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בלי עין הרע
סדנת פתיחה למורים
הרציונאל
"דע ,כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות .ואפילו מי שהוא רשע גמור ,צריך לחפש ולמצוא בו איזה
מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע .ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות ,על ידי זה
מעלה אותו באמת לכף זכות ,ויוכל להשיבו בתשובה ...כן צריך האדם למצוא גם בעצמו" )ליקוטי
מוהר"ן תורה רפ"ב(.
"מחקרים מראים ,שהישגיהם של תלמידים של מורים אשר מצפים מתלמידיהם לקבל ציונים
טובים )כיוון שאמרו להם שמדובר בתלמידים מצוינים( גבוהים במיוחד .מורים המסתכלים ב"עין
טובה" על תלמידיהם  -מוציאים מהם את המיטב .הדבר עובד גם בנישואים .הסתכלות בעין
טובה מוציאה את המיטב מבן/בת הזוג ושומרת על המיטב הזה" )מתוך אתר בית חב"ד(.
מי מאיתנו לא שמע שיעורים והשתלמויות על כוחה של מידת טוב העין .מי מאיתנו לא עבר יום
מלא וגדוש באירועים שכה היקשו עלינו לממש אותה )למרות כל מה שהבטחנו לעצמנו(.
בסדנא המוצעת ננסה להיזכר בעוצמתה של מידה זו .ננסה להבין כיצד ניתן לגייס מחדש כוחות
להיות ממשיכי דרכו של אברהם בחינוך הדור הבא למידה זו לא רק כלפי תלמידנו אלא גם )ואולי
קודם כל( כלפי עצמנו .ולבסוף ננסה לחשוב יחדיו איך אפשר לתרגל אותה ולהביאה לידי מימוש
בחיי בית הספר.
המטרות
•

המורים ַיבְ נוּ את המושג עין טובה.

•

המורים יחוו את כוחה של מידת העין הטובה.

•

המורים יתנסו במימושה של מידת העין הטובה כלפי עצמם וכלפי תלמידיהם.

מבנה השיעור
•

פתיחה :מידה טובה מרובה ממידת פורענות )מליאה(

•

שלב א' :קוראים בעין טובה )קבוצות  +מליאה(

•

שלב ב' :כל יהודי הוא יהלום )מליאה  +עבודה אישית(

•

שלב ג' :למה אנחנו כאלה לא משקות את הפרחים שלנו ,בעצם? )מליאה(

•

סיכום :בחזרה ליהלום שלנו )מליאה  +עבודה אישית(

ההכנות הנדרשות
•

יש לצלם ארבע פעמים את הסיפור )נספח  (1ואת דף משימות )נספח .(2

•

יש לצלם פעם אחת את הקטע מתוך הספר "הרבי מקרן הרחוב" )נספח .(3

•

יש לצלם את כרטיסי היהלום )נספח  (4כמספר המורים.
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•

יש לצלם פעם אחת את הקטע שעובד מתוך הספר "אבק לזהב" )נספח .(5

•

יש לצלם את הדף הראשון לפינת "ע"ט לעשות" )נספח  (6כמספר המורים.

מהלך השיעור
פתיחה :גדולה מידה טובה ממידת פורענות )מליאה(
•

נשאל :האם למישהו מהמורים ידועה כמה פסוקים מקדישה התורה לתיאור רשעותה של
סדום ,שעל-פי הגמרא במסכת שבת ארכה  52שנים?

•

נשמע מספר תשובות ונענה כי למרות שבמדרש ניתן למצוא הרחבה רבה בנושא – בתורה ישנו
פסוק אחד בלבד העוסק בכך ישירות" :וְ אַ ְנ ֵשׁי ְסדֹם ָרעִ ים וְ חַ טָּ ִאים לַה' ְמאֹד" )בראשית י"ג,
י"ג(.

•

נברר :האם יש מי שזוכר בכמה פסוקים מפרטת התורה את תפילתו של אברהם למען הצלת
סדום? נציין כי הנושא מתואר בעשרה פסוקים )בראשית י"ח ,כ"ג-ל"ב(.

•

נסכם:
 oאם נחשב את היחס בין יום תפילה אחד המתואר ב 10 -פסוקים ובין  52שנות רשע
החולפות תוך פסוק אחד נקבל יחס של כמעט  - 190,000דבר המחדד אל החשיבות
שהתורה רואה בהדגשת הטוב אל מול מיעוט העיסוק ברע.
 oכמובן שהתורה איננה מתעלמת ממציאות של רשעות ורוע אך היא תובעת מאיתנו
לשים לב ליחס של תשומת הלב וההשקעה שיש לתת לכל אחת מהמידות .דווקא
ריבוי העיסוק בטוב הוא אשר ייתן את הכוח להביא את העולם את תיקונו .דווקא
העצמת )ולא עצימת( העין הטובה היא זו שיש ביכולתה לתת גם לנו כמורים את
האנרגיה לקדם את תלמידנו.

