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 . קול ישראל4

 מעשה אבות

 שכבה צעירה

 

 הרציונאל:

לשלילה. בפה שהטהרה נשמרת בו יש קדושה רבה. במשך הדורות היו ללשון כוח עצום, לחיוב ו

לעם ישראל צדיקים גדולים שבכוח הקדושה שבפיהם למדו תורה, התפללו והביאו ברכה לעולם 

 ולעם ישראל. 

 -ובברכותיהם  מרוקו שהיו מפורסמים בכוח תפילתםבשיעור זה נלמד על שניים מגדולי יהדות 

רבי ישראל אבוחצירא, הידוע בכינויו "הבבא סאלי". סימן הזיהוי  -ונכדו  רבי יעקב אבוחצירא

, קול של עדינות )בראשית כ"ז, כ"ב( "ַהקֹּל קֹול ַיֲעקֹּב" –המיוחד של יעקב אבינו היה הקול שלו 

 ב הוא ישראל. ונימוס, קול של תורה. השם שנוסף ליעק

שם השיעור הזה הוא "קול ישראל", השם רומז לקולו של הרב הקדוש רבי ישראל אבוחצירא. 

במתודה של שידור רדיו של "קול ישראל" ומכוונים בכך לתפילה  יםשתמשאנו מבשיעור זה 

 שקולו של עם ישראל יהיה קול של קדושה וטהרה, קול של ברכה ותפילה. 

כנית רדיו דמיונית, כדי להראות כיצד אותם צדיקים, במקרים שונים, במהלך השיעור ניעזר בת

עשו שימוש בקדושה שבפיהם בתחומים המּוכרים לכולנו בחיי היומיום: הימנעות מקללות, קיום 

 -הבטחות, התרחקות מלשון הרע, ברכות, תפילה ולימוד תורה. במהלך השיעור נלמד גם להקשיב 

 שובות ביותר בדיבור בין אדם לחברו. ההקשבה היא אחת המיומנויות הח

 להשתדל לשמור על טהרת הלשון.  ותחייבם, יחתמו התלמידים על עצומה שבה ילסיו

 

 המטרות:  

 .התלמידים יכירו דמויות של צדיקים שהשתמשו בפיהם בקדושה 

 בתפילותיהם ובברכתם. ,התלמידים יחוו את כוח הקדושה שיש בפיהם של צדיקים 

  שקדושת הפה באה לידי ביטוי בדברים המוכרים לכל אחד, כגון הימנעות התלמידים ילמדו

 מקללות, קיום הבטחות, ברכות ותפילה.  

 

 מבנה השיעור:

 )פתיחה: רבי יעקב ונכדו רבי ישראל למשפחת אבוחצירא )מליאה 

 )שלב א': האזנה לסיפורים ומשימה )מליאה וזוגות 

 )שלב ב': חותמים על העצומה )מליאה 

 ומעים את החדשות וחותמים על העצומה )זוגות + מליאה(סיכום: ש 

 

 ההכנות הנדרשות:

  (1)נספח  יעקב אבוחצירא ושל רבי ישראל אבוחציראיש להביא לכיתה תמונות של רבי. 

  יש להוריד את הקובץ המוזיקלי של תכנית הרדיו באתר המינהל לחינוך דתי יסודי, חינוך

  מתוך אמונה בכתובת הבאה:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Yesodi/yesodi_hazot.htm 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Yesodi/yesodi_hazot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Yesodi/yesodi_hazot.htm


 בע"ה
 שכבה צעירהטהרת הלשון, 

 , מעשה אבות, קול ישראל4שיעור  
 לב מתוך אמונה, המנהל לחינוך דתימפתח ה

  

גבורה,  -שנה ב'   
 טהרת הלשון בשילוב אחריות ונתינה

2 

 ( מופיע ביעור בשלב א'יש לצלם עותק אחד של דף התמלול של תכנית הרדיו). גם לצלם  אפשר

 יד.עותק עבור כל תלמ

 .יש להביא אמצעי להשמעת הקובץ המוזיקלי 

  ( כמספר תלמידי הכיתה.2יש לצלם את דף הרדיו )נספח 

  (, כך שלכל תלמיד בכיתה יהיה חלק אחד מתוך 3יש לצלם את מהדורת החדשות )נספח

 מהדורות החדשות )יש שישה קטעים, ולכן יש לצלם עותקים כשישית מתלמידי הכיתה(.  

