בשבח האיטיות
צוות לב לדעת ,חנה גודינגר )דרייפוס(
מקצוע :מעגל השנה
נושא :החופש הגדול
כיתה :תיכון

המילה חופש מביאה עימה קצב וצבע אחר אל אוויר העולם .רבים מאיתנו לא יודעים להיות בחופש של ממש ומתאמצים ישר למלא אותו
ברעש של עבודה ,טלפונים ,מפגשים וכו' .בשיעור זה נבקש לגעת בחופש כביטוי למציאות ותפיסה רוחנית שכל כך חסרה בתרבות
המתרוצצת שלנו .ננסה להקשיב ולתת מקום לקצב חיים איטי ונוכח יותר ,המשבח את האיטיות.

פתיחה :יצירת מרווח לחופש
א :תוכניות
נפתח את השיעור בבקשה מהתלמידים לכתוב על דף לעצמם עשר תוכניות שהם מתכננים להספיק בחופש הגדול הקרוב .נדגיש שתוכנית
יכולה להיות :מחנה של כמה ימים ,ביקור אצל סבתא שאורך יום אחד או נסיעה לקניות שלוקחת כמה שעות .לאחר שסיימו לכתוב את
התוכניות שלהם ,נבקש מכל תלמיד בסבב לבחור שלוש משימות מתוך הרשימה שכתב ולשתף בהן .נשאל אותם האם התקשו למצוא עשר
תוכניות שברצונם לעשות בחופש או שהמשימה היתה פשוטה וקלה עבורם?

ב :דמיון מודרך
נבקש מהתלמידים לשבת בשקט על הכסא או למצוא תנוחה אחרת ,שנוחה ומרגיעה אותם .ננחה את התלמידים בדמיון מודרך .לשם
הצלחת התרגיל כדאי לחשוב איך לנטרל בכיתה את הקולות הציניים ולהכין מראש את הפרטים שברצונך לומר .התרגיל יקח את
התלמידים צעד אחר צעד מהמקום שלהם כעת בכיתה בתוך מערכת השיעורים והלחצים הקיימת אל חוף הים או אל מעין קטן ושקט.
נעבור עם התלמידים צעד אחר צעד )להתחיל מלדמיין שהם קמים מהכסא ,מסתכלים לצדדים ,יוצאים מהכיתה ואחר כך משערי בית
הספר וכו‘( ולתת הרבה מרחב לפרטים במציאות )מה אתם רואים בצדדים ,מי מסתכל עליכם ,מה אתם לובשים ,מה אתם לוקחים בתיק
וכו‘( ולהרבה הרגשות פנימיות )מה אתם מרגישים כאשר ריח הים עומד באוויר וכו‘( .לאחר שדרך הדמיון הגיעו התלמידים לפינה שקטה
ניתן להם להישאר שם מספר דקות )יתכן שחלק מהתלמידים ירדמו בדרך – גם זה בסדר( ולהרגיש מה עובר בתוכם.

ג :כתיבה אישית
נבקש מהתלמידים לכתוב לעצמם איזה סוג של מחשבות והרגשות צפו בהם לאחר שהגיעו בדמיון המודרך אל פינה שקטה ונעלמת ממתחי

היום-יום של החברה הסובבת ומערכת הלימודים הלוחצת.

ד :קריאה ודיון
מצורפים חלקים מהקדמתו של הסופר והעיתונאי קרל אונורה לספרו ”בשבח האיטיות“ .בספר זה פורש אונורה את המחירים שמביאה
עימה התרבות בה אנחנו חיים שרצה וממהרת כל הזמן ,מנסה למקסם את הזמן ,מנסה ליצור תחרות תמידית ומנסה להעמיס מטלות על כל
החיים בה .אונורה מציע לתת מקום בחיים ובתרבות גם להתהלכות האיטית והסבלנית ,זו שאולי נראית פחות יעליה אך יש בה הרבה
איכות ושמחה .מצורף קישור לטקטס המלא של ההקדמה לאחר שנפגיש את התלמידים עם הציור החי והעשיר של אונורה לתרבות שלנו
נדון עם התלמידים במחירים שהתרבות הזו מביאה ,ברווחים שיש בה ובשאלה האם אנחנו רוצים למצוא בתוכנו מקום ,כמו המקום
שמצאנו בדמיון מודרך ,שמשבח ומכיר בערכה של האיטיות.
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