
האם אתם מוכנים?



מטרת המיזם

להגן על ילדינו מהשלכות השימוש 
בסמארטפון, ולאפשר להם סביבה 

טכנולוגית מוגנת בגילאים הצעירים.  
בזמן זה נוכל להכין את הילדים  

לשימוש נבון במסכים ובטלפונים 
הניידים.  



שימוש מוגבר במסכים 
פוגע בראייה  

פוגע בתקשורת הבינאישית  

בכיתה בשינה, בריכוז פוגע 
ירידה בדימוי העצמי         ירידה בהישגים לימודיים

ברשת   , אלימות  ובריונותחשיפה  לפורנוגרפיה
תסמיני דיכאון      

השפעה פיזית על התפתחות המוח 
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government-students-
a8521961.html?fbclid=IwAR3vK2CNkcQALYHnir5hzKmZBE
ot_owSHoungTkDMNTZYOqopVfscX_yqQ

ומה קורה בעולם?

צרפת אסרה כניסת טלפונים  
לבתי הספר עד גיל 15
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mnvCoV_fHgR1QZtuS6s4W0

תכנית אמריקאית להגבלת גילאי הסמרטפון לכיתה השמינית (כלומר כיתה ח')
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?אז למה בכל זאת זה קורה

סמל סטטוס  

סימפטום הרוב הדומם לכולם יש אפקט העדר – מודעות חסרה

רוצים שקט בבית
קונים מכשיר חכם לילדים אך לא בהכרח כי הם באמת חושבים שזה נכון. התוצאה: הורים רבים לילדים בגילאי 6-9

איפה הוא?  

Dummy Text



"אי אפשר לעצור את הקידמה"
זה נכון מאוד. אבל גם אי אפשר לעצור את המחקרים שבאים בעקבותיה.  

טכנולוגית.  האג'נדה שלנו היא לא אנטי  –
להנגיש להם אותה כשמגיע הזמן, ואת הזמן הזה השאלה היא רק מתי ואיך 

נקדיש בינתיים לחינוך לשימוש נכון.  
בבתים שלנו יש אייפדים, ופלייסטיישנים, ומחשבים.  

ההבדל הוא שבמכשיר חכם הם חשופים מסביב לשעון.  
אייפד אפשר להגביל לשעתיים. סמארטפון נמצא איתם כל הזמן. 

אנחנו רוצים להקנות להם בזמן הזה כישורים מתאימים לשימוש נבון  
בטכנולוגיה. 



"גם ככה הם צריכים להתמודד עם זה  
" מתישהו. אז למה לא עכשיו?

"מתישהו" זו מילת המפתח.  
והתשובה היא כי "עכשיו" זה מוקדם מדי. פשוט ככה.

מומחים קובעים באופן חד משמעי שילד אינו בשל להתמודד עם  
עולם הפיתויים שבסמארטפון לפני שהוא מגיע לגיל 11-12. 

דפדפו למעלה.   רוצים להזכר למה?



 "" "אני לא יכולה לבודד אותו חברתית

ומחיר הבריאות הפיזית והנפשית שלו שווה את זה?

אם נתארגן כקבוצה, אנחנו מנטרלים   מה גם שאחד ועוד אחד ועוד אחד-
את המשוואה הזו כי ככל שיהיו יותר, זה לכשעצמו יהפוך להיות הנורמה  

קובעים את הנורמה החברתית.  ואז אף ילד לא ירגיש מבודד. אנחנו 

אם נחנך לכך שהדבר הזה מסוכן לו וילד שמבין ומאמץ את זה  להיפך-
הוא חכם ואחראי בעצמו, אנחנו נותנים לו הרבה סיבות להתגאות  

ולהתהלך בקהל עם ראש מורם, בלי תלות חברתית.
כן-כן, אפילו אם הוא במיעוט.  



אופציה שהציעו היא להצטרף לקבוצת הווטסאפ כהורה מבוגר, ואז  
לעדכן אותה בכל מה שחשוב ועל הדרך לסנן ולחסוך ממנה את כל  

מה שמזיק ותפל.  

האם המחיר החברתי שווה   ועדיין ובשורה התחתונה צריך לשאול-
את הבריאות?  

גם אם ננטרל את השפעת הכיתה, עדיין יש קבוצות 
ווטסאפ במסגרות חיצוניות כמו בחוגים וכו' 



זו אמרה כללית הרבה יותר מדי ואפילו מסוכנת.  
בדיוק ההיפך!