  ף(, אפשר להגדיל אותו לד4דף העצומה )נספח יש לצלם עותק של A3.  

  

 מהלך השיעור:

 )מליאה(פתיחה: רבי יעקב, ונכדו רבי ישראל למשפחת אבוחצירא 

 :נספר לתלמידים על רבי יעקב ועל נכדו רבי ישראל למשפחת אבוחצירא 

נה רבי ישראל אבוחצירא נולד בעיר תפילאלת שבמרוקו. בזכות תפילותיו המיוחדות הוא כו

"הבבא סאלי" שפירושו האבא המתפלל. רבי ישראל הוא נכדו של הרב המפורסם רבי יעקב 

אבוחצירא. לסבא הצדיק ולנכדו שהלך בדרכו היה כוח מיוחד בפה, כוח של תפילה וברכה, שממנו 

זכו להתברך רבים מאוד מעם ישראל. רבי יעקב נפטר בדרכו לארץ ונקבר במצרים. רבי ישראל 

 ראל וקברו נמצא בנתיבות.  נפטר בארץ יש

 (1)נספח  נראה לתלמידים תמונה של רבי ישראל ושל רבי יעקב אבוחצירא. 

 :נספר לתלמידים מה מתוכנן לשיעור זה 

בשיעור זה נספר כמה סיפורים על קדושת הפה של הבבא סאלי. נלמד כיצד השתמש בפיו לתפילה 

. בזכות הקפדתו על טהרת הלשון נו טובמפיו דבר שאיולדברי תורה, וכיצד הקפיד שלא להוציא 

 . כל אחד מישראל כדי לברך באהבה רבה . בכוח זה השתמשזכה לכוח מיוחד של ברכה בפיו

 

 )מליאה וזוגות(שלב א': האזנה לסיפורים ומשימה 

  נשמיע לתלמידים את תכנית הרדיו העוסקת ברבי ישראל אבוחצירא. מצורף קישור של קובץ

 מוזיקלי להורדה:
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 את התמליל של התכנית המובא להלן.אם אי אפשר להשמיע את הקובץ, המורה יכול להקריא 

  (. 2מהתלמידים את דף הרדיו המצורף )נספח נחלק לכל אחד 

  נשמע בתכנית קריין המראיין ארבעה אנשים המספרים סיפורים שונים על רבי ישראל ועל

 סבו רבי יעקב. 

  נעצור למשך חצי דקה בסוף כל אחד מארבעת הסיפורים. כל זוג תלמידים יחשבו יחד ויכתבו

 ( דבר טוב שהם שמעו בסיפור.2בדף הרדיו )נספח 

 

בָּ  ַרְדיֹו ַעל ַהבָּ ְכִנית הָּ ִליאא סָּ תָּ  

ֵאל ַאבּוח  " דֹוש ַרִבי ִיְשרָּ ב ַהקָּ ה ִסּפּוִרים ַעל ַהרָּ ְכִנית זֹו ִנְשַמע ַכמָּ לֹום ַרב, ְבתָּ בֹו ַרִבי ִצירָּ שָּ א ְוַעל סָּ

ל הַ . אִצירָּ ח  ַיע ֹקב ַאבּו ֵבר ַיְלדּות שֶׁ ִנים הּוא יֹוִסי, ח  א סָּ ִראשֹון ַהְמֻרְאיָּ בָּ  ."ִליאָּ בָּ
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ר )  (1ִסּפּור ִמְסּפָּ

ת ִסּפּוְרָך" ה אֶׁ שָּ נּו ְבַבקָּ לֹום יֹוִסי, תּוַכל ְלַסֵּפר לָּ  "?שָּ

בָּ " ִלי ִעם ַהבָּ לֹום ַרב, ַהִסּפּור שֶׁ ֵבר אָּ א סָּ שָּ ִכיִתי ִלְהיֹות חָּ ד זָּ ִייִתי יֶׁלֶׁ הָּ ִנים ַרבֹות. ְכשֶׁ ִלי ִהְתַרֵחש ִלְפֵני שָּ

