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 כוחה של מילה - צים תחת לשונךפרחים וח  . 3

 בפתח

 שכבה צעירה

 

 :לאהרציונ

אחד הגורמים לכך שאדם מרשה לעצמו לדבר לשון הרע, נעוץ בכך שאין הוא מעריך כראוי את 

 .ברתי על פלוני, אך לא עשיתי לו מאומהיבו: רק דכוח הדיבור. אומר הוא בל  

ֹּאֶמר " כשם שהבורא ברא את עולמנו בדיבור: .עולםבשיעור זה נלמד כי הדיבור יוצר מציאות ב ַוי

י אֹורקֱאֹל י ים ְיה  אף אנו בכוח הדיבור יוצרים אור, מרבים אהבה  -)בראשית א', ג'(  "אֹור, ַוְיה 

 זורעים הרס ושנאה. חלילהוס ואחווה או ח

חּוט"בספר ירמיה כתוב:  ם ֵחץ שָׁ "נדמה לשונם לחץ  וד:מפרש בעל מצודת דו .(', ז'" )ירמיה טְלשֹונָׁ

כלומר, בזמן הדיבור  .הנמשך על יתר הקשת, כי בלשון הרע הורגים למרחוק כמו חצי הקשת"

גם אם היורה  את החץלהשיב  . כמו שאי אפשרוהלשון דומה לחץ ,השפה העליונה דומה לקשת

  מתחרט, כך גם את המילה הפוגעת אין להשיב.

 

  :המטרות

 יוצאות מפיהם יוצרות מציאות.התלמידים יכירו כי המילים ה 

 .התלמידים יחוו את ההשפעה החיובית שבאמירת מילה טובה 

 

 :מבנה השיעור

 :'מליאה( "על מה המהומה" שלב א(            

 :'מליאה(+  תיחידניעבודה ) "פרחים וחצים תחת לשונך" שלב ב 

 :'(תיחידניעבודה פרח נתתי ל... ) שלב ג 

 :חיבור כרזה )מליאה( סיכום 

 

 :ההכנות הנדרשות

  כמספר תלמידי הכיתה. (1את דף התמונות )נספח  צלםיש ל 

  (.1נספח )יש לצלם בהגדלה עותק אחד של התמונות   

  כמספר התלמידים בכיתה.א'(  2)נספח  חציםהפרחים ואת כרטיס היש לצלם 

 ( על פי שיקול דעת המורה.ב' 2נספח ) יש לצלם ולגזור כרטיסי מילים 

  י הכיתהתלמידכמספר  (3 נספח) + מאגר מילים טובות פרחיסטול את דגם הלצלם על בריש. 

  די הכיתה.מילתכמספר  ,פרחעבור הבעול שישמש ג ,מנקה מקטרותיש להביא 

  ,על מה  לצלם לתלמידים את הסיפור ישלהעשרה: למעוניינים בהתנסות נוספת בבית"

 המהומה". 
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 :מהלך השיעור

 ()מליאה על מה המהומה: שלב א'

 להקרין אותן על הלוח. גם  אפשר .(1)נספח  נתלה על הלוח שתי תמונות זו לצד זו 

 (.1נספח שתי התמונות )צילום של  כל תלמידנחלק ל 

  נבקש מהתלמידים למצוא הבדלים בין התמונות )נמקד אותם להבחין בהבדלים

 .כעס ועצב( –בתמונה ב'  ,שלווה ושמחה –בתמונה א' : הרלוונטיים

 רק את הבניין יפמישהו  ,הרביץמישהו  לדעתכם גרם לשינוי? )תשובות אפשריות: נשאל: מה

 . (, מישהו העליבשל ישראל

 

 מליאה(+  תיחידניעבודה ) : פרחים וחצים תחת לשונךשלב ב'

 בכרטיס יש: .(2חלק לכל תלמיד את כרטיס החצים והפרחים )נספח נ 

o בסיפור כמספר המילים השליליות -חצים ה שיש. 

o בסיפור המילים החיוביות פרכמס -פרחים  שבעה. 

