
Hebrew 
subject 

Hebrew 
predicate 

Hebrew 
object 

English 
object 

English 
predicate 

English 
subject 

Explicit subjects 

 smoke cause-of fire עשן גורם אש

 burning cause-of flame שריפה גורם שלהבת

 pleasure cause-of beauty הנאה גורם יופי

 pleasure cause-of dishes הנאה גורם כלי אוכל

 pain cause-of burn כאב גורם כוויה

 burn  cause-of boiling כוויה גורם רותח

 caution cause-of boiling זהירות   גורם רותח

 suffering cause-of doubt ייסורים גורם ספק

 שמחה גורם התרת הספק
elimination 
of doubt cause-of happiness 

 health cause-of laughter בריאות גורם צחוק

 crying cause-of sadness בכי גורם צער

 advantage cause-of quantity יתרון גורם כמות

 worry cause-of asset דאגה גורם נכס

 worry cause-of wealth דאגה גורם עושר

 suffering cause-of difficulty ייסורים גורם קושי

 silence cause-of wisdom שתיקה גורם חכמה

 advantage cause-of quality יתרון גורם איכות

 wisdom cause-of knowledge חכמה גורם ידע

 jealousy cause-of advantage קינאה גורם יתרון

 suffering cause-of jealousy ייסורים גורם קינאה

 work cause-of diligence עבודה גורם חריצות

 knowledge cause-of Torah ידע גורם תורה

 view cause-of eye ראיה  גורם עין

 wisdom antonym of stupidity חכמה ההיפך של שטות

 studying antonym of idleness למידה ההיפך של בטלה

 studying antonym of laziness למידה ההיפך של עצלות

 diligence antonym of idleness חריצות ההיפך של בטלנות

 will antonym of רצון ההיפך של חוסר רצון
unwillingne
ss 

 reduction antonym of addition גריעה ההיפך של הוספה

 change antonym of custom שינוי ההיפך של מנהג

 צדיק ההיפך של רשע
righteous 
person antonym of evil person 

 God antonym of devil אלוהים ההיפך של שטן

 outside antonym of inside בר ההיפך של תוך

 work antonym of ease עבודה ההיפך של קלות

  finding antonym of loss מציאה ההיפך של אבדה

 difficulty antonym of ease קושי ההיפך של קלות

 God antonym of inclination אלוהים ההיפך של יצר

 חלק מ מטבע
מערכת 

 מוניטרית
monetary 
system part of coin 



 language part of name שפה חלק מ שם

 חלק מ כסף
מערכת 

 מוניטרית
monetary 
system part of money 

 group part of person קבוצה חלק מ אדם

 custom has custom מנהג יש לו קבוצה

 custom has nation מנהג יש לו עם

 suffering has person ייסורים יש לו אדם

 suffering has male ייסורים יש לו גבר

 worry has person דאגה יש לו אדם

 worry has male דאגה יש לו גבר

 plant has forest צמח יש לו יער

 tree has forest עץ יש לו יער

 pleasure has person הנאה יש לו אדם

 water has pit מים יש לו בור

 יש לו אדם
תכונה 
 human trait has person אנושית

 profession has person מקצוע יש לו אדם

 inclination has person יצר יש לו אדם

 inclination has male יצר יש לו גבר

 knowledge has wise ידע יש לו חכם

 wisdom has wise חכמה יש לו חכם

 feeling has person רגש יש לו  אדם

 city instance-of Rome עיר מופע של רומא

 reason metaphor fire סיבה מטפורה אש

 result metaphor smoke תוצאה מטפורה עשן

 strong metaphor lion חזק מטפורה אריה

 ruler metaphor lion שליט מטפורה אריה

 war metaphor suffering מלחמה מטפורה ייסורים

 leader metaphor lion מנהיג מטפורה אריה

 worse metaphor tail גרוע מטפורה זנב

 last metaphor tail אחרון מטפורה זנב

 weak metaphor fox חלש מטפורה שועל

 person metaphor cistern אדם מטפורה בור מים

 כפיות טובה  מטפורה זריקת אבן 
ungratefulne
ss metaphor 

a stone's 
throw 

 שכחה מטפורה דהאב
forgetfulnes
s metaphor loss  

 memory metaphor closed hole זיכרון מטפורה בור סוד

 זמן מתאים מטפורה מפתח
appropriate 
time metaphor key 

 מטפורה חוגר
זמן לא 
 מתאים

inconvenien
t time metaphor 

wearing a 
belt 

 stupidity metaphor noisy coin טיפשות מטפורה מטבע רועש

 arrogance metaphor noisy coin התרברבות מטפורה מטבע רועש

 pride metaphor noisy coin גאווה מטפורה מטבע רועש



 corruption metaphor flame שחיתות מטפורה שלהבת

 failure metaphor flame כישלון מטפורה שלהבת

 weak metaphor hyssop חלש מטפורה אזוב

 unimportant metaphor hyssop חסר חשיבות מטפורה אזוב

 leader metaphor cedar מנהיג מטפורה ארז

 ruler metaphor cedar שליט מטפורה ארז

 strong metaphor cedar חזק מטפורה ארז

 weak metaphor חלש מטפורה דג ברקן
red soldier 
fish 

 unimportant metaphor חשיבותחסר  מטפורה דג ברקן
red soldier 
fish 

 leader metaphor whale מנהיג מטפורה לויתן 

 ruler metaphor whale שליט מטפורה לויתן 

 strong metaphor whale חזק מטפורה לויתן 

 unimportant metaphor חסר חשיבות מטפורה מי אפסים
shallow 
water 

 weak metaphor חלש מטפורה מי אפסים
shallow 
water 

 זוגיות מטפורה שניים
relationship
s metaphor two 

 friendship metaphor two חברות מטפורה שניים

 wealth metaphor hundred עושר מטפורה מאה

 rich metaphor עשיר מטפורה בעל המאה
wealthy 
person 

 success metaphor strength הצלחה מטפורה חוסן

 pride metaphor rafter גאווה מטפורה קורה

 wealth metaphor strength עושר מטפורה חוסן

 מטפורה אישה נאה
זוגיות 

 מאושרת

happy 
relationship
s metaphor 

handsome 
woman 

 Divine spirit metaphor שכינה מטפורה אישה נאה
handsome 
woman 

 body organ metaphor nice tool אבר גוף מטפורה כלי נאה

 failure metaphor drowning כישלון מטפורה טביעה

 leader metaphor sailor מנהיג מטפורה חובל

 society metaphor place חברה מטפורה מקום

 value metaphor universe ערך מטפורה עולם מלא

 help metaphor bread עזרה מטפורה לחם

 grace metaphor bread חסד מטפורה לחם

 success metaphor bread הצלחה מטפורה לחם

 wealth metaphor oil עושר מטפורה שמן

 sin metaphor חטא מטפורה מים גנובים
Stolen 