ל ַהבָּ  לֹו. אָּ א סָּ בָּ שֶׁ א שֶׁ ה ִעם ַאבָּ א ִנְשַאר ִלְלמֹּד תֹורָּ לָּ נּו אֶׁ יָּה יֹוֵצא ְלַשֵחק ִאתָּ ֹּא הָּ ל הּוא ל ְך ְכלָּ רֶׁ ִלי. ְבדֶׁ

א  יָּצָּ ֹּאת ְלַשֵחקַּפַעם ַאַחת ְכשֶׁ ל ז ִדים ִהְשתֹוֵלל ְוִהְרִביץ ַלֲאֵחִרים. ַר ְבכָּ ֵאל ִהְתַרֵגז , ַאַחד ַהְילָּ לִבי ִיְשרָּ  כָּ

קֹום ְבִהְתַרְגשּו ֵאל ִהְתַרֵחק ֵמַהמָּ ִדים ִהְתַּפְלאּו ְמאֹוד, ְוַרִבי ִיְשרָּ ל ַהְילָּ ד. כָּ לֶׁ ת ַהיֶׁ ְך ְוִקֵלל אֶׁ  .תכָּ

ִנְרְגעּו  ת, ְכשֶׁ ֳחרָּ ַאְלִתי אֹותֹו מַ ְלמָּ רּוחֹות, שָּ ַזר ְלֵביתֹוהָּ הּוא חָּ ֵאל ִסֵּפר ִלי שֶׁ ה. ַרֵבי ִיְשרָּ שָּ ִביו  ,ה עָּ ְואָּ

ה רָּ ַאל אֹותֹו ַמה קָּ ש שָּ ר ְוִנְרגָּ הּוא ִנְסעָּ ה שֶׁ אָּ רָּ ִביו מַ שֶׁ ה ַהיֶׁ , הּוא ִסֵּפר ְלאָּ שָּ ַמר לֹו. ה עָּ ד ּוַמה הּוא אָּ לֶׁ

ל ַרִבי ַיֲעקֹּב ַאתָּ ַרבִ  ְכדֹו שֶׁ נֶׁ ַמר: 'ַדע ְלָך שֶׁ יו ְואָּ לָּ לֹו ִהְסַתֵכל עָּ א שֶׁ ַאבָּ ֵאל ִסֵּפר שֶׁ דֹוש ְלָך י ִיְשרָּ ה קָּ ה, ּפֶׁ

ז הֹוִסיף ַרִבי ִיְש  ְוכֹּחַ  ֹּא ְלַקֵלל עֹוד'. ְואָּ ם ל כֹות ִבְלַבד ּוְלעֹולָּ יָך ְלִהְשַתֵמש ְבִפיָך ִלְברָּ לֶׁ מּון בֹו, עָּ ֵאל ַרב טָּ רָּ

ְזַרת ה' ֵמַהיֹום אֶׁ  ַמר ִלי: 'ְבעֶׁ ֵרְךְואָּ ֹּ  ְשַתֵמש ְבִפי ַרק ְלבָּ ם ל  ."א ֲאַקֵללְיהּוִדים ּוְלעֹולָּ

ה" ם ִמן ַהִסּפּור ַהזֶׁ ְלַמְדתֶׁ ר טֹוב שֶׁ בָּ ם דָּ א ִכְתבּו ַאתֶׁ נָּ ִדים, אָּ ֵעת ְילָּ ה ְליֹוִסי. ְוכָּ ה ַרבָּ  ".תֹודָּ

 

ר )  (2ִסּפּור ִמְסּפָּ

ן ִהִגיַע אֹוֵרַח " ֻאְלּפָּ ל הָּ ה אֶׁ  ַהְיֵשראֶׁ ֵהִביאָּ ֳאִניָּה שֶׁ ח ֵמהָּ הּו ג'ֹוְנס, ַמלָּ רֹוקֹו ִמן ַהיָּם. זֶׁ ֵאל ִממָּ ת ַרִבי ִיְשרָּ

