בע"ה
טהרת הלשון ,שכבה צעירה
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 .3פרחים וחצים תחת לשונך  -כוחה של מילה
בפתח
שכבה צעירה
הרציונאל:
אחד הגורמים לכך שאדם מרשה לעצמו לדבר לשון הרע ,נעוץ בכך שאין הוא מעריך כראוי את
כוח הדיבור .אומר הוא בלבו :רק דיברתי על פלוני ,אך לא עשיתי לו מאומה.
ֹּאמר
בשיעור זה נלמד כי הדיבור יוצר מציאות בעולם .כשם שהבורא ברא את עולמנו בדיבור" :וַי ֶ
אֱ ֹלקים יְ הי אֹור ,וַ ְיהי אֹור" (בראשית א' ,ג')  -אף אנו בכוח הדיבור יוצרים אור ,מרבים אהבה
ואחווה או חס וחלילה זורעים הרס ושנאה.
בספר ירמיה כתובֵ " :חץ ָׁשחּוט ְלשֹונָׁם" (ירמיה ט' ,ז') .ומפרש בעל מצודת דוד" :נדמה לשונם לחץ
הנמשך על יתר הקשת ,כי בלשון הרע הורגים למרחוק כמו חצי הקשת" .כלומר ,בזמן הדיבור
השפה העליונה דומה לקשת ,והלשון דומה לחץ .כמו שאי אפשר להשיב את החץ גם אם היורה
מתחרט ,כך גם את המילה הפוגעת אין להשיב.
המטרות:


התלמידים יכירו כי המילים היוצאות מפיהם יוצרות מציאות.



התלמידים יחוו את ההשפעה החיובית שבאמירת מילה טובה.

מבנה השיעור:


שלב א'" :על מה המהומה" (מליאה)



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



שלב ג' :פרח נתתי ל( ...עבודה יחידנית)



סיכום :חיבור כרזה (מליאה)

ההכנות הנדרשות:


יש לצלם את דף התמונות (נספח  )1כמספר תלמידי הכיתה.



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



יש לצלם את כרטיס הפרחים והחצים (נספח  2א') כמספר התלמידים בכיתה.



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



יש לצלם על בריסטול את דגם הפרח  +מאגר מילים טובות (נספח  )3כמספר תלמידי הכיתה.



יש להביא מנקה מקטרות ,שישמש גבעול עבור הפרח ,כמספר תלמידי הכיתה.



להעשרה :למעוניינים בהתנסות נוספת בבית ,יש לצלם לתלמידים את הסיפור "על מה
המהומה".
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מהלך השיעור:
שלב א' :על מה המהומה (מליאה)


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



נחלק לכל תלמיד צילום של שתי התמונות (נספח .)1



נבקש מהתלמידים למצוא הבדלים בין התמונות (נמקד אותם להבחין בהבדלים
הרלוונטיים :בתמונה א' – שלווה ושמחה ,בתמונה ב' – כעס ועצב).



נשאל :מה לדעתכם גרם לשינוי? (תשובות אפשריות :מישהו הרביץ ,מישהו פירק את הבניין
של ישראל ,מישהו העליב).

שלב ב' :פרחים וחצים תחת לשונך (עבודה יחידנית  +מליאה)


נחלק לכל תלמיד את כרטיס החצים והפרחים (נספח  .)2בכרטיס יש:
 oשישה חצים  -כמספר המילים השליליות בסיפור.
 oשבעה פרחים  -כמספר המילים החיוביות בסיפור.



הכנה לסיפור "על מה המהומה":
 oנאמר" :כעת נקרא את הסיפור "שמסתתר מאחורי התמונות" ונבין מה גרם לשינוי .בכל
פעם שתשמעו מישהו מהדמויות אומר מילה טובה – הניחו ליד הדמות פרח .בכל פעם
שתשמעו מישהו מהדמויות אומר מילה לא טובה – הניחו ליד הדמות חץ.