water 

 outside metaphor  jar חיצוניות מטפורה קנקן

 success metaphor הצלחה מטפורה קניית עולם
acquire 
eternity 



 slow metaphor year איטיות מטפורה שנה

 speed metaphor hour מהירות מטפורה שעה

 failure metaphor deep pit כישלון מטפורה בור עמוק

 success metaphor high roof הצלחה מטפורה גג גבוה

 diligence metaphor ant חריצות מטפורה נמלה

 experience metaphor place ניסיון מטפורה מקום

 parent metaphor tree הורה מטפורה עץ

 child metaphor apple ילד מטפורה תפוח

 luxuries metaphor milk מותרות מטפורה חלב

 wisdom metaphor head חכמה מטפורה ראש

 עבודה לשווא מטפורה גזירה
working for 
nothing metaphor decree 

 עבודה לשווא מטפורה זרימת הנחלים
working for 
nothing metaphor river flow 

 מטפורה סנדלר יחף
חוסר טיפוח 

 עצמי
lack of self-
care metaphor 

Sandler 
barefoot 

 war metaphor מלחמה מטפורה אכילת חרב
eating 
sword 

 materialistic metaphor bread גשמי מטפורה לחם

 materialistic metaphor work גשמי מטפורה עבודה

 spiritual metaphor Torah רוחני מטפורה תורה

 value metaphor forest ערך מטפורה יער 

 unimportant metaphor tree חסר חשיבות מטפורה עץ

 מטפורה שתייה

נהנתנות 
חסרת 
 תכלית

pointless 
hedonism metaphor drink 

 bad metaphor devil רע מטפורה שטן

 inclination metaphor devil יצר מטפורה שטן

 inclination metaphor יצר מטפורה נפש בהמתו
life of his 
beast 

 friend metaphor beast חבר מטפורה בהמה

 success metaphor הצלחה מטפורה אכילה בשבת
eating on 
Saturday 

 זמן מתאים מטפורה ערב שבת
appropriate 
time metaphor 

Friday 
night 

 עולם הבא מטפורה שבת
the world to 
come metaphor 

the world 
to come 

 this world metaphor עולם הזה מטפורה ערב שבת
Friday 
night 

 failure metaphor burn כישלון מטפורה כוויה

 מצב בטוח מטפורה צונן
safe 
situation metaphor  chilly 

 מצב מסוכן מטפורה רותח
dangerous 
situation metaphor boiling 

 person metaphor pit אדם מטפורה בור

 help metaphor water עזרה מטפורה מים

 Result metaphor Rome תוצאה מטפורה רומא



 זמן מתאים מטפורה ברזל חם
appropriate 
time metaphor hot iron 

 ruler metaphor fish שליט מטפורה דג

 corruption metaphor stench שחיתות מטפורה סירחון

 leader metaphor head מנהיג מטפורה ראש

 הישג מטפורה ביד
achievemen
t metaphor by hand 

 miss metaphor on  tree פספוס מטפורה על העץ

 value metaphor eye ערך מטפורה עין

 value metaphor tooth ערך מטפורה שן

 evil person metaphor wolf רשע מטפורה זאב

 good metaphor sheep טוב מטפורה כבש

 internal metaphor gold פנימיות מטפורה זהב

 misleading metaphor  shining הטעייה מטפורה נוצץ

 outside metaphor  shining חיצוניות מטפורה נוצץ

 מטפורה שטן
התנהגות 

 שלילית
negative 
behavior metaphor devil 

 studying metaphor ear למידה מטפורה אוזן

 listening metaphor ear הקשבה מטפורה אוזן

 unimportant metaphor spilt milk חסר חשיבות מטפורה חלב שנשפך

 success metaphor הצלחה מטפורה דשא ירוק
green 
grass 

 מטפורה דם
קשר 

 family ties metaphor blood משפחתי 

 friendship metaphor water חברות מטפורה מים

 מטפורה גבול
חוסר 

 impatience metaphor limit סבלנות

 success metaphor fullness הצלחה מטפורה מלאות

 failure metaphor emptiness כישלון מטפורה ריקנות

 result metaphor sea תוצאה מטפורה ים

 work metaphor stream עבודה מטפורה נחל

 poverty metaphor עוני מטפורה חוסר לחם
lack of 
bread 

 wealth metaphor cake עושר מטפורה עוגה

 arrogance metaphor cake התנשאות מטפורה עוגה

 luxuries metaphor cake מותרות מטפורה עוגה

 pleasure metaphor cake הנאה מטפורה עוגה

 מטפורה דרך
בחירה 
 חופשית

freedom of 
choice metaphor  road 

 first metaphor head ראשון מטפורה ראש

 awareness metaphor view מודעות מטפורה ראיה

 knowledge metaphor water ידע מטפורה מים

 good metaphor water טוב מטפורה מים

 מטפורה זאב
התנהגות 

 שלילית
negative 
behavior metaphor wolf 

 failure metaphor fall כישלון מטפורה נפילה



 behavior metaphor road התנהגות מטפורה דרך

 reward metaphor finding גמול מטפורה מציאה

 success metaphor finding הצלחה מטפורה מציאה

 good metaphor head טוב מטפורה ראש

 love metaphor heart אהבה מטפורה לב

 internal metaphor inside פנימיות מטפורה תוך

 parent metaphor cow הורה מטפורה פרה

 child metaphor calf  ילד מטפורה עגל

 pleasure metaphor sweet הנאה מטפורה מתוק

 evil person metaphor mountain רשע מטפורה הר

 outside metaphor outside חיצוניות מטפורה בר

 הישג מטפורה מציאה
achievemen
t metaphor finding 

  miss metaphor loss פספוס מטפורה אבדה

 הגזמה מטפורה תעלול
exaggeratio
n metaphor trick 

 criticism metaphor trick ביקורת מטפורה תעלול

 good person metaphor man אדם טוב מטפורה איש

 leader metaphor man מנהיג מטפורה איש

 similarity metaphor closeness דמיון מטפורה קירבה

 addition metaphor milk הוספה מטפורה חלב

 rich synonym עשיר מילה נרדפת מרבה נכסים

more 
possession
s 

   synonym   מטבע    מילה נרדפת אסתרא

   synonym   כד מילה נרדפת לגינא

 dying synonym death מוות מילה נרדפת מיתה

 מילה נרדפת קנית ארץ ישראל
יישוב ארץ 

 ישראל

settling the 
Land of 
Israel synonym 

buying the 
Land of 
Israel 

 God synonym creator אלוהים מילה נרדפת יוצר

 pleasure synonym הנאה מילה נרדפת הרחבת הדעת
expansion 
of mind 

 person synonym soul אדם מילה נרדפת נפש

   high roof synonym גג גבוה מילה נרדפת איגרא רמא

 synonym deep pit   בור עמוק מילה נרדפת בירא עמיקתא

   synonym   מטבע מילה נרדפת סלע

   synonym   שתיים מילה נרדפת תרין

 צדיק מילה נרדפת ירא שמים
righteous 
person synonym god fearing 

 work synonym trouble עבודה מילה נרדפת טרחה

