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אני בחברה – תיקון המידות

שיעור מס’ 6תיקון המידות -   עצלות מול זריזות 

נושא שיעור
למה להזדרז?

בשיעור הקודם עמדו התלמידים על מאפייני העצלות והזריזות והמניעים שלהם. בשיעור זה תורחב  
היריעה והתלמידים יתוודעו לתוצאות ולהשלכות של תכונות אלה. לזריזות יתרונות רבים. הבולט 

שבהם ללא ספק הוא מהירות העשיה, אולם מלבד הביצוע הזריז מתלוה אליה התחושה הטובה של 
המבצע, החש זריז וחרוץ ונהנה מעשייתו. לתחושתו מצטרפת גם התחושה הטובה של מי שעבורו 

בוצע המעשה, על כך שהזדרזו ושמחו לעשות עבורו את הדבר. כמו כן הביצוע עצמו נעשה טוב יותר 
ואיכותי יותר כאשר עושים אותו בזריזות ובחיות ולא בתחושה של "מוכרחים".

וחלופיהם בעצלות: אדם עצל מבצע את הדברים לאט, או בכלל לא. הדברים מתבצעים על מנת 
לצאת ידי חובה והתוצאות בדרך כלל אינן איכותיות. התחושה של המבצע היא תחושה קשה של 

חוסר חשק ומוכרחות, עד שלפעמים, זה שעבורו מבצעים את הדבר כבר מוותר על העשיה ובלבד 
שלא לקבל תוצאות גרועות בפרצוף 'חמוץ'.

התלמידים יבינו את ההשלכות על הביצוע מצורת העשיה. א. 
התלמידים יסיקו מן התוצאות על אופן הביצוע, בזריזות/בעצלות. ב. 

התלמידים יזהו את רגשותיו של המבצע בזריזות/בעצלות. ג. 

פתיחה                  חושבים זריז     

פעילות 1                             יש תוצאות!                          

פעילות 2                            זה לעומת זה                          

פעילות 3                             סימן ש...                        

סיום                 משבחים זריזות                

פרצופים, עננים וכרטיסים )נספח 1 (  .1

דף עבודה )נספח 2 (  .2

שישה דפים לבנים  .3

חב"ד בינה – מתבוננים

5 דקות, מליאה

15 דקות, קבוצות

15 דקות, מליאה

5 דקות, מליאה

5 דקות, קבוצות
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס’ 4נ

אני בחברה – תיקון המידות

תיקון המידות -   עצלות מול זריזות 

מהלך שיעור
למה להזדרז?

פעילות 1: יש תוצאות!

המורה יקרא עם התלמידים סיפורים העוסקים בתוצאה מסוימת של עצלות/זריזות )נספח 2(, ויענו יחד על השאלות. 

פעילות 2: זה לעומת זה 

התוצאות של מידת העצלות: הפסד של הדבר, אכזבה והרגשה רעה של העצל וכן של זה שבצעו עבורו את המטלה, 
בצוע לא איכותי. התוצאות של מידת הזריזות: הרגשה טובה, ביצוע איכותי, רווח של זמן.

כאשר התוצאה היא של מידת העצלות, המורה יכתוב אותה מתחת לפרצוף העצוב. תוצאות של מידת הזריזות יכתבו 
תחת הפרצוף השמח. כאן יוכל המורה לעורר את תשומת לבם של הילדים: אנחנו חשבנו שהוא )העצל( עצוב  בגלל 

שהוא אינו רוצה לעשות, עכשיו אנחנו רואים שיש לו עוד כמה סיבות להיות עצוב... וכן הזריז, יש לו הרבה סיבות 
להיות שמח!

פתיחה: חושבים זריז

המורה יתלה פרצופים על הלוח ויחבר לכל פרצוף ענן מחשבה )נספח 1(.
הערה: פעילות זו התבצעה בשיעור שעבר בצורה יחידנית וכעת היא תתבצע על הלוח במליאה, כדי לחזור ולהכניס את הילדים 

אל הנושא. 

המורה ישאל את התלמידים: 
איזה פרצוף מתאים לעצל?   o

איזה לזריז?   o
מדוע?  o

התשובות הצפויות: לעצל הפרצוף העצוב כי הוא לא רוצה לעשות, לזריז הפרצוף השמח כי הוא עושה בשמחה. כעת יזמין 
המורה, בכל פעם, תלמיד אחד, להרים כרטיס )נספח 1( ולשייך את האמירה הכתובה בו לאחת הדמויות. 

