
 עין טובה ולימוד זכות

 מדריך למורה

 הדרכה תורנית 

 טבלה מארגנת לשכבה הצעירה 

 טבלה מארגנת לשכבה הבוגרת 

 סדנא למורים, בלי עין הרע 

 

 שיעורים לשכבה הצעירה

 טוב עין הוא יבורך - מניחים יסודות 1שיעור 

 2שיעור 

הקדמה, האני שבראי והתחביבים , מעגל ראשון שונות כתה א'
  שלי

 מעגל ראשון הקדמה, והפרח הזה הוא אני שונות כתה ב'

 , מעגל ראשון הקדמה, לכל אחד ניגון מיוחדשונות כתה ג'

  י לכף זכות לא רק אני מבסוט, כשדנים אותבפתח 3שיעור 

 , ברוכים הבאים לבית הספר של אברהם אבינו מעשה אבות 4שיעור 

 5שיעור 
 

 , חנוכה הקדמה, מה להחליט זאת השאלהשונות כתה א'

  לגלות את השונותחנוכה הקדמה,  ,שונות כתה ב'

 , חנוכה הקדמה, חגיגה של מנהגיםשונות כתה ג'

 , קשה כשאול קנאהמתבוננים ובונים 6שיעור 

 7שיעור 

, כיתה א' מעגל ראשון הקדמה, את הכוח ניהול קונפליקטים
 לטוב שומרים ומתאפקים

, כיתה ב' מעגל ראשון הקדמה, את הכוח ניהול קונפליקטים
 לטוב שומרים ומנהלים קונפליקט באחריות

, כיתה ג' מעגל ראשון הקדמה, את הכוח ניהול קונפליקטים
 לטוב שומרים ולא מציקים

 , תנו כף לזכותמתבוננים ובונים 8שיעור 

 , כשעין טובה פוגשת במתבוננים ובונים 9שיעור 

 10שיעור 

שני הקדמה, יש התנגשות , כיתה א' מעגל ניהול קונפליקטים
  יש פתרונות

, כיתה ב' מעגל שני הקדמה, בידנו ניהול קונפליקטים
 המפתחות לנהל התנגשות

, כיתה ג' מעגל שני הקדמה, אמירות ושפת ניהול קונפליקטים
 גוף מכבדות   

 , מלווה מלכה שיעור סיכום  11שיעור 
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 שיעורים לשכבה הבוגרת

 , השופט בעין טובה מרבה שלום ואחווה מניחים יסודות 1שיעור 

 2שיעור 

 , אנשים שונים דעות שונותכתה ד' מעגל ראשון הקדמה

 תכשרונו, מתנות מגוונות ושמן כתה ה' מעגל ראשון הקדמה

 מעגל ראשון הקדמה, עניין של מסורת ,שונות כתה ו'

 בפתח שני צדדים למטבע  3שיעור 

 , סנגורן של ישראלמעשה אבות 4שיעור 

 5שיעור 
 

 חנוכה הקדמה, להיות אני בגבולות המסגרת שונות כתה ד'

  , יום בן גוריון הקדמה, מנהיגים צעיריםשונות כתה ה'

 , אורות רבים את החושך מגרשיםכתה ו' , חנוכה הקדמה

 , אוהבים ומלמדים זכות מתבוננים ובונים 6שיעור 

 7שיעור 

כיתה ד' מעגל ראשון הקדמה, את הכוח  ניהול קונפליקטים
 לטוב שומרים ומתחשבים בצרכי הפרט והכלל

, כיתה ה' מעגל ראשון הקדמה, את הכוח םקונפליקטיניהול 
 לטוב שומרים ולא פוגעים ברכוש

כיתה ו' מעגל ראשון הקדמה, את הכוח  ,םקונפליקטיניהול 
 לטוב שומרים ובוחנים בעיה באופן מקדם

 , לדון את עצמי לכף זכותמתבוננים ובונים  8שיעור 

 , אל תדון את חברך עד שתכנס לנעליומתבוננים ובונים 9שיעור 

 10שיעור 
ו' מעגל שני הקדמה, מנהלים את -, כיתות ד'ניהול קונפליקטים

 הקונפליקט בהצלחה

 
 11שיעור 

 
 זה שלי אך לא רק בשבילי ,מתבוננים ובונים

 , מלווה מלכהשיעור סיכום  12שיעור 
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