 work synonym effort עבודה מילה נרדפת יגיעה

 work synonym strain עבודה מילה נרדפת מאמץ

 wisdom synonym חכמה מילה נרדפת בינה
understand
ing 



   God synonym אלוהים מילה נרדפת קדוש ברוך הוא

 speed synonym haste מהירות מילה נרדפת חיפזון

 work synonym עבודה מילה נרדפת זיעת אפיך
sweat of 
your brow 

 possession synonym ownership חזקה מילה נרדפת בעלות

 person synonym creature אדם מילה נרדפת בריה

 for always synonym forever לעולם מילה נרדפת לנצח

 work synonym hard work עבודה מילה נרדפת יגיע כפיים

 finding synonym reaching מציאה מילה נרדפת הגעה

 loss  synonym effort אבדה מילה נרדפת יציאה

 arrogance synonym התרברבות מילה נרדפת התהללות
wild 
behavior  

 מילולי-נושא של-סוג ישות פיזיקאלית
physical 
entity is-a 

explicit 
subject 

ישות 
 מילולי-נושא של-סוג אבסטרקטית

abstract 
entity is-a 

explicit 
subject 

 living entity is-a מילולי-נושא של-סוג ישות חיה
explicit 
subject 

 loss  is-a spilt milk אבדה סוג של חלב שנשפך

 quality is-a difficulty איכות סוג של קושי

 סוג של גג גבוה
ישות 

 פיזיקאלית
physical 
entity is-a high roof 

 pit is-a deep pit בור סוג של בור עמוק

 action is-a river flow פעולה סוג של זרימת הנחלים

 criticism is-a ביקורת סוג של פסילה
disqualifica
tion 

 sense is-a view חוש סוג של ראיה

 סוג של בר
ישות 

 אבסטרקטית
abstract 
entity is-a outside 

 סוג של תוך
 ישות

 אבסטרקטית
abstract 
entity is-a inside 

 סוג של נפש
תכונה 
 human trait is-a soul אנושית

 law is-a Justice  דין סוג של דין צדק

 criticism is-a judging ביקורת סוג של שיפוט

 סוג של אש
תהליך 

 פיזיקאלי
physical 
process is-a fire 

 סוג של עשן
תהליך 

 פיזיקאלי
physical 
process is-a smoke 

 person is-a אדם סוג של חוגר
wearing a 
belt 

 person is-a key אדם סוג של מפתח

 evaluation is-a good name הערכה סוג של שם טוב

 outside is-a skin חיצוניות סוג של עור

 behavior is-a custom התנהגות סוג של מנהג

 predator is-a lion טורף סוג של אריה

 body organ is-a tail אבר גוף סוג של זנב



 predator is-a fox טורף סוג של שועל

 person is-a evil person אדם סוג של רשע

 ethics is-a evilness מוסר סוג של רשעות

 person is-a hero אדם סוג של גיבור

 woman is-a אישה סוג של אישה גיבורה
hero 
woman 

 שלסוג  גבורה
תכונה 
 human trait is-a courage אנושית

   pit is-a בור סוג של בור סוד

 כמות קטנה סוג של טיפה
small 
amount is-a drop 

 action is-a פעולה סוג של הישג
achieveme
nt 

 סוג של התרברבות
תכונה 
 human trait is-a arrogance אנושית

 event is-a  ארוע סוג של ארוע מטריד
disturbing 
event 

 canister is-a jug כלי קיבול סוג של כד

 ארוע מטריד סוג של רעש
disturbing 
event is-a noise  

 suffering is-a death ייסורים סוג של מוות

 suffering is-a worry ייסורים סוג של דאגה

 weed is-a hyssop עשב סוג של אזוב

 tree is-a cedar עץ סוג של ארז

 fish is-a דג סוג של ברקן
red soldier 
fish 

 סוג של חכה
מכשיר 
 עבודה

working 
device is-a fishing rod 

 חי במים סוג של לויתן 
lives in the 
water is-a whale 

 mammal is-a יונק סוג של חי במים
lives in the 
water 

 סוג של מכשיר עבודה

כלי 
אינסטרומנט

 לי
Instrumental 
tool is-a 

working 
device 

 parent is-a father הורה סוג של אב

 סוג של אב  
אבות 

 ancestor is-a father קדמונים

 person is-a ancestor אדם סוג של אבות קדמונים

 סוג של אם
אבות 

 ancestor is-a mother קדמונים

 parent is-a mother הורה סוג של אם

  descendant is-a son צאצא סוג של בן

 descendant is-a daughter צאצא סוג של בת

 parent is-a ancestor הורה סוג של אבות קדמונים

 person is-a parent אדם סוג של הורה

 young is-a  child צעיר סוג של ילד



 young is-a girl צעיר סוג של ילדה

 person is-a אדם סוג של צאצא
descendan
t 

 person is-a young אדם סוג של צעיר

 מצווה סוג של אהבת הזולת

religion 
commandm
ent is-a altruistic 

 רגש חיובי סוג של אהבה
positive 
feeling is-a love 

יישוב ארץ 
 מצווה סוג של ישראל

religion 
commandm
ent is-a 

settling the 
Land of 
Israel 

 state is-a מדינה סוג של ארץ ישראל
Land of 
Israel 

 סוג של ארץ ישראל
ישות 

 פוליטית
Political 
entity is-a 

Land of 
Israel 

 רגש שלילי סוג של ייסורים
negative 
feeling is-a suffering 

 region is-a state אזור סוג של מדינה

 ethics is-a sin מוסר סוג של חטא

 situation is-a boredom מצב סוג של שעמום

 stimulation is-a גירוי סוג של גירוי חיובי
positive 
stimulus 

 גירוי חיובי סוג של נחת
positive 
stimulus is-a pleasure  

 sense is-a hearing חוש סוג של שמיעה

 סוג של התקבצות
תכונה 
 human trait is-a gathering אנושית

 gathering is-a התקבצות סוג של שיתוף פעולה
cooperatio
n 

 סוג של דעה
בחירה 
 חופשית

freedom of 
choice is-a opinion 

 person is-a shy אדם סוג של ביישן

 person is-a strict אדם סוג של קפדן

 סוג של קפדנות
תכונה 
 human trait is-a strictness אנושית

 סוג של ביישנות
תכונה 
 human trait is-a shyness אנושית

 רגש שלילי סוג של בושה
negative 
feeling is-a shame 

 סוג של חוסן
תכונה 
 human trait is-a strength אנושית

 סוג של קורה

כלי 
אינסטרומנט

 לי
Instrumental 
tool is-a rafter 

 building is-a apartment מבנה סוג של דירה

 quality is-a big איכות סוג של גדול

 quality is-a beauty איכות סוג של יופי



 סוג של כלי אוכל

כלי 
אינסטרומנט

 לי
Instrumental 
tool is-a dishes 

 סוג של מבנה
ישות 

 פיזיקאלית
physical 
entity is-a building 

 event is-a drowning ארוע סוג של טביעה

 סוג של כלי תחבורה

כלי 
אינסטרומנט

 לי
Instrumental 
tool is-a 

transportati
on vehicles 

 employee is-a skilled עובד סוג של מיומן

