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מדריך יקר!

מבנה הפעילות:
 .1מזקנים אתבונן  -שיח משותף
" .2ספרי לי איזו מעשיה"-סיפור ודיון
 .3אני והסבתא ישבנו בצוותא-"...משחק בצוותא
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מזקנים אתבונן  -שיח משותף

במפגש הפעם נעסוק בנושא" :שפה ודיבור"
שאלות לדיון:
 .1האםיש ערך לשפה ברורה ודבורה? (תשובה אפשרית :השפה היא הבסיס לקשר בין בני אדם .כאשר
השפה",הקודים" אינם ברורים נוצרים נתקים וחוסר הבנה)
 .2מה קורה בשעה שישנם דברים שאינם ברורים? (תשובה אפשרית :נוצרת חוסר הבנה ,נעשות טעויות )...
 .3מזה "קצר בתקשורת"? (תשובה אפשרית  :חוסר הבנה בין בני אדם .אדם אחד אמר כך....ואילו האדם
השני הבין אחרת)....
 .4הביאו דוגמאות לקצרים הנובעים מחוסר הבנה של השפה הברורה( .תשובה אפשרית :דוגמא מהתנ"ך
הוא "מגדל בבל " ,ה' ערבב ובלבל את שפת בני האדם והם לא הבינו האחד את השני .אדם אחד ביקש
פטיש והשני הביא לו מעדר ומרב כעס הטיל זה את הפטיש בראשו של האחר)...
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"ספרי לי איזו מעשיה-"...סיפור ודיון

למדריך:
קראו את הסיפור הבא ולימדו ממנו מוסר השכל:
מּברדיטשֹוב באכסניית דרכים ,שבה התארחו גם סוחרים רבים שנסעו ליריד.
פעם אחת ישן רבי לוי יצחק ֶ
מוקדם בבוקר התעוררו הסוחרים כדי להתפלל ,אך מכיוון שלא היה שם אלא זוג יחיד של תפילין ,הניח
כל אחד את התפילין בחופזה רבה ,התפלל במהירות והעביר את התפילין לחברו .כשסיימו להתפלל,
קרא הרבי לשני סוחרים צעירים" :סלחו לי ,בואו הנה ,אני רוצה לשאול אתכם משהו".
ה-מה ,וָ ר-וָ ר-וָ ר".
ה-מ ַ
"מ ַ
לאחר שקרבו אליו השניים ,פתח הרב את פיו ואמרַ :
חשבו הצעירים כי האיש השתגע ולא הבינו מה רצונו.
ה-מה ,וָ ר-וָ ר-וָ ר" ועוד צלילים וקולות משונים.
ה-מ ַ
"מ ַ
ואילו הוא אמר להם שובַ :
אז פנה אליהם והסביר" :אינכם מבינים את דבריי? הרי בשפה זו התפללתם לפני בורא עולם!"
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ה-מה ,וָ ה-וָ ה '.אם
השיבו לו הצעירים" :ודאי יודע אתה כי תינוק המונח בעריסתו מוציא מפיו הברות ָ'מ ָ
ייגשו אליו כל החכמים והנבונים שבעולם ,איש מהם לא ידע מה רצונו ,אבל כאשר ייגשו אליו אביו ואמו,
מיד יבינו שמבקש הוא מים או חלב .כך בדיוק אנו .בנים אנחנו לאלוקים ,והוא אבינו .גם אם נמלמל את
בקשותינו כתינוק – יבין אותנו".
כששמע זאת הרבי מברדיטשוב רקד מרוב שמחה.
בימים הנוראים ,בשעה שהתפלל ולימד זכות על עם ישראל לפני הבורא ,הזכיר לפניו את תשובתם
של הסוחרים.
מוסר השכל :חשוב שמי ששומע יבין .יש לדבר עם כל אחד בשפתו.
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"אני והסבתא ישבנו בצוותא-"...משחק בצוותא

משחק :תקשורת מדוייקת
חומרים דרושים:
ניירות וכלי כתיבה
מהלך המשחק:
משתתף א' מצייר איור לא מסובך מידי על גבי נייר מבלי שמשתתף ב רואה את האיור.
משתתף ב' מקבל נייר ריק ועליו הוא צריך לצייר את האיור שצייר משתתף א' על פי הוראות
ברורות שיקבל ממשתתף א'.
בסיום משווים בין האיור המקורי והאיור שאייר משתתף ב'

