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 .4קול ישראל
מעשה אבות
שכבה צעירה
הרציונאל:
ללשון כוח עצום ,לחיוב ולשלילה .בפה שהטהרה נשמרת בו יש קדושה רבה .במשך הדורות היו
לעם ישראל צדיקים גדולים שבכוח הקדושה שבפיהם למדו תורה ,התפללו והביאו ברכה לעולם
ולעם ישראל.
בשיעור זה נלמד על שניים מגדולי יהדות מרוקו שהיו מפורסמים בכוח תפילתם ובברכותיהם -
רבי יעקב אבוחצירא ונכדו  -רבי ישראל אבוחצירא ,הידוע בכינויו "הבבא סאלי" .סימן הזיהוי
המיוחד של יעקב אבינו היה הקול שלו – "הַ קֹּל קֹול ַי ֲעקֹּב" (בראשית כ"ז ,כ"ב) ,קול של עדינות
ונימוס ,קול של תורה .השם שנוסף ליעקב הוא ישראל.
שם השיעור הזה הוא "קול ישראל" ,השם רומז לקולו של הרב הקדוש רבי ישראל אבוחצירא.
בשיעור זה אנו משתמשים במתודה של שידור רדיו של "קול ישראל" ומכוונים בכך לתפילה
שקולו של עם ישראל יהיה קול של קדושה וטהרה ,קול של ברכה ותפילה.
במהלך השיעור ניעזר בתכנית רדיו דמיונית ,כדי להראות כיצד אותם צדיקים ,במקרים שונים,
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 -
ההקשבה היא אחת המיומנויות החשובות ביותר בדיבור בין אדם לחברו.
לסיום ,יחתמו התלמידים על עצומה שבה יתחייבו להשתדל לשמור על טהרת הלשון.
המטרות:
 התלמידים יכירו דמויות של צדיקים שהשתמשו בפיהם בקדושה.
 התלמידים יחוו את כוח הקדושה שיש בפיהם של צדיקים ,בתפילותיהם ובברכתם.
 התלמידים ילמדו שקדושת הפה באה לידי ביטוי בדברים המוכרים לכל אחד ,כגון הימנעות
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)
 סיכום :שומעים את החדשות וחותמים על העצומה (זוגות  +מליאה)
ההכנות הנדרשות:
 יש להביא לכיתה תמונות של רבי יעקב אבוחצירא ושל רבי ישראל אבוחצירא (נספח .)1
 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
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יש לצלם עותק אחד של דף התמלול של תכנית הרדיו (מופיע ביעור בשלב א') .אפשר גם לצלם
עותק עבור כל תלמיד.
יש להביא אמצעי להשמעת הקובץ המוזיקלי.
יש לצלם את דף הרדיו (נספח  )2כמספר תלמידי הכיתה.
יש לצלם את מהדורת החדשות (נספח  ,)3כך שלכל תלמיד בכיתה יהיה חלק אחד מתוך
מהדורות החדשות (יש שישה קטעים ,ולכן יש לצלם עותקים כשישית מתלמידי הכיתה).



יש לצלם עותק של דף העצומה (נספח  ,)4אפשר להגדיל אותו לדף .A3





מהלך השיעור:
פתיחה :רבי יעקב ,ונכדו רבי ישראל למשפחת אבוחצירא (מליאה)
 נספר לתלמידים על רבי יעקב ועל נכדו רבי ישראל למשפחת אבוחצירא:
רבי ישראל אבוחצירא נולד בעיר תפילאלת שבמרוקו .בזכות תפילותיו המיוחדות הוא כונה
"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
נפטר בארץ ישראל וקברו נמצא בנתיבות.


