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תקציר:

הטכנולוגיה הדיגיטלית היא חלק בלתי נפרד מהחיים של כולנו .בשיעור זה ננסה להבין עם התלמידים שלנו עד כמה ומה המחירים
שאנחנו משלמים על השימוש הכמעט אינסופי בכלים הדיגיטליים .השאלה הגדולה שנבקש להעלות היא שאלת המודעות לעסקה שכל
אחד ואחת מאיתנו חתומים עליה – מה אנחנו נותנים ומה אנחנו מקבלים בתמורה.
כמו בכל השיעורים של מהפכת הקשב ,גם שיעור זה מסתיים בהצעה לשיח ודיון על ההרגלים של הקבוצה ובשאילת השאלה – "מה
אפשר לעשות אחרת".

אורך:
שיעור כפול

קהל יעד:
תלמידים בחטיבה-תיכון

עזרים:
מצגת ,מקרן ,נספחים מצ"ב

מהלך השיעור
שקופית :1
מטרתה לייצר סקרנות בקרב המשתתפים -על איזו עסקה מדובר? למה וממי
היא נסתרת?
מציגה למעשה את מטרת המהלך כולו -לשפוך אור על המחירים הסמויים של
התעצמות תעשיית תשומת הלב והשפעותיה של הטכנולוגיה הדיגיטלית על
חיינו.
אפשר לשים ברקע עד שכולם מתארגנים את השיר ?Where is my mind
פתיחה ( 5דק')
gהצגה עצמית קצרה של המרצה
gנבקש לשים את הטלפונים בצד ,על שקט ב"סל הקליטה" .באופן כללי נבקש מהמשתתפים להיות בנוכחות מקסימלית.
לנסות להיות רק כאן במהלך המפגש שלנו.
gנסביר שהמפגש יהיה מורכב משני חלקים.
החלק הראשון יהיה יותר הרצאתי בו אציג את מהפכת הקשב שקרתה בשנים האחרונות בעולם .מראש נגיד שחלקים רבים
מההרצאה מבוססים על ספרו של מיכה גודמן "מהפכת הקשב" ועל המחקרים שהוא מציג שם.
החלק השני של המפגש יהיה יותר סדנאי .בו ננסה לחשוב האם ואיך נוכל לייצר יחד מערכת יחסים בריאה ומיטיבה יותר
עם טכנולוגיה דיגיטלית? הן בחיים האישיים שלנו והן במסגרות בהם אנו שותפים.

שקופית :2
התלמידים יקבלו שאלון (נספח מספר  )1ובו שאלות אמריקאיות על
הנושאים עליהם נדבר בשיעור  +על הרגלי השימוש שלהם בטכנולוגיה
דיגיטלית.
המטרה :התגייסות של התלמידים ,הבעת עניין ועמדה ,רצון לגלות את
התשובות הנכונות במהלך השיעור ועוד.
תשובות :1 :ב :2 .א :3 .ד :4 .ג :5 .א :fun fact( .בשנת  2000התשובה היתה
 12שניות) :6 .ג.
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שקופית :3
נבקש מהמשתתפים לכתוב על דף כמה שיותר פעולות שהם עושים ביום נתון:
(נספח )#2

שקופית :4+5
נבקש מהם לחשוב על לפחות  3-4דוגמאות לפעולות שהם עושים עם הטלפון,
ועל לפחות  3-4פעולות שעושים בלעדיו.
שאלת דריכה :נסו לחשוב האם ישנה פעולה כלשהי שכתבתם ,שהפתיע
אתכם לגלות שאתם עושים לרוב /תמיד עם הטלפון?
דוגמאות לפעולות :צחצוח שיניים ,מקלחת ,אוכל ,עבודה ,לימודים ,בילוי
חברתי ,מפגש משפחתי ,קניות ,טיול עם הכלב.ה ,צפייה בטלוויזיה וכו'.

שקופית :6
נערוך רשימת רווח והפסד ,ננסה להבין מה אנחנו מרווחים מהנוכחות
והשימוש במסכים לאורך היום ,ומה אנחנו מפסידים מפיצול הקשב.
gבואו נחגוג את הטכנולוגיה הדיגיטלית! איזה כיף שהיא קיימת!
דוגמאות לרווחים -נגישות למידע ,תקשורת זולה ונגישה ,זמינות ,נוחות,
חיסכון בזמן ,יעילות ,התמודדות עם שעמום ,פרסום מטורגט...
רק לפני עשרות/מאות שנים לציבור הרחב לא היתה נגישות לספרים,
היה הרבה יותר מורכב לתקשר ,בטח עם אנשים רחוקים פיזית.
המהפכה הדיגיטלית ביטלה את המרחק הפיזי והנגישה מידע לכולם.
gנשים לב גם למחירים .לדוגמא -זמינות תמידית ,שפוגעת בנוכחות וביכולת להתרכז ,בזבוז זמן ,בזבוז כסף (יותר צריכה ,שאולי
משפיעה גם על משבר האקלים).

