
שומרים על הלשון  
 מה בשיעור?

בני  אותנו,  המייחד  כמאפיין  הדיבור  של  בכוחו  נפתח 
ונתוודע לחשיבות השימוש החיובי בכוח הדיבור  האדם, 
שניתן לנו. נלמד דרכים לשלוט בדיבור שלנו ונתנסה בהן.

הרע',  'לשון  של  ההלכתיות  ההגדרות  את  נכיר  בהמשך 
'רכילות' ו'הוצאת שם רע' תוך פירוט והדגמה של כל מושג. 

 משך השעור: 90 דק'

 הכנה ואביזרים:
שקית מלאה בקלקרים קטנים / פתיתי נייר.

שני תרמילים / שקים

מהלך השיעור:
פעילות 1

למילים יש כוח 

 קטע שמע 

נלווה באמצעות קטע השמע את משפחת שמח היוצאת 
לגן החיות ומגלה אוצר מיוחד: כוח הדיבור שמגיע דווקא 
מתוך מחשבה; כוח שיש רק לאדם, בכיר הנבראים, ועל 

כן שמו 'מדבר'.

תמליל לקטע שמע משפחת שמח בגן החיות
להלן תמליל קטע השמע לטובת המורים שמעדיפים להמחיז.

קולות של חיות שונות....
חיים: 'איזה כיף כאן בגן החיות. כבר ראינו איך מאכילים את הפילים 
משהו  צריך  נעשה?  עכשיו  מה  ראינו...  אריה  ואפילו  הג'ירפות  ואת 

מעניין...' 
מוטי: 'אולי.. אולי נחפש כאן אוצר? בטוח שגם כאן מתחבא אוצר!'

שרי: 'איזה אוצר כבר אפשר למצוא בגן חיות?! אולי רק עוד חיה שלא 
הכרנו, או עצים מעניינים.. על איזה אוצר אתה מדבר??'

חיים: 'נראה לי שאנחנו יכולים לגלות את שפת החיות... זה יכול להיות 
אוצר מעניין! מי רוצה לבוא איתי לנסות לגלות את שפת החיות?'

אוצרות  הזמן,  כל  מוצאים  לאוצרות שאנחנו  מתכוון  אני  'לא..  מוטי: 
שמתחבאים בכל מקום.. כל מיני מצוות שאפשר לקיים בשמחה'.

שרי: 'אולי שפת החיות תעזור לנו למצוא אוצר – מצווה מיוחדת. אבל 
אתה בטוח, חיים, שחיות מדברות?'

חיים: 'בטח שחיות מדברות, שלמה המלך אפילו הבין את שפת החיות'.
'הנה, תסתכלו על הקופים האלו.... אני לא מבין אף מילה, הם  הלל: 

בכלל לא מדברים רק משמיעים קולות מוזרים...'
ברכי: 'אתה צודק, הלל, בני אדם רגילים לא מסוגלים להבין את שפת 

החיות. 
אבל כשאנחנו מקשיבים לבעלי החיים, אנחנו יכולים לשים לב למשהו 
מעניין. אמנם יש שפה לחיות, אבל היא לא מורכבת ומתוחכמת כמו 

של האדם.
לכן דווקא האדם נקרא 'מדבר' )ולא החיות( כי רק האדם יכול לדבר 

מתוך מחשבה, ולא מה שמתחשק לו'.
שרי: 'וואו! זה אומר שיש אוצר מיוחד שהולך אתנו ממש לכל מקום, 

ואנחנו יכולים להשתמש בו בכל הזדמנות! הדיבור שלנו הוא האוצר'.

