
 

 

  

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 ז' תמוז          1      

 קתוח

 ח' תמוז         2
 

רעיונות 
 ליצירות

 י' תמוז          4 ט' תמוז         3

 

אתר מומלץ 

 לימי החופש

 י"א תמוז       5

 סימניה לספר

 

 י"ב תמוז       6
ללמוד עם 

ההורים את 
דבר התורה 

 של הרב.

 י"ד תמוז        8 י"ג תמוז        7

 בלק

 ט"ו תמוז       9
 

התחילי למלא 
את כרטיס 

 הקריאה!

 י"ז תמוז      11 ט"ז תמוז     10
 צום 

 
קמצא ובר 

 קמצא

 י"ט תמוז     13 י"ח תמוז     12
ללמוד עם 

ההורים את 
דבר התורה 

 של הרב.

 כ"א תמוז    15 כ' תמוז       14

 פנחס

 כ"ג תמוז     17 כ"ב תמוז    16

 החזן העיוור

 כ"ה תמוז    19 כ"ד תמוז    18

 גימטריה

 כ"ו תמוז     20
ללמוד עם 

ההורים את 
דבר התורה 

 של הרב.

 כ"ח תמוז    22 כ"ז תמוז     21

 מטות ומסעי

 א' אב          24 כ"ט תמוז    23

 

 ב' אב          25
 

 דמויות

 ד' אב          27 ג' אב           26
ללמוד עם 

ההורים את 
דבר התורה 

 של הרב.

 ו' אב           29 ה' אב          28

 דברים

 שבת חזון

 ז' אב           30

 
חשיבות 
 התפילה

 ט' אב            1 ח' אב          31
 צום

מתי יבוא 
 המשיח?

 י"א אב          3 י' אב             2
ללמוד עם 

ההורים את 
דבר התורה 

 של הרב.

 י"ב אב          4

 

 י"ג אב           5

 

 ואתחנן

 שבת נחמו

 ט"ו אב          7 י"ד אב           6

 מקומות בארץ

 י"ז אב           9 ט"ז אב          8
 

 מכתב לחברה

 י"ח אב        10
ללמוד עם 

ההורים את 
דבר התורה 

 של הרב.
 

 כ' אב          12 י"ט אב        11

 עקב

 כ"ב אב       14 כ"א אב       13
משהו מיוחד 

שעשיתי 
 בחופש

 כ"ד אב       16 כ"ג אב        15
 

חידון משפחתי 
 על ירושלים

 כ"ה אב       17
ללמוד עם 

ההורים את 
דבר התורה 

 של הרב.
 

 כ"ו אב        18
 

 כ"ז אב        19

 ראה

 ל' אב          22 כ"ט אב       21 כ"ח אב       20
מכתב תודה 
 לאבא ולאמא

 

 א' אלול       23

 

 ב' אלול       24
ללמוד עם 

ההורים את 
דבר התורה 

 של הרב.

 אלול ד'       26 ג' אלול        25

 שופטים

 ו' אלול        28 ה' אלול       27
 

ציפיות לקראת 
 השנה החדשה

 ח' אלול       30 ז' אלול        29
 

מפגשים עם 
 המחנכות

 ט' אלול       31
 

מפגשים עם 
 המחנכות

 י' אלול           1
פתיחת שנת 

 הלימודים
 תשע"ח

 י"א אלול       2

 כי תצא

 בס"ד

 לוח חופש תשע"ז
 בסימן "תורת חיים"
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 סימניה:
 

שי בה לספרים הדפיסי וגזרי את הסימניה, כתבי את שמך והשתמ
שתקראי במהלך החופש ושתמלאי בכרטיס הקריאה שנתנה לך 

 המורה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 קראי את הסיפור ועני על השאלות

 
 
 
 

 קמצא ובר קמצא



המקדש, ערך עשיר אחד מסיבה מפוארת לכל אוהביו. בין היתר, הוא -ספורות לפני חורבן ביתשנים 

הזמין ידיד קרוב בשם "קמצא". טעות מביכה של המשרת, שנשלח להזמין את כל המוזמנים באופן 

