
ִניּות ִניםפְּ ַלפָּ
סדנה מסכמת ליום הפתוח



עם הפנים ליום הפתוח
מצח

היוםבמהלךשנידוןנושאאו,רגע
.תמיההאוהרהורביוהעלה

אותיהעסיקהאושליוותהמחשבה
...היוםבמהלך

עיניים
ן.לכםשהתחדשהמבטנקודת

חןומצאראיתימה?היוםבמהלך
?שהאירדבר?בעיני

גבות
מה הפתיע אותך  

?או גרם לך להרים גבה אוזניים
שנאמרואמירהאומשפט,רעיון
באוזניימהדהדיםועדיין,היום

פה
.לליבישנגעדברה.שאמרת/דובר-
...לעצמיאמרתיהיוםבמהלך-
...עודשלטעםלהרגישליגרםמה-

:בחברותותקישור לעבודה 
https://www.thinglink.com/sce

ne/1390201981968056322

הן מדברות . הפנים מדברות. פנים ודיבור קשורים יחדיו"
."ומהן הוא נפתח, במובן זה שהפנים מאפשרות כל דיבור

(1906-1995)לוינס האתיקה ואינסופיעמנואל

https://www.thinglink.com/scene/1390201981968056322


(1984-1914, שניאורסון)זלדה

ַכב ּה ִתשְּ ִשי ַעל ִצדָּ ִאם ַנפְּ
ַמע קֹול ַחם לֹא ִתשְּ וְּ

ּה לֹוֵחש מָּ ,ֶאת שְּ
ַכח ַרֲחֵמי ַהֶשֶמש ִהיא ִתשְּ

ִרים חֹומֹות ֶההָּ וְּ
בּוי ן חָּ יָּ אֹותֹו ַמעְּ וְּ

מֹו דּו ִשיחַ -ֶששְּ

(זלדה" / אם נפשי על צדה תשכב"מתוך )



עם הפנים למפגש החינוכי
הפנים ככלי להבנה מהו מפגש חינוכי משמעותי

מצח
והרהורים... מחשבות על עיניים

יצירת  , נקודת מבט חדשה
והשראהזיק, קשר

גבות
מחשבות , פליאה

הפתעות ועל ספקותעל
אוזניים

קשב והקשבה, הכלה

פה
מחשבות על דיבור ועל שתיקה



:יוסירביאמר"

:זהמקראעלמצטערהייתיימיכל

שָ ְוָהִייָתָ" ֵּׁ ֳהַרִיםְמַמש   צ ָ רב ַ ֶׁ ֲאש  שָ כ ַ ֵּׁ רְיַמש   לַָָהִעו ֵּׁ ֲאפֵּׁ ְוָגזּולָעׁשּוקַאְךְוָהִייָת ְדָרֶכיָךֶאתַתְצִליחַ ְולֹא)הב ָ

עד?לאורהאפילהביןלעיוורליהאכפתמהוכי-(29,ח"כדברים)"(מֹוִׁשיעַ ְוֵאיןַהָיִמיםָכל

:לידימעשהשבא

.בידוואבוקהבדרךמהלךשהיהסומאוראיתי,ואפלהלילהבאישוןמהלךהייתיאחתפעם

?לךלמהזואבוקה,בני:לואמרתי

,אותירואיןאדםבני-בידישאבוקהזמןכל:ליאמר

".הברקניןומןהקוציןומןהפחתיןמןאותיומצילין

('ד עמוד ב"דף כ, מסכת מגילה, תלמוד בבלי)



דיון
בוהמשתתפיםביןהיחסיםמבחינתהמתוארהמפגשאתמאפייןמה ?

?רוהעיומפגיןתכונותלואי

אותוהסובביםועבורהעיוורעבורהאבוקהמסמלתמה?