 ב. ניסוי וסיפור 'כרית מלאה נוצות' 

)מומלץ לערוך את הניסוי בכיתה, אך ניתן גם לתת 
לתלמידים לדמיין את הניסוי עם כרית מלאה בנוצות 

ולהמשיך לסיפור(.
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הניסוי: נקרא לשני תלמידים שיקבלו כל אחד משימה: 
תלמיד 1 – יפזר בכל הכיתה שקית מלאה בקלקרים קטנים 

/ פתיתי נייר. 
תלמיד 2 - יאסוף לתוך שקית את כל הקלקרים / פתיתי 

הנייר שחברו פיזר.
לאחר ביצוע שתי המשימות נשאל, איזו משימה הייתה 

מסובכת יותר - הפיזור או האיסוף? 
האם משימת האיסוף תמיד אפשרית? אם נניח היינו 
מפזרים את פתיתי הנייר בחוץ, ברוח, האם היה ניתן 

לאסוף את כולם?
נספר את הסיפור 'הנוצות והמילים'

סיפור 'הנוצות והמילים'
פעם אחת הגיעה אל הרב אישה שנראתה עצובה מאוד. 

"אני רגילה לדבר רעות על הרבה אנשים ואחר כך אני מאוד מצטערת... 
אני רוצה לתקן את זה. מה לעשות?

)ניתן לעצור כאן ולשאול את התלמידים: מה לדעתכם יענה לה הרב?(
הרב חשב מספר דקות ואמר:

"את צריכה לחכות ליום שתהיה בו רוח חזקה, לצאת לשדה שאין בו 
אנשים עם כרית נוצות, ולפתוח את הכרית שהנוצות יתפזרו ברוח. אחר 

כך תחזרי לכאן".
האישה שמחה. היא חשבה שהרב יקשה עליה ויורה לה דרך קשה לתקן 

את מעשיה והנה הוא אמר לה לעשות דבר קל ופשוט.
האישה הכינה כרית נוצות וחיכתה לרוח חזקה. 

כשהתחילה הרוח לנשוב, היא הלכה לשדה עם הכרית, פתחה אותה 
והנוצות עפו לכל עבר. 

מיהרה האישה וחזרה אל הרב, לדווח על ביצוע המשימה שנתן לה.
"ומה לעשות עכשיו"? שאלה.

ענה לה הרב:
"עכשיו לכי לשדה ואספי בחזרה את כל הנוצות שפיזרת".

"מה ?! איך אפשר לעשות זאת?" נבהלה האישה, "הרי הרוח העיפה את 
הנוצות לכל הכיוונים, ואולי חלק מהנוצות כבר הגיע לארצות אחרות?"

ענה הרב:
אותן  אי אפשר לאסוף  הנוצות כבר  צודקת. אחרי שפיזרת את  "את 
מהפה  מילה  שהוצאת  ברגע  נוצות.  כמו  הן  גם  המילים  גם  בחזרה. 
ואמרת מילה רעה על מישהו, כבר לא תוכלי להחזיר אותה ולא תדעי 
לאן היא הגיעה ומי שמע אותה. זכרי זאת תמיד, ומעתה לא תדברי עוד 

רעה על אנשים".

לאחר הניסוי נספר את סיפור 'הנוצות והמילים' נשאל את 
התלמידים:

- מדוע באה האישה אל הרב?
- כיצד התייחסה האישה אל חומרת מעשיה כשבאה אל 

הרב?
- מה לימד הרב את האישה?

- במה דומה דיבור רע על הזולת לנוצות?
- כיצד עזר הרב לאישה לתקן את מעשיה? )כאשר תרצה 

להבא לדבר רעה על מישהו - היא תיזכר בנוצות ותימנע מכך(. 

 ג. משימות  בחוברת 

נשלים יחד עם התלמידים את המילים החסרות 
במשפטים המסכמים, התלמידים יכתבו )משימה 1(: 

קשה מאוד לתקן ולשפר,
מילים לא טובות שדיברנו על חבר

לכן תמיד נישמר,
נעצור ולא נדבר,
נתאמץ ונתגבר

וכך לא נפגע באחר!
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במשימה 2 התלמידים יצבעו את המשבצות שבהן 
כתובות מילים חיוביות, מה התקבל? 'פה'. נברר את הקשר 

בין ה'פה' לנושא, איך הוא יכול לסייע או להפריע  ובמה 
הדבר תלוי?