שיעור מס’ 6 חב"ד בינה – מתבוננים
30

כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס’ 4נ

אני בחברה – תיקון המידות

תיקון המידות -   עצלות מול זריזות 

מהלך שיעור
למה להזדרז?

שיעור מס’ 6

פעילות 3: סימן ש... 

המורה יקריא משפט של סימן ש... והתלמידים ישלימו- "עצל/זריז".

אם רואים פה חדר שהוא בקושי מסודר, ודחפו בו צעצועים מתחת למיטות זה סימן שמישהו היה...  o
אבל אם רואים חדר מסודר להפליא ואפילו ניקו אבק מהמדף זה סימן שמישהו היה...  o

אם רואים אמא עצובה וקצת כועסת, שופכת כוס שוקו שלא הספיקו לשתות, זה סימן שמישהו היה...  o
אבל אם רואים אמא שמחה ומחייכת כי הספיקו אפילו לזרוק את הזבל, זה סימן שמישהו היה...  o

אם רואים מכולת שכבר נסגרה וכוכבים בשמים זה סימן שמישהו היה... )למורה, הכוונה היא שהילדים דחו   o
            את ההליכה למכולת ועד שהגיעו היא כבר נסגרה(.

אבל אם המכולת עוד פתוחה ובמדף נשאר עדיין לחם וחלב זה סימן שמישהו היה...   o
אם רואים מחברת שלא כתובות בה שום תשובות, זה סימן שמישהו היה...  o

אבל אם רואים מחברת מושלמת ומקושטת, זה סימן שמישהו היה...  o
אם רואים ילד חדש שאף אחד לא עזר לו להשלים את החומר, זה סימן שמישהו היה...  o

אבל אם רואים ילד חדש שכל המחברות שלו כבר מלאות והוא מחייך, זה סימן שמישהו היה...  o
אם רואים את הגבאי של בית הכנסת אוסף את הספרים לבד ונאנח, זה סימן שמישהו היה...  o

אבל אם רואים את הגבאי מחייך וכל הסידורים מסודרים במדף, זה סימן שמישהו היה...  o
אם רואים זקנה עומדת באוטובוס וכמעט נופלת, זה סימן שמישהו היה...  o

אבל אם רואים שהיא יושבת ומסודרת במקום טוב, זה סימן שמישהו היה...  o
אם רואים חצר מוזנחת מלאה בפסולת, זה סימן שמישהו היה...  o

אם רואים חצר מצוחצחת ופרחים מבצבצים, זה סימן שמישהו היה...  o

סיום: משבחים זריזות

כל זוג תלמידים יקבלו דף לבן ועליו הם ינסחו סיסמא בשבח הזריזות או בגנות העצלות. את הסיסמאות יקשטו 
ואפשר לתלותן בכיתה. 

חב"ד בינה – מתבוננים
31
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שיעור 6

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים תיקון המידות
עצלות מול זריזות

   ֲחָבל!   אּוף ֶנְחָמד! 

ְוָקא ֲאִני? ה ּדַ א ִלי ָלּמָ לֹא ּבָ

ְזִריזּות!  עֹוד ְמַעט  ּבִ

יז!  דֵאיֶזה ַמְרּגִ ִהְנִני ִמּיָ

   ֵהיָדד!  ֵיׁש!



ִשׂיָמה. אּו ֶאת ַהמְּ ּפּור ּוַמלְּ ִקְראּו ֶאת ַהסִּ
י  ִהְתַחְלתִּ ְרׁשּות,  ֲעבוַֹדת  ׁש  שֶׁיֵּ ָאַמר  ד  ַלמֵּ שֶַׁהמְּ כְּ ד  ִמיָּ

שִׁעּוֵרי  ֲהָכַנת  ֶאת  ם  ְלַסיֵּ י  ַרְזתִּ ִהְזדָּ ְיָתה  ַהבַּ י  ְעתִּ שִֶׁהגַּ כְּ ְלִהְתּכוֵֹנן. 
ּבּוד הוִֹרים. טוֹב  ָפִרים ִסּפּוִרים ַעל כִּ סְּ בַּ שׂ  י ְלַחפֵּ ד ִהְתַחְלתִּ ּוִמיָּ ִית,  ַהבַּ