קמצא, אותו שנא העשיר בכל לבו, קיבל הזמנה אישית לבוא -אישי, גרמה לכך שאדם בשם בר

קמצא האמין כי העשיר מחפש הזדמנות להתפייס עמו. הוא קפץ על המציאה -ה. ברולהשתתף במסיב

והגיע אל המשתה ביום המיועד. העשיר ההמום הביט בו כלא מאמין. "אתה שונא שלי. לשם מה הגעת 

קמצא נבוך מפרץ השנאה של העשיר, חיפש דרך להשקיט -להפר את השמחה? צא והסתלק מכאן". בר

ק; אך אם כבר באתי לכאן, אל תגרש אותי. אשלם לך במיטב כספי עבור האוכל את זעמו: "הינך צוד

שאוכל והמשקה שאשתה". העשיר לא ויתר: "לא. צא מכאן בזה הרגע". בר קמצא: "אשלם לך חצי 

מהוצאות הסעודה כולה... רק אל תגרום לי בושות". העשיר: "אין על מה לדבר". בר קמצא )בתחנונים(: 

-קמצא בידו, וגירש אותו בבוז. בר-ל הסעודה"! העשיר )בזעם מתפרץ( אחז את בר"אשלם לך עבור כ

קמצא יצא פגוע עד עמקי נשמתו. פגעה בו במיוחד העובדה כי במשתה ישבו כמה וכמה חכמים, ואיש 

לא מצא לנכון להגן על כבודו. אלך ואתנקם בהם, חשב לעצמו. אמר ועשה: הוא יצא אל הקיסר ברומא, 

קמצא, "הבה ונערוך ניסוי: שלח -י היהודים מרדו במלך. "אם אינך מאמין לי" הטעים ברשם הלשין כ

המקדש. אם הם יסרבו להקריב את הקורבן, תדע שהם מרדו בך". -עמי בהמה, כדי שיקריבו אותה בבית

קמצא הערמומי מיהר להטיל מום בבהמה. היה זה מום -המלך הסכים לערוך את הניסוי הפשוט, ובר

גבי המזבח. החכמים שנתקלו -מום על-פי חוקי ההלכה, לא ניתן להקריב בהמה בעלת-עלקל; אך 

בבהמה רצו לרצות את המלך. "הבה ונקריב את הבהמה" אמרו זה לזה. היה שם חכם אחד בשם רבי 

-מום על המזבח". "אם-זכריה בן אבקילס. "אם תעשו זאת, יחשבו כולם כי מותר להקריב בהמה בעלת

קמצא כדי שלא יוכל לשוב ולהלשין למלך". אך שוב מנע אותם רבי זכריה. "אם תעשו -בר כן, נהרוג את

קמצא וסיפר למלך על התוצאות, והשאר -זאת, יאמרו שמי שהטיל מום בקורבן יהרג". חזר בר

היסטוריה. אמר רבי יוחנן: "ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו, ושרפה את היכלנו 

 נו מארצנו".והגלית

 

 

  שאלות:

 אם היית נקלעת לסיטואציה דומה, כיצד היית פועלת במקומו של העשיר? .1

מה ניתן ללמוד מהסיפור על היחסים שבין אדם לחברו? על מה ומי  .2

 משפיעים המעשים שלנו?

 כתבי על מקרה בו נקלעת לבעיה עם חברה וכיצד פתרת אותה? .3

 

 

 

  



 

 

 קראי את הסיפור ועני על השאלות:
 
 

 )מסיפורי ר' שלמה קרליבך( החזן העיוור

באיזה מקום יש בית כנסת , ושם מתפללים ממש עם כל הלב, עם כל הנשמה. במיוחד שיש שם הרבה 

 ילדים קטנים, והם שרים ממש כמו מלאכי השרת.

 , אין לו שום דבר.לם לא שמעתי דבר כזה. אין לו קולמעו -פעם באתי לשם בשבת בבוקר. לצערי, החזן

טוב, אז אני סולח לו. אבל המילים, הוא אפילו לא אומר את המילים טוב. הוא  -לא זוכר את המנגינות

 אומר: "שוכן, מרום,קדוש, לישרים , תהילה, תתהלל, ובמקהלות, משיחך...".

 ממש לא רציתי להתפלל איתו.