שימוש מוגבר במסכים בגילאים רכים כאלה מהווה יותר נזק התפתחותי מאשר תועלת.   •
לכל דבר יש מינון   יש לטכנולוגיה מקום של כבוד בהתפתחות וגם צדדים חיוביים אבל - •

וזמן ודרך. כמובן שיש אפליקציות ומשחקים מפתחי מחשבה (וגם עליהם המידע שנמסר  
חלקי ובעל אינטרס מסחרי מובהק), אבל הסמרטפונים מייתרים את הצורך בזיכרון, 

באינטרקציה, בדמיון, ומייצרים יותר נזק מתועלת.  

פרופ' עמיחי המבורגר, ראש המרכז לחקר השפעות האינטרנט על המח: 
"דוקא כישורי יצירתיות ופתרון בעיות הם הקריטיים להתתפתחות. החשיפה בגיל צעיר  

EQ, האינטליגנציה החברתית שלהם. הם הולכים ונעשים   משפיעה על התפתחות ה-
סגורים יותר. אנחנו מדברים היום על דמוי עצמי של ילדים, שהופכים נוירוטים. הורים צריכים 

לאפשר לילדיהם להכיר את עצמם, ואת העולם החברתי
  ." ולהיות מפקד 8200 ילד שמשתמש בטלפון רגיל יוכל להגיע ל-8200

"המסכים עוזרים לילד שלי להתפתח"



אנחנו מכבדים את דעתם של אחרים.  
ההורים, ולבסס אקלים חיובי ובריא ובטוח ככל   רובאבל יש לנו סיכוי טוב לגייס את 

הניתן שמתבסס על רוב שאינו דומם.  
הכיתה מסכימה על דחיית גיל אימוץ הטלפון וגם אז לאמץ פתרון וכללים  כאשר רוב

בטוחים, אנחנו מנטרלים את ההשפעה החברתית ההרסנית באפקט העדר.  
משמע אין לחץ לקנות סמארטפון דקה אחרי שהילד למד לכתוב, אין קבוצות וואטס  

בגלל טלפון וממשיכים, כמו קודם, להתנהל בלעדיו.   Out ו- In אפ, אין כאלה שהם

אין סיכוי לגייס את כל ההורים



תוכל לחנך אותו לחתוך סלט בסכין, להחליף גלגל באוטו או לתקן את השיבר. אתה  
ההורה, אתה המחליט. וכל אלה הן החלטות שקשורות אליו ורק אליו. יש מיליון דרכי

.
תוכל לחנך אותו לחתוך סלט בסכין, להחליף גלגל באוטו או לתקן את השיבר. אתה  

ההורה, אתה המחליט. וכל אלה הן החלטות שקשורות אליו ורק אליו. יש מיליון דרכים  
ללמד עצמאות מבלי לעמוד על הגבול הדק של סכנה.  

ההורה, אתה המחליט. וכל אלה הן החלטות שקשורו
ללמד עצמאות מבלי לעמוד על הגבול הדק של סכנה

אבל... ויש אבל גדול. 
מחקרים מראים שדווקא ההתמכרות למסכים, מייצרת תלות ולא עצמאות. כשמנגישים  

קיצורי דרך במקום התמודדות אמיתית עם החיים שבחוץ, שיעור העצמאות האמיתי  
.

מחקרים מראים שדווקא ההתמכרות למסכים, מייצרת תלות ולא עצמאות. כשמנגיש
קיצורי דרך במקום התמודדות אמיתית עם החיים שבחוץ, שיעור העצמאות האמיתי  

מתמסמס.  
קיצורי דר
מתמסמס

 אותו לכיתה ונוצרת קבו
 זו כבר הבעיה של כולנו. 

מעבר לזה -
של ילדים ש

ברגע שאתה מחליט לתת לו מכשיר והוא מביא אותו לכיתה ונוצרת קבוצה  
ייצרת לחץ חברתי סביב משהו שמסכן אותם,  זו כבר הבעיה של כולנו. 

