
 

 אתה בסדר ,אני בסדר| 

 /שאלון – 1נספח /  

 עני על השאלות לפי הסדר:

 

 חסרונות שלך:  3. כתבי 1

__________________________________________ 

 ?1. כמה זמן בערך לקח לך לענות על שאלה מס' 2

 שניות 10 -

 חצי דקה  -

 דקה -

 אחר: ______ -

 'עכשיו אין סיכוי שאמצא את , בגללך... כשחזרת מביה''ס נכנסת לחדרך. תוהו ובוהו זו הגדרה עדינה למהומה ששלטה שם3

 מהן המחשבות הבאות שעולות לך? אוף!' את חושבת לעצמך..היא תהיה בחזרה אצלה,  4המחברת של דינה, והבטחתי לה שעד  

 אוף אוף אוף! אני מבולגנת וזה משבש הכל! איזה מעצבנת אני.. -

 אני כזו מבולגנת, אבל השבוע היה כזה עמוס שהבלאגן פה הוא לגיטימי.. -

 ני כזו מבולגנת, אם אני רוצה להצליח לחיות נורמאלי, חייבת להתחיל לעשות עם זה משהו..א -

 . כשחזרת מביה''ס נכנסת לחדרך אותו את חולקת עם אחותך. תוהו ובוהו זו הגדרה עדינה למהומה ששלטה שם, בגללה.. 'עכשיו4

 בחזרה אצלה, אוף!' את חושבת לעצמך..היא תהיה  4אין סיכוי שאמצא את המחברת של דינה, והבטחתי לה שעד  

 מהן המחשבות הבאות שעולות לך?

 אוף אוף אוף! הבלאגן שלה משבש אותי! נמאס לי להיות איתה בחדר! -

 אוף, היא כזו מבולגנת אחותי, אבל היה לה שבוע עמוס במיוחד, אפשר להבין אותה.. -

 מן.. קשה לך ללמוד מהר, את צריכה זמן ורוגע כדי להצליח . את לומדת עם מלכה למבחן. נשאר לכן מלא חומר ומעט מאוד ז5

 להפנים טוב את החומר. ערב לפני המבחן, מהן המחשבות שעולות לך?

 אוף, אני כל כך איטית, אי אפשר להצליח ככה.. -

 אני כל כך איטית, אבל זה בגלל שאני צריכה ללמוד יסודי וחייבת שהחומר ישב לי טוב בראש. -

 יטית בלימוד, אבל רק ככה אני לומדת טוב. אולי כדאי לי להתחיל ללמוד יותר מוקדם..אני כל כך א -

 . את לומדת עם מלכה למבחן. נשאר לכן מלא חומר ומעט מאוד זמן.. קשה למלכה ללמוד מהר, היא צריכה זמן ורוגע כדי 6

 להצליח להפנים טוב את החומר. ערב לפני המבחן, מהן המחשבות שעולות לך?

 למה היא כל כך איטית? זה מתסכל, אין סיכוי להצליח ככה.. אוף -

 וך רוגע היא מצליחה ללמוד יסודי.אבל ככה הראש שלה עובד, רק מתהיא איטית מלכה,  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 אתה בסדר ,אני בסדר| 

 /קטע קריאה קצר – 2נספח /  

 

לאדם המביט בראי, ''הבעל שם טוב אומר, שכאשר אדם רואה רע בזולתו, הרי זו הוכחה שמשהו מאותו רע מצוי בו עצמו. והמשל, 

שכאשר פניו נקיים, אינו מוצא במות הנשקפת מולו שום דופי, אך אם רואה שם פנים מלוכלכות, אין זאת אלא משום שפניו שלו 

 הן כאלה''. )מאור עיניים ר''פ חוקת(.

 

 
 

לאדם המביט בראי, ''הבעל שם טוב אומר, שכאשר אדם רואה רע בזולתו, הרי זו הוכחה שמשהו מאותו רע מצוי בו עצמו. והמשל, 

שכאשר פניו נקיים, אינו מוצא במות הנשקפת מולו שום דופי, אך אם רואה שם פנים מלוכלכות, אין זאת אלא משום שפניו שלו 

 הן כאלה''. )מאור עיניים ר''פ חוקת(.

 

 

 

לאדם המביט בראי, ''הבעל שם טוב אומר, שכאשר אדם רואה רע בזולתו, הרי זו הוכחה שמשהו מאותו רע מצוי בו עצמו. והמשל, 

שכאשר פניו נקיים, אינו מוצא במות הנשקפת מולו שום דופי, אך אם רואה שם פנים מלוכלכות, אין זאת אלא משום שפניו שלו 

 הן כאלה''. )מאור עיניים ר''פ חוקת(.