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

 נספר לתלמידים מה מתוכנן לשיעור זה:
בשיעור זה נספר כמה סיפורים על קדושת הפה של הבבא סאלי .נלמד כיצד השתמש בפיו לתפילה
ולדברי תורה ,וכיצד הקפיד שלא להוציא מפיו דבר שאינו טוב .בזכות הקפדתו על טהרת הלשון
זכה לכוח מיוחד של ברכה בפיו .בכוח זה השתמש כדי לברך באהבה רבה כל אחד מישראל.
שלב א' :האזנה לסיפורים ומשימה (מליאה וזוגות)


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

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Yesodi/yesodi_hazot.htm
אם אי אפשר להשמיע את הקובץ ,המורה יכול להקריא את התמליל של התכנית המובא להלן.


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



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

ָּתכְ נִית הָּ ַר ְדיֹו עַ ל ַהבָּ בָּ א ָּסאלִ י
ירא וְ עַ ל ָּסבֹו ַר ִבי
ִש ָּר ֵאל ַאבּוח ִצ ָּ
ּפּורים עַ ל הַ ָּרב הַ ָּקדֹוש ַר ִבי י ְ
ִש ַמע כַמָּ ה ִס ִ
" שָּ לֹום ַרב ,בְ ָּתכְ נִית זֹו נ ְ
יֹוסי ,חבֵ ר ַילְדּות ֶׁשל ַהבָּ בָּ א ָּס ָּאלִי".
יראִ .ראשֹון הַ ְמרֻ ְא ָּינִים הּוא ִ
יַעקֹב ַאבּוחצִ ָּ
שנה ב'  -גבורה,
טהרת הלשון בשילוב אחריות ונתינה
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( ִסּפּור ִמ ְס ָּּפר )1
ּפּורָך?"
יֹוסי ,תּוכַל לְסַ ּפֵר לָּנּו בְ בַ ָּקשָּ ה ֶׁאת ִס ְ
"שָּ לֹום ִ
יתי ִל ְהיֹות ָּחבֵ ר
יתי ֶׁילֶׁד זָּכִ ִ
"שָּ לֹום ַרב ,הַ ִסּפּור שֶׁ לִ י עִ ם הַ בָּ בָּ א סָּ ָּא לִ י ִה ְת ַרחֵ ש לִפְ נֵי ָּשנִים ַרבֹות .כְ ֶׁש ָּהיִ ִ
תֹורה עִ ם ַאבָּ א ֶׁשלֹו.
שֶׁ ל הַ בָּ בָּ א סָּ ָּא לִי .בְ דֶׁ ֶׁרְך כְ לָּל הּוא ל ֹּא הָּ יָּה יֹוצֵ א לְשַ חֵ ק ִא ָּתנּו ֶׁאלָּא נ ְִש ַאר ִל ְלמֹּד ָּ