 סיפור "על מה המהומה"הכנה ל: 

o  בכל ונבין מה גרם לשינוי.  שמסתתר מאחורי התמונות""נאמר: "כעת נקרא את הסיפור

בכל פעם הניחו ליד הדמות פרח.  – מישהו מהדמויות אומר מילה טובה פעם שתשמעו

 הניחו ליד הדמות חץ. –טובה לא  מישהו מהדמויות אומר מילה שתשמעו

 :"נספר את הסיפור "על מה המהומה 

 )הפעילות מתבצעת בתמונה הראשונה(

 על החלון. התדפקו גשמי ברכה  .שעת ערב בבית משפחת כהן

 מרק ירקות לארוחת הערב. בזמן שבישלהאמרה אימא  ",על גשמי הברכהתודה ה' "

טעים  מרק אימא, תודה לך על, ךאין כמו" .חוה בת העשר נכנסה למטבח בעקבות הריח הנעים

 וחזרה לחדרה להכין את שיעורי הבית. אמרה ,"ומחמם את הלב

 לגו.קוביות ב שיחקוהתאומים תמי וישראל ישבו בנחת על השטיח ו

סא האוכל הגבוה ואכלה יאמרה תמי לשירה בת השנה, שישבה על כ נבונה ומתוקה", "תינוקת

 ."גדולה ותדעי לבנות בלגו כמוני י, גם את תהיהאל תדאגי חמוד"עוגייה. וישראל הוסיף: 

 שירה נהנתה מתשומת הלב וחייכה חיוך גדול.

 .יחדיו עוד מעט ישוב אבא וכל המשפחה תשב לאכול ארוחת ערב

 

 )הפעילות מתבצעת בתמונה השנייה( 

 בנה ישראל". מכוערלפתע אמרה תמי: "הביטו איזה בניין 

התפזרו  חלקיםה, והוא השליך מידיו את בניין הלגו .ם אותוישראל חש כיצד העלבון והכעס מציפי

תמי ברחה מפניו, החליקה  .וביקש למשוך לה בצמה ,אמר ,קנאית"" .בקול רעש גדול על הרצפה

 שירה נבהלה ופרצה בבכי. ת לגו ונפלה על הרצפה.יעל קובי

קה את אמרה וטר !"מעצבנים ,מספיק עם הרעש הזה !נמאסתםחוה יצאה בכעס מחדרה: "
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סיר . הרה להרגיע את שירהיהדלת. שירה הגבירה את בכייה. אימא עזבה את המטבח בבהלה ומ

 לפתע עלה באפה ריח תבשיל שרוף. עד שהמרק נשכח מזיכרונה, 

  !"התביישו לכם"למטבח, ומיהרה אמרה אימא ברוגז  ",אני כועסת מאוד"

 .שרוףפה ומרק ירקות באותו ערב חזר אבא הביתה ומצא ילדים כעוסים, אימא עיי

  :נשאל 

o  חצים מה הייתה הרגשתכם כשהנחתם ?פרחיםמה הייתה הרגשתכם כשהנחתם? 

o  ?היכן הרגשתם רגועים יותר 

o ?מדוע השתמשנו בפרחים למילים טובות ובחצים למילים רעות 

 (והמילים הרעות פוגעות ,)תשובה: המילים הטובות מצמיחות

 להשפעת מילה טובה או רעה לפי בחירתם. וםחיי היומינבקש מהתלמידים דוגמאות מ 

  דיבור  - )נדגיש כי המהומה פרצה בעקבות דיבור ?בסיפור נשאל: מה לדעתכם גרם למהומה

 יוצר מציאות(

 :חּוט" נסביר את הפסוק ם ֵחץ שָׁ משוך. הלשון דומה לחץ והשפה  - שחוט :(', ז'" )ירמיה טְלשֹונָׁ

 מקשת.הנורה מילה רעה פוגעת ומכאיבה בלב כמו חץ  .העליונה של הפה דומה לקשת

 

 (תיחידניעבודה ) פרח נתתי ל... :שלב ג'

  נכין מתנה לאחד מבני המשפחה: 

o  לצורך  מנקה מקטרותו ,(3)נספח  + מאגר מילים טובות פרחדגם של נחלק לכל תלמיד

 הכנת הגבעול.

o  מילה טובה לאחד מבני המשפחהפרח ובו נבקש מכל תלמיד להכין. 

              

 )מליאה( : הכנת כרזהסיכום

 נחבר עם התלמידים משפט מתאים ונכתוב על הלוח או בכרזה. 

