
"נצור לשונך מרע"
בעקבות הספר "נוצות ברוח" 

ר ִמְרָמה" מזכיר לנו את  ֵבּ ָפֶתיָך ִמַדּ הפסוק מספר תהילים "ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוְשׂ

כוחן של המילים להשפיע על המציאות ועל אנשים הקרובים לנו, ומדגיש 

שהחיים טובים יותר כששומרים על הלשון. הפסוק מסתיים בהמלצה חיובית: 

לֹום ְוָרְדֵפהּו". "סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב, ַּבֵקׁש ָשׁ
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הכנת נוצות מגנטים עם מילים טובות לדלת 

כל אחד בוחר נייר צבעוני. גוזרים צורת נוצה מהנייר 

וכותבים עליה מילה טובה או מחמאה. 

מדביקים  חוט ברזל במרכז הנוצה, בחלק האחורי של 

הדף. מהדקים את הנייר משני צידי החוט עד שנוצרת 

שדרה מרכזית לנוצה. גוזרים פסים דקיקים משני צדי 

חוט הברזל והנה נוצה. על החלק האחורי מדביקים 

מגנט וכעת אפשר להצמיד את הנוצה על דלת הבית, 

כדי להוסיף טוב לכל מי שנכנס או יוצא. 

פתיחה <    ציפית כרית מלאה בקרעים קטנים 4 < יצירה

של עיתונים ישנים, ביניהם גם פתקים מצוירים 

שעליהם כתובות מילים טובות כמו: "אהבה", 

"שמחה", "חיבוק", כל הכבוד!"

יצירה <  

  ניירות צבעוניים    חוטי ברזל 

  גליל מגנט עם דבק דו-צדדי  

  טושים    מספריים

ציוד

מפגשי סיפור ויצירה למשפחות בעקבות ספרי ספריית פיג'מה

המדריך מספר את המעשייה החסידית. כשהוא מגיע 

למקום בו הרב מורה לאישה לפזר את הנוצות בכיכר, 

הוא עולה על כיסא, לוקח את הציפית המלאה בגזרי 

עיתונים, פותח אותה ומפזר את קרעי העיתונים בחדר.  

הוא מבקש מהמשתתפים לאסוף את הקרעים ולהחזיר 

אותם לתוך הציפית. הוא מבקש מהם גם לנסות ולמצוא 

בין קרעי העיתון את הפתקים הטובים. כמובן שהמשימה 

לא פשוטה וקשה להחזיר את כל הקרעים הקטנים 

לציפית. ובנוסף - גם מילים טובות הלכו לאיבוד...

המדריך ממשיך בקריאת הסיפור.

2 < שעת סיפור
המעשייה מדגימה כיצד המילים שיוצאות מן הפה 

מתפזרות כמו נוצות ברוח. קשה "לתפוס" אותן ולדעת 

לאן יגיעו, ומי ישמע אותן. אפשר לשוחח עם המשתתפים 

על כוחן של מילים ולהזכיר שלא תמיד ניתן לקחת 

חזרה משהו שכבר נאמר, אבל אפשר למלא את העולם 

במילים שעושות לנו טוב בלב.

3 < דיון

יושבים במעגל ומשחקים "טלפון שבור": המדריך לוחש 

מילה למי שיושב לידו, המשתתפים מעבירים את המילה 

בלחש מאחד לשני. אחרון המשתתפים כותב את המילה 

1 < פתיחה
שהגיעה אליו על דף. המילים שהמדריך יעביר הן מילות 

הפסוק: "נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה". האם 

השתבשו המילים בדרך?

צילום 
היצירה 
בעמוד 

הבא
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מפגשי סיפור ויצירה למשפחות בעקבות ספרי ספריית פיג'מה

נוצות מגנטים עם מילים טובות
עבודת הורים וילדים בעקבות הספר "נוצות ברוח"