ּפַעַ ם ַאחַ ת כְ שֶׁ יָּצָּ א לְשַ חֵ ק בְ כָּ ל ז ֹּאתַ ,אחַ ד הַ יְ ָּל ִדים ִה ְשתֹולֵ ל וְ ִה ְרבִ יץ לַאֲ ֵח ִריםַ .ר ִבי י ְִש ָּר ֵאל ִה ְת ַרגֵז כָּ ל
כְָּך וְ ִקלֵל ֶׁאת הַ ֶׁילֶׁד .כָּל הַ ְי ָּל ִדים ִה ְת ַּפ ְלאּו ְמאֹוד ,וְ ַרבִ י ִי ְש ָּר ֵאל ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ַה ָּמקֹום ְב ִה ְת ַרגְ שּות.
לְמָּ חֳ ָּרת ,כְ שֶׁ נ ְִרגְ עּו הָּ רּוחֹות ,שָּ ַאל ְִתי אֹותֹו מַ ה עָּ שָּ הַ .רבֵ י י ְִש ָּר ֵאל ִסּפֵר לִי ֶׁשהּוא ָּחזַר לְבֵ יתֹו ,וְ ָּא ִביו
ּומה הּוא ָּא ַמר לֹו.
שֶׁ ָּר ָּאה שֶׁ הּוא נִ ְסעָּ ר וְ נ ְִרגָּש ָּש ַאל אֹותֹו ַמה ָּק ָּרה ,הּוא ִס ֵּפר ל ְָּא ִביו ַמה עָּ ָּשה ַה ֶׁילֶׁד ַ
ַרבִ י י ְִש ָּר ֵאל ִסּפֵר שֶׁ ַאבָּ א שֶׁ לֹו ִה ְס ַתכֵל עָּ לָּיו וְ ָּאמַ ר' :דַ ע ְלָך ֶׁשנֶׁכְ דֹו ֶׁשל ַר ִבי ַי ֲעקֹּב ַא ָּתהּ ,פֶׁה ָּקדֹוש לְ ָך
הֹוסיף ַר ִבי יִ ְש ָּר ֵאל
וְ כֹּחַ ַרב טָּ מּון בֹו ,עָּ לֶׁיָך ל ְִה ְש ַתמֵ ש בְ פִ יָך לִבְ ָּרכֹות בִ לְבַ ד ּולְעֹולָּם ל ֹּא ל ְַקלֵל עֹוד' .וְ ָּאז ִ
הּודים ּולְעֹולָּם ל ֹּא אֲ ַקלֵל".
וְ ָּאמַ ר לִ י' :בְ עֶׁ זְ ַרת ה' מֵ הַ יֹום ֶׁא ְש ַתמֵ ש בְ פִ י ַרק לְבָּ ֵרְך יְ ִ
ְיֹוסי .וְ כָּעֵ ת ְי ָּל ִדיםָּ ,אנָּא כִ ְתבּו ַא ֶׁתם דָּ בָּ ר טֹוב ֶׁשל ְַמ ְד ֶׁתם ִמן ַה ִסּפּור ַהזֶׁה".
" תֹודָּ ה ַרבָּ ה ל ִ
( ִסּפּור ִמ ְס ָּּפר )2
יאה ֶׁאת ַר ִבי ִי ְש ָּר ֵאל ִמ ָּמרֹוקֹו
אֹורחַ הַ ְי ֵשר ִמן הַ יָּם .זֶׁהּו ג'ֹונְס ,מַ לָּח מֵ הָּ אֳ ִניָּה ֶׁש ֵה ִב ָּ
" ֶׁאל הָּ אֻ ְל ָּּפן ִהגִ יעַ ֵ
ִש ָּר ֵאל".
ל ְֶׁא ֶׁרץ י ְ
ִש ָּר ֵאל?"
" שָּ לֹום לְָך ,תּוכַל לְסַ ּפֵר לָּנּו עַ ל הַ הַ ְרּפ ְַת ָּקה שֶׁ עָּ בְ ָּרה עלֵיכֶׁם בָּ אֳ ִניָּה בַ ֶׁד ֶׁרְך ל ְֶׁא ֶׁרץ י ְ