ֵאל ץ ִיְשרָּ רֶׁ  ."ְלאֶׁ

ֵאל" ץ ִיְשרָּ רֶׁ ְך ְלאֶׁ רֶׁ ֳאִניָּה ַבדֶׁ ם בָּ ֵליכֶׁ ה ע  ְברָּ עָּ ה שֶׁ נּו ַעל ַהַהְרַּפְתקָּ לֹום ְלָך, תּוַכל ְלַסֵּפר לָּ  ?"שָּ

ְר " ֵאל, ּוִפְתאֹום ּפָּ ץ ִיְשרָּ רֶׁ ֳאִניָּה ְלאֶׁ ִגיל בָּ רָּ ַסְענּו כָּ לֹום ַרב, נָּ ה גְ שָּ רָּ ה ְסעָּ חצָּ ה ַביָּם. ֲאִפלּו ַמלָּ ִתיק  דֹולָּ וָּ

ַדְענּו ַמה ַלֲעשֹות. ַהנֹוְסעִ  ֹּא יָּ ִיינּו אֹוְבֵדי ֵעצֹות ְול ְך. הָּ ל כָּ ת ַהיָּם סֹוֵער כָּ ם אֶׁ ה ֵמעֹולָּ אָּ ֹּא רָּ מֹוִני ל ים כָּ

נּו יּו עַ  ִלְפנֹות ְלַרב ַצִדיק ִמֵבין ִהְמִליצּו לָּ הָּ ר שֶׁ ַהְיהּוִדים שֶׁ דֶׁ ַלְכִתי ַלחֶׁ ֳאִניָּה. הָּ הּוא יֹוֵשבל הָּ ִאיִתי שֶׁ  לֹו ְורָּ

כֹּל ְלִהְתַּפֵלל ַרִבי יָּ ה? אּוַלי הָּ רָּ ת ַהְסעָּ ַמְעתָּ אֶׁ ֹּא שָּ ַמְרִתי לֹו: "ַרִבי, ל ה. אָּ  ?"ְולֹוֵמד תֹורָּ

ה ִאתֹו ַרבִ  לָּ ִביַע ְועָּ ַקח גָּ ֵאל לָּ זֶׁ ַלִסּפּוןי ִיְשרָּ יו , הּוא ִסֵּפר שֶׁ לָּ ה עָּ יָּה עֹושֶׁ לֹו הָּ דֹוש שֶׁ א ַהקָּ ַהַסבָּ ִביַע שֶׁ ה ַהגָּ

ה  שָּ ְך עָּ נּו ְמַעט ַמִים ַליָּם. כָּ ַפְך ִממֶׁ ִביַע ְושָּ ת ַהגָּ ַקח אֶׁ ֹלשִקדּוש. הּוא ִהְתַּפֵלל ִבְדֵבקּות, לָּ ִמים,  שָּ ְּפעָּ

ה  ּוַבַּפַעם ַהְשִליִשית ַהַגִלים ִנְרְגעּו, ה ִהְמִשיכָּ ֵקט, ְוַהְסִפינָּ ק ְושָּ לָּ ַזר ִלְהיֹות חָּ חֹוןַהיָּם חָּ ְלחֹוֵפי  ְבִבטָּ

ל ה שֶׁ ת ַהְתמּונָּ יו אֶׁ לָּ ת ְוִהְדַבְקִתי עָּ רֶׁ ה ְלַמְזכֶׁ זֶׁ ִביַע כָּ ִניִתי ִלי ַגם גָּ ל קָּ ֹּא ְיהּוִדי ֲאבָּ ץ. ֲאִני ל רֶׁ אָּ ַרב הָּ  ."הָּ

ֵעת ַנע צֹ " ה ְלָך. ְוכָּ ה ַרבָּ ם ֵמַהִסּפּור  ְוִנֵתןר שּוב תֹודָּ ְלַמְדתֶׁ הּו טֹוב שֶׁ ם, ַהַתְלִמיִדים, ַלְחֹשב ַעל ַמשֶׁ כֶׁ לָּ

ה  ."ַהזֶׁ

 