 ד. סיפור 

אם נשאר זמן ניתן לספר את הסיפור על 'חלב כלבתא'. 

סיפור 'חלב כלבתא'
מלך אחד נפל למשכב. מחלתו הייתה קשה מאוד והוא הלך ונחלש מיום 
ליום. הרופאים היו מודאגים והכריזו לאחר בדיקות ממושכות, כי המלך 

יבריא רק אם ישתה חלב של לביאה.
מבוכה רבה שררה ברחבי הממלכה; מי יוכל להתקרב ללביאה ולחלוב 

אותה?!
עבר הכרוז בכל הערים ובכל הכפרים והכריז: "שכר רב מובטח למי 

שיציל את חיי המלך ויביא לו חלב לביאה!"
באחד הכפרים הנידחים שבקצה הממלכה חי צייד, גיבור חיל ואמיץ לב. 

הוא גמר אומר בלבו: "אני אציל את המלך!" 
האם לדעתכם הוא יצליח?

מה עשה האיש? ביקש מהמלך עשר עיזים והלך אל היער...
הוביל הצייד עז אחת אל מעבה היער. והנה  מרחוק הוא הבחין בלביאה 

יושבת ומשתעשעת עם גוריה. 
התקרבה  הלביאה  והתרחק.  מהלביאה  במרחק  העז  את  העמיד  הוא 
רחרחה את העז וטרפה אותה להנאתה. הצייד עמד במרחק בטוח והביט 
במחזה. למחרת שוב הגיש הצייד דורון ללביאה וניצב במרחק קטן יותר 

ממנה.
וכך במשך כשבוע התמיד הצייד להביא ללביאה יום יום עז למאכל עד 
שרכש את אמונה של הלביאה והרשה לעצמו להתקרב יותר, עד שהגיע 

אליה, והעז לחלוב אותה. 
מאושר מיהר הצייד לעבר ארמון המלך עם המשקה היקר בידו. בדרכו 

עצר למנוחה קצרה, נרדם וחלם והנה אברי גופו מתווכחים ביניהם.
אמרה היד: אני החשובה ביותר מכיוון שאני בעצמי חלבתי את הלביאה. 

אלמלא אני, לא היה בכדו של הצייד חלב! נענתה הרגל ואמרה, "אני 
חשובה ממך. הן בעזרתי התקרב הצייד אל הלביאה!". נענה הלב ואמר: 
נתתי אומץ בלבו של הצייד". אמר  ביותר מכיוון שאני  "אני החשוב 
המוח: "ואני נתתי לו רעיון מבריק". לבסוף הצטרפה הלשון לוויכוח 
ואמרה: "אתם עוד תראו שאני הכי חשובה!". לגלגו האברים על הלשון: 

"הן החלב בידיו של הצייד ואת לא עזרת לו במאומה!".
)ניתן לעצור ולשול את התלמידים - מי לדעתכם הכי חשוב, מדוע?(

הגיע הציד לעיר הבירה. התקרב לארמון והכריז: "הכניסוני לארמון! אני 
אציל את המלך". 

"מה בידך?" שאלוהו השומרים.
"הבאתי אל המלך חלב כלבתא". 

חשבו השומרים שבידי האיש חלב של כלב וכעסו מאוד! איזו חוצפה, 
הצייד  את  השומרים  גררו  במלכנו.  ולזלזל  הארמון  אל  להתפרץ 
והשליכהו לבית הכלא בעוון זלזול בכבוד המלך. לשווא ניסה הצייד 
לסמן להם כי טעות בידם... אבל וחפוי ראש ישב הצייד האמיץ בכלא, 
ולא הבין מדוע הושלך אליו, הלוא בידיו יש חלב לביאה. הוא לא ידע 