וָּתיק
" שָּ לֹום ַרב ,נ ַָּסעְ נּו כ ָָּּרגִ יל בָּ אֳ נִ יָּה ל ְֶׁא ֶׁרץ י ְִש ָּר ֵאלּ ,ופִ ְתאֹום ּפָּ ְרצָּ ה ְסעָּ ָּרה גְ דֹו ָּלה בַ יָּם .אֲ פִ לּו ַמלָּ ח ִ
נֹוסעִ ים
אֹובדֵ י עֵ צֹות וְ ל ֹּא י ַָּדעְ נּו ַמה ַלעֲשֹותַ .ה ְ
כָּמֹו ִני ל ֹּא ָּר ָּאה מֵ עֹולָּם ֶׁאת הַ יָּם סֹועֵ ר כָּל כְָּךָּ .היִינּו ְ
יֹושב
יתי ֶׁשהּוא ֵ
ְהּודים ֶׁשהָּ יּו עַ ל הָּ אֳ ִניָּהָּ .הלַכְ ִתי לַ ֶׁח ֶׁדר ֶׁשלֹו וְ ָּר ִא ִ
ִה ְמלִיצּו לָּ נּו לִ פְ נֹות ל ְַרב צַ ִדיק ִמבֵ ין ַהי ִ
"ר ִבי ,ל ֹּא שָּ מַ עְ ָּת ֶׁאת הַ ְסעָּ ָּרה? אּולַי ָּה ַר ִבי ָּיכֹּל ל ְִה ְת ַּפלֵל?"
תֹורהָּ .אמַ ְר ִתי לֹוַ :
וְ לֹומֵ ד ָּ
עֹושה עָּ לָּ יו
ַרבִ י י ְִש ָּר ֵאל ל ַָּקח גָּבִ יעַ וְ עָּ לָּ ה ִאתֹו ל ִַסּפּון ,הּוא ִס ֵּפר שֶׁ ֶׁז ה ַהג ִָּביעַ ֶׁש ַה ַסבָּ א ַה ָּקדֹוש ֶׁשלֹו ָּהיָּה ֶׁ
ִקדּוש .הּוא ִה ְת ַּפלֵל בִ ְדבֵ קּות ,ל ַָּקח ֶׁאת הַ ג ִָּביעַ וְ שָּ פְַך ִממֶׁ נּו ְמעַ ט ַמיִם לַ יָּם .כְָּך עָּ ָּשה ָּשֹלש ּפְ עָּ ִמים,
ִישית הַ גַלִ ים נ ְִרגְ עּו ,הַ יָּם חָּ זַר לִ ְהיֹות חָּ לָּק וְ שָּ ֵקט ,וְ ַה ְספִ ינָּה ִה ְמ ִשיכָּ ה ְב ִב ָּטחֹון לְחֹופֵ י
ּובַ ּפַעַ ם הַ ְשל ִ
ִיתי לִ י גַם גָּבִ יעַ ָּכ ֶׁזה לְמַ זְ ֶׁכ ֶׁרת וְ ִה ְדבַ ְק ִתי עָּ ָּליו ֶׁאת ַה ְתמּונָּה ֶׁשל ָּה ַרב".
הּודי אֲ בָּ ל ָּקנ ִ
הָּ ָּא ֶׁרץ .אֲ ִני ל ֹּא ְי ִ
ידים ,ל ְַחשֹב עַ ל ַמ ֶׁשהּו טֹוב ֶׁשל ְַמ ְד ֶׁתם ֵמ ַה ִסּפּור
"תֹודָּ ה ַרבָּ ה ְלָך .וְ כָּעֵ ת נַע ֹצר שּוב וְ נ ִֵתן ָּל ֶׁכם ,הַ ַתל ְִמ ִ
הַ זֶׁה".
( ִסּפּור ִמ ְס ָּּפר )3
יראַ .ה ִאם תּו ַכל לְ ַסּפֵר לָּ נּו ֶׁאת
"נ ְִמצָּ א ִא ָּתנּו הַ ֶׁילֶׁד מַ ְסעּודַ ,אחַ ד ַהיְ ָּל ִדים ִמ ְבנֵי ִמ ְש ַּפ ַחת ַאבּוח ִצ ָּ
