חומש ויקרא

ויקרא · צו · שמיני · תזריע · מצורע

שמירת
זֹאת ִּת ְהי ֶה ּתֹורַת
לגננות
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השבת אנו קוראים
את פרשת “מצורע”
שבחומש ויקרא .חז”ל
מקשרים את נגע
הצרעת לדיבור’“ :זֹאת
ּתֹורת ַה ְּמצ ָֹרע’ –
ִּת ְהיֶ ה ַ
תורת המוציא שם רע”
(ויקרא רבה טז ,ב).
המאפיין המייחד את
האדם משאר הברואים
הוא יכולת הדיבור.
אופן השימוש בשפת
הדיבור חשוב ביותר
כי דרכו אפשר ליצור
תקשורת נהדרת בין בני
האדם – אך גם לזרוע
פירוד ושנאה ,חלילה.
ילדים בגיל הרך
נמצאים בשלב של
פיתוח השפה והאוצר
הלשוני שלהם .זה הזמן
המתאים לשים את
הדגש על הדיבור הטוב
ועל שמירת הלשון
ולפתח את הדיבור
לכלי לתקשורת טובה.

מותר האדם מן הבהמה
אפשר לפתוח את השיחה בשאלה פשוטה:
מה ההבדל שבין האדם לבעלי החיים?

לשאלה זו כמה תשובות ,והילדים לבטח יזכירו כמה מהן
בדבריהם .כדאי לשמוע את התשובות ,את ההסברים,
את תגובות הילדים לתשובות חבריהם ולבסוף להתמקד
בתשובה שהמאפיין המייחד את האדם מבעלי החיים הוא
בעיקר יכולת הדיבור ,הדרך לתקשר עם אנשים אחרים.

אחרי מות · קדושים · אמור · בהר · בחוקותי

פרשת מצורע

הדיבור
הּמְצ ֹ ָרע (ויקרא יד ,ב)
ַ

ולקרוא להם

“ז
ֹאת ִּת ְהיֶ ה ַ
השבת אנו
ּתֹורת ַה ְּמצ ָֹרע”
קוראים את פר
(ויקרא יד ,ב)
שת “מצורע”
שבחומש ויק
רא .חז”ל מקש
ַה ְּמצ ָֹר
ע’ – תורת המו
רים את נגע הצ
המאפיין המי
ציא שם רע” (ויקרא רבה טז ,רעת לדיבור’“ :ז
יחד את האדם
ֹאת ִּת ְהיֶ ה ַ
ּתֹורת
ב).
משאר הברו
ד
אים הוא יכולת
רכו אפשר לי
הדיבור שלו.
צור תקשורת
נה
אופן השימוש ב
ילדים בגיל
דרת בין בני ה
הרך נמצאים
שפת הדיבור ח
אדם – אך גם
בשלב של פי
שוב ביותר כי
לזרוע פירוד
תוח השפה והא
ושנאה ,חלילה.
הדיבור
וצר הלשוני של
הטוב ועל שמ
דיברנו
הם .זה הזמן ה
ירת הלשון ול
בגן על המתנה
מתאים לשים
פתח את הדיבור
ל
כלי
המיוחדת – יכ
לת
את הדגש על
ולת הדיבור –
קשורת טובה.
שניתנה לנו ,בני
ואיך נוכל
האדם .חשבנו
כדאי לעיין
להימנע מדיבור
עם הילדים ב
פוגע ומעליב.
ספר “שמירת
הלשון” שכתב
“החפץ חיים”
דבר די
בור טוב יותר

יחד איך נוכל ל

הורים יקרים!

פרשת מצורע

האם קרה לכם שדיברו אליכם דיבור לא טוב? מה
הרגשתם אז?

שבת שלום!

האם קרה לכם שדיברו אליכם דיבור טוב? מה אמרו
לכם? מה הרגשתם?

השתיקה ,הדיבור ושאר
הנושאים שעסקנו בהם
לקראת פרשת “מצורע” יוכלו
לבוא לידי ביטוי במעמד
השבת .את המעמד המיוחד
שיציירו ,יוכלו הילדים להניח
בשולחן השבת ולחלוק
חוויות
את
באמצעותו
הלמידה עם בני המשפחה
בבית.
הלכה שתהיה

לאחר שהילדים הבינו שיכולת הדיבור היא מתנה ייחודית
שניתנה לנו ,בני האדם ,כדאי לבקש מהם להעלות מקרים
מחייהם שהדיבור גרם להם או לחבריהם לרגשות
חיוביים או שליליים .על ידי כך ילמדו להעריך ,מצד אחד,
את החוויה החיובית בשמיעת מילים טובות ,ומצד שני,
להימנע ממילים פוגעות.
הגננת יכולה לשאול שאלות בעניין זה ,כמו:

פרשה על
המפה

מובנת להם.

שוֹן”
ב ְי ַד ל ָ ׁ
“מָו ֶת וְחַי ִּים ּ

שיר:
מי האיש החפץ חיים

האם קרה לכם שדיברתם אתם דיבור טוב? מה
אמרתם?
האם קרה לכם שדיברתם דיבור לא טוב?

לאחר שהילדים העלו חוויות מתקשורת חיובית וגם
שלילית ,אפשר לסכם את השיחה במציאת מילים נחמדות
ונעימות כמו :תודה ,בבקשה ,בשמחה...

פרשת מצורע

מרַע!”
שוֹנ ְך ָ ֵ
חפֵץ חַי ִּים? – נ ְצ ֹר ל ְ ׁ
ה ָ
ש ֶ
האִי ׁ
“מִי ָ
כדאי להביא את הספר “שמירת הלשון” של הרב ישראל מאיר הכהן
מראדין ,המכונה“ :החפץ חיים” על שם ספר אחר שחיבר בעניין זה
והקפדתו הרבה בשמירת הלשון ,ולקרוא לפניהם הלכה אחת או שתיים.
אפשר לקשר את ההלכה הנקראת לדוגמאות שהילדים הביאו בשיחה.
אפשר להסביר ש”החפץ חיים” נתן כללים מה מותר להגיד ומתי.
אפשר גם ללמד את הילדים את השיר“ :מי האיש החפץ חיים”.
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