שבשפת עיר הבירה, אסור לומר "חלב כלבתא" במקום :חלב לביאה".
משוחחים,  איבריו  שוב  בחלומו  והנה  הצייד  נרדם  ומתוסכל  תשוש 
והלשון פונה אליהם ואומרת: "הלוא צדקתי! כל טרחתכם היה לשווא. 
החלפתי מילה אחת בלשונו של הצייד והוא הושלך אל הכלא. השומרים 
חושבים שבידיו חלב של כלב. עכשיו אני גם יכולה להרים את האיש 

ולגרום לו כבוד רב..."
התעורר הצייד וחשב שאכן הלשון צודקת. הוא קרא לשומר והסביר לו 
את הטעות. השומר התנצל בפניו והצייד התקבל בכבוד רב אצל המלך 
ששתה את החלב והבריא. הוא קיבל שכר רב וחי לו בעושר ובכבוד 

עד סוף ימיו. 
תמיד זכר הצייד כמה חשובה היא הלשון....

)מדרש שוחר טוב/ לט ב-ג על המילים מתהילים "אמרתי אשמרה דרכי 
מחטוא בלשוני"(
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פעילות 2

שומרים על הלשון – 
מושגים - 'לא תלך רכיל' 

 קטע שמע 

הלל מגיע מבולבל הביתה ורוצה לספר מה קרה לו בדרך, 
אך ברכי מיד עוצרת אותו ומזכירה לו להימנע מלומר 

מילים לא חיוביות. הלל טוען שהוא רק רוצה לספר 
דברים שקרו באמת, ואם כך מה הבעיה? הילדים דנים 
בשאלה ומגיעים למסקנה, שחייבים לדעת בבירור מה 

מותר לדבר ומה אסור. 

'לא תלך רכיל' – תמליל קטע שמע 
ארוחת צהריים בבית משפחת שמח.

הלל מגיע מאוחר מכולם, מתפרץ ואומר: 'אתם יודעים למה התעכבתי?? 
הכול בגלל..'

ברכי מיד עוצרת אותו: 'הלל! אתה לא זוכר מה למדנו?! שצריך לחשוב 
לפני כל מילה שאומרים.. תיזהר שלא תדבר בטעות דברים אסורים..'.

הלל: 'אוף, תמיד ברכי לא מסכימה לי לעשות כלום.. אני לא מבין מה 
הבעיה הפעם, כל הדברים שאני רוצה לספר קרו באמת, מבטיח לכם! 

אפילו המורה היה שם וראה..'
ברכי: 'גם בדברי אמת צריך להיזהר שלא יהיו דיבורים על מישהו אחר.
הלל: 'מה פתאום! מה הבעיה לספר על דברים שקרו לי עם חבר, אם 

הם באמת קרו לי?'
 שרי: 'אני חושבת שהוויכוח שלכם ממש מעניין, אנחנו באמת צריכים 
אולי כדאי ללמוד על  ומה אסור..  לדעת מה הדברים שמותר להגיד 

הנושא ואז תהיה לנו תשובה ברורה בשבילכם – ברכי והלל'.

 ב. הסבר והמחשה 

ניעזר במצגת  או נכתוב על הלוח את הפסוק: 
"לא תלך רכיל בעמיך" )ויקרא, פרק י"ט, פסוק ט"ז( 

איזו מילה בפסוק מזכירה לנו את המילה 'רכילות'?
נדגיש את המילה 'רכיל' ונשאל את התלמידים, לאיזו 

מילה היא דומה? 
התשובה היא המילה 'רוכל' - סוחר שקונה סחורה במקום 
אחד ומוכר אותה במקום אחר. נרשום על הלוח את שתי 

המילים: 'רוכל', 'מרכל'.
הערה: ייתכן שהתלמידים לא יכירו את המילה 'רוכל' ויש 

להסביר אותה בקצרה.