גֹורר?"
עֹומ ִדים ל ְִה ְת ֵ
הַ חדָּ שֹות הָּ ַאחרֹונֹות? הַ ִאם ַא ָּתה יֹודֵ עַ הֵ י ָּכן ַא ֶׁתם ְ
" שָּ לֹום ,אֲ נ ְַחנּו בֶׁ אֱ ֶׁמת ְמחַ ּפְ ִשים מָּ קֹום לָּגּור בֹו .כְ שֶׁ ִהגַעְ נּו לָּ ָּא ֶׁרץ ִהגַעְ נּו ָּלעִ יר ַא ַחת וְ ָּח ַש ְבנּו ֶׁשאּולַי נָּגּור
הֹודיעַ ָּלנּו ֶׁשאֲ נ ְַחנּו
בָּ ּה .יֵש לָּ נּו שַ ם ְקרֹובֵ י ִמ ְשּפָּ ָּחה ּוכְ בָּ ר ִה ְת ַרגַלְ נּו לַמָּ קֹום .יֹום ֶׁא ָּחד ָּח ַזר ָּה ַרב ַהבַ ְי ָּתה וְ ִ
לֹומר ֵשמֹות
ירה .שָּ ַאלְנּו אֹותֹו ַמדּועַ וְ הּוא ִס ֵּפר ָּלנּו ִסּפּור ְב ִלי ַ
אֹורזִ ים ֶׁאת ַהחֲ ָּפצִ ים וְ עֹובְ ִרים ִד ָּ
ִמיַד ְ
שּובים וְ ַהנִכְ בָּ ִדים בָּ עִ יר ,וְ ָּה ִאיש ֶׁה ָּחשּוב ַהזֶׁה ָּא ַמר
שֶׁ ל אֲ נ ִָּשים .הּוא ִסּפֵר שֶׁ ָּּפגַש ֶׁאת ַאחַ ד הָּ אֲ נ ִָּשים הַ חֲ ִ
מַ שֶׁ הּו שֶׁ הָּ יָּה בֹו זִ לְזּול בְ ֶׁאחָּ ד ִמגְ דֹולֵי י ְִש ָּר ֵאל .הָּ ַרב ל ֹּא ָּאמַ ר ַל ִאיש שּום ָּדבָּ ר אֲ בָּ ל ִמיָּד ָּק ָּרא לָּנּו וְ ָּא ַמר
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בע"ה
טהרת הלשון ,שכבה צעירה
שיעור  ,4מעשה אבות ,קול ישראל
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי
ירה .כְ שֶׁ ִנ ִסינּו לְשַ כְ נֵעַ אֹותֹוָּ ,אמַ ר ָּלנּו" :בְ עִ יר ֶׁש ְמ ַד ְב ִרים בָּ ּה ְדבָּ ִרים ָּרעִ ים עַ ל גְ דֹולֵ י
שֶׁ אֲ נ ְַחנּו עֹובְ ִרים ִד ָּ
י ְִש ָּר ֵאל ֵאינֶׁנּו ְיכֹו ִלים ל ְִהשָּ ֵאר אֲ פִ לּו יֹום ֶׁאחָּ ד".
ּומיָּד נ ְַק ִשיב לַ ְמרֻ ְא ֶׁינֶׁת ָּה ַאחרֹונָּה ֶׁשלָּנּוַ ,הגְ בֶׁ ֶׁרת ָּר ֵחל".
"כִ ְתבּו בְ בַ ָּקשָּ ה מַ ה לְ מַ ְד ֶׁתם מֵ הַ ִסּפּו ר הַ זֶׁהִ ,
( ִסּפּור ִמ ְס ָּּפר )4
ִיתי עֹוז ֶֶׁׁרת בַ בַ יִת ֶׁשל ַר ִבי ַי ֲעקֹּבַ ,סבָּ א ֶׁשל