נספר את הסיפור "על מה המהומה":

(הפעילות מתבצעת בתמונה הראשונה)
שעת ערב בבית משפחת כהן .גשמי ברכה התדפקו על החלון.
"תודה ה' על גשמי הברכה" ,אמרה אימא בזמן שבישלה מרק ירקות לארוחת הערב.
חוה בת העשר נכנסה למטבח בעקבות הריח הנעים" .אין כמוך ,אימא ,תודה לך על מרק טעים
ומחמם את הלב" ,אמרה וחזרה לחדרה להכין את שיעורי הבית.
התאומים תמי וישראל ישבו בנחת על השטיח ושיחקו בקוביות לגו.
"תינוקת נבונה ומתוקה" ,אמרה תמי לשירה בת השנה ,שישבה על כיסא האוכל הגבוה ואכלה
עוגייה .וישראל הוסיף" :אל תדאגי חמודה ,גם את תהיי גדולה ותדעי לבנות בלגו כמוני".
שירה נהנתה מתשומת הלב וחייכה חיוך גדול.
עוד מעט ישוב אבא וכל המשפחה תשב לאכול ארוחת ערב יחדיו.
(הפעילות מתבצעת בתמונה השנייה)
לפתע אמרה תמי" :הביטו איזה בניין מכוער בנה ישראל".
ישראל חש כיצד העלבון והכעס מציפים אותו .הוא השליך מידיו את בניין הלגו ,והחלקים התפזרו
על הרצפה בקול רעש גדול" .קנאית" ,אמר ,וביקש למשוך לה בצמה .תמי ברחה מפניו ,החליקה
על קוביית לגו ונפלה על הרצפה .שירה נבהלה ופרצה בבכי.
חוה יצאה בכעס מחדרה" :נמאסתם! מספיק עם הרעש הזה ,מעצבנים"! אמרה וטרקה את
שנה ב'  -גבורה,
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הדלת .שירה הגבירה את בכייה .אימא עזבה את המטבח בבהלה ומיהרה להרגיע את שירה .סיר
המרק נשכח מזיכרונה ,עד שלפתע עלה באפה ריח תבשיל שרוף.
"אני כועסת מאוד" ,אמרה אימא ברוגז ומיהרה למטבח" ,התביישו לכם"!
באותו ערב חזר אבא הביתה ומצא ילדים כעוסים ,אימא עייפה ומרק ירקות שרוף.


נשאל:
 oמה הייתה הרגשתכם כשהנחתם פרחים? מה הייתה הרגשתכם כשהנחתם חצים?
o

היכן הרגשתם רגועים יותר?

 oמדוע השתמשנו בפרחים למילים טובות ובחצים למילים רעות?
(תשובה :המילים הטובות מצמיחות ,והמילים הרעות פוגעות)


נבקש מהתלמידים דוגמאות מחיי היומיום להשפעת מילה טובה או רעה לפי בחירתם.



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



נסביר את הפסוקֵ " :חץ שָׁ חּוט לְשֹונָׁם" (ירמיה ט' ,ז') :שחוט  -משוך .הלשון דומה לחץ והשפה
העליונה של הפה דומה לקשת .מילה רעה פוגעת ומכאיבה בלב כמו חץ הנורה מקשת.

שלב ג' :פרח נתתי ל( ...עבודה יחידנית)
 נכין מתנה לאחד מבני המשפחה:
 oנחלק לכל תלמיד דגם של פרח  +מאגר מילים טובות (נספח  ,)3ומנקה מקטרות לצורך
הכנת הגבעול.
 oנבקש מכל תלמיד להכין פרח ובו מילה טובה לאחד מבני המשפחה.
סיכום :הכנת כרזה (מליאה)
נחבר עם התלמידים משפט מתאים ונכתוב על הלוח או בכרזה.

לדוגמה" :כְ שֶ הַ חֵ ץ נ ְשלַ ח אי ֶאפְ שָׁ ר לְה ְת ָׁח ֵרט וְ לַ ֲעצֹּרָׁ ,לכֵן חָׁ שּוב ְמאֹּד עַ ל ַהפֶ ה ל ְשמֹּר"
"נ ְַחשֹּב ֵהיטֵ ב עַ ל כָׁ ל מלָׁה ,שֶ ל ֹּא ֵתצֵ א כָׁל ַת ָׁקלָׁה"
שֹומר ,בַ ַחיים זֶ ה ְמאֹּד עֹו ֵזר"
ֵ
"עַ ל ַהפֶה אֲ ני
נחלק לתלמידים את הסיפור (נספח  )4ונציע להם לחזור עם ההורים או עם האחים הגדולים על