שלב א' :קוראים בעין טובה )קבוצות  +מליאה(
•

נחלק את המורים לארבע קבוצות ולכל קבוצה ניתן סיפור )נספח  + (1דף משימות )נספח .(2

•

נקדיש זמן לקריאת הסיפורים ולמילוי המשימה ונתכנס למליאה לשמיעת הרעיונות של
הקבוצות.

שלב ב' :כל יהודי הוא יהלום )מליאה  +עבודה אישית(
•

נסביר למורים שאנו עומדים להקריא קטע מתוך הספר "הרבי מקרן הרחוב" המביא מסיפורו
של הרב שלמה קרליבך )נספח .(3

•

נספר ונאמר שלכל אחד מאיתנו יש מן הסתם תלמידים שאנו מאוד מתקשים להתבונן בהם
בעין טובה  -תלמידים שמצליחים להרגיז או לתסכל אותנו ,ילדים שאנו מאוד מתקשים
למצוא בהם נקודות טובות ,כאלו שלא הצלחנו לקדם אותם כפי שבאמת היינו רוצים ועוד.

•

נחלק למורים את כרטיסי היהלום )נספח  (4ונבקש מהם לכתוב בקצרה על תלמיד אחד שאנו
מתקשים להתמודד איתו )כמובן מבלי לכתוב פרטים מזהים(.
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שלב ג' :למה אנחנו כאלה לא משקות את הפרחים שלנו ,בעצם? )מליאה(
• נסביר שאנו עומדים להקריא קטע שעובד מתוך הספר "אבק לזהב" שכתב הרב ארז משה
דורון )נספח  .(5הספר עוסק בסוגיות חינוכיות מזווית ראיה יהודית-חסידית )בעיקר בהשראת
רבי נחמן מברסלב( ומשובצים בו קטעים שנכתבו על-ידי אמהות שהשתתפו בסדנאות של כותב
הספר .הקטע מספר על חברתה של הכותבת שחזרה נסערת מסדנא להורים לאחר שמנחה
הסדנא הסביר את חשיבות היחס החיובי לילדנו ,מה שגרם לחברה להרהורים בנושא.
•

נקריא ונסכם שבמהלך המפגש נסינו להתבונן ביחד במידת העין הטובה .ראינו שלמרות
התועלת המרובה הגלומה בה לחינוך ילדנו וקידומם הדבר לא תמיד פשוט ותלוי מאוד גם
ביכולת שלנו להתבונן על עצמנו בדרך זו.

• נסביר שבכדי "לתרגל" את העניין נפתח פינה בחדר מורים בשם "ע"ט )=עין טובה( לעשות"
ובה נציג רעיונות חינוכיים שניסינו ונוכחנו לדעת שיש בהם ברכה .ניתן להציג לדוגמא דברים
שסייעו לנו לקדם תלמיד מסוים או מהלך של שיעור ,ליצור קשר יותר טוב עם הורים או
להתמודד עם קשיים חברתיים ורגשיים.
•

נזמין כל מורה לכתוב דף ראשון לפינה )נספח .(6

סיכום :בחזרה ליהלום שלנו )מליאה+עבודה אישית(
• נזכיר למורים את היהלומים שהכנו בשלב הקודם ונציע להם להקדיש זמן כדי לנסות ולחשוב
האם המהלך שעברנו היום מסייע לבחון מחדש את העניין .נאפשר למורים הרוצים בכך גם
לספר על הקושי שבדבר ונזמין מורים אחרים להציע רעיונות שיאפשרו להתבונן במצב המורכב
באור חדש.
•