י  י! ְלָמֳחָרת ֶהֱעַתְקתִּ ה שֶָׁחשְַׁבתִּ ַמן! ֶזה ָאַרְך ִלי יוֵֹתר ְזַמן ִממָּ זְּ י בַּ שִֶׁהְתַחְלתִּ
ִתיב  ַדק ֶאת שְִׁגיאוֹת ַהכְּ י בָּ א שֶׁלִּ ֶעֶרב, ַאבָּ ים. בָּ אוָֹתם ְמאוֹד ָיֶפה ְלַדפִּ
יׁש ְוִנשְַׁאר ִלי ְזַמן  י ׁשּוב. ֲעַדִין לֹא ָהיּו ְצִריִכים ְלַהגִּ י ְוֶהֱעַתְקתִּ שֶׁלִּ
קוֹם  מָּ בַּ ָזְכָתה  י  שֶׁלִּ ָהֲעבוָֹדה  ּסוֹף,  בַּ ָיִפים.  ִצּיּוִרים  ְלהוִֹסיף 
ַנֵהל! ּוִבְכָלל לֹא  ד ֲאִפּלּו ֶהְרָאה אוָֹתּה ַלמְּ ַלמֵּ ָהִראׁשוֹן! ַהמְּ

ַמן ְולֹא ְלַחּכוֹת ַלּיוֹם  זְּ ָהָיה ָקשֶׁה, ַרק ְלַהְתִחיל בַּ
ָהַאֲחרוֹן.

ּפּור? ַעְצלּות / ְזִריזּות סִּ ה ְמתֶֹאֶרת בַּ ֵאיזֹו ִמדָּ

ּפּור? סִּ ַמה ָהְיָתה ַהּתֹוָצָאה שֶׁל ָהַעְצלּות/ְזִריזּות בַּ

א



ִשׂיָמה. אּו ֶאת ַהמְּ ּפּור ּוַמלְּ ִקְראּו ֶאת ַהסִּ
י  ִהְתַחְלתִּ ְרׁשּות,  ֲעבוַֹדת  ׁש  שֶׁיֵּ ָאַמר  ד  ַלמֵּ שֶַׁהמְּ כְּ ד  ִמיָּ

שִׁעּוֵרי  ֲהָכַנת  ֶאת  ם  ְלַסיֵּ י  ַרְזתִּ ִהְזדָּ ְיָתה  ַהבַּ י  ְעתִּ שִֶׁהגַּ כְּ ְלִהְתּכוֵֹנן. 
ּבּוד הוִֹרים. טוֹב  ָפִרים ִסּפּוִרים ַעל כִּ סְּ בַּ שׂ  י ְלַחפֵּ ד ִהְתַחְלתִּ ּוִמיָּ ִית,  ַהבַּ

י  י! ְלָמֳחָרת ֶהֱעַתְקתִּ ה שֶָׁחשְַׁבתִּ ַמן! ֶזה ָאַרְך ִלי יוֵֹתר ְזַמן ִממָּ זְּ י בַּ שִֶׁהְתַחְלתִּ
ִתיב  ַדק ֶאת שְִׁגיאוֹת ַהכְּ י בָּ א שֶׁלִּ ֶעֶרב, ַאבָּ ים. בָּ אוָֹתם ְמאוֹד ָיֶפה ְלַדפִּ
יׁש ְוִנשְַׁאר ִלי ְזַמן  י ׁשּוב. ֲעַדִין לֹא ָהיּו ְצִריִכים ְלַהגִּ י ְוֶהֱעַתְקתִּ שֶׁלִּ
קוֹם  מָּ בַּ ָזְכָתה  י  שֶׁלִּ ָהֲעבוָֹדה  ּסוֹף,  בַּ ָיִפים.  ִצּיּוִרים  ְלהוִֹסיף 
ַנֵהל! ּוִבְכָלל לֹא  ד ֲאִפּלּו ֶהְרָאה אוָֹתּה ַלמְּ ַלמֵּ ָהִראׁשוֹן! ַהמְּ

ַמן ְולֹא ְלַחּכוֹת ַלּיוֹם  זְּ ָהָיה ָקשֶׁה, ַרק ְלַהְתִחיל בַּ
ָהַאֲחרוֹן.