שקופית :7
זאת השאלה הגדולה  -אליה אנחנו רוצים להכווין את התלמידים:
היכן תשומת הלב שלי (אל מול ,היכן הייתי רוצה שתהיה)?
בהרחבה :החיים מלאי גירויים ,עם ובלי קשר למכשירים דיגיטליים.
האם אנחנו מצליחים לשמור על תשומת הלב שלנו בשיחה טובה? בשיעור?
בזמן אימון או אכילה במקום אהוב?
מי אכל את הטוסט שלי( ,נספח  )#3כמשל לחויות שלא נצרבות ,לאירועים
שלא ניתן לזכור אם לא מקדישים להם תשומת לב.
gמומלץ לספר את הסיפור בעל פה.
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שקופית :8
עורכים ניסוי עם הכיתה – שליטה בתשומת הלב/התודעה שלנו ,באופן מכוון
ומונחה.
דגשים לפני הניסוי:
gזה ניסוי לא פשוט שלחלק מהאנשים אולי יהיה קשה לבצע אותו.
gאורך הניסוי הוא  2דק' בלבד.
gאי אפשר לא להצליח בניסוי ,כל תחושה ותוצאה לגיטימית.
gאם מישהו לא מעוניין לקחת חלק ,שיקפיד על השקט לאורך הניסוי.
gאפשר לעצום עיניים ,לא חובה.
רציונל/הנחיה:
אנחנו ננסה לתרגל  -לשים לב איפה התודעה שלנו .כשאנחנו משתדלים שהיא תהיה בהווה .בכאן ועכשיו.
בתחושות הפיזיות של הגוף  -המגע של הבגד ,החום /קור .לשים לב האם יש מקום בגוף שנעים לי בו /לא נוח /כואב /מגרד .פשוט
שמים לב.
מעבר לתחושות הפיזיות ,גם לתחושות הלא פיזיות .מה אני מרגיש עכשיו? חשש /סקרנות /כעס /התרגשות וכו'.
gמנסיון :עוזר מאוד עם המנחה בעצמו מתרגל עם הכיתה ,כולל עיניים עצומות.
gבמידה והניסוי מאתגר מידי עבור הכיתה ,ננסה אפשרויות אחרות:
gהשמעת שיר מלא עם תשומת לב למילים ,מלודיה ,לחן ,קול וצליל.
gשיחה זוגיות ,עם מי שיושב לידי.
gתרגול מבט ישיר בעיניים בזוגות .ללא מילים ,מבלי להסיט מבט.

שקופית :9
ניסוי 2 ,דקות רצופות של שקט ,או אחת מהאפשרויות האחרות.
להקפיד על לוח חלק ,שקט בכיתה...
המלצה :בתום המדיטציה ,לאפשר כתיבה שקטה של דקה בלבד ,איך היתה לי
החוויה.

שקופית :10
נבקש מהמשתתפים לשתף -למי היה קשה? למי היה נעים?
נבדוק את תוצאות הניסוי -היכן היתה תשומת הלב שלי? האם היא "ברחה"
לעתיד או לעבר או שהצלחתי להשאיר את התודעה בהווה?
למה היא בורחת לעבר? לרוב לשחזור של שיחות ואירועים.
מה היא עושה בעתיד -בעיקר דואגת.
זה לא סתם ,לזה הסבר אבולוציוני -הישרדותי :עבור האדם הקדמון ,רחש ,רעש
או כל הסחה אחרת עלולה להיות איום ממשי .בנו נותרו הגנים אשר נדרשים
להיות בעירנות מתמדת כלפי הסביבה והמתרחש בה.
זה המקום להוסיף את הפרט הבא :חברת מייקרוסופט ערכה מחקר מקיף בשנת  2015ומצאה כי משך הזמן הממוצע שאנשים
מצליחים להחזיק קשב הוא 8 ...שניות .בלבד* .הציור של נמו הוא קישור לסרטון על דורי ובעיות הזיכרון שלה.
gנקודה למחשבה על ההצלחה העצומה שיש ל"רילס" ומושג הסטורי של האינסגרם ,ושל הצלחת הטיקטוק (סרטונים
קצרצרים ,מה זה עושה לקשב שלנו ,למה אנחנו רגילים ומה אנחנו אוהבים?
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שקופית :11
הצלחנו ללמוד או להבין משהו על עצמנו ועל היכולת שלנו להיות בתשומת לב,
ריכוז וקשיבות.
זה לא סתם ,לזה הסבר אבולוציוני -הישרדותי :עבור האדם הקדמון ,רחש,
רעש או כל הסחה אחרת עלולה להיות איום ממשי .בנו נותרו הגנים אשר
נדרשים להיות בעירנות מתמדת כלפי הסביבה והמתרחש בה.
הערכת יתר היא מושג שבא לתאר את היחס שלנו לשליטה על התודעה-
אנחנו חושבים שאנחנו הרבה יותר בשליטה מאשר אנחנו בפועל.