" שָּ לֹום ָּל ֶׁכם ,אֲ נִ י ִאשָּ ה ְמ ֻבג ֶֶׁׁרת ְמאֹוד .לִפְ נֵי הַ ְרבֵ ה שָּ נִ ים ָּהי ִ
ִיתי עֹושָּ ה ֵהיטֵ ב ֶׁאת ָּכל הָּ עֲבֹודֹות בַ בַ יִתַ .רבִ י ַי ֲעקֹּב נ ַָּתן לִ י ְב ָּרכָּ ה ֶׁש ָּת ִמיד ֶׁא ְר ֶׁאה טֹוב
הַ בָּ בָּ א סָּ אלִ יָּ .הי ִ
יתי ְמ ֻציָּן .לִפְ נֵי שָּ בּועַ ּפִ ְתאֹום ִה ַט ְש ְט ָּשה ְר ִאי ִָּתיָּ .הלַכְ ִתי לְבָּ בָּ א
בָּ עֵ י ַניִם שֶׁ לִיּ .ובֶׁ אֱ מֶׁ ת ,כָּל הַ ָּשנִים ָּר ִא ִ
יח לִי ֶׁש ֶׁא ְר ֶׁאה טֹוב ,וְ עַ כְ ָּשו ְר ִאי ִָּתי
סָּ ָּא לִי וְ ָּאמַ ְר ִתי לֹוָּ " :כבֹוד הָּ ַרב ,סַ בָּ א שֶׁ לְָךַ ,רבִ י ַי ֲעקֹּבִ ,ה ְב ִט ַ
חֹותיו.
ירא ָּת ִמיד ְמ ַקיֵם ֶׁאת ַה ְב ָּט ָּ
"רבִ י ַי ֲעקֹּב ַאבֹוחֲ ִצ ָּ
ְמטֻ ְשטֶׁ שֶׁ ת ,מָּ ה ֶׁאעֱשֶׁ ה?" ָּא ַמר לִי הַ בָּ בָּ א סָּ ָּאלִ יַ :
אֹותְך ַרבִ י ַי ֲעקֹּב".
יתְך ּובַ ַל ְילָּ ה יְבָּ ֵרְך ָּ
ִחזְ ִרי ְלבֵ ֵ
יתי ֶׁאת ַרבִ י ַי ֲעקֹּב .הּוא ָּא ַמר לִי ֶׁשהַ ְב ָּטחֹות ְמ ַקיְ ִמים
לֹומי ָּר ִא ִ
כְ שֶׁ ִהגַעְ ִתי הַ בַ י ְָּתה הָּ ַלכְ ִתי ִלישֹּןּ ,ובַ חֲ ִ
יתי כְ לּוםּ .פִ ְתאֹום ַש ְמ ִתי לֵב ֶׁש ָּחשּוְך
וְ ָּלכֵן כְ שֶׁ ָּאקּום ֶׁא ְחזֹּר שּוב ִל ְראֹות .כְ שֶׁ ּפ ַָּק ְח ִתי ֶׁאת הָּ עֵ י ַניִם ל ֹּא ָּר ִא ִ
לְר ִבי
תֹודה ַ
לֹומר ָּ
יטב .אֲ נִי רֹוצָּ ה ַ
רֹואה ֵה ֵ
בַ חּוץִ ,ה ְדל ְַק ִתי ֶׁאת הַ מֶׁ ֶׁתג ֶׁשל הָּ אֹור ,וְ נֹוכַ ְח ִתי לָּדַ עַ ת שֶׁ אֲ נִ י ָּ
י ְִש ָּר ֵאל ּול ְַרבִ י ַי ֲעקֹּב וְ גַם ְל ָּכל הַ יְ ל ִָּדים בָּ ָּא ֶׁרץִ ,ת ְש ְמרּו עַ ל עַ צְ ְמכֶׁ ם ,וה' ָּת ִמיד י ְִשמֹּר ֲעלֵי ֶׁכם".
"תֹודָּ ה ַרבָּ ה  .וְ כָּעֵ ת ְיל ִָּדיםָּ ,אנָּא כִ ְתבּו ַא ֶׁתם דָּ בָּ ר טֹוב שֶׁ לְ ַמ ְד ֶׁתם ִמן ַה ִסּפּור ַהזֶׁה".