ִשׂיָמה. אּו ֶאת ַהמְּ ּפּור ּוַמלְּ ִקְראּו ֶאת ַהסִּ
ָרשָׁה  אֶפה ִלי עּוָגה ִלְכבוֹד ִסּיּום ַהפָּ א שֶׁתֹּ י ֵמִאמָּ שְׁתִּ קַּ בִּ

ֶעֶרב ֵיׁש ָלּה  י בָּ א ָהָיה ָלּה ַקל, כִּ יָמה, ֲאִפּלּו שֶׁלֹּ א ִהְסכִּ ה. ִאמָּ תָּ כִּ בַּ
ָיְצָאה  ִליׁשוֹן  ָהְלכּו  ים  ַטנִּ ַאֲחֵרי שֶַׁהקְּ יוֹם שְִׁלישִׁי.  ָכל  בְּ ָקבּוַע,  שִׁעּור 

ִדּיּוק  בְּ ָוֵחִצי  שֶַׁבע  שָָׁעה  בְּ ּנּור.  תַּ בַּ ָבר  כְּ ״ָהעּוָגה  ְוָאְמָרה:  ַלשִּׁעּור  א  ִאמָּ
ְיָלה״.  לַּ בַּ ָהעּוָגה  ֶאת  ֲאַקשֵּׁט  ָבר  כְּ ֲאִני  ִליׁשוֹן.  ְוֵתֵלְך  ּנּור  ַהתַּ ֶאת  ה  ַכבֶּ תְּ
י  ה ְושַָׁקְעתִּ פָּ י ַעל ַהסַּ י ֵסֶפר ְושָׁעוֹן, ִהְתַישְַּׁבתִּ י ִאתִּ י ְמאוֹד. ָלַקְחתִּ שַָׂמְחתִּ
שָּׁעוֹן – 7:32. לֹא נוָֹרא,  י בַּ ְטתִּ עּוָגה, ִהבַּ י בָּ ְרתִּ ְתאוֹם ִנְזכַּ ְקִריָאה. פִּ בִּ
ֶרק ְוָלֶלֶכת ְלַכּבוֹת  ם ֶאת ַהפֶּ ּקוֹת ָעְברּו, ֲאִני ָיכוֹל ְלַסיֵּ י דַּ ַרק שְׁתֵּ
ֲאִויר.  י ֵריַח ָנִעים שֶׁל עּוָגה בָּ ֶרק ֵהַרְחתִּ סוֹף ַהפֶּ ּנּור. בְּ ֶאת ַהתַּ
א.  ֶרק ַהבָּ ַלפֶּ י  ְוָעַבְרתִּ י, ִהיא לֹא ִנשְְׂרָפה,  ן, ָחשְַׁבתִּ ְמֻציָּ
שָׂרּוף  ֵריַח  ָהָיה  ָבר  כְּ ַהשְִּׁלישִׁי  ֶרק  ַהפֶּ סוֹף  בְּ

יִתי אוֹתוֹ. אוֹי,  ּנּור ְוִכבִּ י ַלתַּ ֲאִויר. ִמַהְרתִּ בָּ
ד! י ִמיָּ ה ֲחָבל שֶׁל ַקְמתִּ מָּ כַּ
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ִשׂיָמה. אּו ֶאת ַהמְּ ּפּור ּוַמלְּ ִקְראּו ֶאת ַהסִּ
ָרשָׁה  אֶפה ִלי עּוָגה ִלְכבוֹד ִסּיּום ַהפָּ א שֶׁתֹּ י ֵמִאמָּ שְׁתִּ קַּ בִּ

ֶעֶרב ֵיׁש ָלּה  י בָּ א ָהָיה ָלּה ַקל, כִּ יָמה, ֲאִפּלּו שֶׁלֹּ א ִהְסכִּ ה. ִאמָּ תָּ כִּ בַּ
ָיְצָאה  ִליׁשוֹן  ָהְלכּו  ים  ַטנִּ ַאֲחֵרי שֶַׁהקְּ יוֹם שְִׁלישִׁי.  ָכל  בְּ ָקבּוַע,  שִׁעּור 

