוט את התנהגותו.

בא

למשל, גם אם כולם זורקים לכלוך על 
הרצפה, אני אקפיד לזרוק את הלכלוך לפח. 

למשל, אחרי שכולם הלכו 
מהמסיבה, אני אישאר במקום.

בא

בלי לשון אי אפשר לחיות. דיבור עלול להוביל לדברים קיצוניים. בא

הגיבור האמיתי מסוגל לשלוט ברצונות שלו.
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א. 
רדוף אחריו1. 
בין האנשים בעם שלך2. 
כמו צמח גמיש3. 
ְמזַלזֵל4. 
תתרחק, תצא  /  קבוצה	. 
ְשמֹור	. 
יסלח7. 

ב. 
ָהֶאָחד1. 
ֱהוֵי2. 
ְבּיַד3. 
ָׁשוִים4. 
זְכּות	. 
ֲעֵרִבים	. 

ג. 
ּוְקנֵה לְךָ ָחֵבר.1. 
ֱאמֹור ְמַעט וֲַעֵשׂה ַהְרֵבּה.2. 
וְָאַהְבָתּ לְֵרֲעךָ כָּמֹוךָ.3. 
ִאם ֵאין ֲאנִי לִי, ִמי לִי?4. 
וְִאם לֹא ַעכְָׁשיו, ֵאיָמַתי?	. 
לֹא ַהַּביְָׁשן לֵָמד.	. 

ד. 
לא נכון1. 
נכון2. 
נכון3. 
לא נכון4. 
נכון	. 
נכון	. 
נכון7. 

פתרונות

ה. 
ב. למישהו אחר1. 
א. שכן 2. 
ב. תשפוט3. 
ג. כמו שלך4. 
א. במה שיש לו 	. 
ג. וכאשר אני 	. 
ג. פתוח לגמרי 7. 

ו. 
ב. אני חייב לדאוג לעצמי. 1. 
א. הגיבור האמיתי מסוגל לשלוט ברצונות שלו.  2. 
א. צריך לעשות ַמֲאַמצים כדי להשיג חברים3. 
ב. רק אם עמדת במצב של מישהו, אתה 4. 

יכול לשפוט אותו על מעשיו. 
ב. למשל, גם אם כולם זורקים לכלוך על 	. 

הרצפה, אני אקפיד לזרוק את הלכלוך לפח. 
א. דיבור עלול להוביל לדברים קיצוניים.	. 

 