 כלי תחבורה סוג של ספינה
transportatio
n vehicles is-a  boat 

 person is-a employee אדם סוג של עובד

 profession is-a sailor מקצוע סוג של חובל

 majority is-a amount כמות גדולה סוג של רב

 crime is-a bloodshed פשע סוג של דמיםשפיכות 

 crime is-a bloodshed פשע סוג של שפיכות דמים

 סוג של גוף
ישות שהיא 

 שלם
entity that 
whole is-a body 

 זמן מתאים סוג של ימים רבים
appropriate 
time is-a many days 

 name is-a good name שם סוג של שם טוב

 name is-a bad name שם סוג של שם רע

 סוג של שם טוב
תכונה 
 human trait is-a good name אנושית

 liquid is-a oil נוזל סוג של שמן

 סוג של שפה
ישות 

 אבסטרקטית
abstract 
entity is-a language 

 crime is-a theft פשע סוג של גניבה

 sense is-a sweet חוש סוג של מתוק

 canister is-a  jar כלי קיבול סוג של קנקן

 action is-a shopping פעולה סוג של קניה

 time is-a year זמן סוג של שנה

 time is-a hour זמן סוג של שעה

 animal is-a בעל חיים סוג של חסר חוליות
 invertebrat
es 

 חסר חוליות סוג של חרק
 invertebrate
s is-a insect 

 insect is-a ant חרק סוג של נמלה

 סוג של דיבור
תקשורת 
 שמיעתית

auditory 
Communica
tion is-a speaking 

 knowledge is-a experience ידע סוג של ניסיון

 תקשורת סוג של התחייבות
communicat
ion is-a 

commitme
nt 

 commitment is-a guarantee התחייבות סוג של ערבות

 connection is-a guarantee קשר סוג של ערבות



 food is-a fruit מזון סוג של פרי

 fruit is-a apple פרי סוג של תפוח

 תקשורת סוג של בקשה
communicat
ion is-a request 

 סוג של חוק
ישות 

 אבסטרקטית
abstract 
entity is-a law 

 law is-a decree חוק סוג של גזירה

 group is-a public קבוצה סוג של ציבור

 cover is-a footwear כיסוי סוג של הנעלה

 person is-a shoemaker אדם סוג של סנדלר

 profession is-a shoemaker מקצוע סוג של סנדלר

 סוג של כיסוי
ישות 

 פיזיקאלית
physical 
entity is-a cover 

 footwear is-a shoe הנעלה סוג של נעל

 giving is-a nursing נתינה סוג של הנקה

 סוג של הנקה
האכלת 
 תינוקות

feeding 
babies is-a nursing 

 mammal is-a calf יונק סוג של עגל

 mammal is-a cow יונק סוג של פרה

 סוג של יער
קבוצת 
 צמחים

group of 
plants is-a forest 

 group is-a קבוצה  סוג של קבוצת צמחים
group of 
plants 

 person is-a אדם סוג של צדיק
righteous 
person 

  time is-a today זמן סוג של היום

 time is-a tomorrow זמן סוג של מחר

 pleasure is-a eating הנאה סוג של אכילה

 future is-a tomorrow עתיד סוג של מחר

 pleasure is-a drink הנאה סוג של שתייה

 תפקוד גופני סוג של שתייה
physical 
function is-a drink 

 strength is-a will כוח סוג של רצון

 person is-a Stupid אדם סוג של טיפש

 סוג של טיפשות
תכונה 
 human trait is-a stupidity אנושית

 Stupid is-a טיפש סוג של פתי
a naive 
person 

 animal is-a  beast בעל חיים סוג של בהמה

 time is-a  beast זמן סוג של שבת

טירחה בערב 
 מצווה סוג של שבת

religion 
commandm
ent is-a 

Friday 
night effort 

 time is-a זמן סוג של ימי השבוע
days of the 
Week 

 action is-a finding פעולה סוג של מציאה

 profession is-a author מקצוע סוג של סופר



 jealousy is-a קינאה סוג של קינאת סופרים

envious 
rivalry 
among 
scholars 

 change is-a reduction שינוי סוג של גריעה

 change is-a addition שינוי סוג של הוספה

 situation is-a defect מצב סוג של מום

 סוג של ביקורת
תקשורת 

 שלילית

negative 
communicat
ion is-a criticism 

 סוג של מלכותא
ישות 

 פוליטית
political 
entity is-a kingship 

 סוג של זהירות
תכונה 
 אנושית

a human 
trait is-a caution 

 רגש שלילי סוג של כאב
negative 
feeling is-a pain 

 סוג של צונן
שינוי 

 טמפרטורה
temperature 
change is-a  chilly 

 סוג של רותח
שינוי 

 טמפרטורה
temperature 
change is-a boiling 

 סוג של שינוי טמפרטורה
תהליך 

 פיזיקאלי
physical 
process is-a 

temperatur
e change 

 quality is-a bad quality איכות סוג של איכות רעה

 change is-a שינוי סוג של ביטול
cancellatio
n 

 cognition is-a  קוגניציה סוג של הרהור
passing 
thought 

 bad action is-a prostitution מעשה רע סוג של זנות

 סוג של יצר הרע
התנהגות 

 שלילית
negative 
behavior is-a 

evil 
inclination  

 action is-a bad action פעולה סוג של מעשה רע

 situation is-a hunger מצב סוג של רעב

 contents is-a stupidity תוכן סוג של שטות

 action is-a discovery פעולה סוג של גילוי

 action is-a permitting פעולה סוג של התרה

 situation is-a מצב סוג של מצב מנטלי
mental 
state 

 mental state is-a doubt מצב מנטלי סוג של ספק

 רגש חיובי סוג של שמחה
positive 
feeling is-a happiness 

 סוג של בור
אוביקט 

 בטבע
object 
nature is-a pit 

 part is-a Link חלק סוג של חולייה

 relation is-a part  יחס    סוג של חלק

 סוג של יחס 
ישות 

 אבסטרקטית
abstract 
entity is-a  relation 

 region is-a city אזור סוג של עיר

 precious is-a money מתכת יקרה סוג של כסף



metal 

 סוג של אנרגיה
תהליך 

 פיזיקאלי
physical 
process is-a energy 

 material is-a iron חומר סוג של ברזל 

 action is-a beating פעולה סוג של הכאה

 energy is-a heat אנרגיה סוג של חום

 material is-a חומר סוג של חומר מתכתי
metallic 
material 

 smell is-a stench ריח סוג של סירחון

 sense is-a smell חוש סוג של ריח

 action is-a taking פעולה של סוג לקיחה

 סוג של הפקת צלילים
תקשורת 
 שמיעתית

auditory 
Communica
tion is-a 

sound 
production 

 advantage is-a beautiful יתרון סוג של יפה

 situation is-a advantage מצב סוג של יתרון

 תפקוד גופני סוג של צחוק
physical 
function is-a laughter 

 כמות קטנה סוג של אחת
small 
amount is-a one 

 body organ is-a hand אבר גוף סוג של יד

 vertebrates is-a bird בעל חוליות סוג של ציפור

