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  .יחידות משתי מורכב זה שיעור

 ובחשיבות הזמ� במהות תדו�' א יחידה

 ללניהו יישומי מענה תית�' ב יחידה. ניצולו

 מכשול ע	 התמודדויות ותצי�, זמ�

  .השוני	" הזמ� זוללי" וע	 הדחיינות

  

  

  

  רציונאל| 

 לו ונותנת הזמ� מושג את מאירה החסידות

. נולזמ אדו� איננו האד�. מהותית משמעות

 ועלינו ,כפקדו� לנו שנתנה בריאה הוא הזמ�

 רגע כל לכ�, קדושהו טוב לעשיית ולנצל

 מעילה הוא כראוי מנוצל ואינו שעובר

 אפשרות ישנה הרגע כל, מכ� יתרה. בתפקיד

 שחל  רגע. נצחי דבר וליצור' ה אל להתחבר

 כזו הזדמנות של החמצה לכ�, עוד ישוב לא

 ה� עשייה מלאי הימי� כאשר .חזור-אל היא

 עשייה וגוררי� ושמחה בסיפוק ממלאי�

 היצר". רגע"ה על לשלוט הוא האתגר. נוספת

 על אלא הרחוק העתיד על מתעמת אינו הרע

 .הנוכחי הרגע

  

  

  היחידה מטרות| 

 אופ� על למודעות ולהביא נפש חשבו� עוררל> 

  . תלמיד כל של הזמ� ניהול

 הזמ� של החסידית התפיסה על לעמוד> 

  .בו והשליטה

 שעובר רגע כל על החמצה תחושת לעורר> 

  .לריק

  זמ� לניהול כלי� לחשו  >

, הדחיינות: תקי� זמ� בניהול חסמי� להצי  >

  " זמ� זוללי" ע� היסחפות

  .הזמ� של בניצול התמודדות דרכי להציע >
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  הפעילות מהל >>>> 
  

                                                                                       ודיו� גירוי: הפתיח| 

   'דק 10 ����                     מליאה/ הזמ� ע� שלי היחסי� מערכת:  1 פעילות| 

 הגדי� ועליה� כרטיסי� ארבעה משתתפת לכל מחלקת והמורה במעגל יושבת הכיתה

 פחות שהכי המשפט את מימינה ליושבת מעבירה תלמידה כל מכריזה כשהמורה). 1 נספח(

 נוגעי� שהכי משפטי�  4 יותר או פחות נשארי� אחת כל אצל שלבסו  כ� .אליה דיבר

  .אליו התחברה הכי שהיא המשפט את בוחרת אחת כל המשפטי� ארבעת מבי�. אליה

 את שממחישות )2 נספח( קריקטורות הבנות מול מניחה המורה: לפתיחה נוספת הצעה> 

 בצורה שממחישה הקריקטורה את מאתרת תלמידה כל. והזמ� האד� בי� הגומלי� יחסי

 ע� שלה הגומלי� יחסי מה� במליאה ומשתפת. הזמ� כלפי שלה הרגש את ביותר הטובה

  ?הזמ�

 שמתארת הקריקטורה את מאתרת בת כל ואז הפעילויות שתי את לערו� נית�  זמ� יש א�

  .שבידה הכרטיס את ביותר הטובה בצורה

 

 למחשבה ונקודות שאלות העלאת| 

  ?הזמ� את תופסת את כיצד >

  ?זמ� בניצול ער� יש הא�> 

< �  ?באמת מנוצל מתוכו זמ� כמה, שלנו השעות 24 מתו

 להתעסק אנושית נטייה ישנה?(מדוע? בעתיד או בהווה, בעבר עסוקה את הא�> 

 הרגע היא שהווה משו�" הרגע את לחיות" ולא העתיד בתכנו� או בנוסטלגיה

 קיי� שאיננו ברגע העיסוק, לפעולה אותנו מחייב הוא במציאות הקיי� היחיד

  ) מאחריות בריחה הוא

  ?ומנוצל מלא יו� אחרי ב� שעולי� הרגשות מה� >

  ?לא ואלו כרצויי� בעיניי� נתפסי� גומלי� יחסי אילו> 

  ?לזמנו" אדו�" אד� הא�? הזמ� שיי� למי >

  