הפעילות .המבוגר יקרא את הסיפור והתלמיד יניח חצים ופרחים או ההפך.
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נספח  – 1תמונות
תמונה ראשונה:

תמונה שנייה:

נספח  2א' – פרחים וחצים
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נספח  : 3דגם פרח
הֹוראֹות הֲ ָׁכנָׁה:
ָׁ
 .1בְ חַ ר בֶ ן מ ְשפָׁחָׁ ה שֶ ַא ָׁתה רֹוצֶ ה לְהַ גיש לֹו פ ֶַרח ּובֹו מלָׁה טֹובָׁ ה.
 .2מַ לֵא ֶאת הַ נ ְד ָׁרש בְ מֶ ְרכַז ַהפ ֶַרח.
 .3הַ ְשחֵ ל ֶאת ְמנ ֵַקה הַ מ ְקטָׁ רֹות בַ מָׁ קֹום הַ ְמסֻ מָׁ ן.
ַ .4לפֵף ֶאת ְש ֵארית ַהחֵ לֶק שֶ ה ְשחַ ל ְָׁת עַ ל הַ גבְ עֹול.
מאגר מילים טובות
עֹודדֹות :בְ טַ ח בָׁ ה'ְ ,מ ַקּוֶה ְלטֹובַ ,א ָׁתה ַתצְ ליחַ ַ ,א ָׁתה ְמסֻ גָׁל
מלים ְמ ְ
מַ חֲ מָ אֹות :נפְ ָׁלאַ ,א ָׁתה חָׁ רּוץ ,טֹוב ,מַ צְ ליחַ  ,כ ְשרֹוניָׁ ,יפֶהָׁ ,אהּוב ,נ ְֶה ָׁדר ,י ָָׁׁקר לי.
אֹותָך ,לַבְ ריאּות ,בְ ש ְמ ָׁחה.
בְ ָרכֹות :בְ הַ צְ לָׁחָׁ ה ,ה' יְבָׁ ֵרְך ְ
מלֹות ּתֹודָ ה :עָׁ ז ְַר ָׁת לי ְמאֹּד ,תֹודָׁ ה מ ֶק ֶרב לֵב.
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נספח  :4הסיפור לפעילות בבית
ְשעַ ת עֶ ֶרב בְ בֵ ית מ ְשפַחַ ת כֹּהֵ ן .ג ְשמֵ י בְ ָׁרכָׁה ה ְתדַ פְ קּו עַ ל הַ ַחלֹון.
רּוחת ָׁהעֶ ֶרב.
"תֹודָׁ ה ה' עַ ל ג ְשמֵ י הַ בְ ָׁרכָׁה"ָׁ ,א ְמ ָׁרה אמָׁ א בזְ ַמן שֶ ב ְשלָׁה ְמ ַרק י ְָׁרקֹות לַאֲ ַ
תֹודה לְָׁך עַ ל ָׁמ ָׁרק ָׁטעים
"אין כָׁמֹוְך ,א ָׁמאָׁ ,
חַ ּוָׁה בַ ת הָׁ עֶ שֶ ר נכְ נְסָׁ ה ַלמ ְטבָׁ ח בְ ע ְקבֹות הָׁ ֵריחַ הַ נָׁעיםֵ .
עּורי הַ בַ ית.
ּומחַ מֵ ם ֶאת הַ לֵב" ָׁא ְמ ָׁרה ,וְ ָׁחזְ ָׁרה לְחַ ְד ָׁרּה לְהָׁ כין ֶאת ש ֵ
ְ
הַ ְתאֹומים ָׁתמי וְ י ְש ָׁר ֵאל י ְָׁשבּו בְ נַחַ ת עַ ל הַ שָׁ טיחַ וְ שחֲ קּו בְ ֻקביֹות לֶ גֹו.
ָׁבֹוּה וְ ָׁאכְ לָׁ ה