ר )  (3ִסּפּור ִמְסּפָּ

ד מַ " לֶׁ נּו ַהיֶׁ א ִאתָּ ִדים ְס ִנְמצָּ ת ִצירָּ ּוח  ִמְבֵני ִמְשַּפַחת ַאבעּוד, ַאַחד ַהְילָּ נּו אֶׁ א. ַהִאם תּוַכל ְלַסֵּפר לָּ

ַאח  ַהח   שֹות הָּ ה יֹוֵדַע דָּ ן רֹונֹות? ַהִאם ַאתָּ םֵהיכָּ  ?"ְלִהְתגֹוֵרר עֹוְמִדים ַאתֶׁ

ַשְבנּו שֶׁ " ִעיר ַאַחת ְוחָּ ץ ִהַגְענּו לָּ רֶׁ אָּ ִהַגְענּו לָּ גּור בֹו. ְכשֶׁ קֹום לָּ ת ְמַחְּפִשים מָּ ֱאמֶׁ לֹום, ֲאַנְחנּו בֶׁ גּור אּושָּ ַלי נָּ

נּו שַ  ּה. ֵיש לָּ ֲאַנְחנּו ם ְקרֹוֵבי בָּ נּו שֶׁ ה ְוהֹוִדיַע לָּ ַרב ַהַבְיתָּ ַזר הָּ ד חָּ חָּ קֹום. יֹום אֶׁ ר ִהְתַרַגְלנּו ַלמָּ ה ּוְכבָּ חָּ ִמְשּפָּ

נּו ַאְלנּו אֹותֹו ַמדּוַע ְוהּוא ִסֵּפר לָּ ה. שָּ ִצים ְועֹוְבִרים ִדירָּ ת ַהֲחפָּ  ִסּפּור ְבִלי לֹוַמר ֵשמֹות ִמַיד אֹוְרִזים אֶׁ

ִשים.  ל ֲאנָּ ִדיםשֶׁ ִשים ַהֲחשּוִבים ְוַהִנְכבָּ ֲאנָּ ת ַאַחד הָּ ַגש אֶׁ ּפָּ ִעיר הּוא ִסֵּפר שֶׁ ַמר וְ  ,בָּ ה אָּ שּוב ַהזֶׁ חָּ ִאיש הֶׁ הָּ

ֵאל ד ִמְגדֹוֵלי ִיְשרָּ חָּ יָּה בֹו ִזְלזּול ְבאֶׁ הָּ הּו שֶׁ ַרב . ַמשֶׁ ַמר לַ הָּ ֹּא אָּ ל ִמ ל ר ֲאבָּ בָּ ַמר ִאיש שּום דָּ נּו ְואָּ א לָּ רָּ יָּד קָּ
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ִנִסינּו ְלַשְכֵנַע אֹותֹושֶׁ  ה. ְכשֶׁ נּו ,ֲאַנְחנּו עֹוְבִרים ִדירָּ ַמר לָּ ִעים ַעל ְגדֹוֵלי "בְ  :אָּ ִרים רָּ ּה ְדבָּ ְמַדְבִרים בָּ ִעיר שֶׁ

נּו ְיכֹולִ  ֵאל ֵאינֶׁ דִיְשרָּ חָּ ֵאר ֲאִפלּו יֹום אֶׁ  ."ים ְלִהשָּ

ם ֵמַהִסּפּוכִ " ה ַמה ְלַמְדתֶׁ שָּ ֵחלְתבּו ְבַבקָּ ת רָּ רֶׁ נּו, ַהְגבֶׁ לָּ רֹונָּה שֶׁ ַאח  ת הָּ נֶׁ ה, ּוִמיָּד ַנְקִשיב ַלְמֻרְאיֶׁ  ".ר ַהזֶׁ

 

ר )  (4ִסּפּור ִמְסּפָּ

ל ַרִבי ַיֲעקֹּב, ַסבָּ " ת ַבַבִית שֶׁ רֶׁ ִייִתי עֹוזֶׁ ִנים הָּ ת ְמאֹוד. ִלְפֵני ַהְרֵבה שָּ רֶׁ ה ְמֻבגֶׁ ם, ֲאִני ִאשָּ כֶׁ לֹום לָּ ל שָּ א שֶׁ

