
מצטרפים ליוזמה 
לדחות את גיל השימוש  

אישי בסמארטפון
הוא טלפון  טלפון ראשון –

בטוח  



כולנו מכורים.....



המטרה:
להגן על ילדינו מהשלכות השימוש 
בסמארטפון, ולאפשר להם סביבה 

טכנולוגית מוגנת בגילאים הצעירים.  
בזמן זה נוכל להכין את הילדים  

לשימוש נבון במסכים ובטלפונים 
הניידים.  



https://www.themarker.com/news/education/.premium-1.6384744
"גיל השימוש בסמארטפון  

בישראל יורד בקצב מסחרר. 
מבלי שנתנו את דעתנו על 

כך, ילדים שעוד לא השלימו  
את רכישת יכולות הקריאה  

והכתיבה בגילאי  
שבע־שמונה, כבר מצוידים  

ואיתו בגישה   בסמארטפון —
בלתי מוגבלת לאינטרנט,  

לרשתות חברתיות,  
למשחקים ממכרים,  

לביריונות ולתכנים בלתי  
הולמים"...  

https://www.themarker.com/news/education/.premium-1.6384744


https://www.independent.co.uk/news/education/educatio
n-news/france-mobile-phone-ban-school-french-
government-students-
a8521961.html?fbclid=IwAR3vK2CNkcQALYHnir5hzKmZBE6
ot_owSHoungTkDMNTZYOqopVfscX_yqQ

ומה קורה בעולם?

צרפת אסרה כניסת טלפונים  
לבתי הספר עד גיל 15

https://www.independent.co.uk/news/education/education-news/france-mobile-phone-ban-school-french-government-students-a8521961.html?fbclid=IwAR3vK2CNkcQALYHnir5hzKmZBE6ot_owSHoungTkDMNTZYOqopVfscX_yqQ
https://www.independent.co.uk/news/education/education-news/france-mobile-phone-ban-school-french-government-students-a8521961.html?fbclid=IwAR3vK2CNkcQALYHnir5hzKmZBE6
ot_owSHoungTkDMNTZYOqopVfscX_yqQ


https://www.waituntil8th.org/?fbclid=IwAR2i2wDDctczrBjUxm9VIFIPeLYZSfMLB0lRQ
mnvCoV_fHgR1QZtuS6s4W0

תכנית אמריקאית להגבלת גילאי הסמרטפון לכיתה השמינית (כלומר כיתה ח')

https://www.waituntil8th.org/?fbclid=IwAR2i2wDDctczrBjUxm9VIFIPeLYZSfMLB0lRQmnvCoV_fHgR1QZtuS6s4W0
https://www.waituntil8th.org/?fbclid=IwAR2i2wDDctczrBjUxm9VIFIPeLYZSfMLB0lRQ
mnvCoV_fHgR1QZtuS6s4W0


ומה קורה לילדים?







?אז למה בכל זאת זה קורה

סמל סטטוס  

סימפטום הרוב הדומם לכולם יש אפקט העדר – מודעות חסרה

יש מכשיר זמין 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



עם הכל אפשר וצריך 
להתמודד אבל...

יש עת לכל דבר



אנחנו לא לבד דחיית גיל אימוץ הטלפונים-
בתי ספר כבר הצטרפו למהלך !  400 כ-

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


עיקרי היוזמה:

הסכמה משותפת
לתת טלפון בטוח  

עד כיתה ד'

יחד נאפשר לילדנו להנות מילדות בטוחה, בריאה ופורחת.

רכישה קבוצתית  
מרוכזת של טלפון בטוח

Dummy TextDummy Text



Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



זה בידיים שלנו!
קצת על התהליך בבית ספר רימונים:

הצגת המיזם בפני ההורים.•

החלטה משותפת של הרב שיש לדחות את גיל מתן •

הטלפון החכם.

העשרת הידע של כלל ההורים: הרצאה של מרצה  •

מומחה.

רכישה קבוצתית של טלפונים בטוחים  •

שמירת הסטאטוס קוו.•



זה בידיים שלנו!
בשיווק ! הכל

בסוף כיתה ב' היו מרוצים עד הילדים שקיבלו טלפון בטוח 
השמיים.

אל תאמרו טלפון טיפש, אמרו טלפון בטוח!

נכון להיום, אמצע שנת הלימודים בשכבת ג' בבית ספר 
רימונים. ניתן להגיד שלמעלה ממחצית השכבה אין טלפון  

חכם.
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