 ביניי	 מסקנות| 

 הוא, עליו המוטל את מבצע והוא עוד כל. זמנו על בעלות יש שלאד� הוא הרווח הרגש

 שמבוזבזי� –" מתי�" ברגעי� מלא שלנו היו�, למעשה. הבנתו לפי זמנו את לנהל מורשה

 החמצה -להיפ� חלילה וא� ושמחה סיפוק ירגיש בעשייה ימיו את שממלא אד�. לחינ�

 העתיד בתכנו� או בנוסטלגיה - בעבר להתעסק היא האנושית הנטייה. לתקנה אפשר שאי

 אותנו מחייב הוא במציאות הקיי� היחיד הרגע היא שהווה משו�", הרגע את לחיות" ולא

 אינו שהוא משו� עלינו ומועד  מאחריות בריחה הוא קיי� שאיננו ברגע העיסוק. לפעולה

  .מאיתנו ודורש מחייב

  

<<<<
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  דידקטית הגדרה| 

  .חול  יקר פיקדו� הוא הזמ�

 . דקה כל ולהאיר,  בו לשלוט ינועל

  

  

  

  הדידקטית ההגדרה הרחבת| 

 אלוקית בריאה הוא הזמ� פקדו� הוא הזמ�

 כפקדו� לאד� נית� הוא, מסויי� ייעוד ולו

 לא הרגע של ערכו יקר. וקדושה לטוב לנצלו

 ראויה למטרה בו להשתמש עלינו, בפז יסולא

 כדבעי שמנוצל רגע, לשטויות לבזבזו ולא

 שחל  רגע וחול�. הגאולה מ� טעימה הוא

 היצר בו לשלוט  עלינו. לעול� עוד ישוב לא

 עלינו, הנוכחי הרגע של תוכנו על נלח� הרע

 היחיד הדבר הוא כי בלבד ההווה על לשלוט

  . במציאות למעשה הקיי�

 עדיפויות סדר, בפעולה ריכוז, במטרה מיקוד

 כלי� ה� מטלה לכל זמ� והקצבת מושכל

  .הזמ� על לשליטה

  הדחיינות לתכונת מודעי� להיות חשוב

 להאיר מאיתנו למנוע העלולי� זמ� ולמבזבזי

   .הדקה את

 את לנצל הוא תפקידנו דקה כל להאירו 

 הרגע את להפו� ובכ� חיובית לעשייה הרגע

  .סו -האי� אל בחיבור -לנצחי

  

 

 

 

 ללמידה הזנקה| 

  ) 3 נספח( חני של תיאורה את לבנות תקרא המורה

  : הבנות את תשאל המורה

  ? נוצל הוא, חני על שעבר היו� על אומרות את� מה> 

  ?ועשייה סיפוק תחושת או אישי כי  תחושת? כזה יו� בסיו� אותנו מלווה תחושה איזו> 

  . מחייכ� דוגמאות תנו? זמ� לאור� יישאר שניה� מבי� מה> 

  ?לדעתכ� באמת זמ� ניצול הכוונה מה> 

  ? הזמ� על זכות לנו יש הא�> 

  "? בשלו� זה ע� לחיות" יכול זמ� בניצול קושי לו שיש מי הא�> 

�  ?מסודר - כשורה זמנו את מנהל שהוא שחש מי, ומאיד

  

 |�'    דק 20 ����                                                         בחברותא ומשימות לימוד: השיעור גו

  בזוגות עבודה – דקה כל ייעוד למלא:  2 פעילות| 

 לקבוע"ו בכיתה להסתובב לבנות נותנת המורה) 4 נספח. (שעו� מקבלת תלמידה כל

  . אחרת חברה ע� שעה בכל" פגישה

. זו בשעה שקבעה החברה ע�" נפגשת" תלמידה וכל שעה על מכריזה המורה מכ� לאחר

 עליה�, לספרה הקשורי�) 5 נספח( ומשימה לימוד קטע חברותא לכל מחלקת המורה

  . דקות בחמש המשימה ולבצע ללמוד

  

  : השעה של לספרה בהלימה ה� הלימוד נושאי

 של אחת שעה יפה, "רגע בכל, ה"הקב את", אחד"ה את להכניס הוא שלנו התפקיד - 1

 לנצחי הופ� כדבעי כא� שמנוצל רגע -" הבא העול� חיי מכל הזה בעול� ט"ומעש תשובה

  . סו -האי� ע� התקשרות הוא כי

  . הנוכחי הרגע של תוכנו על נאבק הרע היצר -" דקות בחמש ס"הש סיו�" סיפור - 5

   השישי האל  של האחרוני� ברגעי� רגע כל ניצול של החשיבות - 6

 לא הוא כי יו� כל לנצל יש. פעמיות וחד ייחודיות ה� ביו� לנו שנתנות השעות 12 - 12

  .יחזור

 