שקופית :12
עד כאן בעצם לא אמרנו כלום על הטכנולוגיה הדיגיטלית ,אלא עוררנו
מודעות למשאב הרגיש והחמקמק – תשומת הלב שלנו.

שקופית :13
"העסקה הנסתרת" :היא העסקה שאנחנו מפספסים בעודנו חלק ממנה.
על פי העסקה הנסתרת ,ישנה פעילות גומלין של  Give & Takeמאחר ואנחנו
בתחושה שאנחנו רק מקבלים (שירות ,תכנים ,שעשוע ,בידור ועוד) לא ברור
מה אנחנו נותנים .אנחנו לא משלמים כסף על השימוש בכלים הנ"ל – אנחנו
משלמים בתשומת הלב שלנו.
שימו לב! השאלה כמה זה עולה לנו היא קישור לסרטון בו טריסטן האריס
(לחצו עבור רקע) ,לשעבר בכיר בגוגל ,הופיע במסכי עשן ועוד  -מסביר על
התעשייה ,שמטרתה לשאוב את תשומת הלב שלנו .יש לצפות עד  ,3:09אפשרי גם עד  – 5:00תלוי ברמת השיח בכיתה .אין
כתוביות בעברית!
.

שקופית :14
הערכת יתר – אנחנו חושבים שאנחנו שולטים על המודעות שלנו ,בפועל זה
מאוד מאתגר > את זה כבר אמרנו.
הערכת חסר  -של מה שניצב מולינו :לא מדובר במכשיר ,או אפליקציה ,אלא
בתעשיה שלמה – תעשיית תשומת הלב.
gהראנן קורטז היה מצביא ספרדי בזמן כיבוש אמריקה הדרומית .הוא
ואנשיו מיהרו ללקט ולשלוח לאירופה את הזהב שמצאו בנהרות.
כששאלו את אחד המקומיים מדוע אינם נלחמים על שמירת הזהב ענה" :אנחנו לא כ"כ מבינים מה כ"כ מעניין אתכם בחומר
הצהוב הזה".
מהסיפור הזה ניתן להבין ,עד כמה קל לשדוד מאוכלוסיה מסויימת משאב שהיא לא מבינה את ערכו.
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כפי שאמר טריסטן האריס בסרטון ,מדובר על תקציבי עתק שמושקעים בשאלה :כיצד נשאב עוד את תשומת הלב של...כולם .אותם
מפתחים ,פיתחו טכנולוגיה שיודעת את הצעדים של המוח שלנו ,הרבה לפני שאנחנו יודעים ומתכננים אותם.
לבד מולם – זה לא כוחות .לא נוכל לנצח או להתעלות על הטכנולוגיות שמתפתחות בקצב מסחרר.
אנחנו לא רוצים להלחם בטכנולוגיה – אנחנו רוצים להבין איך להשתמש בה בצורה שתשרת אותנו ,ולא ההפך!

שקופית :15
בשביל לנעול את הדיון ,נחשף למחקר שערכו דן גילברט ומתיו קילינגסוורט'
אודות אושר – (נספח )#4
רקע למחקר:
אנשים שהסכימו להשתתפ במחקר ,קיבלו לאורך היום "פושים" לפלאפון
האישי שלהם ,ובהם הופיעו בכל פעם השאלות הבאות:
gכמה את/ה מאושר/ת ברגע זה?
gמה את/ה עושה עכשיו?
gאיפה המיינד שלך?