ות שקלים לבית הייתי בטוח שהוא אדם עם הרבה כסף, יש לו אירוע או משהו, והוא נותן כמה מא

 הכנסת והם מרשים לו להתפלל... איזה גועל נפש.

עמדתי לי בפינה והתפללתי לעצמי. אבל מה אפשר לעשות, כשמוציאים את הספר תורה, מוכרחים, 

 מוכרחים, מי לא רוצה לנשק את הספר תורה?

מעלה, ואני אז טוב, אני ניגש לארון הקודש לנשק את התורה, וארון הקודש שם יש לו מדרגות עד ל

רואה ששני יהודים מחזיקים בחזן. ואני שואל אותם: "הוא לא יכול ללכת? ", והם אומרים: "לא, אתה 

 לא מכיר אותו? הוא החזן העיוור..."

הוא היה חזן ראשי בלעמברג, והיה לו קול ממש כמו ללויים בבית המקדש, והיה באושוויץ ארבע שנים, 

ין לו קול , וגם שכח את המילים של התפילה... והיום ביקשו ממנו ומרוב מכות אין לו עוד עיניים, א

 שיעבור עוד פעם לפני התיבה.

 אתם מבינים? איזה תפילות, איזה תפילות...

אם פעם אחת ביום הכיפורים, או דקה אחת, אזכה להתפלל כמו שהוא התפלל אז בשבת בבוקר ... 

יך שהוא ראה את הכול, ועכשיו הוא שבור, לא הוא זכר את כל התפילות בלעמברג, כשהיה לו קול, א

 נשאר רק שברי שדברים. אם יש אדם אחד עם לב נשבר, זהו החזן העיוור.

איך זה לא הרגשתי? איך לא הרגשתי את עומק התפילות שלו? ממש לא רציתי לחיות. חשבתי איך אני 

 .חיצוני, אין לי שום פנימיות. עמדתי ככה ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי

בינתיים החזן התקרב עם שני היהודים ששומרים עליו, וכל אחד מהמתפללים מנשק את התורה. 

 כשהוא עבר על ידי, במקום לנשק את ספר התורה נישקתי את ידיו הקדושות."

 

 

 שאלות:

 אם היית נקלע לסיטואציה דומה, כיצד היית פועל במקומו של המתפלל? .1

 החזן וכלפי המתפלל. תאר מה הרגשת כשקראת את הסיפור. כלפי .2

 מה ניתן ללמוד מהסיפור? .3
 

  



 
 

 : גימטריה1חידה מספר 

6 1 5 2 400     1 400    5    1 30 6 100 10 20    2 20 30    30 2 2 20 

6 2 20 30    50 80 300 20 

  



 דמויות: -"והיו עיניך רואות את מוריך"

 מרים הנביאה         משה רבינו                                       

 רועי קליין                                                יהושע בן נון

 עמנואל מורנו                                            הרבנית קפאח

 רבי עקיבא                                                הרב שלמה גורן

 חנה סנש                             הרב מרדכי אליהו          

בחרי אחת מן הדמויות המופיעות ברשימה לעיל, למדי את סיפורה 

 -וכתבי לה מכתב

 

 

 

 

  

 בס"ד

 תאריך:_____________________

 

 לכבוד:_________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 בברכה,_____________________



 -מקומות בארץ

 מצדה                               עכו

 הכנרת                            אגמון החולה

 אילת                               קיסריה

 הגליל                    ים המלח    

 

 בחרי אחד מן האתרים שברשימה, למדי עליו וכתבי קטע מידע קצר.

  

 בס"ד

 תאריך:___________________

 האתר הנבחר:_________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 



 )התשובה בתוך הסיפור( מתי יבוא המשיח???