 ג. הצגה ומסקנות  

נערוך הצגה קצרה להמחשת המושגים )יש להביא מראש 
שני תרמילים / שקים(:

נעבור מתלמיד לתלמיד עם תרמיל גדול על הגב, ובו 
דברים שימושיים )עפרונות, מחקים, מחדדים( ונשאל, 

'מי רוצה לקנות סחורה? מי רוצה למכור סחורה?'. 'נקנה' 
מהם ונציע להם את מרכולתנו. ניקח תרמיל נוסף שבו אין 

סחורה אלא פתקים עם מידע אישי )לדוגמה: סבתא של 
ציפי חולה, אבא של נחום נהג, רותי עומדת לעבור דירה, 
וכדומה(, ושוב נעבור מתלמיד לתלמיד ונשאל, 'מי רוצה 

לשמוע דבר חדש? מי רוצה לספר דבר חדש?'. 
בעקבות ההצגה נסכם את הדמיון והשוני בין המילים: 

הרוכל קונה סחורה, חפצים כגון: בדים, רהיטים, מוצרי 
אוכל וכדומה, מאנשים ומוכר אותה לאנשים אחרים. 
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זוהי פעולה מותרת וחיובית כי בכך הוא מסייע לאנשים 
ומתפרנס.

המרכל עושה פעולה דומה אך אינו מעביר סחורה אלא 
מידע סתמי )לא רע או טוב(, ואין כל סיבה לעשות זאת 
– הוא אינו מסייע לאנשים. ייתכן שהמידע שהוא מעביר 

הוא אישי ואין לו רשות לפרסמו,  ועל כן הפעולה אסורה, 
שלילית.

נשאל בכיתה, מדוע האנשים אינם רוצים שיעבירו את 
המידע עליהם? 

דוגמה: המידע הוא שרותי עומדת לעבור דירה בעוד 
חודשיים. רותי חוששת מהמעבר ואיננה מעוניינת לספר 

על כך לחברותיה.

נסכם: לפני שאנו מדברים על מה שקורה אצל זולתנו, 
נחשוב, ואם ייתכן שהשני אינו מעוניין בהעברת המידע 

עליו – נימנע מכך ולא נרכל.
המסקנה היא שרצוי תמיד להימנע מלדבר על הזולת, גם 
דברים סתמיים, כי איננו יודעים מה עלול לפגוע ומה לא.

 ד. מדרש תמונה ומשימה בחוברת 

בחוברת העבודה מופיע קומיקס הממחיש את הגדרת 
הרכילות .

התלמידים יציעו עוד דוגמאות לרכילות, ויציירו בחוברת 
קומיקס נוסף על רכילות )משימה 3-א( 

 ה. סיכום –הצגה 

לאחר שלמדנו מה אסור לספר. נחזור לתוכן של קטע 
השמע. נציג את הלל שמודה ששרי צדקה, ונפנה את 

השאלה שלו לתלמידים, הם יעזרו להלל לחשוב כיצד הוא 
יכול לשתף מה קרה לו עם החבר? )לחשוב, האם המידע 
שהוא רוצה לספר יפריע לחבר? אם כן, הוא יכול לספר 

בלי לציין את שם החבר(.

לסיכום הפעילות המשך הצגה:
כאן מה  למדנו  דברים חדשים  כך הרבה  כל  'כמה שרי צדקה!  הלל: 

בדיוק מותר לספר ומה אסור. עכשיו הכול ברור לנו!
אבל.. הסיפור על החבר שלי.. מאוד חשוב לי לספר לכם כדי שתבינו 
למה איחרתי ולא חזרתי אתכם היום יחד מבית הספר.. אז מה, אני לא 

יכול לספר לכם?'

פעילות 3

שומרים על הלשון – 
מושגים – המשך.

 א. מדרש תמונה ומשימה בחוברת 

נדון עם התלמידים במושג 'לשון הרע' ונחשוב מה 
שומעים במילים. נגדיר יחד עם התלמידים: לשון הרע 

הוא לספר דבר שלילי על מישהו אחר.
הקומיקס בחוברת ממחיש את הגדרת לשון הרע.