שלב ב' :חותמים על העצומה (מליאה)


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



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



נקריא לתלמידים את העצומה (נספח .)4



נשאל :האם יש מישהו שחושב שיהיה לו קשה לקיים חלק מהעצומה?



נסביר שאנחנו רוצים להשתדל ולהתאמץ כדי להתקרב למדרגה של הצדיקים .גם אם
בהתחלה יהיה קשה ,נמשיך לנסות ולהתקדם.

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


נחלק לכל זוג תלמידים קטע מתוך מהדורת החדשות להקראה בכיתה (נספח  .)3הקטעים
ממוספרים וכך כל תלמיד שקורא יודע מתי תורו (אפשר שכמה זוגות יקבלו את אותו הקטע,
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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נספח :1
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נ ְִסּפָּח  :2דַ ף הָּ ַר ְדיֹו
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בע"ה
טהרת הלשון ,שכבה צעירה
שיעור  ,4מעשה אבות ,קול ישראל
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי
נספח  :3מהדורת החדשות
 .1קֹול י ְִש ָּר ֵאל ִמירּושָּ לַ יִםָּ ,שלֹום ָּרב ,וַ הֲ ֵרי ַהחֲ דָּ שֹות:
כֹותיו ַהטֹובֹותֶׁ ,ש ִהגִ יעַ
יראַ ,היָּדּועַ ְב ִב ְר ָּ
 .2הֲ מֹונִים ִה ְת ַקבְ צּו ל ְַקבֵ ל ֶׁאת ָּּפנָּיו שֶׁ ל ַר ִבי י ְִש ָּר ֵאל ַאבּוחֲ ִצ ָּ
יראּ ,וכְ מֹו ָּסבֹו הּוא
ל ָָּּא ֶׁרץַ .רבִ י י ְִש ָּר ֵאל ,הַ ְמ ֻכ ֶׁנה "הַ בַ בַ א סָּ ָּאלִי" ,הּוא נֶׁכְ דֹו ֶׁשל ַר ִבי ַי ֲעקֹּב ַאבּוחֲ ִצ ָּ
ִמ ְש ַתמֵ ש בְ פִ יו לִבְ ָּרכֹות ַרבֹות ,בְ ַאהֲ בָּ ה ַרבָּ ה ְלכָּל י ְִש ָּר ֵאל.
 .3כ ַָּתבֵ נּו מֹוסֵ ר כִ י ַרבִ י י ְִש ָּר ֵאל ִהגִ יעַ ַא ְרצָּ ה בָּ אֳ נִ יָּה .בְ ַמהֲ לְָּך ַה ַהפְ ָּלגָּה ּפ ְָּרצָּ ה בַ יָּם ְסעָּ ָּרה ְמסֻ כֶׁ נֶׁת.
נֹוסעִ ים ַהנ ְִרג ִָּשיםִ ,בזְ כּות ְתפִ לָּ תֹו ֶׁשל ַר ִבי
ּפִ ְתאֹּם הַ יָּם נ ְִרגַע וְ הָּ אֳ ִניָּה ִנ ְצלָּה .כָּל ז ֹּאת ,כְָּך ִסּפְ רּו ַה ְ
י ְִש ָּר ֵאל שֶׁ שָּ פְַך ְמעַ ט ִמכֹוס הַ ִקדּוש שֶׁ ל סָּ בֹוַ ,ר ִבי ַי ֲעקֹּבֶׁ ,אל הַ יָּם.
לְדבֵ ר