  ' דק 15  ����                                                                              במליאה ומשוב דיו�: סיו	| 

 לשת  מהבנות ותבקש, המידע מדפי אחד כל על סיכו� הבנות ע� ביחד תערו� המורה

  .רצונ� לפי - המשימות במהל� שהפיקו בתוצרי� הכיתה את

  

 -אחד המספר

 בעקבות אצלכ� השתנתה תפיסה איזו. חני של יומה סדר על דברנו השיעור בתחילת> 

  ?הלימוד
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 נספחי	| 

 שלכל כ� לצל� יש( הגדי� כרטיסיות. 1

  ) כרטיסי� 4 יהיו תלמידה

  )להגדיל מומל.( קריקטורות. 2

  חני של יומה סדר. 3

  )התלמידות' כמס לצל� יש( שעו�. 4

  )זוג לכל לצל� יש( ופעילות מידע דפי. 5

  אודי של מכתבו. 6

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  ?הזמ� על בעלות לנו שאי� הידיעה ע� אתכ� מלווה תחושה איזו> 

  ?הלאה איתנו לקחת ונוכל הזמ� בניצול אותנו לחזק יכול שלמדת� ממה רעיו� איזה> 

 ...ש נזכור: במילי� שיתחיל תמיכה משפט מנסחת, הבנות בעזרת, המורה

  .הבא בשיעור אותנו ילווה זה משפט

  .הלוח על התלויות כרטיסיות/  הלוח על כותבי� המשפט את

 המטרה את שמלאנו משו�, לנצחי הופ� כראוי שניצלנו רגע שכל נזכור: לניסוח הצעה

  !נברא שלשמה

  

 - חמש המספר

  "?ההווה את לחיות"ב קושי לנו שיש לכ� הפנימית הסיבה מהי> 

  .דוגמאות הבאנה? הרע היצר משתמש בה� הטכניקות מה�> 

  ?ורגע רגע כל על הרע היצר מול במאבק אותנו לחזק יוכל הגד או רעיו� איזה >

 רגע לכל עצו� ער� יש רגעי� כמה פספסנו א� שג�? הזה במאבק שלנו היתרו� מהו> 

  .היצר את לנצח שהצלחנו

 שלא האד� את ומסית הנוכחי הרגע של תוכנו על נאבק הרע שהיצר נזכור: לניסוח הצעה

 נצחו� הוא מנוצל רגע כל! ועכשיו הנכו� הדבר את לעשות – האמיתי האתגר זהו .לנצלו

  .נקי חורוו

  

 -שש המספר

  ?סיפוק של ברגש אותנו ממלא אמיתית לעשייה שנוצל יו� מדוע> 

 דברי� שני לאכול - למשל? בבד בד מענגי� דברי� משני להנות יכולי� אנחנו הא�> 

 ולהבחי� בספר שקועי� להיות או? מה� אחד כל של העמוק טעמו את ולחוש יחד טעימי�

  ?מדוע?הגלידה של המדוייק בטעמה

  ?רגע כל לנצל צריכי� אנו בה הדר� לגבי מכ� למדה את מה> 

  ?טובי� מעשי� לצבור עוד נוכל לא שבגאולה לידיעה ב� עוברות תחושות אלו> 

  ?השלימה הגאולה כזירוז" גאולתיי�" רגעי� בצבירת אותנו לחזק יכול משפט איזה> 

 איכותנית עבודה מאפשרת, הכוחות כל ע� אחת במטלה שמיקוד נזכור: לניסוח הצעה

  !הגאולה את ומזרז, הגאולה מ� טעימה הוא הכוחות כל ע� שמנוצל ורגע ,ויעילה

  

 - עשרה י	שת המספר

  ? לנו שנית� ויו� יו� כל מעריכי� אנו הא�> 

  ?שבה� המיוחדת" סגוליות"ה את חשי� ימי� באלו> 

   )קוצר המקורי המכתב, 5 נספח". (אודי של מכתבו" את לבנות תקרא המורה> 

  

 היא דולק הגפרור עוד כל. גפרור בתורה תדליק תלמידה כל, בסבב משוב ייער� במליאה

   הלימוד בעקבות לה שהתחדש בדבר הכיתה את לשת  יכולה

  .השעו� ליד בכיתה לתלות נית� שעצבו השעוני� ואת נסחו שהבנות הסלוגני� את

  

 


