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  דקות 15  :1פעילות 

   בניית מסגרת זמ� קצובה לכל מטלה>

  תכנו� סדר עדיפות -מיו� > 

 דקות 15:  2פעילות 

  עיסוק במטלה אחת בכל פע� –מיקוד >

   לטפל בנושאי� דומי� באותו זמ� -ריכוז >

 דקות 5 :3פעילות 

  התמודדות ע� דחיינות> 

  התמודדות ע� זוללי הזמ� >

  'דק 5 �                                                                        משוב            

 
  

 <<<<�  הפעילות מהל

  
  '  דק 10   ����                                                                                          ודיו� גירוי: הפתיח| 

  דק' 5 ����                                                        אלסטי הוא הזמ� :1 פעילות| 

 הא� הבנות את שואלת היא. מעט אותו ומנפחת בלו� לוקחת המורה .בלוני� 3 למורה

  .לחלוטי� מלא שהבלו� עד לנפח ממשיכה היא ?מלא הבלו�

 הבלו� –) קט� דבק, טיפקס: אחר חפ, כל או( אחת אב� מכניסה היא השני הבלו� לתו*

  .החפ, כל את ממלא

 את שואלת היא פע� מידי. בגולות או חצ, באבני למלא מתחילה היא השלישי הבלו� את

  ?משהו עוד לכא� להכניס אפשר הא�, הבנות

 ג� – למעשה .ועוד עוד לדחוס תמיד נית�? מלא הבלו� הא� – הבנות את שואלת היא

  .קטנות אבני� להוסי/ נית� השני לבלו�

 

 דק' 2 ����                                                                                   : לדיו� שאלות| 

  ?לבלו� דומה שלנו הזמ� במה >

< �  ?הזמ� של הקיבולת גבול מהו? הבלו� של לקיבולת גבול יש הא

   – האוויר בכמות מגזימי� וכאשר, ועוד עוד לדחוס אפשר – חצ, אבני מדוע >

  ?מתפוצ, הבלו�

  ?בחיינו החצ, ואבני, האחד החפ, ,"אוויר"ה מהו >

  ?מהניסוי ללמוד נית� מה >
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 'דק 3 ����             :                                                                        ד"לשק נתו�  :2 פעילות

 לזמ� בהתא� העוגה את לחלק תלמידה כל על )1 נספח( "עוגה" לבנות מחלקת המורה

  .בחיי� תחו� לכל מקדישה היא אותה

 זמ�, אכילה, שינה, בבית עזרה), טלפוני�, קריאה, מחשב( לעצמי זמ�, לימודי� :הקטגוריות

  )התוועדויות, תפילה( רוחני

 כמות לפי הרצועה את לחלק ועליה בריסטול רצועת תלמידה לכל לתת נית� – לחילופי�

 כל של, קטוגוריות לפי, הרצועות את לחבר נית�.  תחו� לכל מקדישה  היא אותו הזמ�

  .פחות – תחו� ובאיזה הזמ� מירב את מקדישה כולה הכיתה היכ� ולראות התלמידות

  

  מסקנות| 

 אפס עד ובשטויות בריקנות – באוויר אותו למלא יכולי� אנחנו. אלסטי דבר הוא הזמ�

� היא הבלו� של הקיבולת. נוספי� קטני� ובדברי� אחד בדבר אותו למלא אפשר. מקו

 הזמ� את למלא הא� בידינו ההחלטה. ודקות לשעות מדוד שלנו שהיו� כש�, מוגבלת

 מהזמ� הרבה. ודחופות קטנות במטלות או ומרכזיי� גדולי� בדברי� אותו למלא" אוויר"ב

 מותירות ולא שלנו הזמ� את שממלאות קטנות חצ, באבני או" אוויר"ב מלא לעיתי� שלנו

�  .מרכזיי� לדברי� מקו

  

 |�                                זמ� לניהול כלי� 6 מת�: השיעור גו

 במספר התלמידות תתנסנה השיעור במהל*. מפתחות מחזיק מקבלת תלמידה כל

 שעליו) 2 נספח( כלי תחלק המורה פעילות כל בתו�. זמ� בניהול כלי� לה� שיקנו פעילויות

 שילווה המפתחות מחזיק אל יתחברו הכלי�. הקוד� מהשיעור תומ* ומשפט עיקרו� ייכתב

  את הבנות.

