
קופסת הנקודות טובות
קלות נמצא את הפגמים אצל אדם אחר, במה הוא נכשל, וגם  פעמים רבות קל לנו מאוד לראות מה לא טוב במציאות סביבנו. בְּ
בעצמנו נראה את הכישלונות והטעויות שעשינו. אנחנו רק מסתכלים ומיד זה קופץ לנו מול העיניים, אנחנו בכלל לא צריכים 

להתאמץ בשביל זה. אבל כדי לראות את המעלות של האחר או גם את המעלות של עצמנו... זו כבר עבודה קשה יותר...

ְקִשים  לעיתים קרובות אנו מוצאים פגמים אצל האחר, גם כשהאחר הוא הילד שלנו, שאנחנו כל כך אוהבים! כאשר אנחנו ִמְתבַּ
לספר שלושה דברים טובים על ילדנו – אנחנו פתאום שותקים... זה קשה... ואולי אנחנו גם מתביישים שכל כך קשה לנו למצוא 
משהו טוב... מה שיכול לעזור לנו להתגבר על הקושי למצוא דבר טוב בילד שלנו היא ההבנה שהדבר הטוב לא חייב להיות 
משהו גדול. זה יכול להיות גם משהו קטן, משהו מתוך השיגרה, כמו זה שהילד אמר לנו שלום עם חיוך לפני שהוא יצא בבוקר 
מהבית לתלמוד תורה.. כמו זה שהילדה אמרה לנו תודה על הפרי שנתנו לה. העובדה שאיננו צריכים לחפש דברים גדולים, 

למצוא תכונה ענקית ויוצאת דופן במיוחד – עובדה זו יכולה להרגיע אותנו ולאפשר לנו לראות גם את הטוב.

כבר שמענו יותר מפעם אחד על המושג, "דימוי עצמי" או "ביטחון עצמי". בדרך כלל אנו שומעים מושג זה בהקשר רצוי וחיובי. 
מאוד היינו רוצים שלילדים שלנו יהיה דימוי עצמי חיובי, וגם ביטחון עצמי. השאלה היא איך אנו, בתור הורים, יכולים לעזור 
לילדינו לרכוש את אלו. באופן כללי הדימוי העצמי והביטחון העצמי נבנים ממשוב שאנו מקבלים מהאנשים המשמעותיים 
בחיינו. אנו כבר יודעים שהדמויות המשמעותיות ביותר עבור ילדינו הם בעיקר אנחנו והמורים שלהם, וגם הסבים והסבתות, 
אלו מהווים דוגמא ומקור השראה עבור הילדים. הדרך שבה אנחנו מסתכלים על הילדים, והדברים שהם שומעים מאיתנו – 
הם אלו שבונים את הדימוי העצמי שלהם. אם הילדים שלנו שומעים מאיתנו דברים טובים על עצמם, בתדירות גבוהה יחסית, 
זה עושה רושם חזק באישיות שלהם, ודרך המחמאות והעין הטובה הם בונים את הזהות שלהם, הם מגבשים את המחשבות 
שלהם לגבי עצמם, והם מעצבים את ההרגשה הפנימית שלהם כלפי עצמם. כך האמירות שלנו יכולות לבנות את ילדינו או 

חלילה לשבור אותם.

אם כן, מה אנו יכולים לעשות?.... להתחיל לנסות!

לחפש נקודות טובות, לחפש משהו טוב, אפילו משהו קטן מאד. כך לאט לאט, אנו מתחילים לשנות את ההרגל להסתכל על 
מה שלא בסדר, על מה שלא הולך. כך נשפר את היכולת שלנו להסתכל על הנקודות הטובות, שלפעמים, אם לא מחפשים 
אותן, פשוט לא רואים אותן. וכאשר נצליח לשנות הרגל זה, נתחיל לחיות חיים יותר שמחים. זה לא שאנחנו מרמים את עצמנו 
באופן זה, אלא מדובר בעניין של מיקוד: במה אנחנו רוצים להתמקד? ומה התועלת שיש בזה? חשוב מאוד לא לרמות, לא 

להמציא, ולא לומר דברים לא נכונים, כי זה מורגש, דברים שיוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.
אנו רוצים להציע פעילות נחמדה שיכולה לתרום לשינוי באופן שבו אנו רגילים להסתכל על המציאות, וגם יכולה לשפר את 

האווירה בבית.

קופסת הנקודות הטובות
ניקח קופסה, ונקשט אותה כך שתהיה יפה. בכל יום מימות השבוע כל אחד מבני הבית כותב על פתק משהו טוב שראה באחד 
מבני הבית האחרים, כל יום לפחות דבר אחד טוב. כל אחד צריך לכתוב כל יום פתק, אפילו קטן ביותר, על כל אחד מבני הבית. 
אם יש ילדים קטנים שלא יודעים לכתוב, ההורים או האחים הגדולים יכתבו עבורם. כמו כן, אם קשה לילדים למצוא משהו 
טוב אצל האחר – ההורים יכולים לעזור להם למצוא משהו טוב, ההורים יכולים להציע להם מספר אופציות של דברים טובים, 
כך שבסופו של דבר הילדים עצמם יבחרו את מה שיהיה בפתק. בכל יום מכניסים את כל הפתקים לקופסה המקושטת. ובשבת 
פותחים אותה וקוראים בקול רם את מה שכתוב בפתקים. אפשר לקרוא מספר פתקים בכל סעודה או לבחור סעודה מסוימת 
ולהקריא בה את כל הפתקים. אחרי קריאה של כל פתק, מוחאים כפיים וכך נותנים תחושה טובה לכל אחד מבני הבית. אפשר 
בסוף קריאת כל הפתקים לחלק משהו טעים, מעין פרס לכולם על כך שהשתדלו לראות טוב, ועל כך שכל אחד עשה משהו 

טוב, ובעזרת ה' נוכל לראות שיפור משמעותי בחוויית בני הבית.
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