חינוכייםשריםְֶקהעלבמחשבהאותנומשרתזהמפגשאיך:

?כךמרגישיםשלנוהתלמידיםומתי"עוורים"מרגישיםכמוריםאנחנומקריםלובאי•

?כמוריםזקוקיםאנחנואבוקהלאיזו•

להםנעזורוכיצדהתלמידיםשלמצוקתםאתנזההאיך•

?משלהםאבוקהלהדליק



בפעילותגםלעסוקהשתדלתיכתלמיד…"

עיווריםחינוךביתשללבקשהנעניתי.התנדבותית

וכך,בפניהםבקולספריםלקרוא…בירושלים

בכלשעותשלושבמשךבשבועפעמייםעשיתי

קראתיבהןשעתייםכעבור,אחדערב…פעם

המתנתי.חשמלהפסקתאירעה,הספרמןלעיוורים

משנקפואך,יתחדשהחשמלשזרםבתקווהמעט

עתהעדשקראתיבמהאסתפקכיהחלטתיהדקות

.לקרואוהפסקתי



הסברתי?'קרהמה'העיווריםלשאלת

אולי.דבררואהואיניכבההחשמלכי

.הבאהבפגישהונמשיךהיוםנפסיק

!רואהאינני?מכאןיוצאיםאיךאבל

העיווריםמידידישנייםנחלצולעזרתי

אוחזוזה,הימניתבזרועיאוחזזה–

אנחנו,בוא,בוא':השמאליתבזרועי

לקחזההיה.'הדרךאתלךנראה

דבריםשליחסיותםעלשקיבלתי

"…בחיים

(2015,כנרתהוצאת,"אוטוביוגרפיה;הדרךכל":נבוןיצחק:מתוך)



רָה"כתיב  ב ֶׁ ָפִניםָד ִ ִניםָב ְ ָ ם' פ  כֶׁ ָ :  (וֶנֳאַמר במדרשי האגדה)=ואיתא בפסיקתא , (4', דברים ה)" ִעמ 

.  ויש תלמיד רוצה ואין הרב רוצה, יש שמלמד רוצה ואין התלמיד רוצה

ָרם . פנים בפנים דיבר( בפסוק, כאן)הכא , ב ְּ

םָ"פנים כמו שפירש : פירש יכֶׁ "  (ְוִהְפֵריִתי ֶאְתֶכם ְוִהְרֵביִתי ֶאְתֶכם ַוֲהִקיֹמִתי ֶאת ְבִריִתי ִאְתֶכם)ו ָפִניִתיֲָאלֵּׁ

...פונה אני מכל עסקיי ועוסק בכם: ל"דרשו חז. (9, ו"ויקרא כ)

]...[

נֵּׁיָה" ְ תָפ  ָראֹותָאֶׁ לָלֵּׁ ָראֵּׁ בֹואָָכלִָיש ְ יךָָ' ב ְ –( 11, א"דברים ל)" ֱאלֹהֶׁ

:  ל"ז[ חכמים]כמו שאמרו , היא בחינת פנים בפנים

.כך בא להראות, כשם שהוא בא לראות

מפגש פנים אל פנים

('ד', שבועות ל, במדבר, שפת אמת)



דיון
אמתשפת"המציבלמורהתלמידביןביחסיםאתגראיזה"?

ולהיראותלראותשבאלאדםהטקסטמציעמה?

האחרונהבתקופהתלמידיכםעם(פניםמולפניםבמפגש)תּיוִּנְפיתיחווחוויתםמתי?

ושינוייםדעתמסיחיריבוישלזובתקופהתּיוִּנְפלטפחלכםמסייעמה?

זובתקופהולהיראותלראותלתלמידיםלעזוראפשרכיצד?



שוב אני נלחם
מגנט מושך למטה

זה בנקודות הקטנות
במילות עידוד

לבדלא'אנהפעם 

(אביתר בנאי" / לילה כיום יאיר"מתוך )

עיון חותם-מחשבות לסיכום 