שקופית :16+17
תוצאות המחקר :האושר תלוי ביכולת שלנו להיות נוכחים
פיזית ומנטלית באותו המקום.
המחקר לא מצא קשר מובהק בין מה שאנחנו עושים למפלס האושר שלנו.
הוא כן מצא שהאנשים המאושרים ביותר היו האנשים הנוכחים ביותר .אלו
שהמיינד שלהם היה איפה שהם היו ,בפעולות שעשו באותו רגע.
gזה הזמן לעבד את המושגים שלמדנו ולהגיע למסקנה המתבקשת:
מה המחיר של העסקה הנסתרת/כמה זה עולה לי?
התשובה היא ,שזה עולה לנו בבריאות הנפשית שלנו ,ביכולת להיות
אנשים מאושרים.

שקופית :18
במילים פשוטות :נוכחות = אושר.
בהקשר של הטכנולוגיה הדיגיטלית ,אפשר להבין שאם יש תעשייה ומכשירים
שכל המודל העסקי שלהם מבוסס על כך שנהיה פחות נוכחים ,מכאן שהם
יגרמו לנו להיות פחות מאושרים .זהו אחד ההסברים לעלייה הגדולה בשכיחות
הדיכאון
נזכר בפתיחת ההרצאה -ננסה לחשוב על כמות הפעולות שאנחנו עושים
ועושות עם הפלאפון ,ננסה לחזור לשאלה – האם אני שמה לב לתשומת הלב
שלי ,ולשאלה מי אכל את הטוסט שלי .מעבר לזמן שנגוז בסיפור על הטוסט,
אנחנו מגלים כי המשאב הנוסף שאנחנו משלמים הוא האושר שלנו.
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שקופית :19
הקושי שלנו להיות לבד ,והקושי שלנו להיות יחד ,הן רק דוגמאות לחלק
מהמחירים שאנחנו משלמים במסגרת העסקה הנסתרת עם הטכנולוגיה
הדיגיטלית ותעשיית תשומת הלב.
העסקה עצמה גובה מחירים נוספים בתחום הרגשי כמו ניכור וקנאה ,כמו גם
בתחומים הפוליטיים-חברתיים (כיווץ אינטלקטואלי ,זעם ,פייק ניוז וקיטוב),
אותם אולי הזכרנו בקצרה בתחילת ההרצאה.
למעוניינים בהרחבה נוספת :אנו ממליצים לקרוא את הספר "מהפכת הקשב"
של מיכה גודמן .בנוסף ,באתר של מהפכת הקשב ישנם מערכי פעילות חינוכיים
המעמיקים ומרחיבים את השיח גם סביב מחירים והשפעות נוספות שלא
התייחסנו אליהן בהרחבה היום.
כמו כן ,אנו ממליצים לצפות בסרט "מסכי עשן"  ,The Social Dilemaלהעמקה נוספת.

שקופית :20
השאלה המתבקשת היא ,מה ניתן לעשות עם כל המידע הזה?

שקופית :21
בשביל לבחור בצעדים של אחריות ,שליטה עצמית ומיקוד שליטה פנימי-
עלי לשאול את עצמי כמה שאלות שיעוררו בי את השיח הפנימי שעלי לייצר.

שקופית :22
אחרי שאשאל את עצמי את אותן השאלות ,אוכל להבין בבהירות אילו מטרות
ארצה להציב לעצמי.
בשקופית זו ישנן דוגמאות נפלאות ומגוונות – נדגיש כי חלק קטן אפילו כבר
עשינו כבר בשיעור!
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שקופית :23
זה מעולה!! אבל כנראה שזה לא מספיק.
כבר הזכרנו שאנחנו מול הטכנולוגיה זה לא כוחות,
לכן צריך לעבוד יחד ,ולהבין יחד כיצד אפשר להפוך את הטכנולוגיה
מאדון מרשע לעבד נאמן.

שקופיות  :24מתחילים בנו...
gזה המקום לשלוף את השאלון איתו התחלנו ,ולסכום את השעות סך
שעות שימוש יומי כיתתי:
סך שעות שימוש חודשי כיתתי:
האם אנחנו מרוצים מהסכומים? ומה נרצה לעשות בנידון?
כרטיס יציאה :כל אחת.ד מהמשתתפים יבחרו  3יעדים שירצו להתמקד בהם
משקופית .22

gשיעור נפרד המוביל שיח פרקטי" :מהלכה למעשה"
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נספח  :#1שאלון לתחילת שיעור:

לפני שנתחיל בשיעור ,ננסה לבדוק מה כבר ידוע לנו...או מה הצלחנו לנחש נכון 😊
1.מה חיפש הרנאן קורטז במסעות כיבושיו?
gנחושת
gזהב
gכסף
gיהלומים
2.בסרט "מוצאים את נמו" ,לדורי יש בעיית
gזיכרון
gראיה
gעיכול
gהבנה של מצבים
3.מהי העסקה הנסתרת?
gעסקת ענק בין טיקטוק לאינסטגרם
gעסקה בטחונית מסווגת
gעסקה בין גדולי ההאקרים בעולם
gהמחירים הסמויים שאנחנו משלמים על השימוש בטכנולוגיה דיגיטלית
4.מהי תעשיית תשומת הלב?
gארגון המבקש לעודד עשיה חברתית
gתעשייה אשר מטפלת בחולי לב
gתעשייה שמודל הרווח שלה מסובב על סחר בתשומת הלב שלנו
gשם של סרט זוכה אוסקר לשנת 1984
5.נכון לשנת  ,2015בני אדם מאבדים ריכוז אחרי:
 8gשניות
 12gשניות
 16gשניות
 20gשניות
6.באנגלית :מיינדפולנס .ובעברית:
gהירגעות
gהתבוננות
gקשיבות
gחשיבות
7.תחת הגדרות הפלאפון שלך -מה נתוני השימוש הממוצעים שלך?
gמספר שעות שימוש ביום________ :
gמספר שעות שימוש בחודש_______ :

בהצלחה!
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נספח :#2
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נספח  :3#מי אכל את הטוסט שלי:
מי אכל את הטוסט שלי  /מעמוד  37מתוך "מהפכת הקשב"
אפשטיין סיפר על חוויה שהייתה לו בזמן סדנת ויפאסנה .באחד הימים ,כאשר ישב לאכול ארוחת בוקר ,הוגש טוסט של לחם דגנים.
אפשטיין מרח עליו חמאה ואכל את הטוסט בהנאה ובאיטיות.
במהלכן של שעות מדיטציה ארוכות הוא התמקד פחות בנשימה הרבה ויותר בשאלה "האם יגישו את הלחם הזה שוב לארוחת הערב?"
כשהגיעה שעת ארוחת הערב גילה לשמחתו ששוב הגישו את הלחם הנפלא ,ושהוא טרי וחם .הוא ניסה להיות נוכח לגמרי במהלך
הארוחה .הוא לקח את הלחם ,הכין ממנו טוסט ,התיישב לשולחן ,התבונן בצלחת שלו ונהנה מהמראה המגרה של הטוסט שאותו
רצה לאכול .נגס לאט בטוסט והרגיש את המרקם שלו על הלשון ועל השיניים .לעס לאט .עצם לאט את עיניו ונתן לבלוטות הטעם שלו
להתענג על כל מרכיב בלחם שהחל עושה את דרכו אל מערכת העיכול .הוא עשה בארוחת הערב הזאת את מה שלא הצליח לעשות
במהלך המדיטציה – להיות נוכח בהווה.
כשסיים את המנה ,קם לקחת מנה נוספת ולאחר שהניח את הטוסט השני על הצלחת ,התיישב שוב במקומו ,הביט על הטוסט שבצלחת
ונזכר בכל המטלות שיש לו לבצע בתום הסמינר.
בראשן ,ערימת הכביסה שהצטברה אצלו .הוא החליט שבמקום לכבס בעצמו ,הוא יעצור בדרך הביתה במכבסה ,יכבס בה את בגדיו ,ואז
ישוב הביתה כשכל בגדיו נקיים ומכובסים .זאת היתה ההחלטה שלו וזאת היתה התכנית שלו .ואז הסתכל בצלחת וראה שהיא ריקה" .מי
אכל את הטוסט שלי?" שאל את עצמו .הוא ידע את התשובה המאכזבת .הטוסט לא נפל ולא נגנב ,הוא נעלם כי הוא עצמו אכל אותו.
לפתע הרים את קולו ואמר "לא הייתי שם כשאכלתי את הטוסט שלי!"
ואז לאחר דממה דרמטית שאל שאלה מצמררת" :לאן נעלמו החיים שלי? לא הייתי בהם כשהם התרחשו!!"

נספח  :#4על האושר:
על המחקרhttps://www.haaretz.co.il/wellbeing/health-blogs/psychology/judithkatz/BLOG-1.4090920 :
אפליקציה – מעקב אחרי האושר/https://www.trackyourhappiness.org :
תוצאות המחקרhttps://wjh-www.harvard.edu/~dtg/KILLINGSWORTH%20&%20GILBERT%20(2010).pdf :