התלמידים יציעו עוד דוגמאות ללשון הרע ויציירו 
בחוברת קומיקס מתאים )משימה 3 –ב(

נדון עם התלמידים, מה גרוע יותר - רכילות או לשון 
הרע? מדוע?

 ב. מדרש תמונה ומשימה בחוברת 

נדון עם התלמידים במושג ההלכתי 'הוצאת שם רע' 
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ונשאל, מהו לדעתם.  
הקומיקס בחוברת ממחיש את הגדרת הוצאת שם רע.

נגדיר יחד עם התלמידים: הוצאת שם רע היא להגיד דברי 
שקר על מישהו. 

התלמידים יציעו דוגמאות נוספות להוצאת שם רע ויציירו 
קומיקס נוסף בחוברת )משימה 3 –ג(. 

  ג. סיכום - ומשימה בחוברת 

נבקש מהתלמידים לסכם את הגדרות המושגים בטבלה  
ונפנה אותם לחוברת: )משימות 4 ו5(
דיבורים על החבר   רכילות 

רכילות

לשון הרע

הוצאת שם רע

דיבורים על החבר

דיבורים על החבר

דיבורים על החבר

דיבורים לא טובים

שקרים דיבורים לא טובים

פעילות 4

תכלס – מה יעזור לנו 
לשמור על הלשון?

  א. התנסות -משחק  

נזמין תלמיד שמעוניין לשתף בסיפור שקרה לו או סיפור 
ששמע, שמבטא מסר שמילים טובות מוסיפות שמחה 

ואור בעולם. לפני שהתלמיד יתחיל בסיפורו, נכתוב 
על הלוח מילים מסוימות שאותן אסור לו לומר במהלך 

הסיפור: 'אני', 'מילה', 'מילים', 'כי', 'את', 'היא'.
בסיום המשימה נשאל את התלמיד, האם היה לו קל 

לא לומר מילים אלה. האם זה בכלל אפשרי, ומה צריך 
לעשות כדי להצליח בכך? 

המסר הוא, שכדי להשתמש באוצר המיוחד שקיבלנו 
– כוח הדיבור החיובי – עלינו לחשוב על כל מילה לפני 

שנוציא אותה מהפה, וכמו הילד שסיפר לנו את הסיפור, 
זה לא תמיד פשוט!

 ב. מדרש 

נספר לתלמידים את  אמרת חז"ל שלשון הרע הורגת שלושה: אמרו 
עליו.  שאומר  וזה  והמקבלו,  האומרו,  הורגת:  לשון  "שלושה  חכמים: 
והמקבלו יותר מן האומרו" כלומר, שחמּור יותר לשמוע דברי לשון הרע 

ולהאמין להם מלדבר לשון הרע! ) על פיגמרא, ערכין טו:(

ונדון איתם מדוע חמור השומע מהמספר. אם המספר 
יודע שלא מקשיבים לא הוא לא ירצה לספר. אם המספר 
רואה שנהנים מהסעפור הוא רוצה להמשיך ולספר עוד 

ועוד.

 ג. הצגה, משימה בחוברת ודיון 

התלמידים יציגו מתוך החוברת את הילדים המדברים 
על החומרה של דיבור לשון הרע. הם רוצים כל כך 

לשמור על הלשון אבל דואגים שלא יצליחו , ומבקשים 
מהתלמידים להציע להם כיצד להימנע מדיבורים אסורים.  

והם ימלאו את משימה 5.

לאחר שנשמע את הרעיונות מהתלמידים כיצד נוכל 
לשמור על הלשון )משימה 5(, נמשיך בהצגה. הילדים 

יציעו להשתמש בשומרי הלשון שלנו – השיניים 
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והשפתיים – כדי לחשוב באופן חיובי על חברינו, מה 
שישפיע על המילים שיוצאות מפינו. בנוסף הם יציעו 

הצעה מעשית: להחליט על זמן מסוים ביום )שעה 
מסוימת, הפסקה, מהחזרה הביתה ועד ארוחת צהריים 

וכדומה( שבו זוכרים ושומרים לא לדבר לשון הרע. 
הילדים יתארו איזה עולם יפה יהיה לנו אם נצליח לקיים 

את ההחלטות שקיבלו, וכל אחד ישמור על לשונו שתדבר 
תמיד רק מילים טובות, ויציעו לתלמידים להצטרף אליהם 

להחלטה. 