 

 

לאדם המביט בראי, ''הבעל שם טוב אומר, שכאשר אדם רואה רע בזולתו, הרי זו הוכחה שמשהו מאותו רע מצוי בו עצמו. והמשל, 

שכאשר פניו נקיים, אינו מוצא במות הנשקפת מולו שום דופי, אך אם רואה שם פנים מלוכלכות, אין זאת אלא משום שפניו שלו 

 הן כאלה''. )מאור עיניים ר''פ חוקת(.

 

 

לאדם המביט בראי, שכאשר פניו ''הבעל שם טוב אומר, שכאשר אדם רואה רע בזולתו, הרי זו הוכחה שמשהו מאותו רע מצוי בו עצמו. והמשל, 

''פ נקיים, אינו מוצא במות הנשקפת מולו שום דופי, אך אם רואה שם פנים מלוכלכות, אין זאת אלא משום שפניו שלו הן כאלה''. )מאור עיניים ר

 חוקת(.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 אתה בסדר ,אני בסדר| 

 /פתקים לזוגות – 3נספח /

 

 מאוד מאוד, את חושבת מהר ומבצעת משימות בזריזות וביעילות. חרוץ וזריז. עליך להיות טיפוס 1

 , את חושבת לאט לפני שאת עושה משהו, ומבצעת משימות באיטיות ובאדישות.אדיש ואיטי. עליך להיות טיפוס 2

 

 

 

 מאוד מאוד, את חושבת מהר ומבצעת משימות בזריזות וביעילות. חרוץ וזריז. עליך להיות טיפוס 1

 , את חושבת לאט לפני שאת עושה משהו, ומבצעת משימות באיטיות ובאדישות.אדיש ואיטי. עליך להיות טיפוס 2

 

 

 מאוד מאוד, את חושבת מהר ומבצעת משימות בזריזות וביעילות. חרוץ וזריז. עליך להיות טיפוס 1

 , את חושבת לאט לפני שאת עושה משהו, ומבצעת משימות באיטיות ובאדישות.אדיש ואיטי. עליך להיות טיפוס 2

 

 

 מאוד מאוד, את חושבת מהר ומבצעת משימות בזריזות וביעילות. חרוץ וזריז. עליך להיות טיפוס 1

 , את חושבת לאט לפני שאת עושה משהו, ומבצעת משימות באיטיות ובאדישות.אדיש ואיטי. עליך להיות טיפוס 2

 

 

 

 מאוד מאוד, את חושבת מהר ומבצעת משימות בזריזות וביעילות. חרוץ וזריז. עליך להיות טיפוס 1

 , את חושבת לאט לפני שאת עושה משהו, ומבצעת משימות באיטיות ובאדישות.אדיש ואיטי. עליך להיות טיפוס 2

 

 

 

 

 מאוד מאוד, את חושבת מהר ומבצעת משימות בזריזות וביעילות. חרוץ וזריז. עליך להיות טיפוס 1

 , את חושבת לאט לפני שאת עושה משהו, ומבצעת משימות באיטיות ובאדישות.אדיש ואיטי. עליך להיות טיפוס 2

 

 

 

 מאוד מאוד, את חושבת מהר ומבצעת משימות בזריזות וביעילות. חרוץ וזריז. עליך להיות טיפוס 1

 , את חושבת לאט לפני שאת עושה משהו, ומבצעת משימות באיטיות ובאדישות.אדיש ואיטי. עליך להיות טיפוס 2

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 אתה בסדר ,אני בסדר| 

 /תוכןדפי  – 4נספח /  

 
 : 1קבוצה 

עליכן לקרוא אותם  ולת.מביעים דרך מסויימת לתפיסה המובילה להתמודדות טובה עם שוני הזהקטעים שלפניכן 

 ולבחור מבין ההגדרות שאחריהן את ההגדרה המתאימה.

