
 

 !יחד, משנים מציאות, מניחים ניידים ומתחברים

 ,הורים יקרים

מאות בתי ספר ברחבי הארץ החליטו לדחות את גיל השימוש   כבר
 !ועכשיו הגיע תורינו -בסמארטפון לגיל מבוגר יותר 

רכישת הסמארטפון וההשלכות הרבות הכרוכות בשימוש תדיר בשלב מוקדם כל כך של התפתחות מטרת היוזמה היא דחיית 
חברתית ופסיכולוגית. מחקרים מצאו, כי שימוש ממושך במסך הקטן מוביל לפגיעה בראיה, בשינה, בריכוז בכיתה, גורם 

שיפה לבריונות ברשת, אלימות חברתיות וביצירתיות. לזה מתווספות הסכנות הידועות של חה לירידה באינטראקציות
 .ופורנוגרפיה

לם יש", אבל בסוף אנו מוצאים את עצמנו עוקבים אחריהם, רק כי "לכו 8-9רוב ההורים רוכשים סמארטפון לילדיהם בגילאי 
 .ונלחמים על זמן ללא מסך 24/7מפקחים עליהם 

הילדים, וזמן מצוין להיערכות והכנה  תפתחותהיא מתנה יקרת ערך לה –לוש ש –דחיית השימוש בסמארטפון בשנתיים 
  .וך לשימוש בסמארטפון בגיל מתאים יותרחינ -לקראת השלב הבא

הדומם",  הרובשהם " להבין אחרים להוריםמעוניינים לאפשר  אנחנובאים לשפוט אף הורה שרוכש סמארטפון לילדו.  איננו
 .הכלל ולא, הכלל מן היוצא יהיו שסמארטפונים כדי

 ?מציעיםאז מה אנחנו 

 ,הנהלת בית חינוך בית יצחקו תכנית בשיתוף נציגי הורים, ראשת המועצה ומחלקת החינוך. 

 תקיימו הדרכות והרצאות להוריםי. 

 ייעוץ ותמיכה להורים המעונינים בכך בשיתוף עם מחלקת החינוך של המועצה. 

 רטים נוספים יינתנו בהמשךפ - שעון חכם/רכישה קבוצתית של טלפון פשוט. 

 !אפשרי וזה כבר קורהזה 



נכון, תמיד יהיו כמה סמארטפונים בכיתה. השאלה היא כמה ומה הסטנדרט. מספיקה קבוצה משמעותית בכיתה כדי להוריד 
בטוח ותמים  ,נעים -כאן מגיע הכוח שלנו כקהילה לקבל החלטות ולייצר שינוי למען אקלים בריא לילדנוואת הלחץ החברתי 

 .יותר

 הצטרפו אלינואז 

נביא בו מפעם לפעם עדכונים ומידע רלוונטי  . שקט בעמק חפרתנו לגדול על  – דף הפייסבוק שלנול הרשמו .1
 .בתחום

בה אתם מצהירים שאין בכוונתכם לרכוש סמארטפון לילדכם לפחות , שבקישורעל העצומה האלקטרונית  חיתמו .2
  "חתמתי כבר אני" – מהרוב חלק אתםשלראות בקלות  יוכלובשנה הקרובה, כדי ששאר הורי הכיתה )וגם ילדים( 

 

: 
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 :שאלות ותשובות

 ?מה בעצם אתם מציעים

את ההתמכרות לסמארטפון. כמבוגרים אנו מכירים אותה מצוין וכשמדובר בילדים היא חמורה אף יותר. כולנו מכירים מקרוב 
נו רכישה מוקדמת של סמארטפונים היא במקרים רבים תולדה של לחץ חברתי ופחות מתוך רצון כנה של ההורים. יבימ

נטרול הלחץ החברתי ע"י יצירת קבוצה  – שכבר בוצע בכיתות רבות ברחבי הארץ הפתרון שאנו מציעים הוא פתרון
 משמעותית של ילדים שהוריהם מודיעים שלא ירכשו בקרוב סמארטפון לילדיהם. 