תמלילי להצגה
שרי: 'בשביל זה יש ללשון שלנו שני שומרים - השיניים והשפתיים. 
כל מילה שיוצאת מהפה צריכה לעבור שני מחסומים שעוצרים אותה 

ובודקים אם היא מילה ראויה..'
אם  לכן  שלנו,  מהמחשבות  מושפעות  מדברים  שאנו  'המילים  ברכי: 

נחשוב חיובי על החבר כך גם נדבר'.
נתחיל בהדרגה.  על הלשון.  נתרגל לשמור  כיצד  רעיון  לי  'יש  חיים: 
נחליט על שעה אחת ביום שבה נשמור על הלשון. וכך נתרגל לשמור 

עליה'.
בבית  הראשונה  בהפסקה  יום  בכל  מחליטה  אני  מצוין!  'רעיון  שרי: 

הספר'.
ברכי: 'ואני בוחרת מהשעה 2 ועד 3 בצהריים, זה בדיוק הזמן שאנחנו 

חוזרים מבית הספר ומספרים לאמא מה היה לנו כל היום..'.
חיים: 'תלמידים, רוצים גם אתם להצטרף אלינו להחלטה ולבחור זמן 

מסוים ביום שבו זוכרים ושומרים לא לדבר לשון הרע?'
אחרי תגובתם הנלהבת והחיובית של התלמידים:

את  לקיים  נצליח  אם  לנו  יהיה  יפה  עולם  איזה  מדמיינת  'אני  ברכי: 
ההחלטות שקיבלנו וכל אחד ישמור על לשונו שתדבר תמיד רק מילים 

טובות'.

 ד. משימה בחוברת 

התלמידים יחשבו  על החלטה ספציפית בתחום שמירת 
הלשון כמשימה לבית.

 ה. מגלים את האוצר 

לסיום: נבקש מהתלמידים לגזור את המטבע המתאים 
מדף הגזירה ולהדביק אותו בתיבת האוצרות שתתחיל 

להתמלא )משימה6(.

הצעות להרחבה והעשרה: פעילות בנושא שמיעת לשון הרע. 

 א. לא להאמין לדברי לשון הרע 

נציג את ארי - חבר חדש המגיע אל מוטי ואל חיים ורוצה 
לספר להם משהו על יעקב - חבר מהכיתה. חיים חושב 
לעצמו שרק להקשיב זה בטח לא בעיה, אבל אז מוטי 
עוצר אותו שלא יספר. החבר לא מבין מה הבעיה, זה 

הרי סוד שהוא עצמו שמע מאהרון, ששמע בסודי סודות 
מחזקי, ששמע את זה ממקור מוסמך.. מוטי לא מסכים 

לשמוע וטוען שהרבה פעמים סיפורים מתגלגלים מאחד 
לשני ולבסוף השלישי שומע משהו שלא היה ולא נברא! 

לא להאמין לדברי לשון הרע – תמליל הצגה
ארי )חבר של בני משפחת שמח(: 'אני חייב לספר לכם משהו על יעקב...'
חיים חושב לעצמו: 'למדנו שזו בעיה לדבר על אנשים אחרים, אבל 

להקשיב לדיבור של משהו אחר.. כנראה שזאת לא בעיה..'
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מוטי: 'אתה רוצה לספר לנו משהו טוב?'
ארי: 'לא כל כך'.

מוטי: 'אז אל תספר!'
ארי: 'אתם מפסידים. שמעתי את זה בסוד מאהרון ששמע את זה בסודי 

סודות מחזקי, ששמע את זה ממקור מוסמך!'
מוטי: 'אני מכיר סיפורים שכאלה. הם מתגלגלים מאחד לשני ולבסוף 

השלישי מקבל משהו שלא היה ולא נברא!'