 כמות גדולה סוג של שתיים
large 
amount is-a two 

 body organ is-a tooth אבר גוף סוג של שן

 ruminants is-a sheep מעלה גירה סוג של כבש

 vertebrates is-a ruminants בעל חוליות סוג של מעלה גירה

 סוג של עור
רקמת בעל 

 חיים
animal 
tissue is-a skin 

 body organ is-a אבר גוף סוג של רקמת בעל חיים
animal 
tissue 

 action is-a sparkling פעולה סוג של נצנוץ

 time is-a end זמן סוג של סוף

 time is-a beginning זמן שלסוג  התחלה

 סוג של התנהגות
ישות 

 אבסטרקטית
abstract 
entity is-a behavior 

 סוג של מהירות
התנהגות 

 שלילית
negative 
behavior is-a speed 

 faith is-a evil spirit אמונה דתית סוג של רוח רעה

 evil spirit is-a devil רוח רעה סוג של שטן

  action is-a loss פעולה סוג של אבדה

 quality is-a ease איכות סוג של קלות

 תפקוד גופני סוג של בכי
physical 
function is-a crying 

 milk is-a spilt milk חלב סוג של חלב שנשפך

 רגש שלילי סוג של צער
negative 
feeling is-a sadness 



 weed is-a עשב סוג של דשא ירוק
green 
grass 

 color is-a green צבע  סוג של ירוק

 סוג של צבע
תכונה 

 ויזואלית
visual 
feature is-a color 

 feature is-a תכונה סוג של תכונה ויזואלית
visual 
feature 

 liquid is-a blood נוזל סוג של דם

 חומר גוף סוג של דם
body 
Material is-a blood 

 material is-a חומר סוג של חומר גוף
body 
Material 

 feature is-a dimension תכונה סוג של מימד

 dimension is-a proximity מימד סוג של סמיכות

 מידה    סוג של גבול
measureme
nt is-a limit 

 feature is-a תכונה סוג של מידה
measurem
ent 

 action is-a פעולה סוג של שעשוע
measurem
ent 

 סוג של תעלול
התנהגות 

 שלילית
negative 
behavior is-a trick 

 שעשוע סוג של תעלול
measureme
nt is-a trick 

 time is-a never זמן סוג של אף פעם

  time is-a late זמן סוג של מאוחר

 water is-a stream מים סוג של נחל

 water is-a sea מים סוג של ים

 situation is-a emptiness מצב סוג של ריקנות

 channel  is-a stream אפיק סוג של נחל

 contents is-a response תוכן סוג של מענה

מערכת 
 סוג של מוניטרית

ישות 
 אבסטרקטית

abstract 
entity is-a 

monetary 
system 

 food is-a cake מזון סוג של עוגה

 סוג של יחידה
אובייקט 
 פיזיקאלי

physical 
object is-a unit 

 partition is-a wall מחיצה סוג של כותל

 unit is-a building יחידה סוג של מבנה

 building is-a partition מבנה סוג של מחיצה

 סוג של בחירה חופשית
קבלת 

 החלטות
decision 
making is-a 

freedom of 
choice 

 סוג של אפשרות
בחירה 
 חופשית

freedom of 
choice is-a possibility 

 סוג של מתן
בחירה 
 חופשית

freedom of 
choice is-a giving 

 cognition is-a  קוגניציה סוג של קבלת החלטות
decision-
making 



 body organ is-a heart אבר גוף סוג של לב

 סוג של הגבהה טבעית
יצירה 

 גיאולוגית
geological 
creation is-a 

 natural 
elevation 

 סוג של הר
הגבהה 
 טבעית

 natural 
elevation is-a mountain 

 סוג של גמול
ישות 

 אבסטרקטית
abstract 
entity is-a reward 

 reward is-a below גמול סוג של תחת

 סוג של יצירה גיאולוגית
אובייקט 
 פיזיקאלי

physical 
object is-a 

geological 
creation 

 reward is-a law גמול סוג של דין

 action is-a law פעולה סוג של דין

אובייקט 
 סוג של פיזיקאלי

ישות 
 פיזיקאלית

physical 
entity is-a 

 physical 
object 

 animal is-a vertebrates בעל חיים סוג של בעל חוליות

 entity is-a ישות סוג של ישות פיזיקאלית
physical 
entity 

 סוג של תהליך פיזיקאלי
ישות 

 פיזיקאלית
physical 
entity is-a 

physical 
process 

 סוג של רגש
תכונה  
 human trait is-a feeling אנושית

 feeling is-a רגש סוג של רגש חיובי
positive 
feeling 

 feeling is-a רגש סוג של רגש שלילי
negative 
feeling 

 quantity is-a number כמות סוג של מספר

 כמות גדולה סוג של מאה
large 
amount is-a hundred 

 כמות קטנה סוג של אחת
small 
amount is-a one 

 event is-a change ארוע סוג של שינוי

 change is-a death שינוי סוג של מוות

 רגש שלילי סוג של קינאה
negative 
feeling is-a jealousy 

 knowledge is-a stimulation ידע סוג של גירוי

 strength is-a knowledge כוח סוג של ידע

 סוג של ידע
תכונה 
 human trait is-a knowledge אנושית

 כמות גדולה סוג של הרבה
large 
amount is-a many 

 סוג של חזקה
ישות 

 אבסטרקטית
abstract 
entity is-a 

 
possession 

 possession is-a wealth  חזקה סוג של עושר

 plant is-a tree צמח סוג של עץ

 סוג של צמח
ישות 

 פיזיקאלית
physical 
entity is-a plant 

 vertebrates is-a fish בעל חוליות סוג של דג

 plant is-a weed צמח סוג של עשב



 honor is-a כבוד סוג של כבוד הורים
honoring 
parents 

 תקשורת סוג של הערכה
communicat
ion is-a evaluation 

 מצווה סוג של כבוד הורים

religion 
commandm
ent is-a 

honoring 
parents 

 evaluation is-a honor הערכה סוג של כבוד

 סוג של תקשורת
ישות 

 אבסטרקטית
abstract 
entity is-a 

communica
tion 

 סוג של קבוצה
ישות 

 אבסטרקטית
abstract 
entity is-a group 

 group is-a world קבוצה סוג של עולם  

 group is-a nation קבוצה של סוג עם

 סוג של קשר
ישות 

 אבסטרקטית
abstract 
entity is-a connection 

 connection is-a friendship קשר סוג של חברות

 person is-a friend אדם סוג של חבר

 סוג של אזור
ישות 

 פיזיקאלית
physical 
entity is-a region 

 group is-a קבוצה סוג של ישות פוליטית
political 
entity 

 סוג של למידה
תכונה 
 human trait is-a studying אנושית

 סוג של בטלה
התנהגות 

 שלילית
negative 
behavior is-a idleness 

 סוג של בטלנות
תכונה 
 human trait is-a idleness אנושית

 רגש שלילי סוג של חוסר רצון
negative 
feeling is-a 

unwillingne
ss 

 חוסר רצון סוג של עצלות
unwillingnes
s is-a laziness 

 feeling is-a will רגש סוג של רצון

 סוג של קוגניציה
תכונה 
