
 

 מצובה  ממועדוניות:           אור קרן ינאי   :תמחברהשם 

 לשון הרע לא מדבר אלי

 הילדים יבינו מה המשמעות של המשפט "לשון הרע לא מדבר אלי" ואיך ליישם זאת ביום יום. מטרת הפעילות:

 .ו-כיתות ה אוכלוסיית יעד:

 .חצי שעהמשך זמן הפעילות: 

 .דרחמיקום: 

 ., משפטים מוכנים מהשיר כהברקות)נספח( "שירת הסטיקר"רמקול, מילות השיר עזרים: 

 מהלך הפעילות:

 ?"לשון הרע לא מדבר אליי" משמעות המשפטלדעתכם מה  -: דיוןפתיחה

יָך ָרִכיל ֵתֵלְך ֹלא" "ז"ט פסוק, ט"י פרק, ויקרא בספר בתורה הוא הרע לשון איסור קורהמקור: מ ַעמֶּ  ".בְּ

 .איזה סוגים והתבטאויות יש ללשון הרע? )שיימינג, רכילות, שמועות, סודות מאחורי הגב(

 .ונחלק לילדים את המילים לשיר "שירת הסטיקר"נשמיע את  :גוף

 פזר את ההברקות עם המשפטים המשמעותיים יותר במעגל.תוך כדי נ

 -נוסף דיון 

 ?למה השיר מתקשר לפעילות של לשון הרע 

 הכותבים רצו להעביר איזה מסר? 

  ומסביר אותו.מתוך השיר כל ילד בוחר משפט 

 

 סביבנו? ללא לשון הרע? מה לעשות במקרה שלשון הרע נמצאנדבר על איך פועלים בחיים סיכום פעילות: 

 אומרים עליו דברים טובים שמחזקים אותו ומהווים מראת נגד ללשון הרע.עוברים ילד ילד במעגל ו -סבב חיזוקים

 

 

 

 

 



 

 

 שירת הסטיקר -ספחנ

  הדג נחש ואהובה עוזרי

 דוד גרוסמן: מילים

 שלומי אלוןו יאיא כהן אהרונוב, דודוש קלמס, משה אסרף, אמיר בן עמי, גיא מר, שאנן סטריט: לחן

 

 

  דור שלם דורש שלום

  תנו לצה"ל לנצח

  עם חזק עושה שלום

  תנו לצה"ל לכסח

  אין שלום עם ערבים

  אל תתנו להם רובים

  קרבי זה הכי אחי

  לכולם, פטור לכולם גיוס

  אין שום ייאוש בעולם

  יש"ע זה כאן

  נ נח נחמן מאומן

 No Fear משיח בעיר  

  אין ערבים אין פיגועים

  בג"ץ מסכן יהודים

  העם עם הגולן

  העם עם הטרנספר

  טסט בירכא

  חבר, אתה חסר

  הקדוש ברוך הוא אנחנו בוחרים בך

  בחירה ישירה זה רע

  הקדוש ברוך הוא אנחנו קנאים לך

 . ימותו הקנאים

 

  כמה רוע אפשר לבלוע

  רחם, אבא תרחםאבא ת

  קוראים לי נחמן ואני מגמגם

  כמה רוע אפשר לבלוע

  אבא תרחם, אבא תרחם

  ברוך השם אני נושם

 ... ולכן

 

  הלכה המדינה -מדינת הלכה 

  מי שנולד הרוויח

  יחי המלך המשיח

  יש לי בטחון בשלום של שרון

  חברון מאז ולתמיד
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https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1928&lang=1


 

 

  ומי שלא נולד הפסיד

  חברון אבות

  פרשלום טרנס

  כהנא צדק

CNN  משקר  

  צריך מנהיג חזק

  סחתין על השלום, תודה על הבטחון

  אין לנו ילדים למלחמות מיותרות

  השמאל עוזר לערבים

  ביבי טוב ליהודים

  פושעי אוסלו לדין

  אנחנו כאן הם שם

  אחים לא מפקירים

  עקירת ישובים מפלגת את העם

  מוות לבוגדים

  תנו לחיות לחיות

  מוות לערכים

 

 ... כמה רוע אפשר

 

  לחסל, להרוג, לגרש, להגלות

 NO FEAR , להדביר, להסגיר, עונש מוות

  להשמיד, להכחיד, למגר, לבער

 רהכל בגללך, חב

 

  

 