  

                                    :  3 פעילות| 

�   מטלה לכל קצובה זמ� מסגרת בניית > :הכלי

  עדיפות סדר תכנו� - מיו�>              

  

'      דק 15 ����                               ומסגרת תכנו� :א חלק

 ואומרת חלקי� מרובה פאזל מביאה היא קבוצה לכל. לקבוצות הכיתה את מחלקת המורה

  .הפאזל את לבנות דקות 5 לה� שיש

  .למליאה וחוזרת הקבוצות את עוצרת היא דקות כמה לאחר

 דר* הייתה מה קבוצה כל שואלת המורה. לבנות הצליחה היא כמה מציגה קבוצה כל

 לאתר לנסות והתחילו השולח� על הפאזל כל את ששפכו קבוצות שיש נראה. שלה� הפעולה

�  .המסגרת את וחפשו צבעי� לפי הפאזל את שמיינו קבוצות יש. חלקי

  .הנכונה הדר* מהי, הבנות ע� דנה המורה

� המפתחות ה� ומיו� מסגרת. זמ� שחוסכת - זמ� של השקעה הוא תכנו�: למסקנה מגיעי

  .להצלחה

 חשובי� עקרונות ה� עדיפות סדר בניית - ומיו� הזמ� שתכנו� לבנות מסבירה המורה

  .הזמ� בניצול
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 ודחו� חשוב :ב חלק

  .הקרוב בשבוע להספיק רוצה הייתה היא מה לעצמה כותבת תלמידה כל

  )ארו* זמ� פרק וג� מועט זמ� שדורשות פעולות ג� לכתוב(

  .דחו/ מול בחשוב שכתבה מה את וממקמת) 3 נספח( חלו� מקבלת תלמידה כל

  .חלו� כל בש� ומכנה העדיפות סדר על מסבירה המורה

                           

  דחו/ לא  דחו/  

  וחשוב דחו/ חלו�  חשוב
  מיידי לביצוע החלו�

 דחו/ ולא חשוב חלו�
  הדחוי החלו�

  חשוב ולא דחו/ חלו�  חשוב לא
  הגזל� החלו�

 דחו/ ולא חשוב לא חלו�
  החלומות חלו�

  

  .הגזל� בחלו� ולא הדחוי בחלו� שאפשר כמה להתעסק – שלנו המטרה

 המטרות לקידו� ולא" שריפות כיבוי" על שלנו הזמ� רב את מקדישי� שאנחנו יוצא

 הדחוי בחלו� להתמקד שנצליח ככל. ודחויות נדחקות ה�, בחיי� שלנו והעיקריות החשובות

  .בחיי� הגדולות מטרותינו את יותר להגשי� נצליח כ*

� ברי�הד רבי� כמה להיווכח ומפתיע, דחופי� אינ� לעול� כמעט באמת החשובי� הדברי

�  . באמת חשובי� שאינ� הדחופי

 הדחופי� הדברי� את בתחילה נמק� שלנו המטלות ברשימת: העיקרו� את מסבירה המורה

� בחלו� המטלות את נשאיר הרשימה לסו/. הדחוי בחלו� הדברי� את מכ� ולאחר והחשובי

  .מקו� לו ולתת הדחוי את לדחות לא נקפיד א* ,החלומות

  .חיצוניי� ומפריעי� מסיחי� בחשבו� לקחת חשוב. מוגדר זמ� נקציב מטלה לכל

  