 human trait is-a  cognition אנושית

 perception is-a sense תפיסה סוג של חוש

 cognition is-a perception  קוגניציה סוג של תפיסה

 סוג של אבר גוף
שהיא ישות 

 חלק משלם

an entity 
which is part 
of a whole is-a body organ 

ישות שהיא חלק 
 סוג של משלם

ישות 
 פיזיקאלית

physical 
entity is-a 

an entity 
which is 
part of a 
whole 

 mammal is-a predator יונק סוג של טורף

 body organ is-a head אבר גוף סוג של ראש

 animal is-a mammal בעל חיים סוג של יונק

 entity is-a living entity ישות סוג של ישות חיה



 living entity is-a animal ישות חיה סוג של בעל חיים

 סוג של תכונה
ישות 

 אבסטרקטית
abstract 
entity is-a feature 

 feature is-a quality תכונה סוג של איכות

 advantage is-a good יתרון סוג של טוב

 cognition is-a opinion  קוגניציה סוג של דעה

 סוג של אמונה דתית
תכונה 
 human trait is-a faith אנושית

 faith is-a God אמונה דתית סוג של אלוהים

 feature is-a situation תכונה סוג של מצב

 behavior is-a התנהגות סוג של התנהגות חיובית
positive 
behavior 

 סוג של שתיקה
התנהגות 

 חיובית
positive 
behavior is-a silence 

 body organ is-a eye אבר גוף סוג של עין

 רגש חיובי סוג של הנאה
positive 
feeling is-a pleasure 

 סוג של חומר
ישות 

 פיזיקאלית
physical 
entity is-a material 

 material is-a liquid חומר סוג של נוזל

 liquid is-a water נוזל סוג של מים

 סוג של אוביקט בטבע
ישות 

 פיזיקאלית
physical 
entity is-a 

object 
nature 

 pit is-a cistern בור    סוג של בור מים

 person is-a man אדם סוג של איש

 תקשורת סוג של תקשורת שלילית
communicat
ion is-a 

negative 
communica
tion 

 סוג של הלבנת פנים
התנהגות 

 שלילית
negative 
behavior is-a   

 סוג של הלבנת פנים
תקשורת 

 שלילית

negative 
communicat
ion is-a 

negative 
communica
tion 

התנהגות 
 behavior is-a התנהגות סוג של שלילית

negative 
behavior 

 bad action is-a crime מעשה רע סוג של פשע

 cognition is-a faith  קוגניציה סוג של אמונה דתית

 reward is-a גמול סוג של עולם הבא
the world 
to come 

 faith is-a אמונה דתית סוג של עולם הבא
the world 
to come 

 סוג של ישות שהיא שלם
ישות 

 פיזיקאלית
physical 
entity is-a 

entity that 
whole 

 situation is-a health מצב סוג של בריאות

 situation is-a burn מצב סוג של כוויה

 nation is-a Israel עם סוג של ישראל

 value is-a man's life ערך סוג של חיי אדם



 grace is-a help חסד סוג של עזרה

 material is-a food חומר סוג של מזון

 food is-a bread מזון סוג של לחם

התנהגות 
 bad action is-a מעשה רע סוג של שלילית

negative 
behavior 

 bad action is-a sin מעשה רע סוג של חטא

 predator is-a wolf טורף סוג של זאב

 סוג של מוטיבציה
תכונה 
 human trait is-a motivation אנושית

 motivation is-a ethics מוטיבציה סוג של מוסר

 living entity is-a person ישות חיה סוג של אדם

ישות 
 entity is-a ישות סוג של אבסטרקטית

abstract 
entity 

 סוג של תכונה אנושית
ישות 

 אבסטרקטית
abstract 
entity is-a human trait 

 society is-a חברה סוג של שכנות
neighborin
g 

 person is-a אדם סוג של אדם מכובד
respected 
man 

 person is-a neighbor אדם סוג של שכן

 event is-a fall ארוע סוג של נפילה

 סוג של דרך
ישות שהיא 

 שלם
entity that 
whole is-a road 

 סוג של חריצות
תכונה 
 human trait is-a diligence אנושית

 component is-a רכיב סוג של יחידת שפה
language 
unit 

 יחידת שפה סוג של מילה
language 
unit is-a word 

 סוג של רכיב
ישות 

 אבסטרקטית
abstract 
entity is-a component 

תקשורת 
 תקשורת סוג של שמיעתית

communicat
ion is-a 

auditory 
Communic
ation 

 action is-a judging פעולה סוג של שיפוט

 סוג של יחס במרחב
ישות 

 אבסטרקטית
abstract 
entity is-a 

space 
relation 

 יחס במרחב סוג של מיקום
space 
relation is-a location 

 location is-a closeness מיקום סוג של קירבה

 location is-a distance מיקום סוג של מרחק

 event is-a ארוע סוג של ארוע אנושי
human 
event 

 grace is-a giving חסד סוג של נתינה

 food is-a milk מזון סוג של חלב

 feature is-a strength תכונה סוג של כוח

 person is-a male אדם סוג של גבר



 person is-a woman אדם סוג של אישה

 person is-a wise אדם סוג של חכם

 future is-a for always עתיד סוג של לעולם

 time is-a future זמן סוג של עתיד

 סוג של זמן
ישות 

 אבסטרקטית
abstract 
entity is-a time 

 גדולהכמות  סוג של יתר
large 
amount is-a more 

 סוג של מקצוע
קבוצה 

 social group is-a profession חברתית

 group is-a קבוצה סוג של קבוצה חברתית
social 
group 

 action is-a walking פעולה סוג של הליכה

 סוג של תפקוד גופני
תהליך 

 פיזיקאלי
physical 
process is-a 

physical 
function 

 תפקוד גופני סוג של אכילה
physical 
function is-a 

physical 
function 

 weapon is-a sword כלי נשק סוג של חרב

 reward is-a universe גמול סוג של עולם מלא

 סוג של כלי נשק

כלי 
אינסטרומנט

 לי
Instrumental 
tool is-a weapon 

 סוג של מצווה
התנהגות 

 חיובית
positive 
behavior is-a 

religion 
command
ment 

 מצווה סוג של חסד

religion 
commandm
ent is-a grace 

 action is-a work פעולה סוג של עבודה

 סוג של כתבי קודש
תקשורת 

 כתובה

written 
communicat
ion is-a 

the Holy 
Scriptures 

 כתבי קודש סוג של תורה
the Holy 
Scriptures is-a Torah 

 תקשורת סוג של כתובהתקשורת 
communicat
ion is-a 

written 
communica
tion 

 entity is-a everything ישות סוג של כל דבר

 מצווה סוג של שליטה ביצר

religion 
commandm
ent is-a 

Inclination 
control 

 ethics is-a מוסר סוג של מצווה

religion 
command
ment 

 סוג של חכמה
תכונה 
 human trait is-a wisdom אנושית

 סוג של יצר
תכונה 
 human trait is-a inclination אנושית



 תקשורת סוג של תוכן
communicat