נֹודע ֶׁשי ְִהיֶׁה זֶׁה ָּמקֹום ֶׁשבֹו י ְַקּפִ ידּו ֶׁשל ֹּא ַ
גֹוררַ ,אְך ַ
ַ .4רבִ י ִי ְש ָּר ֵאל ע ֲַדיִ ן ל ֹּא הֶׁ ְחלִ יט ֵהיכָּן י ְִת ֵ
לָּשֹון ָּה ַרע.
ֶׁיה ָּּפ ְנ ָּתה ל ְַר ִבי י ְִש ָּר ֵאל ְבבַ ָּק ָּשה
 .5וְ ִהנֵה י ְִדיעָּ ה ֶׁש ִהגִ יעָּ ה ֵאלֵינּו זֶׁה עַ ָּתהִ .אשָּ ה ְמ ֻבג ֶֶׁׁרת שֶׁ ָּחל ְָּתה ְבעֵ ינ ָּ
ֶׁיה ,וְ כָּ עֵ ת
ֶׁיה כָּ ל ַחי ָּ
יח ְב ִריאּות ְלעֵ ינ ָּ
שֶׁ ַי ֲעזֹּר לָּ ּהָּ .ה ִאשָּ ה ִסּפְ ָּרה שֶׁ ַרבִ י ַי ֲעקֹּב ,סָּ בֹו שֶׁ ל ַרבִ י י ְִש ָּר ֵאלִ ,ה ְב ִט ַ
ִהיא ְמבַ ֶׁק ֶׁשת ְמ ַרבִ י ִי ְש ָּר ֵאל ֶׁשיְסַ יַע לָּּה ְב ִקיּום ַההַ ְב ָּט ָּחה שֶׁ ל סָּ בֹו.
ֲצּומה
ידים ַרבִ ים בְ כָּ ל בָּ ֵתי הַ סֵ פֶׁ ר ְב ַרחֲ בֵ י ָּה ָּא ֶׁרץ ֶׁה ְח ִליטּו ַלחֲ תֹּם עַ ל ע ָּ
 .6ל ְִסיּום ,הֹודָּ עָּ ה חֲ שּובָּ הַ .תל ְִמ ִ
קֹור ִאים
שֶׁ בָּ ּה ֵהם ִמ ְת ַח ְי ִבים לְ ִה ְש ַתדֵ ל ָּל ֶׁלכֶׁת ְבדַ ְרכֹו ֶׁשל ַרבִ י י ְִש ָּר ֵאלּ ,ולְ ַה ְקּפִ יד עַ ל לָּשֹון נ ְִקיָּהָּ .אנּו ְ
ידים שֶׁ טֶׁ ֶׁרם עָּ שּו ז ֹּאת לְ ִהצְ טָּ ֵרף אֲ ֵליהֶׁ ם.
ל ַַתל ְִמ ִ
 .1זֶׁה סֹוף הַ חֲ דָּ שֹות ִמקֹול ִי ְש ָּר ֵאל.
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בע"ה
טהרת הלשון ,שכבה צעירה
שיעור  ,4מעשה אבות ,קול ישראל
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי
נ ְִספַח  :4הָּ עצּומָּ ה
אֲ נ ְַחנּוַ ,י ְל ֵדי י ְִש ָּר ֵאל ,רֹוצִ ים לְהַ ְמ ִשיְך ֶׁאת דַ ְרכָּם שֶׁ ל גְ דֹולֵ י י ְִש ָּר ֵאל וְ ל ְִשמֹּר עַ ל ָּטהֲ ַרת לְ שֹו ְננּו .אֲ נ ְַחנּו
טֹובים.
הּודים יֵש לָּ נּו ַאחֲ ָּריּות ל ְִה ְש ַתמֵ ש בַ ּפֶׁה ַה ָּקדֹוש ֶׁש ָּלנּו ַרק ל ְִדבָּ ִרים ִ
יֹודעִ ים שֶׁ ִמכֵיוָּ ן שֶׁ אֲ נ ְַחנּו ְי ִ
ְ
וְ ָּלכֵן נ ְִש ַתדֵ ל כְ ֵמיטָּ ב ְיכָּ ל ְֵתנּו:
ל ֹּא ל ְַקלֵ ל
ל ֹּא לֹומַ ר לָּשֹון הָּ ַרע
אֹומ ִרים
ל ְַקיֵם ֶׁאת ָּמה שֶׁ אֲ נ ְַחנּו ְ
לְבָּ ֵרְך ּולְ ִה ְת ַּפלֵ ל בְ ַכּוָּ נָּה
ּובְ ז ֹאת בָּ אנּו עַ ל ֶׁהחָּ תּום:
תַּ לְ ִמידֵ י כִ תָּ ה ____________ בְ בֵ ית הַּ סֵ ֶפר__________ :
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