 הבנות, העקרונות ייכתבו ועליה� ומשקל חול שעו� של ציורי� לבנות מחלקת המורה

 .מפתחות למחזיק אות� מחברות

 כיבוי"ל רק ולא החשובי� לדברי� הזמ� את נקדיש. העדיפות סדר את נקבע – משקל

 ".שריפות

  !נברא שלשמה המטרה את שמלאנו משו�, לנצחי הופ* כראוי שניצלנו רגע שכל נזכור> 

  .מטלה לכל וריאלי קצוב זמ� נגדיר - חול שעו�

  !ואחריות זכות זוהי. עליו לשלוט היכולת ואת כפקדו� הזמ� את שקבלנו נזכור>
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'     דק 15 ����                             :  4  פעילות |

�  פע� בכל אחת במטלה עיסוק – מיקוד > :הכלי

   זמ� באותו דומי� בנושאי� לטפל - ריכוז >            

  

 את שוירגי וה� בזמ� לצמצמ� נית� שלא רבות משימות התלמידות תקבלנה זו בפעילות

 מקבלות תלמידות זוג כל. בפעולה במיקוד הריווח ואת דיויח משימות שבריכוז היעילות

 בשלימותה שבוצעה משימה רק דקות 5ב לבצע צריכות שה�) 4 נספח( שימותמ רשימת

  .בניקוד מזכה לא – חלקית שבוצעה משימה, נקודות 5ב מזכה

 .למליאה חוזרי� הדקות חמש לאחר

  .במלואו ביצע שהוא המטלות מספר את מציג זוג כל

  

  :דיו�ל שאלות |

 לפי לעבוד או אחת בבת דברי� כמה לעשות – הנכונה הפעולה דר* הייתה מה> 

  ?סדר

   .ייותר רבה ביעילות הפעילות את מבצעות היית� כיצד, מעשה לאחר> 

 דומות מטלות לבצע או, הרשימה סדר לפי לעבוד שלכ� הפעילות דר* מהי >

   ?יחד דומי� ובמקומות

  ?ביחד משמעותיי� דברי� כמה לעשות מנסי� כאשר קורה מה> 

 <�   ?בה ממוקדי� להיות הצור* על משפיעה המטלה חשיבות מידת הא

  ?אחד בדבר מרוכזי� כאשר ההפסד ומהו הריווח מהו >

   .להצלחה המפתח הוא והריכוז המיקוד בה� למקרי� דוגמאות תנה> 

" חיי� תורת"ב נמצא, הרבי את באודיו להשמיע ג� נית�( 5 נספח את לבנות מספרת המורה

  )בשלח פרשת

  

  מסקנות| 

 לבצעה נית� האחוזי� במאת בה ונמצאי� בה רק ממוקדי� ,חשובה במטלה עוסקי� כאשר

 עלולי� – שני דבר עושי� כדי ותו* אחד בדבר עסוקי� כאשר. ביותר האיכותית בצורה

 אלא במעשה רק לבצע לא –" פנימי" להיות נדרש מחסיד. ומכא� מכא� קרחי� לצאת

 .והמחשבה הנפש כוחות כל את בדבר להשקיע

 מרוכז שהראש כיוו� יותר יעילה העבודה וג� בזמ� חוסכי� דומות מטלות מרכזי� כאשר

�, ומבחני� בית שיעורי: הלימודי� מטלות כל את אחד לזמ� לרכז, למשל. ספציפי בתחו

  .במהות� שונות מטלות בי�" לזגזג"ו" לתזז" ולא. בבית העזרה מטלות כל את אחר ולזמ�

 .מגדלת וזכוכית דבק של ציור לבנות מחלקת המורה

 .יותר יעילה עבודה ומאפשר זמ� חוס* זמ� לאותו דומות מטלות של ריכוז – דבק

  .ושמחה סיפוק וממלאת עשייה גוררת שעשייה נזכור> 

 עבודה מאפשרת, הכוחות כל ע� אחת במטלה מיקוד! פנימי הוא חסיד – מגדלת זכוכית

 !ויעילה איכותנית

  !הגאולה את ומזרז, הגאולה מ� טעימה הוא הכוחות כל ע� שמנוצל שרגע נזכור >

  'ט כיתה
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      'דק 3 ����              :  5 פעילות |