ירה בַ ת הַ ָׁשנָׁהֶ ,שי ְָׁשבָׁ ה עַ ל כ ֵסא ָׁהאֹּכֶ ל ַהג ַ
תּוקה"ָׁ ,א ְמ ָׁרה ָׁתמי ְלש ָׁ
ּומ ָׁ
"תינ ֶֹּקת ְנבֹונָׁה ְ
ירה ,גַם ַא ְת ת ְהיי גְ דֹולָׁה וְ ֵת ְדעי ל ְבנֹות בַ לֶגֹו כָׁמֹוני".
עֹודדי ש ָׁ
עּוגיָׁה .וְ י ְש ָׁר ֵאל הֹוסיף" :ה ְת ְ
ירה נֶהֶ נ ְָׁתה מ ְתשּומַ ת הַ לֵב וְ חיְ כָׁה חיּוְך גָׁדֹול.
ש ָׁ
עֹוד ְמעַ ט יָׁשּוב ַאבָׁ א וְ ָׁכל הַ מ ְשפָׁחָׁ ה ֵתשֵ ב לֶאֱ כֹּל אֲ רּוחַ ת עֶ ֶרב י ְַח ָׁדו.
ְלפ ֶַתע ָׁא ְמ ָׁרה ָׁתמי" :הַ ביטּו ֵאיזֶה בנְ יָׁן ְמכֹּעָׁ ר בָׁ נָׁה י ְש ָׁר ֵאל".
י ְש ָׁר ֵאל חָׁ ש כֵיצַ ד ָׁהעֶ לְבֹון וְ הַ כַ עַ ס ְמציפים אֹותֹו .הּוא ה ְשליְך מי ָָׁׁדיו ֶאת ב ְניַן ַהלֶגֹו ,וְ ַהחֲ לָׁ קים ה ְתפַזְ רּו
"קנָׁאית"ָׁ ,ק ָׁרא י ְש ָׁר ֵאל לְעֵ בֶ ר ָׁתמי ּוב ֵקש ל ְמשְֹּך לָׁ ּה בַ צַ ָׁמהָׁ .תמי בָׁ ְר ָׁחה
עַ ל הָׁ רצְ פָׁה בְ קֹול ַרעַ ש גָׁדֹולַ .
ירה הַ ְקטַ נָׁה נ ְבהֲ לָׁה ּופ ְָׁרצָׁ ה ְבבֶ כי.
יקה עַ ל ֻקביַת לֶ גֹו וְ נָׁפְ לָׁ ה עַ ל הָׁ רצְ פָׁה .ש ָׁ
מ ָׁפנָׁיו ,הֶ ְחל ָׁ
חַ ּוָׁה יָׁצְ ָׁאה בְ כַעַ ס מֵ חַ ְד ָׁרּה" :נ ְמ ַא ְס ֶתם! מַ ְספיק עם הָׁ ַרעַ ש ַהזֶהְ ,מעַ ְצ ְבנים"! ָׁא ְמ ָׁרה וְ ָׁט ְר ָׁקה ֶאת
ירה .סיר
ירה ֶאת בכְ יָּׁה .אמָׁ א עָׁ זְ בָׁ ה ֶאת הַ מ ְטבָׁ ח ְבבֶ ָׁהלָׁ ה ּומהֲ ָׁרה ל ְַה ְרגיעַ ֶאת ש ָׁ
ירה ה גְ ב ָׁ
הַ דֶ לֶת .ש ָׁ
הַ מָׁ ָׁרק נ ְשכַח מזכְ רֹונָּׁה ,עַ ד ֶש ְלפ ֶַתע עָׁ לָׁה בְ ַאפָּׁה ֵריחַ ַתבְ שיל שָׁ רּוף.
"הַ כֹּל בגְ ַל ְלכֶם"ָׁ ,א ְמ ָׁרה אמָׁ א בְ ֹּרגֶז ּומהֲ ָׁרה לַמ ְטבָׁ ח" ,ה ְתבַ יְ שּו לָׁ ֶכם!"
ּומ ַרק ְי ָׁרקֹות ָׁשרּוף.
בְ אֹותֹו עֶ ֶרב חָׁ זַר ַאבָׁ א הַ בַ ְי ָׁתה ּומָׁ צָׁ א ְי ָׁלדים כְ עּוסים ,אמָׁ א ֲע ֵיפָׁה ְ

שנה ב'  -גבורה,
טהרת הלשון בשילוב אחריות ונתינה
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