ion is-a contents 

 quantity is-a כמות סוג של כמות גדולה
large 
amount 

 סוג של כמות
ישות 

 אבסטרקטית
abstract 
entity is-a quantity 

 מתכת יקרה סוג של זהב
precious 
metal is-a gold 

 value is-a ערך סוג של מתכת יקרה
precious 
metal 

 wealth is-a value עושר סוג של ערך

 quantity is-a כמות סוג של כמות קטנה
small 
amount 

 disturbing is-a action ארוע סוג של פעולה

 סוג של ארוע
ישות 

 אבסטרקטית
abstract 
entity is-a event 

 body organ is-a ear אבר גוף סוג של אוזן

כלי 
 סוג של אינסטרומנטלי

ישות 
 פיזיקאלית

physical 
entity is-a 

Instrument
al tool 

 סוג של כלי קיבול

כלי 
אינסטרומנט

 לי
Instrumental 
tool is-a canister 

 asset is-a money נכס סוג של כסף

 wealth is-a asset עושר סוג של נכס

 person is-a stupid אדם סוג של טיפש

 money is-a coin כסף סוג של מטבע

 jar metaphor person  קנקן שיפוט אדם

Metaphoric subjects 

 jealousy cause-of success קינאה גורם הצלחה

 happiness cause-of אושר גורם זוגיות מאושרת

happy 
relationship
s 

 work cause-of diligence עבודה גורם חריצות

 success cause-of diligence הצלחה גורם חריצות

 pleasure cause-of sin הנאה גורם חטא

 success cause-of help הצלחה גורם עזרה

 help cause-of friendship עזרה גורם חברות

 help cause-of עזרה גורם זוגיות
relationship
s 

 internal antonym of outside פנימיות ההיפך של חיצוניות

 leader antonym of inferior מנהיג ההיפך של נחות

 ruler antonym of controlled שליט  ההיפך של נשלט

 leader antonym of controlled מנהיג ההיפך של נשלט

 strong antonym of weak חזק   ההיפך של חלש

 poverty antonym of wealth עוני ההיפך של עושר

 gratefulness antonym of הכרת תודה ההיפך של כפיות טובה  
ungratefuln
ess 



 bad antonym of good רע ההיפך של טוב

 stupidity antonym of wisdom טיפשות ההיפך של חכמה

 studying antonym of למידה ההיפך של שכחה
forgetfulnes
s 

 memory antonym of זיכרון ההיפך של שכחה
forgetfulnes
s 

 idleness antonym of work בטלה ההיפך של עבודה

 materialistic antonym of spiritual גשמי ההיפך של רוחני

 unimportant antonym of value חסר חשיבות ההיפך של ערך 

 failure antonym of success כישלון ההיפך של הצלחה

 laziness antonym of diligence עצלות ההיפך של חריצות

 variedness part of spiritual רבגוניות חלק מ רוחני

 variedness part of רבגוניות חלק מ גשמי
materialisti
c 

 person part of body organ אדם חלק מ אבר גוף

 תפיסת מוסר יש לו אדם
conception 
of morality has person 

 social status has person מעמד חברתי יש לו אדם

 יש לו אדם
חיים 
 social life has person חברתיים

 יש לו אדם
אלמנט בחיי 
 האדם

element in 
human life has person 

 יש לו אדם
תכונה 
 human trait has person אנושית

 influence has society השפעה יש לו חברה

 wealth has rich עושר יש לו עשיר

 wealth has ruler עושר יש לו שליט

 שליטה ביצר יש לו אדם טוב
inclination 
control has 

good 
person 

 person is-a parent אדם סוג של הורה

ביקורת לא 
 criticism is-a ביקורת סוג של מוצדקת

unjustified 
criticism 

 תקשורת סוג של ביקורת
communicat
ion is-a criticism 

 סוג של אדם
נושא 
 מטאפורי

metaphoric 
subject is-a person 

 social status is-a poverty מעמד חברתי סוג של עוני

 grading is-a addition דרוג סוג של הוספה

 סוג של ידע
תכונה 
 human trait is-a knowledge אנושית

 סוג של אלמנט חברתי
נושא 
 מטאפורי

metaphoric 
subject is-a 

social 
element 

אינטרפרטציה 
 סוג של של סימנים

אלמנט 
 חברתי

social 
element is-a 

interpretati
on of 
symbols 

 סוג של סיבה
אינטרפרטצי
 ה של סימנים

interpretatio
n of is-a cause 



symbols 

 סוג של תוצאה
אינטרפרטצי
 ה של סימנים

interpretatio
n of 
symbols is-a result 

 סוג של מעמד חברתי
אלמנט 
 חברתי

social 
element is-a 

social 
status 

 social status is-a inferior מעמד חברתי סוג של נחות

 social status is-a strong מעמד חברתי סוג של חזק

 social status is-a ruler מעמד חברתי סוג של שליט

 social status is-a leader מעמד חברתי סוג של מנהיג

 social status is-a weak מעמד חברתי סוג של חלש

 social status is-a controlled מעמד חברתי סוג של נשלט

 social status is-a rich מעמד חברתי סוג של עשיר

אינטראקציה 
 סוג של חברתית

אלמנט 
 חברתי

social 
element is-a 

social 
interaction 

 reward is-a גמול סוג של כפיות טובה
ungratefuln
ess 

 reward is-a גמול סוג של הכרת תודה
gratefulnes
s 

 תפיסת מוסר סוג של גמול
conception 
of morality is-a reward 

 סוג של אלמנט קוגניטיבי
נושא 
 מטאפורי

metaphoric 
subject is-a 

cognitive 
element 

 סוג של תכונה אנושית
אלמנט 
 קוגניטיבי

cognitive 
element is-a 

human 
characterist
ic 

 סוג של חכמה
תכונה 
 human trait is-a wisdom אנושית

 סוג של זיכרון
תכונה 
 human trait is-a memory אנושית

 סוג של טיפשות
תכונה 
 human trait is-a stupidity אנושית

 סוג של שכחה
תכונה 
 human trait is-a אנושית

forgetfulnes
s 

 סוג של תפיסת מוסר
אלמנט 
 חברתי

social 
element is-a 

conception 
of morality 

 תפיסת מוסר סוג של התרברבות
conception 
of morality is-a arrogance 

 תפיסת מוסר סוג של גאווה
conception 
of morality is-a pride 

 סוג של חיים חברתיים
אלמנט 
 חברתי

social 
element is-a social life 

 סוג של הורות
קשר 
 family ties is-a parenthood משפחתי

 parenthood is-a mother הורות סוג של אם

 סוג של מלחמה
נושא 
 מטאפורי

metaphoric 
subject is-a war 

 human trait is-a studyingתכונה  סוג של למידה



 אנושית

סולידריות 
 סוג של קבוצתית

אינטראקציה 
 חברתית

social 
interaction is-a 

group 
solidarity 

 social status is-a wealth מעמד חברתי סוג של עושר

 סוג של אלמנט של דת
נושא 