 

היכן יכול גם הוא  ללמודהרי זה החיסרון שלו, מראים לו מן השמים את החסרונות שלו, כדי  -''..כשרואים חיסרון אצל השני

 (113)ספר השיחות תש''ה עמ'  בונו של עולם! מדוע אראה רע ביהודי??..''ילהתעלות. יש לבכות ולבקש: ר

 

''כל דבר שאדם רואה או שומע, הוא הוראה מן השמים בדרכי העבודה. לא רק דבר שאנשים קוראים ''דבר חשוב'', אלא גם 

זה הוראה מן  הריע וגס, רדבר קטן ביותר., שרגילין לבטלו במחי יד. כל דבר שאדם רואה ושומע, הן דבר טוב ועדין והן דבר 

בו עצמו. הכל הוא ראי עבור האדם, ועליו לבער את הרע והגס ולקנות לו את הטוב והעדין''  דברצא דוגמת אותו השמים שימ

 (83)ספר השיחות ת''ש עמ' 

 

 .לדעת שחיסרון שרואים בזולת הוא משום שמשהו מזה מצוי בי, לנסות למצוא בעצמי את המוקש ולעבוד עליו 

  לחשוב שאני הוא המוצלח/המבין וכד'.לצאת מעצמי, להרגיש את הזולת ולהפסיק 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 אתה בסדר ,אני בסדר| 

  :2קבוצה 

הקטעים שלפניכן מביעים דרך מסויימת לתפיסה המובילה להתמודדות טובה עם שוני הזולת. עליכן לקרוא אותם ולבחור מבין 

 ההגדרות שאחריהן את ההגדרה המתאימה.

 

 

ן יכול לסבול כשמקניטים אותו וכדומה. בגלל ''אדם שיש בו הרחבת הדעת, מסוגל לסבול גם דבר הפכי, המנוגד לטבעו, וכ

רוחב שכלו ודעתו אין הדבר ההפכי או ההקנטה תופסים מקום אצלו, ואינם יש ודבר.. אך מי שהוא בעל קטנות הדעת, אינו 

 יכול לסבול דבר המנגד לו.. ''

 עמ' פ''ו( -עניינים -)מאמרי האדמו''ר הזקן

ל יכולתו לחייו הפנימיים של הנידון, להתחשב במעמדו ומצבו ובכל הסובב אותו, '' כאשר אדם דן את חברו, עליו להיכנס ככ

ולהתעמק בסיבות שהביאוהו לחיות כך את חייו. כאשר השופט מעמיד עצמו במקומו של הנידון וחי את ה''ניסיון'' שלו 

 ומתחשב בכל הסיבות האלו, אז, ורק אז, המשפט אמיתי הוא''

 שיז(  )ע''פ ליקוטי דיבורים ב עמ'

 

עתו ושכלו דווקא, ואין אחד מתאחד ד'' שנאת חינם נפוצה ביותר בין עובדי ה'. שכן, כל אחד בונה במה לעצמו.. על פי 

ומתחבר עם רעהו. כל אחד מבטל את הטוב שבעבודת חברו, וכל חסרו שימצא בה יגדיל וירחיב עשרת מונים.. הנהגה זו 

 מעידה על כך ששונא הוא את חברו בלבו ואינו חפץ כלל בטובתו. ומהי הסיבה לשנאה זו? ישותו והרגשת עצמו..'' 

 עמ' ס''א()ספר המאמרים תרנ''ט 

 

 כעס ורוגז לא יובילו לשום מקום טוב.ה פרטיתלהתאפק לא לכעוס ולרגוז ע''י שאזכיר לעצמי שהכל בהשגח , 

 .'לצאת מעצמי, להרגיש את הזולת ולהפסיק לחשוב שאני הוא המוצלח/המבין וכד 

 

 

 

  



 

 אתה בסדר ,אני בסדר| 

  :3קבוצה 

שוני הזולת. עליכן לקרוא אותם ולבחור מבין הקטעים שלפניכן מביעים דרך מסויימת לתפיסה המובילה להתמודדות טובה עם 

 ההגדרות שאחריהן את ההגדרה המתאימה.

 

, והתופס במקצתו, כאילו תופס בכולו. כשם )מהקב"ה( אין להעריך ולשער. יהודי הוא חלק מן העצם -''מהותו של יהודי -

 שאין שיעור לעצם כך אין שיעור לחלק'' 

 )היום יום יג כסלו(

, יהיה מי שיהיה? ואם הוא נגוע בחסרונות? ואם אינני מוצא איתו שפה משותפת? כל יהודי ממני לאהובאיך אפשר לדרוש -

 "! )לשון ספר החינוך(.כל אדם מישראל המצווה היא "לאהוב –אך התורה אינה מתנה את האהבה בשום תנאים 

פי הגוף, עם -הודי אינו נקבע עלישראל הוא ההתייחסות לכל יהודי ברמה הנשמתית. היחס לי-היסוד של מצוות אהבת

פי הנשמה. עלינו לאהוב כל יהודי משום שבכל אדם מישראל שוכנת נשמה אלוקית גבוהה -מעלותיו ומגרעותיו, אלא על

אין אלה אלא קליפה חיצונית,  –ונעלה ביותר. גם אם הוא נגוע בחסרונות ואפילו אם מעשיו ודרך מחשבתו מוטעים לחלוטין 

 נת נשמה אלוקית טהורה ויקרה מפז, שהיא חלק ממך, בשר מבשרך.ואילו בפנים שוכ

מותנית שבה עלינו לאהוב כל יהודי. כל ההתייחסות אל הזולת כאל מהות -ישראל ולאהבה הבלתי-זה היסוד העיקרי לאחדות

 נפרדת נובעת מן הגוף הגשמי, ואילו מצד הנשמות כולנו מהות אחת, ולא ייתכן שנרחיק חלק מעצמנו.