נקדיש זמן להכנת הפינה "ע"ט לעשות" ונזמין את הצוות לעיין בה.
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נספח  :1קוראים בעין טובה  -הסיפורים
פרשיית הסמיילי :מכתב פתוח למורה של בתי  /מאת יעל שושני ,מתוך אתר "אש התורה"
למורה שלום .לפני זמן מה כתבת לי הערה ביומן של בתי וביקשת ממני לחתום עליה .אני חתמתי
וליד החתימה ציירתי סמיילי ואת כעסת ולא הבנת.
באסיפת ההורים הזכרת לי שלפני זמן מה כתבת לי הערה לחתום עליה ביומן של בתי .נוסח
ההערה היה משהו מעין" :ביתך אינה לומדת".
אני חתמתי וליד החתימה ציירתי סמיילי ,ואת כעסת ולא הבנת.
"אף פעם אל תציירי לי סמיילים על מכתב כזה" ,ביקשת באותה ההזדמנות.
האמת ,שלא ממש זכרתי את האירוע .אבל כשאני חושבת על כך עכשיו ,יש לי דווקא המון סיבות
טובות לצייר סמיילי על ההערה לחתימת ההורים.
קודם כל ,זכיתי לחתום בשורת "חתימת ההורים".
זה אומר שברוך ה' אני נשואה ולבתי יש אבא ,לא לכל הילדים שאני מכירה יש אבא .לא לכל
האמהות יש בעל .ולא כל מי שיש לה בעל שמחה למצוא את עצמה איתו בשורה המשותפת להם
כהורים.
שנית ,המילים "בתך אינה לומדת" מעידות על כך שיש לי בת.
לא רק שזכיתי להיות אימא )דבר שנשים רבות מקוות ומייחלות לו( זכיתי להיות אימא לבת שלי.
ילדה מקסימה ברוך ה' .בריאה ,רוקדת ,הולכת ,צוחקת ,אוכלת ,שרה ,קוראת ,נושמת .ולא כל
אחד זוכה לזה.
כליצנית רפואית אני רואה ילדים בכל מיני מצבים ,שהוריהם היו ממש שמחים לקבל הערה כזו
ביומן .עכשיו .תיכף ומיד ,וגם בעוד שנה.
בשיעור שלך היא לא למדה .זה נכון .אבל היא מסוגלת וקיבלה ברוך ה' מנת משכל מתאימה ,כך
שאם היא תרצה היא תוכל ללמוד .לא כל ילד שרוצה יכול.
אולי פירשת את הסמיילי שלי בדרך שמביעה זלזול בהערתך .זו וודאי לא הייתה כוונתי .מן
הסתם ציירתי אותו סתם כך ,לעודד את עצמי ואת בתי ,להזכיר לשתינו שיש צחוק ויש שמחה גם
אחרי "חתימת ההורים".
כשאני נכנסת לרגע לנעליים שלה ,מדמיינת את עצמי כילדה שצריכה שאימא תחתום לה על הערה
לא קלה ,מוצאת בקרבה את האומץ להראות לאימא את היומן ,למרות שאימא בטח "תחפור" לה
למה היא לא לומדת ,נראה לי שיש משהו מאוד מרגיע באימא שחותמת לך ומציירת לך סמיילי.
אז מה את אומרת המורה,
את מרשה לי לצייר סמיילי על יד ההערה של הבת שלי?
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הכלים שאלוקים נותן לנו  /מאת אנונימי
איך אהבתי אותו ,את אבא שלי ,באותו יום שבת! רציתי לחבק ,או אפילו לנשק את האיש הפשוט
והטוב והחכם הזה על המתנה הנפלאה שהוא נתן לי.
כמה רציתי לעשות אותו מאושר! כמה רציתי להביא ,ולו רק פעם אחת ,איזה "כמעט טוב" אחד
במקום כל ה"מספיק בקושי" ,אבל לא יכולתי.
ביום שבת אחד ,כשרק אני ואבא שלי היינו בבית ,הייתי אז אולי בכיתה ה' או ו' ,החלטתי לדבר
איתו על זה .להגיד לו שאני נורא מצטער שאני לא גורם לו נחת כמו שאחותי גורמת לו.
הוא שמע את מה שאמרתי ,הסתכל עלי במבט האוהב שלו ובניגוד לאופי שלו ,שהוא אופי של
בנאדם שבקושי מוציא מילה מהפה שלו ,הוא נתן לי את ההרצאה הכי יפה ששמעתי בחיים שלי.
"גדי" ,הוא אומר לי" ,אבא לא אוהב את הילדים שלו בגלל שהם מביאים הביתה ציונים טובים.
אבא אוהב את הילדים שלו בגלל שאי אפשר אחרת .הם בדם שלו .הם הנשמה שלו .הוא מוכרח
לאהוב אותם .אפילו אם הם עושים דברים רעים ,בכל זאת הוא אוהב אותם .אבל אתה ,גדי –
אתה אף פעם לא עשית דבר רע".