בָּ  ִייִתי עֹושָּ אא סָּ ַהבָּ ה טֹוב ִלי. הָּ ְראֶׁ ִמיד אֶׁ תָּ ה שֶׁ כָּ ַתן ִלי ְברָּ ֲעבֹודֹות ַבַבִית. ַרִבי ַיֲעקֹּב נָּ ל הָּ ת כָּ ה ֵהיֵטב אֶׁ

ת ֱאמֶׁ ִלי. ּובֶׁ ֵעיַנִים שֶׁ ַלְכִתי ְלבָּ  ,בָּ ִתי. הָּ ה ְרִאיָּ בּוַע ִּפְתאֹום ִהַטְשְטשָּ ן. ִלְפֵני שָּ ִאיִתי ְמֻציָּ ִנים רָּ ל ַהשָּ א בָּ כָּ

ִתי אָּ סָּ  ו ְרִאיָּ ה טֹוב, ְוַעְכשָּ ְראֶׁ אֶׁ ְלָך, ַרִבי ַיֲעקֹּב, ִהְבִטיַח ִלי שֶׁ א שֶׁ ַרב, ַסבָּ בֹוד הָּ ַמְרִתי לֹו: "כָּ ִלי ְואָּ

בָּ  ַמר ִלי ַהבָּ ה?" אָּ ֱעשֶׁ ה אֶׁ ת, מָּ שֶׁ חֹותָּ ִצירָּ ִלי: "ַרִבי ַיֲעקֹּב ַאבֹוחֲ אָּ א סָּ ְמֻטְשטֶׁ ת ַהְבטָּ ִמיד ְמַקֵים אֶׁ יו. א תָּ

ֵרְך  ְלֵביֵתְךִחְזִרי  ה ְיבָּ ְךּוַבַלְילָּ  ."ַרִבי ַיֲעקֹּב אֹותָּ

חֹות ְמַקיְ  ַהְבטָּ ַמר ִלי שֶׁ ת ַרִבי ַיֲעקֹּב. הּוא אָּ ִאיִתי אֶׁ ַלְכִתי ִלישֹּן, ּוַבֲחלֹוִמי רָּ ה הָּ ִהַגְעִתי ַהַבְיתָּ ִמים ְכשֶׁ

ְח  קּום אֶׁ אָּ ֵכן ְכשֶׁ ַק ְולָּ ּפָּ שּוְך  ְחִתיזֹּר שּוב ִלְראֹות. ְכשֶׁ חָּ ִאיִתי ְכלּום. ִּפְתאֹום ַשְמִתי ֵלב שֶׁ ֹּא רָּ ֵעיַנִים ל ת הָּ אֶׁ

ֲאִני  ַדַעת שֶׁ אֹור, ְונֹוַכְחִתי לָּ ל הָּ ג שֶׁ תֶׁ ת ַהמֶׁ הַבחּוץ, ִהְדַלְקִתי אֶׁ הֵהיֵטב. ֲאִני  רֹואָּ ה ְלַרִבי  רֹוצָּ לֹוַמר תֹודָּ

ל הַ  ֵאל ּוְלַרִבי ַיֲעקֹּב ְוַגם ְלכָּ םִיְשרָּ ץ, ִתְשְמרּו ַעל ַעְצְמכֶׁ רֶׁ אָּ ִדים בָּ ם ,ְילָּ ִמיד ִיְשמֹּר ֲעֵליכֶׁ  ."וה' תָּ

ה" ה ַרבָּ התֹודָּ ם ִמן ַהִסּפּור ַהזֶׁ ְלַמְדתֶׁ ר טֹוב שֶׁ בָּ ם דָּ א ִכְתבּו ַאתֶׁ נָּ ִדים, אָּ ֵעת ְילָּ  ".. ְוכָּ

 

    

 )מליאה(שלב ב': חותמים על העצומה 

  ללכת בדרכם של הרבנים הצדיקים ולשמור על טהרת נאמר לתלמידים: גם אנחנו רוצים

 הלשון.