ְשמֹּר" לדוגמה:  שּוב ְמאֹּד ַעל ַהֶפה ל  ֵכן חָׁ ֵרט ְוַלֲעצֹּר, לָׁ ְתחָׁ ר ְלה  י ֶאְפשָׁ ְשַלח א   "ְכֶשַהֵחץ נ 

ה                 לָׁ ל מ  ה"שֶ  ,"ַנְחשֹּב ֵהיֵטב ַעל כָׁ לָׁ ל ַתקָׁ ֹּא ֵתֵצא כָׁ  ל

ים ֶזה ְמאֹּד עֹוֵזר"                 י שֹוֵמר, ַבַחי   "ַעל ַהֶפה ֲאנ 

  גדולים על האחים עם הונציע להם לחזור עם ההורים או  (4נספח )נחלק לתלמידים את הסיפור

 או ההפך. יקרא את הסיפור והתלמיד יניח חצים ופרחים מבוגרהפעילות. ה
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 תמונות – 1 נספח

 תמונה ראשונה:  

   

 

  תמונה שנייה:

 

 

 פרחים וחצים  – א' 2נספח 
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 דגם פרח : 3נספח 

ה: נָׁ אֹות ֲהכָׁ  הֹורָׁ

ה ֶבןַחר . בְ 1 חָׁ ְשפָׁ ה מ  ה טֹובָׁ לָׁ יש לֹו ֶפַרח ּובֹו מ  ה רֹוֶצה ְלַהג    .ֶשַאתָׁ

ש ְבֶמְרַכז ַהֶפַר 2 ְדרָׁ   ח.. ַמֵלא ֶאת ַהנ 

ן.3 קֹום ַהְמֻסמָׁ רֹות ַבמָׁ ְקטָׁ  . ַהְשֵחל ֶאת ְמַנֵקה ַהמ 

ְבעֹול.4 ְשַחְלתָׁ ַעל ַהג  ית ַהֵחֶלק ֶשה   . ַלֵפף ֶאת ְשֵאר 

 

 מאגר מילים טובות 

ים ל  לבְ  ְמעֹוְדדֹות: מ  ה ְמֻסגָׁ יַח, ַאתָׁ ה ַתְצל  ה', ְמַקֶּוה ְלטֹוב, ַאתָׁ  ַטח בָׁ

ְפלָׁ ַמֲחָמאֹות יַח, : נ  רּוץ, טֹוב, ַמְצל  ה חָׁ יְש כ  א, ַאתָׁ י.רֹונ  ר ל  ר, יָׁקָׁ הּוב, ֶנְהדָׁ ֶפה, אָׁ  , יָׁ

ה.ְבָרכֹות ְמחָׁ יאּות, ְבש  ֵרְך אֹוְתָך, ַלְבר  ה, ה' ְיבָׁ חָׁ  : ְבַהְצלָׁ

לֹות ּתֹוָדה: ה מ   מ  י ְמאֹּד, תֹודָׁ ַזְרתָׁ ל   ב ֵלב.ֶר ֶק עָׁ
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 : הסיפור לפעילות בבית 4נספח 

ְתַדְפקּו ַעל ַהַחלֹון.  ְשַעת ה ה  כָׁ ְשֵמי ְברָׁ ֵהן. ג  ְשַפַחת כֹּ  ֶעֶרב ְבֵבית מ 

ֶעֶרב. קֹות ַלֲארּוַחת הָׁ ה ְמַרק ְירָׁ ְשלָׁ ְזַמן ֶשב  א ב  מָׁ ה א  ְמרָׁ ה", אָׁ כָׁ ְשֵמי ַהְברָׁ ה ה' ַעל ג   "תֹודָׁ

ֵרי ְקבֹות הָׁ ח ְבע  ְטבָׁ ה ַלמ  ְכְנסָׁ ֶעֶשר נ  ה ַבת הָׁ ים. "ֵאין ַחּוָׁ ע  מֹוְךַח ַהנָׁ ה כָׁ א, תֹודָׁ מָׁ ְך, א  ים  לָׁ ע  ק טָׁ רָׁ ַעל מָׁ

ת. עּוֵרי ַהַבי  ין ֶאת ש  כ  ּה ְלהָׁ ה ְלַחְדרָׁ ְזרָׁ ה, ְוחָׁ ְמרָׁ  ּוְמַחֵמם ֶאת ַהֵלב" אָׁ

יֹות ֶלגֹו. ֲחקּו ְבֻקב  יַח ְוש  ט  ֵאל יְָׁשבּו ְבַנַחת ַעל ַהשָׁ ְשרָׁ י ְוי  מ  ים תָׁ  ַהְתאֹומ 

