
מילים, מילים
בטבת,  כ"א  העברית,  השפה  יום 
יום הולדתו של אליעזר בן יהודה

דף חברותא 
לכיתות ד'-ה'-ו‘ 

רֹות ַנְפׁשו“ ֵמר ִמצָּ יו ּוְלׁשֹונוֹ - שֹׁ ֵמר פִּ ”שֹׁ
(משלי כ"א, כ"ג)ֹ

שולחים "חץ של אהבה"

•  בחרו אדם : אמא, אבא, מורה, קרוב משפחה, חבר , חברה, 
    או אדם אחר שחשוב לכם - ושלחו לו חץ של אהבה.

•  הסבירו מדוע דווקא אליו שלחתם חץ של אהבה וכיצד 
    לדעתכם ישפיע עליו החץ.

"חץ של אהבה" – בדרך כלל זהו דימוי למסר המעורר חיבה ואהבה.

לפני שאנחנו מדברים, כדאי לחשוב

הסבירו במילים שלכם את הפסוק  
רֹות ַנְפׁשֹו"  יו ּוְלׁשֹונוֹ - שֵֹׁמר ִמצָּ "שֵֹׁמר פִּ

רוֹת ַנְפׁשוֹ":  יו ּוְלׁשוֹנוֹ - שֵֹׁמר ִמצָּ "שֵֹׁמר פִּ

הפה והלשון שניהם שותפים בדיבור. 
מי ש"שומר" עליהם ומדבר באדיבות אל חבריו 

שומר על חבריו אך גם על עצמו.

כרית הנוצות / סיפור עממי 

מעשה בעיירה אחת שהיה בה אדם רכלן. כל אנשי 
העיירה כעסו עליו בגלל דברים שסיפר עליהם. הכיר 
האיש בכך שפגע באנשים והצטער על כך מאוד. הלך 
אל רב העיירה ושאל אותו כיצד יוכל לתקן את הנזק 

שגרם. שאל אותו הרב: "האם יש לך בבית כרית 
נוצות?" השיב האיש בחיוב. "אם כך, אני חושב 

שאוכל לעזור לך", אמר הרב. "שוב אליי מחר והבא 
אתך את הכרית". האיש לא הבין את בקשת הרב אך 

ביצע את הבקשה, ולמחרת בבוקר התייצב בבית הרב 
ובידו הכרית. נטל הרב את הכרית אל מרפסת הבית 
והוציא סכין גדולה. הוא חתך בכרית קרע גדול, וכל 

הנוצות שהיו בכרית החלו לפרוץ החוצה, והרוח 
נשאה אותן לכל עבר. פנה הרב לאיש ואמר: "עכשיו, 

לך ואסוף את כל הנוצות ותקן את הכרית". "זה בלתי 
אפשרי!" התפלא האיש, "יש כל כך הרבה נוצות והן 

עפו לכל רוח, לעולם לא אמצא את כולן!" "בזה 
בדיוק העניין", אמר הרב. "כפי שאי אפשר לאסוף את 

כל הנוצות שהתעופפו ברוח בחזרה לתוך הכרית, כך 
גם הדברים הרעים שאמרת על אנשים אחרים נפוצו 

לכל עבר. אי אפשר להשיב מילים שנאמרו ולתקן את 
הנעשה.  (מתוך אתר לבנ“ה, לחצו כאן למעבר לאתר)

הדיבור בכוחו להיטיב ולחולל נפלאות, ובכוחו גם 
להזיק. הסיפור שלפנינו מבטא את כוחן הרע של 

המילים:

• כתבו וציירו על כרטיס מילה טובה או 
    מילה מרגשת שהיא גם מילה מעודדת.

  • הסבירו מדוע מילה זו היא מילה טובה  
      ואו מילה מעודדת.  

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

לפניכם ביטויים בשפה העברית עם המילה ”פה“:

פה גדול
יד לפה

סתום ת'פה 
אין מילים בפי

אל תשים מילים בפי

• הסבירו כל ביטוי וביטוי
• כתבו משפט לכל ביטוי

• הסבירו את הקשר בינם ובין הפסוק "שומר פיו ולשונו" . 
   למשל מה הקשר בין "שומר פיו ולשונו" ו"פה גדול"? 

לאחר שאנחנו פוגעים במישהו במילים, אי אפשר לבטל 
אותן. בכך עוסק המשל שלפנינו:

ה? ׁשוֹן ְלֵחץ, ְוָלמָּ ִנְמשְָׁלה ַהלָּ
ָידוֹ ַלֲהרֹג ֶאת ֲחֵברוֹ, הּוא  שִֶׁאם ִישְׁלֹף ָהָאָדם ַהֶחֶרב שֶׁבְּ

ּנּו ַרֲחִמים, ִמְתַנֵחם ׁש ִממֶּ ן לוֹ ּוְמַבקֵּ (ֶהָחֵבר) ִמְתַחנֵּ
יקוֹ. ֲאָבל ַהֵחץ, [= מתחרט]  ַההוֵֹרג ּוַמְחִזיר ַהֶחֶרב ְלַנְרתִּ

ׁש ְלַהְחִזירוֹ, ֵאינוֹ ָיכוֹל ָרה אוֹתוֹ ְוָהַלְך – ֲאִפּלּו ְמַבקֵּ יָּ יָון שֶׁ כֵּ
ְלַהְחִזיר. (מדרש תהלים, מזמור ק"כ)

• מדוע ממשילים את הדיבור לחץ?
• מה קורה לדעתכם לילד שחיצי הלשון של חברו פגעו בו? 

• האם אתם מכירים אמצעי מודרני שאפשר להשוות 
   אליו את הדיבור ושהוא כמו חץ?

•  על פי המשל, איזו התנהגות עלינו לאמץ?
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