  ?נשאל את התלמידים: כיצד נשתדל להוציא רק דברים טובים מהפה 

  (. 4נקריא לתלמידים את העצומה )נספח 

 שיהיה לו קשה לקיים חלק מהעצומה? אם יש מישהו שחושבה :נשאל 

 גם אם הצדיקים.  מץ כדי להתקרב למדרגה שלנסביר שאנחנו רוצים להשתדל ולהתא

 בהתחלה יהיה קשה, נמשיך לנסות ולהתקדם. 

 

 )זוגות + מליאה(סיכום: שומעים את החדשות וחותמים על העצומה 

  (. הקטעים 3נחלק לכל זוג תלמידים קטע מתוך מהדורת החדשות להקראה בכיתה )נספח

אותו הקטע, אפשר שכמה זוגות יקבלו את ממוספרים וכך כל תלמיד שקורא יודע מתי תורו )

 .בהתאם למספר התלמידים בכיתה(

  .נבקש מכל תלמיד להכין את הקטע שהוא צריך להקריא 

  .נעבור בין התלמידים בזמן הכנת קטעי החדשות ונחתים אותם על העצומה 

 .)נשמע את מהדורת החדשות שהכינו התלמידים )סדר הקטעים על פי המספרים 

 .נקליט את התלמידים ונשמיע בכיתה 
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 חים:נספ

 : 1נספח 
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ח ַרְדיֹו: 2 ִנְסּפָּ  ַדף הָּ
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 : מהדורת החדשות3נספח 

 

ב. 1 לֹום רָּ ַלִים, שָּ ֵאל ִמירּושָּ שֹות:  ,קֹול ִיְשרָּ  ַוֲהֵרי ַהֲחדָּ

 

להֲ . 2 יו שֶׁ נָּ ת ּפָּ י מֹוִנים ִהְתַקְבצּו ְלַקֵבל אֶׁ דּוַע ְבִבְרכֹותָּ א, ַהיָּ ֵאל ַאבּוֲחִצירָּ ִהִגיַע ַרִבי ִיְשרָּ ו ַהטֹובֹות, שֶׁ

ֵאל, ַהְמכֻ  ץ. ַרִבי ִיְשרָּ רֶׁ אָּ אָּ נֶׁ לָּ א, ה "ַהַבַבא סָּ ל ַרִבי ַיֲעקֹּב ַאבּוֲחִצירָּ ְכדֹו שֶׁ בֹו ּוכְ ִלי", הּוא נֶׁ הּוא מֹו סָּ

ֵאל.  ל ִיְשרָּ ה ְלכָּ ה ַרבָּ כֹות ַרבֹות, ְבַאֲהבָּ  ִמְשַתֵמש ְבִפיו ִלְברָּ

 

ַתבֵ . 3 ת.  נּו מֹוֵסרכָּ נֶׁ ה ְמֻסכֶׁ רָּ ה ַביָּם ְסעָּ ְרצָּ ה ּפָּ גָּ ְך ַהַהְפלָּ ֳאִניָּה. ְבַמֲהלָּ ה בָּ ֵאל ִהִגיַע ַאְרצָּ ִכי ַרִבי ִיְשרָּ

תֹו ִשים, ִבְזכּות ְתִפלָּ ְך ִסְּפרּו ַהנֹוְסִעים ַהִנְרגָּ ֹּאת, כָּ ל ז ה. כָּ ֳאִניָּה ִנְצלָּ ל ַרִבי  ִּפְתאֹּם ַהיָּם ִנְרַגע ְוהָּ שֶׁ

ל ַהיָּם. ִיְש  בֹו, ַרִבי ַיֲעקֹּב, אֶׁ ל סָּ ַפְך ְמַעט ִמכֹוס ַהִקדּוש שֶׁ שָּ ֵאל שֶׁ  רָּ

 

קֹום . 4 ה מָּ ִיְהיֶׁה זֶׁ ן ִיְתגֹוֵרר, ַאְך נֹוַדע שֶׁ ְחִליט ֵהיכָּ ֹּא הֶׁ ֵאל ֲעַדִין ל ֹּא ְלַדֵבר שֶׁ ַרִבי ִיְשרָּ ל בֹו ַיְקִּפידּו שֶׁ

ַרע.  שֹון הָּ  לָּ

 

