
ים ִמִלּ ים,  ִמִלּ
ֵטֵבת,  יוֹם ַהשָָּׂפה ָהִעְבִרית , כ"א בְּ
ן ְיהּוָדה  ְדּתוֹ שֶׁל ֱאִליֶעֶזר בֶּ יוֹם ֻהלַּ

דף חברותא 
לכיתות א'-ב'-ג‘ 

ה טֹוָבה")  ְלָעד, "ַרק ִמלָּ ה טֹוָבה" (ַיֲעקֹב גִּ "ַרק ִמלָּ
סּוק י"ד) ֶרק ל"ד, פָּ ים, פֶּ ִהלִּ "ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע" (תְּ

ה טוָֹבה  ִמלָּ

ִביְלֶכם. שְׁ ה טוָֹבה בִּ ירּו ַמִהי ִמלָּ • ַהְסבִּ
ים טוֹבוֹת. ְגָמאוֹת ְלִמלִּ נּו דֻּ • תְּ

ה טוָֹבה? שֶׁאֹוְמִרים ָלֶכם ִמלָּ ישִׁים כְּ ם ַמְרגִּ • ֵאיְך ַאתֶּ
ה  ם אוְֹמִרים ְלִמישֶׁהּו ִמלָּ שֶַׁאתֶּ ישִׁים כְּ ם ַמְרגִּ • ֵאיְך ַאתֶּ

ים ָעְצָמן    טוָֹבה? לִּ י, ְוַלמִּ ּיּום ַהֶחְבָרִתי ָהֱאנוֹשִׁ ִסיס ַלקִּ ּבּור הּוא בָּ ַהדִּ
חּושָׁה טוָֹבה. ׁש ּוְלעוֵֹרר תְּ ע, ְלַרגֵּ ּנוֹת, ִלְפגֹּ יכֶֹלת ְלשַׁ

אַמר  ָך ְוַאל תֹּ ׁשֹון שֶׁלְּ "ְנצֹר ְלׁשוְֹנָך ֵמָרע" – שְׁמֹר ַעל ַהלָּ
ָבִרים ּפוְֹגִעים. דְּ

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

ֶסל?  פֶּ ֶסל? ָמֵהן ָהאוִֹתּיוֹת בַּ פֶּ תּוב בַּ • ָמה כָּ
ה זוֹ? ִמלָּ ְוָקא בְּ ל דַּ סָּ ַחר ַהפַּ ֶכם בָּ ה. ַמּדּוַע ְלַדְעתְּ רּו אוָֹתן ְלִמלָּ • ַחבְּ

ֶסל?  פֶּ ֵאיְנֶכם ְמִביִנים ִעְבִרית – ָמה רוִֹאים בַּ ְמְינּו שֶׁ • דַּ
תּוב ּבוֹ? ֵאינוֹ ֵמִבין ָמה כָּ ֵעיֵני ִמי שֶׁ ם בְּ • ַהִאם ֵיׁש לוֹ ַמשְָׁמעּות גַּ

ֶכם ים ַהּטוֹבֹות שֶׁלָּ לִּ ְצרּו ֶאת ֻקְפַסת ַהמִּ

ְדָרׁש: ּיּוד ַהנִּ ַהצִּ
ֲעִמּיוֹת (אוֹ ַנְילוִֹנּיוֹת)  ֻקְפְסאוֹת ַקְרטוֹן אוֹ ֻקְפְסאוֹת ָמזוֹן ַחד-פַּ

ַרִים ִמְספָּ
ִעּתוִֹנים ְוִכְתֵבי ֵעת

ֶבק  דֶּ
A4 ף דַּ

זּוגוֹת: ִעְבדּו בְּ
ְזרּו אוָֹתן, ְוָהִניחּו אוָֹתן  ים טוֹבוֹת", גִּ ִעּתוִֹנים "ִמלִּ שּׂו בָּ • ַחפְּ

ים טוֹבוֹת. יב ֵמֶהן ִמלִּ ן ִלְגזֹר אוִֹתּיוֹת ּוְלַהְרכִּ ֻקְפָסה. ִנתָּ    בְּ
ל ֻקְפָסה  ל זּוג ְיַקבֵּ ים ִעם ַחְבֵריֶכם: כָּ לִּ • ַהְחִליפּו ֶאת ֻקְפְסאוֹת ַהמִּ