י "ת   מ  ה תָׁ ְמרָׁ ה", אָׁ ה ּוְמתּוקָׁ ה ש  לְ ינֶֹּקת ְנבֹונָׁ ְכלָׁ בֹוַּה ְואָׁ ֶכל ַהגָׁ אֹּ ֵסא הָׁ ה ַעל כ  ְשבָׁ ה, ֶשיָׁ נָׁ ה ַבת ַהשָׁ ירָׁ

י" מֹונ  ְבנֹות ַבֶלגֹו כָׁ י ל  ה ְוֵתְדע  י ְגדֹולָׁ ְהי  ה, ַגם ַאְת ת  ירָׁ י ש  ְתעֹוְדד  יף: "ה  ֵאל הֹוס  ְשרָׁ יָׁה. ְוי   .עּוג 

ְתשּומַ ש   ה מ  ה ֶנֶהְנתָׁ דֹול.ירָׁ יּוְך גָׁ ה ח  ְיכָׁ  ת ַהֵלב ְוח 

ה ֵתֵשב ֶלֱאכֹּל ֲארּוַחת ֶעֶרב חָׁ ְשפָׁ ל ַהמ  א ְוכָׁ ו עֹוד ְמַעט יָׁשּוב ַאבָׁ  .ַיְחדָׁ

 

י: "הַ  מ  ה תָׁ ְמרָׁ ֵאל".ְלֶפַתע אָׁ ְשרָׁ ה י  נָׁ ר בָׁ ן ְמכֹּעָׁ ְניָׁ יטּו ֵאיֶזה ב   ב 

ש ֵכיַצד ֵאל חָׁ ְשרָׁ ְנַין ַהֶלגֹו י  יו ֶאת ב  דָׁ יָׁ יְך מ  ְשל  ים אֹותֹו. הּוא ה  יפ  ֶעְלבֹון ְוַהַכַעס ְמצ  ְתַפְזרּו וְ  ,הָׁ ים ה  ק  ַהֲחלָׁ

מ   ה. תָׁ ּה ַבַצמָׁ ְמשְֹּך לָׁ ֵקש ל  י ּוב  מ  ֵאל ְלֵעֶבר תָׁ ְשרָׁ א י  רָׁ ית", קָׁ א  דֹול. "ַקנָׁ ה ְבקֹול ַרַעש גָׁ ְצפָׁ ר  ה ַעל הָׁ ְרחָׁ י בָׁ

ה.מ   ְצפָׁ ר  ה ַעל הָׁ ְפלָׁ ַית ֶלגֹו ְונָׁ ה ַעל ֻקב  יקָׁ יו, ֶהְחל  נָׁ י. פָׁ ה ְבֶבכ  ְרצָׁ ה ּופָׁ ְבֲהלָׁ ה נ  ה ַהְקַטנָׁ ירָׁ  ש 

ה ֶאת  ְרקָׁ ה ְוטָׁ ְמרָׁ ים"! אָׁ ַרַעש ַהֶזה, ְמַעְצְבנ  ם הָׁ יק ע  ְמַאְסֶתם! ַמְספ  ּה: "נ  ה ְבַכַעס ֵמַחְדרָׁ ְצאָׁ ה יָׁ ַחּוָׁ

ה ה   ירָׁ יר ַהֶדֶלת. ש  ה. ס  ירָׁ יַע ֶאת ש  ה ְלַהְרג  ֲהרָׁ ה ּומ  לָׁ ח ְבֶבהָׁ ְטבָׁ ה ֶאת ַהמ  ְזבָׁ א עָׁ מָׁ ְכיָּׁה. א  ה ֶאת ב  ירָׁ ְגב 

רּוף.  יל שָׁ ּה ֵריַח ַתְבש  ה ְבַאפָׁ לָׁ ּה, ַעד ֶשְלֶפַתע עָׁ ְכרֹונָׁ ז  ְשַכח מ  ק נ  רָׁ  ַהמָׁ

הֲ  ֶגז ּומ  א ְברֹּ מָׁ ה א  ְמרָׁ ְגַלְלֶכם", אָׁ ֶכם!" "ַהכֹּל ב  ְתַבְישּו לָׁ ח, "ה  ְטבָׁ ה ַלמ   רָׁ

רּוף. קֹות שָׁ ה ּוְמַרק ְירָׁ א ֲעֵיפָׁ מָׁ ים, א  ים ְכעּוס  ד  א ְילָׁ צָׁ ה ּומָׁ א ַהַבְיתָׁ ַזר ַאבָׁ  ְבאֹותֹו ֶעֶרב חָׁ

 

 

 