ִדּיּוק  בְּ ָוֵחִצי  שֶַׁבע  שָָׁעה  בְּ ּנּור.  תַּ בַּ ָבר  כְּ ״ָהעּוָגה  ְוָאְמָרה:  ַלשִּׁעּור  א  ִאמָּ
ְיָלה״.  לַּ בַּ ָהעּוָגה  ֶאת  ֲאַקשֵּׁט  ָבר  כְּ ֲאִני  ִליׁשוֹן.  ְוֵתֵלְך  ּנּור  ַהתַּ ֶאת  ה  ַכבֶּ תְּ
י  ה ְושַָׁקְעתִּ פָּ י ַעל ַהסַּ י ֵסֶפר ְושָׁעוֹן, ִהְתַישְַּׁבתִּ י ִאתִּ י ְמאוֹד. ָלַקְחתִּ שַָׂמְחתִּ
שָּׁעוֹן – 7:32. לֹא נוָֹרא,  י בַּ ְטתִּ עּוָגה, ִהבַּ י בָּ ְרתִּ ְתאוֹם ִנְזכַּ ְקִריָאה. פִּ בִּ
ֶרק ְוָלֶלֶכת ְלַכּבוֹת  ם ֶאת ַהפֶּ ּקוֹת ָעְברּו, ֲאִני ָיכוֹל ְלַסיֵּ י דַּ ַרק שְׁתֵּ
ֲאִויר.  י ֵריַח ָנִעים שֶׁל עּוָגה בָּ ֶרק ֵהַרְחתִּ סוֹף ַהפֶּ ּנּור. בְּ ֶאת ַהתַּ
א.  ֶרק ַהבָּ ַלפֶּ י  ְוָעַבְרתִּ י, ִהיא לֹא ִנשְְׂרָפה,  ן, ָחשְַׁבתִּ ְמֻציָּ
שָׂרּוף  ֵריַח  ָהָיה  ָבר  כְּ ַהשְִּׁלישִׁי  ֶרק  ַהפֶּ סוֹף  בְּ

יִתי אוֹתוֹ. אוֹי,  ּנּור ְוִכבִּ י ַלתַּ ֲאִויר. ִמַהְרתִּ בָּ
ד! י ִמיָּ ה ֲחָבל שֶׁל ַקְמתִּ מָּ כַּ

ִשׂיָמה. אּו ֶאת ַהמְּ ּפּור ּוַמלְּ ִקְראּו ֶאת ַהסִּ
ים. הּוא  א שֶׁל ַחיִּ ְדִחיפּות ְלִשׂיָחה ִעם ַאבָּ ד ָיָצא בִּ ַלמֵּ ַהמְּ

ִשׂימוֹת  ַהמְּ ל  כָּ ֶאת  ם  ְמַסיֵּ ְלִמיד  תַּ ל  כָּ חוֵֹזר  שֶׁהּוא  שֶַׁעד  ָאַמר 
ַע ֶאת  ְלַבצֵּ ְמקוֹם  ּכוַֹח, בִּ ִלי  ָהָיה  ַעּמּוד 23. לֹא  חוֶֹבֶרת ָהֲעבוָֹדה בְּ בְּ

ַמן  ל ַהזְּ חֹל. כָּ ַחק ַהכָּ ְלָחן ִעם ַהמַּ שְׁקּושִׁים ֵמַהשֻּׁ י ֶאת ַהקִּ ִשׂימוֹת ָמַחְקתִּ ַהמְּ
ד  ַלמֵּ ַהמְּ ְתאוֹם  ֶדת שֶׁל שְׁלוִֹמי. פִּ ֻהלֶּ יוֹם  בְּ עוֹת  ַהַהְפתָּ ִיְהיּו  י, ָמה  ָחשְַׁבתִּ
אוֹת ְוִהְתַישְּׁבּו  סְּ ָלִדים ָלְקחּו ֶאת ַהכִּ ל ַהיְּ ַמן? כָּ ָבר ָעַבר ַהזְּ ִנְכַנס. ָמה, כְּ
י ַלֲעשׂוֹת  ַדק ֶאת ַהחוְֹברוֹת. ִמַהְרתִּ ד בָּ ַלמֵּ ה. ַהמְּ ִסבָּ ְלָחן ַלמְּ ְסִביב ַהשֻּׁ
ְקתָּ  שִֶׁהְספַּ ָמה  ל  כָּ "ֶזה  ד,  ַלמֵּ ַהמְּ א  לֵּ ִהְתפַּ "ָמה?",  ַאַחת.  ְמִשׂיָמה 
ף  ל ַהדַּ ם ֶאת כָּ ַלֲעשׂוֹת?". לֹא ָעִניִתי. הּוא ָאַמר: "ַעְכשָׁו שֵׁב ְוַסיֵּ
י  ְוִהשְַׁלְמתִּ ד  צַּ בַּ י  ָישְַׁבתִּ ְלִהְצָטֵרף".  ּתּוַכל  ם  ַסיֵּ שֶׁתְּ כְּ ד.  צַּ בַּ
ל  י ֶאת כָּ י קֶֹדם. ִהְפַסְדתִּ א ָעַבְדתִּ ְזִריזּות. ֲחָבל שֶׁלֹּ בִּ
ים'  ׳ְלַחיִּ קּו  שִֶׁחלְּ כְּ ַרק  י  ִהְצָטַרְפתִּ שְָׂחִקים,  ַהמִּ