 (1168)מתוך שיחת השבוע  

 .להזכיר לעצמי שלזולת יש נשמה אלוקית וכל יהודי יקר לקב''ה. זה העיקר ולכן יחסי לא ייקבע ע''פ תכונותיו וחסרונותיו 

 .'לצאת מעצמי, להרגיש את הזולת ולהפסיק לחשוב שאני הוא המוצלח/המבין וכד 

 

  



 

 אתה בסדר ,אני בסדר| 

  :4קבוצה 

הקטעים שלפניכן מביעים דרך מסויימת לתפיסה המובילה להתמודדות טובה עם שוני הזולת. עליכן לקרוא אותם ולבחור מבין 

 ההגדרות שאחריהן את ההגדרה המתאימה.

 

כך עליו לאהוב את היהודי השני,  –יהיו מגרעותיו אשר יהיו ויהיו מעשיו אשר יהיו  ,שם שאדם אוהב את עצמו ללא תנאיםכ

  .עצמו-ממנובעצם חלק שהוא 

לחברך לא תעשה". הילל בחר לומר את הדברים בלשון שלילית דווקא  –דבר זה רמז הילל הזקן באומרו: "מה ששנוא עליך 

-בת לרעך כמוך". שכן בכך ביקש לבטא את עומק מהותה של אהבת)"מה ששנוא עליך"(, ולא אמר כפי שכתוב בתורה: "ואה

 ישראל.

פי מגרעותיו. לכל אדם יש מגרעות, ואין כמו האדם עצמו היודע -מה הדבר השנוא ביותר על האדם? כששופטים אותו על

הדבר  –ותיך את מגרעותיו, אך אין הדבר פוגם באהבתו את עצמו. כשיבוא מישהו ויפחית מערכך בגלל מגרעותיך וחולש

 ירגיז אותך, כי אתה מצפה שיאהבו אותך למרות מגרעותיך.

פי חולשותיו ומגרעותיו; התייחס אליו כפי שאתה מתייחס -אל תשפוט אותו על –דבר זה, אומר הילל, אל תעשה לחברך 

הוא חלק ממך.  מותנית. אהוב אותו כשם שאתה אוהב את עצמך, למרות מגרעותיך, כי גם-לעצמך, באהבה עצמותית, בלתי

"דרך מצוותיך", מצות  )ע''פ צדקנו.-משיחישראל אמיתית וזו האחדות הפנימית של כל ישראל שתתגלה בביאת -זו אהבת

 אהבת ישראל(.

 .כדי שתשרור בינינו קרבה ואהבה צריך ללמוד לוותר לפעמים על מה שנוח לי ולהתפשר 

 שיתייחסו אלי לא יפה עקב חסרונותיי, כך בדיוק רוצה גם )שונא(  . כפי שאני איני רוצה מה שששנוא עליך אל תעשה לחברך

  הזולת.
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הקטעים שלפניכן מביעים דרך מסויימת לתפיסה המובילה להתמודדות טובה עם שוני הזולת. עליכן לקרוא אותם ולבחור  :5קבוצה 

 מבין ההגדרות שאחריהן את ההגדרה המתאימה.

להקריב, לוותר על הנוחות והאנוכיות למען הערכים שאנו מאמינים בהם.  –הוא הדבר המרכזי שהתורה תובעת מאיתנו 

-כך לעשות. מצוות אהבת-המצוות מחנכות אותנו להימנע מלעשות את מה שנעים ונוח, ולעשות את מה שלא מתחשק כל

 ישראל משקפת את מצבנו המדויק בתחום הזה.