ים טוֹבוֹת? ָמה טוֹב     ל ֵהן ִמלִּ בֵּ ים שֶׁקִּ לִּ    ַאֶחֶרת ִוישׂוֵֹחַח: ַהִאם ַהמִּ
ים ֵאּלּו? ִמלִּ    בְּ

רּו ָלּה ִסּפּור.  ים ַהּטוֹבוֹת, ְוַחבְּ לִּ ה ַאַחת ִמּתוְֹך ֻקְפַסת ַהמִּ ֲחרּו ִמלָּ • בַּ
ה. תָּ כִּ ּפּור ִלְפֵני ַחְבֵריֶכם בַּ יגּו ֶאת ַהסִּ    ַהצִּ

ַלִים ְרט ִאיְנִדיָאָנה, ַאֲהָבה, 1977, מּוֵזאוֹן ִיְשָׂרֵאל, ְירּושָׁ רוֹבֶּ

"ְנצֹר ְלׁשוְֹנָך ֵמָרע"

ֶכם.  ים שֶׁלָּ לִּ מִּ סּוק בַּ ירּו ֶאת ַהפָּ ַהְסבִּ
ֶכם הּוא ֶנֱאַמר? ַמּדּוַע ְלַדְעתְּ

ׁשוֹן: ה ָחׁשּוב ִלְנצֹר ֶאת ַהלָּ יִרים ָלמָּ ַהֲחָכִמים ַמְסבִּ

ָנה י') ֶרק ב', ִמשְׁ ְרֵקי ָאבוֹת, פֶּ ָנה, פִּ ְך" (ִמשְׁ שֶׁלָּ בוֹד ֲחֵבְרָך ָחִביב ָעֶליָך כְּ "ְיִהי כְּ

ל ָאָדם) ָצִריְך ִלְהיוֹת ָחִביב  בוֹדוֹ שֶׁל ֲחֶבְרָך (ְושֶׁל כָּ ם ֶזה, כְּ ְתגָּ ְלִפי פִּ
לוַֹמר, ִהְתַנֵהג ֶאל ֲאָנשִׁים  ָך. כְּ בוֹד שֶׁלְּ מוֹ ַהכָּ ָעֶליָך ְוָחׁשּוב ְלָך כְּ

ָכבוֹד. ְתַנֲהגּו ֵאֶליָך בְּ יִּ ָהִייָת רוֶֹצה שֶׁ ִפי שֶׁ ָכבוֹד, כְּ ֲאֵחִרים בְּ

ָכבוֹד  ּבוֹ לֹא ִהְתַנֲהגּו ֲאֵליֶכם בְּ רּו ְוִכְתבּו ַעל ִמְקֶרה שֶׁ • ַספְּ
ׁשוֹן.  ְולֹא ָנְצרּו ֶאת ַהלָּ

סּוק י"ח) ֶרק י"ט, פָּ ְקָרא, פֶּ מוָֹך" (ַויִּ "ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּ

ָך ֶאת ַעְצְמָך. ָוה ָלַאֲהָבה שֶׁלְּ ם ֶזה, ַאֲהָבְתָך ְלֵרַע (ְלָחֵבר) שָׁ ְתגָּ ְלִפי פִּ

ֲהִייֶתם  ִפי שֶׁ ם ְלָחֵבר כְּ ּבוֹ ִהְתַנַהְגתֶּ רּו ְוִכְתבּו ַעל ִמְקֶרה שֶׁ • ַספְּ
ְתַנֲהגּו ֲאֵליֶכם. יִּ    רוִֹצים שֶׁ

סּוק ִלְפֵניֶכם ּבּול, ּובוֹ ַהפָּ
מוָֹך".  "ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּ

ָרָזה אוֹ ְסִטיֶקר בּו ּבּול, כְּ ַעצְּ

ה: ִמים ָהֵאלֶּ ְתגָּ ְלַאַחד ַהפִּ

ְנצֹר ְלׁשוְֹנָך ֵמָרע.

ְך. שֶׁלָּ בוֹד ֲחֵבְרָך ָחִביב ָעֶליָך כְּ ְיִהי כְּ

מוָֹך. ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּ
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