ְדּתוֹ. ְלָבֵרְך ֶאת שְׁלוִֹמי ְלֶרֶגל יוֹם ֻהלַּ
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ִשׂיָמה. אּו ֶאת ַהמְּ ּפּור ּוַמלְּ ִקְראּו ֶאת ַהסִּ
ֶנֶסת  ַהכְּ ֵבית  ַהִהְתַוֲעֻדּיוֹת בְּ ָהַאֲחַראי ַעל  ַנחּום הּוא  ר' 

שְִׁלישִׁי  יוֹם  בְּ שֶָׁאבוֹא  ׁש  ּוִבקֵּ אוִֹתי   ׁ ַגש   פָּ הּוא  ת  שַׁבָּ בְּ נּו.  שֶׁלָּ
ִלְכבוֹד  ְלָחנוֹת  ַהשֻּׁ ֶאת  ַלֲערְֹך  לוֹ  ַלֲעזֹר  ֶנֶסת,  ַהכְּ ְלֵבית  שֵׁׁש  שָָׁעה  בְּ

ָך עוֹד ֲחֵבִרים?",  ה ָיכוֹל ְלָהִביא ִאתְּ ה חוֹשֵׁב שֶַׁאתָּ שְֵׁרי. "ַאתָּ ִהְתַוֲעדּות י״ג תִּ
יוֹם  י ְלַהְזִמין ֶאת יוִֹסי ּושְׁמּוִליק. בְּ שְִׂמָחה ּוְכָבר ַרְצתִּ אי!", ָעִניִתי בְּ ַודַּ שַָׁאל. "בְּ
ֶאת  ִלְראוֹת  ָהַלְכנּו  ָאז  ְזַמן,  עוֹד  ׁש  ָרִאינּו שֶׁיֵּ ָוֵחִצי.  ָחֵמׁש  בְּ שְׁנּו  ִנְפגַּ שְִׁלישִׁי 
ֵלְך.  יַע שְׁמּוִליק שֶׁנֵּ שֵׁׁש ִהצִּ ַהּבּוִלים ַהֲחָדשִׁים שֶׁל יוִֹסי. הּוא ְמאוֹד ְמַעְנֵין! בְּ
ָבר ִלְהיוֹת שָׁם! ֲאָבל ָרִצינּו ַרק ֶרַגע ִלשְּׁתוֹת ְוָאח שֶׁל יוִֹסי  ָהִיינּו ְצִריִכים כְּ
ְרצּוִפים ֲחמּוִדים ְולֹא ָהָיה ָלנּו ּכוַֹח ָלֶלֶכת. ָאז  ָטן ִהְתִחיל ַלֲעשׂוֹת פַּ ַהקָּ
ָהַרב  ֶרַבע ְלשֶַׁבע.  ְענּו בְּ ִהגַּ ּסוֹף  ָוֵחִצי? בַּ שֵׁׁש  יַע בְּ ַנגִּ ִיְקֶרה ִאם  ָמה 
ְלָחן ָהָיה ֲחִצי ָערּוְך ְור' ַנחּום  ֶאְמַצע ַהַהְרָצָאה. ַהשֻּׁ ָבר ָהָיה בְּ כְּ
ְגָלֵלנּו הּוא לֹא  ֵדי. ֵהַבּנּו שֶׁבִּ יׁש ָסָלִטים ּתוְֹך כְּ ִהְמשִׁיְך ְלַהגִּ
שְׁנּו ְמאוֹד לֹא ָנִעים.  לּום ְוִהְרגַּ יק. הּוא לֹא ָאַמר כְּ ִהְספִּ
לֹא  ֲחָבל,  ְמאוֹד.  ְמֻאְכָזב  הּוא  ם  טּוַח שֶׁגַּ בָּ ֲאִני 

ַעם  פַּ ֲעזֹר לוֹ בַּ ים שֶׁנַּ ִנְרֶאה ִלי שֶׁהּוא ַיְסכִּ
ָאה. ַהבָּ

ּפּור? ַעְצלּות / ְזִריזּות סִּ ה ְמתֶֹאֶרת בַּ ֵאיזֹו ִמדָּ

ּפּור? סִּ ַמה ָהְיָתה ַהּתֹוָצָאה שֶׁל ָהַעְצלּות/ְזִריזּות בַּ

ד