 מטאפורי

metaphoric 
subject is-a 

element of 
religion 

 סוג של אלמנט של זמן
נושא 
 מטאפורי

metaphoric 
subject is-a 

element of 
time 

 תפיסת מוסר סוג של טוב
conception 
of morality is-a good 

 person is-a evil person אדם סוג של רשע

 תפיסת מוסר סוג של רע
conception 
of morality is-a bad 

 סוג של אבר גוף
נושא 
 מטאפורי

metaphoric 
subject is-a body organ 

 זוגיות סוג של זוגיות מאושרת
relationship
s is-a 

happy 
relationship
s 

 סוג של חסר חשיבות
אלמנט 
 חברתי

social 
element is-a 

unimportan
t 

 סוג של ערך
אלמנט 
 חברתי

social 
element is-a value 

 סוג של זוגיות
אלמנט 
 חברתי

social 
element is-a 

relationship
s 

אלמנט בחיי 
 סוג של האדם

נושא 
 מטאפורי

metaphoric 
subject is-a 

element in 
human life 

 סוג של רבגוניות
אלמנט בחיי 
 האדם

element in 
human life is-a 

 colorfulnes
s 

נהנתנות חסרת 
 סוג של תכלית

התנהגות 
 שלילית

negative 
behavior is-a 

pointless 
hedonism 

 סוג של חוש המידתיות
אלמנט 
 חברתי

social 
element is-a 

sense of 
proportiona
lity 

 סוג של דרוג
חוש 
 המידתיות

sense of 
proportionali
ty is-a grading 

 grading is-a success דרוג סוג של הצלחה

 grading is-a failure דרוג סוג של כישלון 

 סוג של עבודה
אלמנט בחיי 
 האדם

element in 
human life is-a work 

 סוג של מודעות
אלמנט 
 קוגניטיבי

cognitive 
element is-a awareness 

 סוג של תקשורת
אלמנט 
 חברתי

social 
element is-a 

communica
tion 

 תקשורת סוג של ביקורת
communicat
ion is-a criticism 

דינמיות של 
 סוג של צרכים

אלמנט בחיי 
 האדם

element in 
human life is-a 

dynamic of 
needs 

dynamic of is-a materialistiדינמיות של  סוג של גשמי



 needs c צרכים

 סוג של רוחני
דינמיות של 
 צרכים

dynamic of 
needs is-a spiritual 

 grading is-a דרוג סוג של הגזמה
exaggeratio
n 

 סוג של מעמד האישה
אלמנט 
 חברתי

social 
element is-a 

status of 
women 

 סוג של נורמה
אלמנט 
 חברתי

social 
element is-a norm 

 norm is-a law נורמה סוג של חוק 

 סוג של מותרות
דינמיות של 
 צרכים

dynamic of 
needs is-a luxuries 

 סוג של הנאה
אלמנט בחיי 
 האדם

element in 
human life is-a pleasure 

 סוג של אהבה
אלמנט בחיי 
 האדם

element in 
human life is-a love 

מטעויותלמידה   studying is-a למידה סוג של 

learning 
from 
mistakes 

 סוג של עזרה
אינטראקציה 
 חברתית

social 
interaction is-a help 

 סוג של זמן מתאים
אלמנט של 
 זמן

element of 
time is-a 

appropriate 
time 

 סוג של נקמה
אלמנט בחיי 
 האדם

element in 
human life is-a revenge 

 סוג של הטעייה
אינטרפרטצי
 ה של סימנים

interpretatio
n of 
symbols is-a misleading 

 תקשורת סוג של הקשבה
communicat
ion is-a listening 

 person is-a women אדם סוג של אישה

 women is-a אישה סוג של אישה חכמה
wise 
woman 

 סוג של רעב
דינמיות של 
 צרכים

dynamic of 
needs is-a hunger 

 failure is-a miss כישלון סוג של פספוס

 success is-a הצלחה סוג של הישג
achieveme
nt 

 תפיסת מוסר סוג של התנשאות
conception 
of morality is-a arrogance 

 תפיסת מוסר סוג של צביעות
conception 
of morality is-a hypocrisy 

 סוג של קינאה
תכונה 
 human trait is-a jealousy אנושית

חוסר בחירה 
 תפיסת מוסר סוג של חופשית

conception 
of morality is-a 

lack of free 
choice 

חוסר טיפוח 
 behavior is-a התנהגות סוג של עצמי

lack of self-
care 

 element of is-a divine spiritאלמנט של  סוג של שכינה



 religion דת

 סוג של חוסר סבלנות
תכונה 
 human trait is-a impatience אנושית

 סוג של חיצוניות
אלמנט בחיי 
 האדם

element in 
human life is-a exterior 

 סוג של פנימיות
אלמנט בחיי 
 האדם

element in 
human life is-a internal 

 reward is-a גמול סוג של כפיות טובה
ungratefuln
ess 

 סוג של קשר משפחתי
חיים 
 social life is-a family ties חברתיים

 סוג של מהירות
אלמנט של 
 זמן

element of 
time is-a speed 

 סוג של חריצות
תכונה 
 human trait is-a diligence אנושית

 grading is-a worse דרוג סוג של גרוע

 grading is-a last דרוג סוג של אחרון

 grading is-a first דרוג סוג של ראשון

 סוג של זמן לא מתאים
אלמנט של 
 זמן

element of 
time is-a 

inconvenie
nt time 

 תפיסת מוסר סוג של שחיתות
conception 
of morality is-a corruption 

 סוג של מצב מסוכן
אלמנט בחיי 
 האדם

element in 
human life is-a 

dangerous 
situation 

 סוג של מצב בטוח
אלמנט בחיי 
 האדם

element in 
human life is-a 

safe 
situation 

 reward is-a גמול סוג של עולם הבא
the world to 
come 

 סוג של חבר
אלמנט 
 חברתי

social 
element is-a friend 

 סוג של יצר
תכונה 
 human trait is-a inclination אנושית

 work is-a עבודה סוג של עבודה לשווא
work for 
nothing 

 סוג של הורה
אלמנט 
 חברתי

social 
element is-a parent 

 סוג של ניסיון
אלמנט בחיי 
 האדם

element in 
human life is-a experience 

 סוג של איטיות
אלמנט של 
 זמן

element of 
time is-a slowness 

 bad is-a sin רע סוג של חטא

 תפיסת מוסר סוג של חסד
conception 
of morality is-a kindness 

 סוג של חברה
חיים 
 social life is-a society חברתיים

התנהגות 
 תפיסת מוסר סוג של שלילית

conception 
of morality is-a 

negative 
behavior 

 סוג של התנהגות
אלמנט בחיי 
 האדם

element in 
human life is-a behavior 



 person is-a child אדם סוג של ילד

 סוג של חברות
אלמנט 
 חברתי

social 
element is-a friendship 

 person is-a אדם סוג של אדם טוב
good 
person 

 סוג של דמיון
אלמנט בחיי 
 האדם

element in 
human life is-a imagination 

 תפיסת מוסר סוג של שליטה ביצר
conception 
of morality is-a 

inclination 
control 

שלסוג  עולם הזה  
אלמנט של 
 זמן

element of 
time is-a this world 

 