 ב. התנסות 

נשחק במשחק "טלפון שבור": הראשון בטור אומר בלחש 
על אוזן חברו מילה או משפט, והוא צריך להעביר לחבר 

שמאחוריו בדיוק את מה ששמע. האחרון בטור אומר 
בקול מה שמע – האם זו המילה המקורית? 

 ג. בתום ההתנסות נפתח דיון 

מה קרה למילה המקורית? מדוע היא השתנתה?
מה עלול לקרות למסר שמעבירים או לשמועה 

ששומעים? כיצד?
במהלך הדיון נחדד את הנקודה שלעתים לא מדייקים 

בהעברת מסר, ואי-דיוק בפרטים, בנימה וכדומה, עלול 
ליצור תמונה שונה לגמרי אצל השומע. נמשיך בהצגה

כך  כל  אבל  נכון?  היה  לא  חושבים שמה ששמעתי  אתם  אז  החבר: 
מתחשק לי לספר לכם...

נשאל את התלמידים האם גם לכם מתחשק לספר על 
דברים מעניינים ששמעתם? מדוע?

מוטי: האמת היא שגם לי מתחשק לשמוע. אבל אני לא רוצה לפגוע 
ביעקב.

חיים שואל את התלמידים: מדוע יעקב ייפגע? מה עלול דיבור לא טוב 
לגרום? כיצד?

התלמידים יעלו דוגמאות ממקרים שבהם הם נפגעו מכך 
שדיברו עליהם.

נסכם: לכן גם אם חלילה שמענו דברי לשון הרע על 
מישהו, אסור לנו להאמין לדברים.

 משחק מחשב לסיכום היחידה: 

נספר לתל' מקרה והם יצטרכו לקשר למושג המתאים: 
רכילות, לשון הרע והוצאת שם רע.

כאשר המקרה הוא 'רכילות' ירימו יד אחת, 'לשון הרע'- 2 
ידיים ו'הוצאת שם רע'- יקומו. )כך גם מתבררת החומרה 

של כל עברה – הוצאת  שם רע הוא מעשה חמור ביותר כי 
מדובר בשקר, לשון הרע חמור מאוד כי מדובר בעובדה 

לא נעימה על החבר ורכילות פחות אך גם היא אסורה כי 
היא עלולה ליצור רושם לא טוב ואף להגיע לידי לשון 

הרע(. 

משחק לסיכום היחידה  
- שמעון גאון בחשבון. הוא יושב בחצר ביתו ומשלים את כל התרגילים 
במהירות. פתאום - חש מאחוריו בדודי. דודי רץ לספר לכולם שראה 

כמה קשה לשמעון לענות על התרגילים בחשבון... )הוצאת שם רע(
- חני רואה שלשכונה מגיעים שכנים חדשים. משאית גדולה פורקת 
רהיטים, ולצידה בני משפחה. חני מספרת לכולם אילו רהיטים יש לבני 

המשפחה )רכילות(
- יהודה הוא ילד בלש. תמיד אוהב לעקוב אחר המתרחש סביבו. את מה 
שהוא מגלה, הוא מספר לחברים: 'אחר הצהרים פגשתי את חיים שאכל 
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גלידה והתלכלך...' )לשון הרע(
- מנחם מספר לכל חברי הכיתה מה אוכלים בביתו של יעקב בארוחת 

הצהריים )רכילות(
- שניאור משוחח בטלפון עם חבר, ומספר לו ששלום נתקל באבן ונפל 

מהאופניים )רכילות(
די כסף. כשציפי הגיעה לבית  אין  ציפי  גילתה שלהורים של  דינה   -
הספר עם ילקוט חדש, דינה המציאה וסיפרה לכולם שדינה גנבה את 

התיק )הוצאת שם רע(
- מושקי סיפרה לכולם שראתה את השכנה צועקת על הבן שלה )לשון 

הרע(
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