ִמ ִ ּליםִ ,מ ִ ּלים
ׂפה ָה ִע ְב ִרית  ,כ"א ְּב ֵט ֵבת,
יוֹם ַה ָּש ָ
יעזֶר ֶּבן יְהו ָּדה
ֱל ֶ
ׁל א ִ
יוֹם ֻה ַּל ְד ּתוֹ ֶש

דף חברותא
לכיתות א'-ב'-ג‘
"רק ִמ ָּלה טו ָֹבה"
ַ
)ת ִה ִּליםֶּ ,פ ֶרק ל"דָּ ,פסוּק י"ד(
רע" ְּ
שוֹנ ְָך ֵמ ָ
" ְנצֹר ְלׁ
"רק ִמ ָּלה טו ָֹבה"(
)ַי ֲעקֹב ִּג ְל ָעדַ ,

ִמ ָּלה טו ָֹבה
ׁב ְילכֶם.
• ַה ְס ִּביר ּו ַמ ִהי ִמ ָּלה טו ָֹבה ִּב ְש ִ
• ְּתנ ּו ֻּד ְג ָמאוֹת ְל ִמ ִּלים טוֹבוֹת.
ׁאו ְֹמ ִרים ָלכֶם ִמ ָּלה טו ָֹבה?
ׁים ְּכ ֶש
יש
• ֵא ְיך ַא ֶּתם ַמ ְר ִּג ִ
ׁה ּו ִמ ָּלה
יש
ׁא ֶּתם או ְֹמ ִרים ְל ִמ ֶ
ׁים ְּכ ֶש ַ
יש
• ֵא ְיך ַא ֶּתם ַמ ְר ִּג ִ
טו ָֹבה?

ׁש ָּלכֶם
ֻפ ַסת ַה ִּמ ִּלים ַה ּטוֹבוֹת ֶ
ְצר ּו ֶאת ק ְ

"נְ צֹר ְלׁשוֹנְ ָך ֵמרָע"
ׁש ָּלכֶם.
ַה ְס ִּביר ּו ֶאת ַה ָּפסוּק ַּב ִּמ ִּלים ֶ
ֱמר?
ַמ ּדו ַּע ְל ַד ְע ְּתכֶם הוּא ֶנא ַ

ָמה ָחׁשוּב ִלנְ צֹר ֶאת ַה ָּלׁשוֹן:
ָמים ַמ ְס ִּב ִירים ל ָּ
ַה ֲחכ ִ
)מְׁשנָהִּ ,פ ְר ֵקי ָאבוֹתֶּ ,פרֶק ב'ִ ,מְׁשנָה י'(
ש ָּל ְך" ִ
ׁ
ֲב ְר ָך ָח ִביב ָעלֶי ָך ְּכ ֶ
"י ְִהי ְּכבוֹד ח ֵ

ַמ ִּלים ָע ְצ ָמן
ׁיְ ,ול ִּ
ָתי ָהאֱנו ִֹש
ַק ּיוּם ַה ֶח ְבר ִ
ַה ִּד ּבוּר הוּא ָּב ִסיס ל ִּ
ׁה טו ָֹבה.
ּש
ׁנּ וֹתִ ,ל ְפ ּגֹעְ ,ל ַר ֵּגׁש ו ְּלעוֹרֵר ְּתחו ָ
יכֹלֶת ְל ַש
אמר
ׁל ָך ו ְַאל ּתֹ ַ
"נְ צֹר ְלׁשוֹנְ ָך ֵמרָע" – ְׁשמֹר ַעל ַה ָּלׁשוֹן ֶש ְּ
ְּד ָב ִרים ּפו ְֹג ִעים.

ׁל ָּכל ָא ָדם( ָצ ִר ְיך ִל ְהיוֹת ָח ִביב
ְש
ֲב ְר ָך )ו ֶ
ׁל ח ֶ
ְל ִפי ִּפ ְת ָּגם זֶהְּ ,כבוֹדוֹ ֶש
ׁים
ָש
ַהג ֶאל ֲאנ ִ
ׁלךְָּ .כלו ַֹמרִ ,ה ְתנ ֵ
ָעלֶי ָך ו ְָחׁשוּב ְל ָך ְּכמוֹ ַה ָּכבוֹד ֶש ְּ
ׁש ִי ְּת ַנהֲג ּו ֵאלֶי ָך ְּבכָבוֹד.
ִית רו ֶֹצה ֶ
ׁהי ָ
ֲח ִרים ְּבכָבוֹדְּ ,כ ִפי ֶש ָ
אֵ
ׁבוֹ לֹא ִה ְת ַנהֲג ּו ֲאלֵיכֶם ְּבכָבוֹד
• ַס ְּפר ּו ו ְִכ ְתב ּו ַעל ִמ ְקרֶה ֶש ּ
ְולֹא נ ְָצר ּו ֶאת ַה ָּלׁשוֹן.
ע ָך ָּכמוֹךָ" )ַו ִי ְּקרָאֶּ ,פרֶק י"טָּ ,פסוּק י"ח(
"ו ְָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲ

ׁ:
ַה ִּצ ּיוּד ַה ִּנ ְד ָרש
ֲמ ּיוֹת )אוֹ ַניְלוֹנִ ּיוֹת(
ד-פע ִ
ֻפ ְסאוֹת ָמזוֹן ַח ַּ
ֻפ ְסאוֹת ַק ְרטוֹן אוֹ ק ְ
קְ
ִמ ְס ָּפ ַריִם
ִע ּתוֹנִ ים ו ְִכ ְת ֵבי ֵעת
ֶּד ֶבק
ַּדף A4

ִע ְבד ּו ְּבזוּגוֹת:
"מ ִּלים טוֹבוֹת"ִּ ,גזְ ר ּו או ָֹתן ,ו ְָהנִ יח ּו או ָֹתן
ּׂו ָּב ִע ּתוֹנִ ים ִ
• ַח ְּפש
ֻפ ָסה .נִ ָּתן ִל ְגזֹר או ִֹת ּיוֹת ו ְּל ַה ְר ִּכיב ֵמ ֶהן ִמ ִּלים טוֹבוֹת.
ְּבק ְ
ֻפ ָסה
ֻפ ְסאוֹת ַה ִּמ ִּלים ִעם ַח ְברֵיכֶםָּ :כל זוּג י ְַק ֵּבל ק ְ
• ַה ְח ִליפ ּו ֶאת ק ְ
ׁק ֵּבל ֵהן ִמ ִּלים טוֹבוֹת? ָמה טוֹב
ׂו ֵֹח ַחַ :ה ִאם ַה ִּמ ִּלים ֶש ִּ
ַא ֶחרֶת וִיש
ְּב ִמ ִּלים ֵא ּלוּ?
ָה ִס ּפוּר.
ֻפ ַסת ַה ִּמ ִּלים ַה ּטוֹבוֹת ,ו ְַח ְּבר ּו ל ּ
• ַּבחֲר ּו ִמ ָּלה ַא ַחת ִמ ּתו ְֹך ק ְ
ַה ִּציג ּו ֶאת ַה ִּס ּפוּר ִל ְפנֵי ַח ְברֵיכֶם ַּב ִּכ ָּתה.

ׁל ָך ֶאת ַע ְצ ְמךָ.
ֲבה ֶש ְּ
ָאה ָ
ׁשוָה ל ַ
ֵע ְ)ל ָח ֵבר( ָ
ֲב ְת ָך ְלר ַ
ְל ִפי ִּפ ְת ָּגם זֶהַ ,אה ָ
ִיתם
ׁש ֲהי ֶ
ַה ְג ֶּתם ְל ָח ֵבר ְּכ ִפי ֶ
ׁבוֹ ִה ְתנ ַ
• ַס ְּפר ּו ו ְִכ ְתב ּו ַעל ִמ ְקרֶה ֶש ּ
ׁש ִי ְּת ַנהֲג ּו ֲאלֵיכֶם.
רו ִֹצים ֶ

ִל ְפנֵיכֶם ּבוּל ,וּבוֹ ַה ָּפסוּק
"ו ְָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲע ָך ָּכמוֹךָ".
ּש ַליִם
ׁ
ָאל ,יְרו ָ
ׂר ֵ
ֲבה ,1977 ,מ ּוזֵאוֹן י ְִש
יאנָהַ ,אה ָ
רו ֶֹּב ְרט ִאינְ ִד ָ

• ָמה ָּכתוּב ַּב ֶּפ ֶסל? ָמ ֵהן ָהאו ִֹת ּיוֹת ַּב ֶּפ ֶסל?
• ַח ְּבר ּו או ָֹתן ְל ִמ ָּלהַ .מ ּדו ַּע ְל ַד ְע ְּתכֶם ָּב ַחר ַה ַּפ ָּסל ַּדו ְָקא ְּב ִמ ָּלה זוֹ?
ׁאינְ כֶם ְמ ִבינִ ים ִע ְב ִרית – ָמה רו ִֹאים ַּב ֶּפ ֶסל?
• ַּד ְמיְנ ּו ֶש ֵ
ׁאינוֹ ֵמ ִבין ָמה ָּכתוּב ּבוֹ?
ׁמעוּת ַּגם ְּב ֵעינֵי ִמי ֶש ֵ
• ַה ִאם ֵיׁש לוֹ ַמ ְש ָ

יקר
ַע ְּצב ּו ּבוּלְּ ,כ ָרזָה אוֹ ְס ִט ֶ
ְל ַא ַחד ַה ִּפ ְת ָּג ִמים ָה ֵא ֶּלה:
נְ צֹר ְלׁשוֹנְ ָך ֵמרָע.
ׁש ָּל ְך.
ֲב ְר ָך ָח ִביב ָעלֶי ָך ְּכ ֶ
י ְִהי ְּכבוֹד ח ֵ
ו ְָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲע ָך ָּכמוֹךָ.

לחצו כאן להרחבה:
אתר לבנה" ,חודש טבת – מילים"