�  .בתחילה נעימות הלא המטלות ביצוע -  טיפקס >  :הכלי

   עליה� ושליטה זמ� זוללות פעילויות זיהוי – פטיש >             

  

 )6 נספח(" דיאטה ממחר: “כתוב ועליו שמ� ישא של תמונה מראה המורה

 אני מחר: “כתוב ועליו )7 נספח( פתק תלמידה לכל מביאה היא

 א� _______________ כי היו� זה את עשיתי לא. ____________________

  "____________ מרגישה הייתי אתמול זאת עושה הייתי

 ובתחושה דברי� לדחות לנו שגורמות סיבותב הכיתה את לשת/ מהבנות מבקשת המורה

  .המכבידה מהמטלה נפטרנו אילו איתנו מלווה שהייתה

 להקדי� נית�, לדחות הוא הנוח א* יעיל הלא הפתרו�: העולה המסקנה את מחדדת המורה

  .ורצו/ מיידי באופ� המטלה את ולבצע והשחרור ההקלה תחושת את

  

 :הבא הכלי את לבנות מעניקה המורה

 כל לפני מה� ונפטר, וברצ/" טריות" ה� כאשר נבצע נעימות הלא המטלות את- טיפקס

  .הרע היצר של ותחבולה, אמיתי פתרו� אינה דחיינות. אחרת מטלה

  .לנצלו שלא האד� את ומסית הנוכחי הרגע של תוכנו על נאבק הרע שהיצר נזכור> 

  !ועכשיו הנכו� הדבר את לעשות – האמיתי האתגר זהו

  

 הוא מטרתו", ?שלי הזמ� זוללי מה� – האויב את דע" 8 נספח את לבנות מקריאה המורה

 שיחה, קריאה, סלולרי במכשיר עיסוק, מחשב: כגו� זמ� שמבזבזות הפעילויות את להציג

 'וכו בטלפו�

 אות� ונעניק עליה� נשלוט, זמ� זוללות פעילויות נזהה - הפטיש כלי את לה� ומעניקה

  .מטלות ביצוע על ופר'כצ לעצמינו

 מלאי ה� אמיתיי� חיי�, וייחודי בלעדי הוא יו� כל, הזמ� את להשיב אפשר שאי נזכור >

 !נצחי תוכ�

  

             'דק 5 ����                                                                                       מליאה/ משוב: סיו�| 

 איזה ואומרת הזמ� בניהול לה שיש אישי בקונפליקט הכיתה את משתפת מהבנות אחת כל

   .לה לעזור עשוי כלי

 

  

  

 !בשליטה שלי הזמ�| 

 

 ואביזרי� הכנה|  

1 .3 � גולות או קטנות אבני�, אב�, בלוני

2 .� הקבוצות כמספר חלקי� מרובי פאזלי

3 .�) 1 נספח" (הזמ� עוגת" את לצל

 הבנות כמספר

 הבנות כמספר מפתחות מחזיקי לקנות. 4

5 .� ששת את תלמידה לכל ולגזור לצל

� )2 נספח( הכלי

6 .� חשוב חלו� את התלמידות כמספר לצל

 ) 3 נספח( ודחו/

7 .� מטלותה רשימת את זוג לכל לצל

 )4 נספח(

 לדאוג או) 5 נספח( הסיפור את להדפיס. 8

 בשלח פרשת" חיי� תורת" לוידאו

 להגדיל מומל,, הקריקטורה את להדפיס .9

 )6 נספח(

 לצל� )7 נספח( פתקי�ה את להדפיס .10

 ולגזור הבנות' מס לפי

 זוללי" הקריאה קטע את להדפיס. 11

 )8 נספח" (הזמ�

 

 נספחי�|    

 זמ�" עוגת".1

 מפתחות מחזיקי.2

 ודחו/ חשוב חלו�.3

 משימות רשימת.4

 הרבי על סיפור.5

 "דיאטה ממחר" קריקטורה.6

7.� להשלמה פתקי

 הזמ� זוללי –" האויב את דע".8
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