אני מתחיל להגיד לו "אבל ,אבא "...הוא מפסיק אותי ואומר "ששש ...גדי .תקשיב! כשאלוקים
ברא את העולם הזה ,לצערנו או לשמחתנו ,הוא החליט לברוא עולם מעניין ,לא עולם מושלם.
בגלל זה הוא ברא אנשים עם כל מיני צורות ,כל מיני צבעים כל מיני כישרונות.
ולכל אחד הוא נתן כלים אחרים ,לזאת נתן יופי ,ולהוא נתן ידיים טובות ,לזה נתן כישרון
במוזיקה ,ולזו נתן כשרון במתמטיקה .אנחנו לא יודעים למה אלוקים עושה מה שהוא עושה.
אנחנו לא יכולים להאשים מישהו בגלל שאלוקים לא נתן לנו את הכלים האלה או האלה .אנחנו
יכולים להאשים רק אנשים שלא מנצלים את הכלים שאלוקים כן נתן להם.
לפעמים לוקח לנו קצת זמן בשביל לגלות את הכלים שאלוקים נתן לנו.
בגלל זה ,גדי ,אני אומר לך דבר אחד ומסביר לך דבר שני .הדבר שאני אומר לך הוא – אל תתלונן
על הכלים שאלוקים נתן לך .והדבר השני שאני מסביר לך זה שלפעמים לוקח לנו קצת זמן בשביל
לגלות את הכלים שאלוקים נתן לנו ,בגלל שהכלים שהוא נתן הם לפעמים מוסתרים .אז תהיה
סבלן ,גדי .תהיה סבלן כמו אבא .יום אחד גם אתה תגלה שיש לך כלים טובים".
איך אהבתי אותו ,את אבא שלי ,באותו יום שבת! רציתי לחבק ,או אפילו לנשק אותו ,אבל
התביישתי .ואל תשכחו שאת ההרצאה הזאת האבא שלי ,האיש הפשוט והטוב והחכם הזה ,נתן
לי אולי לפני  30שנה ,לפני שבמדינה הזאת ידעו הרבה על דברים כמו דיסלקציה ,או קשיי למידה,
או כל מיני מגבלות אחרות.
שנה או שנתיים לאחר השיחה הזאת מצאתי את הכלים שאלוקים נתן לי .ישבתי בשיעור אני-לא-
זוכר-איזה .המורה שלנו היה חולה ,אז הייתה לנו מורה מחליפה .היא מדברת על מה שהיא
מדברת ,ואני בעולם אחר .פתאום אני רואה את המורה המחליפה עומדת על ידי .לפני שאני
מספיק להגיד מילה  -היא סוחבת לי את הנייר שאני מקשקש עליו.
היא מסתכלת על הנייר ואומרת לי" :מה אתה עושה?" אני אומר לה" :סתם מקשקש" .היא
אומרת" :מה ציירת פה?" אני אומר לה" :סתם" .היא אומרת לי" :סתם מה?" אני אומר לה:
"סתם ציירתי אותך עומדת על-יד הלוח" .היא לקחה את הציור והכניסה אותו לתיק שלה.
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אחר-כך התברר שאבא של המורה המחליפה הזאת הוא צייר בעל שם עולמי ,והיא לקחה את
הציור והראתה לו .תוך כמה ימים )הצייר( בא לבית שלנו ,הסתכל על עוד ציורים שלי ומיד המליץ
שההורים שלי יעשו הכל בשביל לטפח את הכישרון שלי בציור.
מה אני אומר לכם? מאותו יום אבא שלי הוציא את המיץ של עצמו כדי שאוכל ללמוד עם
הציירים הכי גדולים שיש  -גם פה בארץ וגם בחוץ-לארץ.
היום אני בן  ,42ובחודש שעבר פתחתי את התערוכה ה 28 -שלי ,והפעם  -בניו-יורק ,במוזיאון
לאמנות מודרנית.
ואבא שלי )שעכשיו הוא כבר בפנסיה(  -מה הוא אומר על כל ההצלחה שלי?  -הוא אומר" :מה
אתם עושים רעש? הילד מצא את הכלים ,והילד משתמש בכלים".
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נספח  :2קוראים בעין טובה -דף משימות

קוראים בעין טובה  -דף משימות

 מהו כוחה של העין הטובה לפי הקטע?
 האם אתם מסכימים עם העמדה המוצגת בו?
 נסו להיזכר במקרה דומה שקרה לכם.
 האם ניתן להפיק מהדברים תועלת לחיי בית-הספר?
 הציגו בקיצור את הקטע לצוות המורים )ניתן לשלב ציטוטים נבחרים(
ובחרו נקודה אחת שעלתה בדיון והייתם רוצים לשתף בה את שאר
המורים.
נספח  :3הרב קרליבך בבית הסוהר
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