 

ארבעת הכוסות אותם שותים בליל הסדר אנו מוזגים כוס נוספת ומניחים אותה מלבד 

במרכז השולחן. לכוס זו קוראים "כוס של אליהו", והיא מיועדת לאליהו הנביא אשר על 

 .פי המסורת היהודית מגיע לבקר בכל בית יהודי בליל הסדר

עם אליהו בשל  בהיסטוריה היהודית מצויים סיפורים רבים על אנשים שזכו להיפגש

 :מעשיהם הטובים. מפגש שכזה מתואר בתלמוד

רבי יהושע בן לוי, אמורא ארץ ישראלי שהשתייך לדור הראשון של מחברי התלמוד, פגש 

 .פעם את אליהו הנביא בפתח מערת רבי שמעון בר יוחאי

אמור לי, בבקשה ממך" פנה האמורא אל אליהו. "מתי יבוא משיח בן דוד ויביא עמו את "

 ?"גאולה המיוחלתה

 .גש לשאול אותו בעצמך" השיב לו אליהו הנביא"

 ?"היכן אוכל לפגוש אותו" -

הוא יושב בפתח העיר, במקום בו יושבים הפצועים והחולים. גם הוא סובל מחלאים " -

 ."ונגעים כמו שנאמר עליו בפסוק: "והוא מחולל מפשעינו... חוליינו הוא נשא

לזהותו: כל שאר החולים מסירים את כל תחבושותיהם, אתן לך סימן כיצד תוכל "

מקנחים את פצעיהם ולאחר מכן שבים וחובשים אותם. אך המשיח מסיר רק תחבושת 

אחת בכל פעם. כך, כשתגיע ההוראה מלמעלה לצאת ולגאול את עם ישראל לא יהיה עליו 

 ."להתמהמה ולו רגע מיותר אחד

לעקוב אחרי הפצועים החובשים את רבי יהושע בן לוי מיהר לשער העיר כדי 

 :תחבושותיהם. חיש מהר הוא גילה את המלך המשיח ומיהר לשאלו

 ?מתי יבוא אדוני –אימתי קאתי מר" "

 .היום" השיב המשיח ללא היסוס"

שש ושמח שב רבי יהושע בן לוי לביתו. הלא היום יבוא המשיח ועמו הגאולה המיוחלת! 

ולא נראה כל זכר למשיח, מיהר רבי יהושע לאליהו  אך כשהלילה פרש את כנפיו על הארץ

 !"הנביא בתלונה: "המשיח שיקר לי! הוא אמר שיבוא היום, ולא הגיע

לא הבנת את כוונת המשיח" הסביר לו אליהו בניחותא. "המשיח ציטט לך את לשון "

 :הכתוב

 1."אם בקולו תשמעו –היום "

 

 

 ?"למה בעצם התכוון המשיח כשאמר  שיבוא "היום 

 ?חשבי, מה את יכולה לעשות על מנת שהמשיח יבוא כבר היום 

 חשיבות התפילה:

 חשבי, מה חשיבותה של התפילה בשבילך?

 מתי את מרגישה צורך להתפלל?

 באיזה אופן תתרמי אם תתפללי בכל בוקר במהלך החופשה?
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 שלמה לכל חולי עמך ישראל" ובתוכם:"ושלח רפואה 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 



 מכתב לחברה:

את מוזמנת לכתוב מכתב לחברה שאליה את מתגעגעת. תוכלי להדפיס את 

הבאה שתפגשו. המכתב ולתת לה אותו בפעם  

במכתב את יכולה לספר לה על החוויות מהחופש, להזכיר דברים מהנים שעשיתן 

 יחד ועוד.

 

 

 

  

 בס"ד

 ל______________ חברתי היקרה!

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 ממני, _________



 משהו מיוחד שעשיתי החופש:
 

 כתבי על חוויה מיוחדת שהייתה לך במהלך החופשה.

 ?מהי החוויה 

 ?היכן התרחשה החוויה 

  ?יחד עם מי חווית אותה 

 ?מדוע בחרת דווקא בחוויה זו 

בסיום החופש, כשתחזרי לכיתה, את יכולה להביא יחד איתך את מה 

 שכתבת ולהקריא בפני הכיתה.

 

  



 מכתב תודה לאבא ואמא:

לקראת סיום החופש, זה הזמן להכיר תודה להורים על כל הטוב שהם עושים 

על ידי כתיבת  איתך. ואיך אפשר להראות להם שאת מכירה ושמה לב לכל הטוב?

