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1מזקנים אתבונן - שיח משותף

מדריך יקר!
מבנה הפעילות:

1. מזקנים אתבונן - שיח משותף
2. "ספרי לי איזו מעשיה"-סיפור ודיון

3. "אני והסבתא ישבנו בצוותא...." –משחק משותף:

2"ספרי לי איזו מעשיה"-סיפור ודיון
למדריך:

קראו יחדיו את הסיפור המצו"ב לאחר מכן קיימו עליו דיון:
מתרגז, אני עוסק בקריאת חדשות אודות אנשים אחרים שמצליחים או נכשלים.

ישבנו בבית קפה ודיברנו על החיים שלנו. כמה קל לשפוט אדם אחר, כמה מהדיבורים שלנו הם על אחרים, על 
ההצלחות והכשלונות שלהם, או סתם דיבורים תפלים, מה איתו? ושמעת שהוא עבר? ושהוא טס? וכמה אנחנו 

ממעטים לדבר על התחושות והרגשות של עצמנו, וכמה ממעטים להקשיב למי שמולנו.
הוא סיפר לי שאבא שלו היה גבאי בבית הכנסת ביישוב. באחת השבתות דיבר יהודי מבוגר, אסיר ציון, וקצת חרג 
מהזמן המקובל. היה זה ליל שבת ובאי בית הכנסת החלו להתרגז על הזקן. הוא לכשעצמו לא שם לב למהומה 
זוטא שהקים. הוא סיפר בדמעות על תלאותיו בברית המועצות. אחד המתפללים נעמד בהתרסה והחל להתפלל 
יחידי. בסיום התפילה ניגש מתפלל אחר לאבא של חבר שלי ואמר לו "האיש שדיבר האריך היום מאוד, זה לא 
בסדר". אבא של חבר שלי הביט בעיניו של המתפלל ושתק, אחרי זה אמר "אצלנו בבית הכנסת אוהבים דברי 

תורה" ונתן לו חיבוק.
החיבוק הזה, והאמירה הפשוטה ש"אצלנו אוהבים דברי תורה" פתרו את כל זעמו של המתפלל. הלה כנראה 

ציפה להתנצחות, או להסברים, אבל הפשטות הזאת והאמת לא הותירו מקום לכעסים.

הפעילות המשותפת הפעם תעסוק בנושא : עין טובה –פסיכולוגיה חיובית
שאלות לדיון משותף::

1.מהי "עין טובה"? )תשובה אפשרית : הסתכלות על המציאות ב"משקפיים וורודים ", בחיוב, לראות את חצי 
הכוס המלאה שבכל סיטואציה...(

2.מהי "עין רעה "? )תשובה אפשרית: לראות את העולם בשלילה, לראות צדדים שליליים ולהעצים אותם אטו 
לתת להם מקום נרחב, לראות את "חצי הכוס הריקה " ...(

3. איך מרגיש אדם שמסתכל על העולם ב"עין טובה" )תשובה אפשרית : הוא אופטימי ,שמח  ,מוצא את הטוב 
שבכל אדם ובכל ענין....(

4. איך מרגיש אדם שרואה את העולם ב"עין רעה" ? )תשובה אפשרית : הוא זועף וכועס ,מתוסכל ,רואה את 
השלילה ונותן לה מקום...(
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דיברנו על זה שאנחנו מוציאים אנרגיות שליליות על ידי העין הרעה שמלווה אותנו. עין רעה אם מישהו 
לא מתנהג בדיוק כמו שאנחנו רוצים ומצפים שיתנהג. עין רעה של קנאה, עין רעה של גאווה, עין רעה של 
כעס. כמה טוב לו יכולנו להניח לתחושות השליליות למלא אותנו. כמה פעמים אני מקלל וצועק בכביש, גם 

אם אף אחד זולתי לא שומע. כמה פעמים אני

שאלות לדיון:
1.איך אדם יכול לסגל לעצמו מבט של "עין טובה" על העולם? )תשובה אפשרית: עניין ראשון הוא פשוט 
רצון פנימי "אני רוצה )!( להתחיל להסתכל על העולם במבט של עין טובה, התבוננות בנחת, לאט ובסבלנות 
,לנסות להבין את הצורך של האחר...:הוא עשה כך וכך כי.... אם נבין את האדם האחר או את הסיטואציה 

נביט עליה בעיניים אחרות...(

חלקים  משני  מורכב  פאזל  ,כל  מקרה  סיפורי  כתובים  עליהם  פאזל,  חלקי  השולחן  על  נפזר 
המציגים סיפור משתי נקודות מבט שונות.

יש להתאים בין 2 חלקי הפאזל המשלימים את הסיפור וממחישים מהי "עין טובה" 
)כאשר מבינים את שני הצדדים ניתן להסתכל על הסיטואציה ב"עין טובה"(

יש לגזור את חלקי הפאזל )המלבנים( לפני תחילת הפעילות.

3"אני והסבתא ישבנו בצוותא...." –משחק משותף:
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