ברגע שאתה מחליט לתת לו מכשיר והוא מביא מעבר לזה -
של ילדים שמייצרת לחץ חברתי סביב משהו שמסכן אותם, 

.
כל אחד יפעל בביתו כרצונו אבל צריך להבין את האחריות וההשפעה שיש לו ולך כחבר  

בקהילה שאליה שייך.  
כל אחד יפעל בביתו 
בקהילה שאליה שייך

מבחינתי, זו דרך לחנך אותו לעצמאות 



כבר קניתי טלפון כזה לילד שלי. אז מה אני אמור 
לעשות איתו עכשיו? פשוט לזרוק אותו?

אתה המבוגר האחראי. בידיך המידע להחליט מה התועלת ומה המחיר שתשלם  
בצידה. אכן סמרטפון זה דבר יקר. אבל יש דברים שאין להם תג מחיר.  

בסופו של דבר כל הרעיון הוא שכל הורה מחליט לביתו.  
תוכל להחליט להשאיר את המכשיר, להגביל את השימוש (ללא ווטסאפ, לשים  

אפליקציות מגבילות וכו') , ולהבין שמעכשיו זו האחריות שלך לבדוק ולבקר אותו  
כל הזמן. 

או לשים אותו בצד, לרכוש מכשיר בטוח יותר, או להמתין לזמן הנכון ובינתים  
ללמוד איך להדריך אותו לשימוש בטוח בעתיד.  



כשהאח הגדול היה בכיתה ג' עדיין לא ידענו שזה לא בריא לילדים בגיל כזה 
טלפון. התפקיד שלנו כהורים זה לשמור עליו, וזה מה שאנחנו עושים כשאנחנו  

לא קונים לו את הטלפון.
ולא   אנחנו יודעים יותר טוב כרגע מה טוב בשבילו - להביא את זה כעובדה -

כמשהו נתון לויכוח.

אבל הבטחנו לו סמרטפון בכיתה ג', כמו  
שנתנו בזמנו לאחיו



ההורים.   רובמצוין.  וכאן כנראה נמצאים 
וההסדר הזה עובד מעולה גם עבורם.

ככל שהקבוצה/כיתה/שכבה תחליט כקבוצה על דחיית גיל רכישת המכשיר הראשון  
ותסכים על אופי מכשיר/פתרון שהוא בטוח יותר, כך הילד שלך ירגיש הרבה פחות  

לחץ ואתה תוכל לבחור מתי אתה נותן לו טלפון בטוח בלי להרגיש שהוא משלם  
מחיר חברתי בגללך. 

כדאי גם לדבר על רכישה מדי תקופה: סוף ב', תחילת ג', סוף ג' וכו'.  

אני בכלל לא רוצה כרגע מכשיר נייד משום  
סוג לילד שלי



זה נותן לי שקט נפשי, לדעת שאני יכולה  "
לבדוק איפה היא בכל רגע שארצה"

הוא תמיד יכול לעשות   כל עוד הילד לא חוזר לבד הביתה, ונמצא במסגרות –
שימוש בטלפון של מבוגר מהמסגרת בה נמצא כדי ליצור קשר, ותמיד אפשר  

לאתר אותו דרך המזכירות או דרך בעלת הצהרון , מדריך החוג וכו'  
אין שום סיבה שהטלפון הראשון   וגם אם קיים צורך כזה וזה לגיטימי לחלוטין-

שלו יהיה סמארטפון.  



שימוש בטוח בטלפונים  
ניידים לילדים

דחיית גיל אימוץ הטכנולוגיה  
מתוך הבנת השלכותיה

קבלת החלטה מושכלת  
ואחראית לגבי סוג המכשיר, 

כשהזמן המתאים יגיע  



אנחנו לא לבד דחיית גיל אימוץ הטלפונים-
בתי ספר כבר הצטרפו למהלך !  200 כ-

https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5443758,00.html


אז מה עכשיו?
א'-ב'.   מיקוד בשכבות הצעירות – .1

עדכון וגיוס הנהגת הורים מוסדית, הנהלת בית   .2
הספר והמחנכות

ביסוס מודעות להשלכות הטלפונים בגיל צעיר   .3
הצגת מצגת ודיון   מפגש הורים כיתתי- -

בקבוצות ההורים בכיתות
שליחת מייל יידוע להורי השכבות הצעירות    .4

לגבי המיזם + סקר 
איסוף פרטי המעוניינים   .5

מכשירים   בדיקת פתרון טכני למעוניינים- .6
ומחירים  

רכישה קבוצתית בזמן שיוחלט   .7



תודה על ההקשבה!
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