 מכתב תודה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ציפיות לקראת השנה החדשה:

, בעוד כמה ימים ממש, מתחילה לה שנה חדשה  

 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 מי תהיה המורה שלך?_______________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 פרשת בלק -פרשת השבוע 
 

מהעובדה שעם ישראל יצא ממצרים ועומד להיכנס בלק מלך מואב נלחץ מאוד 

 .לארץ ישראל, והוא חושש שעם ישראל יכנסו דרך ארצו ויעשו איתו מלחמה

בלק מלך מואב שולח שליחים לבלעם בן בעור נביא הגויים לקלל את ישראל, 

 .לו כח מיוחד לקלל וקללותיו היו מתקיימות כיון שהיה

ים, ובכל פעם היה מבקש מהם מלך מואב שלח שליחים לבלעם כמה פעמ

 .לישון אצלו בביתו, כי ה' היה נגלה אליו ומדבר איתו רק בחלום

 

בפעם הראשונה, הקב"ה אומר לבלעם במפורש: "לא תלך עמהם, לא תאור 

את העם כי ברוך הוא" . למחרת בבוקר בלעם לא מספר לשליחים של בלק את 

ישראל, ואמר להם האמת שהקב"ה אוסר עליו ללכת איתם כדי לקלל את 

עם שרים פשוטים. ואז בלק שולח שרים יותר  שהקב"ה לא מרשה לו ללכת

חשובים ונכבדים, וגם הם ישנים אצל בלעם ממתינים לשמוע מה יאמר ה' 

 .לבלעם בחלום הלילה

 

הקב"ה אומר לבלעם: "אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את 

 "אדבר אליך אותו תעשה הדבר אשר

שאלת שאלה: מדוע הקב"ה לא הסכים בתחילה לתת לבלעם ללכת עם שרי ונ

 !?מואב ובפעם השניה הסכים, וכי הקב"ה חלילה שינה את דעתו

מוליכין אותו", כלומר, אם אדם  -אומר הרמב"ן: "בדרך שאדם רוצה ללכת בה 

בוחר ללכת בדרך לא טובה, ומשמים נותנים לו רמזים שדרך זאת מסוכנת ולא 

והוא בכל זאת מתעקש ללכת בדרך הזאת, בסופו של דבר הקב"ה טובה, 

 .מאפשר לו ללכת בדרך שבחר ללכת בה, אבל הסוף כמובן לא טוב

 
 

: האם קרה לכם פעם שרציתם להשיג דבר מסוים, וקיבלתם נקודה למחשבה

מסרים מההורים או מחברות שזה לא טוב, או לא מתאים, והתעקשתם ללכת 

ההרגשה? האם ההתעקשות היתה נכונה ומשתלמת נגד כולם, איך היתה 

 ?לבסוף

 
 

 שבת שלום ומבורך! 
 

 יצחק עמיאור 
 רב בית הספר

 

  



 בס"ד

 פרשת פנחס –פרשת השבוע 
 

הקב"ה מבקש ממשה לעלות אל הר העברים ולראות משם את ארץ ישראל, 

ואחר כך יצטרך להיפרד מעם ישראל. משה מבקש למנות מנהיג אחר במקומו 

להנהיג את עם ישראל בחוכמה וללכת     לפי רוחו ודעתו של כל אחד שידע 

 ואחד, ויהיה לו סבלנות ואורך רוח להכיל ולשמוע כל אחד מעם ישראל.

ילו בשעה אומרים חז"ל: לומדים מכאן כמה גדולה מעלתן של צדיקים, אפ

שהגיעה השעה שצריך להיפטר מן העולם אינו חושב ב"ה מגלה למשה שהק

הקב"ה מבקש ממשה למנות את א דואג לצרכיו של עם ישראל. עצמו, אל על

יהושע בן נון )תלמידו של משה( למנהיג, ולסמוך את ידו עליו, ולתת מהודו 

 ומחוכמתו עליו.

 

שה את משה נצטווה לסמוך את ידו אחת , אך הוא סמך את שתי ידיו עליו, וע

 .יפה ומלאו מחוכמתו בעיןיהושע ככלי מלא וגדוש 

 

 נשאלת שאלה: מדוע זכה יהושע בן נון להנהיג את עם ישראל אחרי משה?