הְיִדי ְוִהֵנה. 5 ה ֵאֵלינּו זֶׁ ִהִגיעָּ ה שֶׁ ה עָּ ה  .ַעתָּ שָּ ֵאל ְבַבקָּ ה ְלַרִבי ִיְשרָּ ְנתָּ יהָּ ּפָּ ה ְבֵעינֶׁ ְלתָּ חָּ ת שֶׁ רֶׁ ה ְמֻבגֶׁ ִאשָּ

ה ִסּפְ  ִאשָּ ּה. הָּ ר לָּ ַיֲעזֹּ ַרִבי ַיֲעקֹּב הרָּ שֶׁ ֵאל ,שֶׁ ל ַרִבי ִיְשרָּ בֹו שֶׁ ל ַחיֶׁיהָּ  ,סָּ יהָּ כָּ ֵעת וְ  ,ִהְבִטיַח ְבִריאּות ְלֵעינֶׁ כָּ

בֹו. ל סָּ ה שֶׁ חָּ ּה ְבִקיּום ַהַהְבטָּ ְיַסַיע לָּ ֵאל שֶׁ ת ְמַרִבי ִיְשרָּ שֶׁ  ִהיא ְמַבקֶׁ

 

ְחִליטּו ַלֲחתֹּם ַעל . 6 ץ הֶׁ רֶׁ אָּ ר ְבַרֲחֵבי הָּ ֵתי ַהֵספֶׁ ל בָּ ה. ַתְלִמיִדים ַרִבים ְבכָּ ה ֲחשּובָּ עָּ הְלִסיּום, הֹודָּ  ֲעצּומָּ

ּה בָּ נּו קֹוְרִאים ֵהם ִמְתַחְיִבים  שֶׁ שֹון ְנִקיָּה. אָּ ֵאל, ּוְלַהְקִּפיד ַעל לָּ ל ַרִבי ִיְשרָּ ת ְבַדְרכֹו שֶׁ כֶׁ לֶׁ ְלִהְשַתֵדל לָּ

ם.  ֵרף ֲאֵליהֶׁ ֹּאת ְלִהְצטָּ שּו ז ם עָּ רֶׁ טֶׁ  ַלַתְלִמיִדים שֶׁ

 

ֵאל. . 1 שֹות ִמקֹול ִיְשרָּ ה סֹוף ַהֲחדָּ  זֶׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בע"ה
 שכבה צעירהטהרת הלשון, 

 , מעשה אבות, קול ישראל4שיעור  
 לב מתוך אמונה, המנהל לחינוך דתימפתח ה

  

גבורה,  -שנה ב'   
 טהרת הלשון בשילוב אחריות ונתינה

8 

ה4ִנְסַפח  ע צּומָּ  : הָּ

ֲהַרת ְלשֹוְננּו ֵאל ְוִלְשמֹּר ַעל טָּ ל ְגדֹוֵלי ִיְשרָּ ם שֶׁ ת ַדְרכָּ ֵאל, רֹוִצים ְלַהְמִשיְך אֶׁ . ֲאַנְחנּו ֲאַנְחנּו, ַיְלֵדי ִיְשרָּ

נּו ַרק  לָּ דֹוש שֶׁ ה ַהקָּ יּות ְלִהְשַתֵמש ַבּפֶׁ נּו ַאֲחרָּ ֲאַנְחנּו ְיהּוִדים ֵיש לָּ ן שֶׁ ִמֵכיוָּ ִרים טֹוִבים. יֹוְדִעים שֶׁ  ִלְדבָּ

ְלֵתנּו: ב ְיכָּ ֵכן ִנְשַתֵדל ְכֵמיטָּ  ְולָּ

ֹּא ְלַקֵלל  ל

ַרע שֹון הָּ ֹּא לֹוַמר לָּ  ל

ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ה שֶׁ ת מָּ  ְלַקֵים אֶׁ

ה נָּ ֵרְך ּוְלִהְתַּפֵלל ְבַכּוָּ  ְלבָּ

 

תּום: חָּ אנּו ַעל הֶׁ  ּוְבזֹאת בָּ

ה ____________ ְלִמיֵדי ִכתָּ  ֵסֶפר: __________ְבֵבית הַּ  תַּ