דת האנוכיות. זו יכולה להיות אנוכיות אישית או קבוצתית אם נתבונן בשורשיה של כל מחלוקת, נגלה שבמרכזה עומ

ותנועתית. הזולת מפריע לי בדרך זו או אחרת, ולכן אני נגדו. שלום ואחדות מבוססים על ויתור ועל דיכוי האנוכיות. אמנם 

 לשאת את ההפרעה. –הזולת מפריע לי, אך למען השלום אני מוכן לוותר, ואם צריך 

אני נגדו. דעתו של הזולת אינה עולה בקנה אחד עם  –הלבבות. מישהו אינו חושב בדיוק כמוני -פירודאין דבר קל מפילוג ו

קצף. ומכיוון שהעולם מוגבל -אני נלחם נגדו בשצף –מיד אני רואה בו יריב. יהודי שני מתחרה על המשאבים שלי  –דעתי 

 הלבבות.-האדם שונים, תמיד יימצאו סיבות לפילוגים ולפירוד-ובני

זאת אקשיב לו. -כך נוח לי לשמוע את דעת הזולת, אבל בכל-כדי להגיע לאחדות מוכרחים לדכא את האנוכיות. נכון, לא כל

קשה לי להשלים עם העובדה שיהיה עליי להתחלק עם הזולת במשאבים העומדים לרשותי, אבל אני מסכים לוותר למען 

 פע''מעובד )., כן קל לו יותר להתאחד עם אנשים השונים ממנו.האחדות. ככל שהאדם מצליח יותר להתעלות על אנוכיותו

 המאמרים תרנ"ט(. -קונטרס "החלצו", ספר

  ולהתפשרלי לוותר על מה שנוח להתעלות מעל האנוכיות, כדי שתשרור בינינו קרבה ואהבה צריך ללמוד. 

  לא יובילו לשום מקום טוב., כעס ורוגז בהשגחה פרטיתלהתאפק לא לכעוס ולרגוז ע''י שאזכיר לעצמי שהכל 
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''.. אודות מדת ההתרגזות והכעס שלה. תבקש את המורים שלה שיסבירו לה בביאור נרחב עניין השגחה פרטית, שהוא  -

מיסודי אמונתנו, ותוכנו, אשר בורא העולם ומנהיגו משגיח בהשגחה פרטית על כל פרטי דברי ימי חייה, זאת אומרת אשר 

פעולותיה, ולכשתתבונן בהענין כמה פעמים עד שיוחקק בזכרונה, בכל רגע נמצאת היא תחת השגחת הבורא, המביט על כל 

 בוודאי שיפעול עליה להחליש ההתרגזות והכעס וכו'.. '' 

 )אג''ק י''ח עמ' קס''ט(

 ''מידת הכעס היא מידה מגונה ע''פ התורה, ואסקופה לחטאים גדולים..'' -

 )אג''ק אדמור הרייצ ו עמ' קסב(

סגולה למידת הכעס, שכאשר אדם כועס, ישתוק ולא ידבר, וכך ישקיט את כעסו עד את ''בספר ''ראשית חכמה'' מוב -

 '' שייעלם לגמרי

 (ספר המאמרים תרנ''ט עמ' ה)

 .להזכיר לעצמי שלזולת יש נשמה אלוקית וכל יהודי יקר לקב''ה. זה העיקר ולכן יחסי לא ייקבע ע''פ תכונותיו וחסרונותיו 

  כעס ורוגז לא יובילו לשום מקום טוב.בהשגחה פרטיתלהתאפק לא לכעוס ולרגוז ע''י שאזכיר לעצמי שהכל , 
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 /טיפוסים שונים לתליה על הלוח – 6נספח /  

 

 -טיפוס זריז

 טיפוס איטי

 

 -טיפוס רועש

 טיפוס שקט
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 -טיפוס מתלהב

 טיפוס אדיש

 

 -טיפוס פטפטן

 טיפוס שתקן
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טיפוס שאוהב 

 -לצאת לטייל

טיפוס שאוהב 

 לשבת בבית

 

טיפוס שאוהב 

אסתטיקה 
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טיפוס  –וחיצוניות

שמתלהב מתוכן 

 פנימי

 

 –טיפוס חסכן 

 טיפוס פזרן
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 -טיפוס מסודר

 טיפוס מבולגן

 

טיפוס האוהב 

טיפוס  -רעש

 האוהב שקט
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 -טיפוס חברותי

 טיפוס לא חברותי

 

טיפוס עצבני 

  -וכעסן

 טיפוס סלחן
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 -טיפוס אנרגטי

 טיפוס רגוע

 

  -טיפוס נקי

טיפוס שלא 

 מפריע לו לכלוך
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טיפוס בעל עומק 

  -מחשבה

 טיפוס שטחי

 

 -טיפוס ביקורתי

טיפוס שאינו 

 מקבל ביקורת
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 -טיפוס עליז

 טיפוס מריר

 

  -טיפוס חם

 טיפוס קר
 

 
 