כתוב במדרש: שמשה רבינו היה בטוח שאחד מבניו ינהיג את עם ישראל 

יאכל פריה", יהושע בן נון שהיה  –במקומו, אך הקב"ה אמר לו:  "נוצר תאנה 

 להחליף אותך.ד ממך את כל התורה הוא הכי ראוי צמוד אליך ולמ

עוד כתוב במדרש: שיהושע היה מסדר את הספסלים בבית המדרש, ופורס את 

 רבינו.המחצלאות )שטיחים( והיה מכין את המקום לשמוע תורה מפי משה 

 למדנו מכאן על כמה תכונות טובות הראויות להיות למנהיג בעם ישראל:

 מנהיג נבחר לפי זכויותיו ומעשיו ולא לפי קשר משפחתי. .א

 מנהיג צריך להיות עסוק בצרכי העם ולא בצרכי עצמו. .ב

מנהיג צריך להכיר את נפש העם, את החסרונות והיתרונות ולנהל אותם ג. 

 וכמה.בח

 

אלו תכונות טובות ישנם בהנהגה שלנו כיום במדינת  נקודה למחשבה:

למנהיגים שלנו? והאם מישהי מכן רואה עצמה לדעתכן חסר  ישראל, ומה

 בדור הבא?כמנהיגה 

 

 שבת שלום ומבורך! 
 

 יצחק עמיאור
 רב בית הספר

  



 בס"ד

 מסעי"-"מטות –פרשת השבוע 

 
בפרשת "מטות" התורה מלמדת אותנו להיות זהירים בדיבור שלנו, וכך נאמר: 

כלומר, אדם חל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה". לה'... לא י "איש כי ידור נדר

המקבל על עצמו לעשות דבר מסוים בלשון נדר או שבועה, זה מחייב אותו 

לקיים את   אשר הוציא מפיו, ולא יכול לזלזל ולומר  "אני רק הוצאתי מילים 

וזה מלמד אותנו על כח הדיבור ועל העוצמה הטמונה במילים, כי זה מן הפה". 

ם בעלי פטימעלתו של האדם היכולת לתקשר ולהוציא מילים מהפה, לחבר מש

ויהי  –קים יהי אור"ויאמר אלו – העולם כידוע נברא בדיבורמשמעות ותוכן. 

וגם האדם שנברא בצלם אלוקים הקב"ה נתן בו את הכח לברוא עולמות  אור",

לא באמצעות הדיבור, אך באותה מידה אם האדם ישתמש בכח הדיבור בצורה 

  נכונה יכול גם להחריב עולמות.

 

אדם יכול באמצעות מילים חיוביות של עידוד  חיים או מוות ביד הלשון",חז"ל: 

עצבות. הייאוש ון הוחיזוק להעניק חיים ותקווה לאדם חולה ולהוציא אותו מ

בריא ולעשותו  שלילי יכול לפגוע ולהזיק לאדםוחלילה ההיפך, באמצעות דיבור 

יש הרבה סיפורים על ילדים שהיה קשה להם בלימודים ובחברה, ע ועצוב. פגו

ומילה אחת טובה שינתה את חייהם לטובה, גרמה להם להאמין בעצמם 

 ולהתחזק ללכת בדרך הטובה., ולעמוד בכל האתגרים בהצלחה.

 

אדם צריך להיזהר מהדיבורים שמוציא מפיו יותר מהאוכל  החפץ חיים אמר:

הוא פגע  –שמכניס לפיו, כי אם אדם טעה והכניס לפיו חלילה אוכל לא כשר 

פוגעניות  ומזיקות הוא פגע באחרים רק בעצמו, אך אם אדם הוציא מפיו מילים 

 יכול להזיק ופגוע בכמה אנשים. מילה אחתבובדיבור אחד או 

 

כל תלמידה תכין בנק של מילים טובות וחיוביות ולבחור  נקודה למחשבה:

את האירועים המתאימים שאפשר להשתמש בהם, כך נחזק את המודעות 

 רק למטרות טובות.אך וש בכח הדיבור שלנו להשתמ

 
 

 שבת שלום ומבורך! 
 

 יצחק עמיאור
 רב בית הספר

 