 ?אי אפשר להילחם בקידמה. אתם רוצים להשאיר את הילדים מאחור

. אבל גם אי אפשר לעצור את וניינים שילדינו יהיו בחזיתהאנחנו לא מעוניינים לעצור את הקידמה. נהפוכו, אנחנו מע
ככה שנוכל להנגיש להם  –טכנולוגית, השאלה היא רק מתי ואיך –המחקרים שבאים בעקבותיה. האג'נדה שלנו היא לא אנטי

 אותה כשמגיע הזמן, ואת הזמן הזה נקדיש בינתיים לחינוך לשימוש נכון.

 .אין סיכוי לגייס את כל ההורים

גם אין בזה צורך. אנחנו מכבדים את דעתם של אחרים ובסופו של דבר כל אחד יעשה מה שהוא רואה לנכון. אבל יש לנו סיכוי 
 -ה על דחיית גיל רכישת הטלפון וגם אזטוב לגייס את רוב ההורים ולבסס אקלים חיובי, בריא ובטוח. כאשר רוב הכיתה מסכימ

אימוץ פתרונות וכללים בטוחים, אנחנו מנטרלים את ההשפעה החברתית באפקט העדר. משמע אין לחץ לקנות סמארטפון 
בגלל טלפון, וממשיכים, כמו קודם, להתנהל  Out -ו In דקה אחרי שהילד למד לכתוב, אין קבוצות וואטסאפ, אין כאלה שהם

 .בלעדיו

נו רוצים שסמארטפונים יהיו היוצא מן הכלל ולא הכלל, כך שכשתבוא הילדה שלנו ותגיד שהיא רוצה סמארטפון מתנה אנח
 תלמידים בכיתה שלה עדיין אין. 25 -כי "לכולם כבר יש", אפשר יהיה בקלות להראות לה של 8לגיל 

 ?אחד עוד משנה כבר מה אז, בבית מסכים רואה הוא ממילא

סמארטפון הם חשופים מסביב ל. ההבדל הוא שוסמארטפונים של הורים מחשבים ,פלייסטיישנים ,אייפדיםבבתים שלנו יש 
. יתרה מכך, נוכחות של סמארטפון במפגשים חברתיים של ילדים בגיל הזה מראה שהמוקד לשעון. אייפד אפשר להגביל

ם סמארטפונים הם ילדים שמפתחים פחות עובד ל"עיסוק" מסביב לו ובאפליקציות )הממכרות( שמגיעות איתו. ילדים ע
איטראקציות חברתיות ומתנוונים. כשזה בביתנו, בשליטתנו, אפשר לעצור את זה. מתן סמארטפון לילד )שבגילאים כאלה 

 כבר לא נמצא איתנו חלק ניכר מהיום(, מוציא את היכולת שלנו לעצור את ההתמכרות.

 .מה מדברים על זה עכשיו? זה מוקדם מדי

גיל מתן סמארטפון ראשון הולך ויורד. כיום סמארטפונים ראשונים בכיתה מגיעים לעיתים כבר בגיל הגן, ואיתם מתחיל 
 ב'.-להתגלגל "כדור השלג" של הלחץ החברתי. ולכן אנחנו מעוניינים לטפל בנושא לכל המאוחר בכיתות א' ו

 .המסכים עוזרים לילד שלי להתפתח

 !בדיוק ההיפך

 .שימוש מוגבר במסכים בגילאים קטנים מהווה יותר נזק התפתחותי מאשר תועלת

 .לכל דבר יש מינון, זמן ודרך -יש לטכנולוגיה מקום של כבוד בהתפתחות וגם צדדים חיוביים אבל
אפליקציות ומשחקים מפתחי חשיבה, אבל הסמארטפונים מייתרים את הצורך בזיכרון, באינטרקציה, בדמיון, כמובן שיש 

 .בתקשורת מילולית, ביצירת קשרים חדשים, ומייצרים נזקים רבים העולים על התועלות
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נות כדי להשתלט על הקשב בכירי עמק הסיליקון, יוצאי פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב וגוגל מסבירים כיצד הטכנולוגיה מתוכנ
 שלנו, איך נוצר הקיטוב החברתי וכיצד נפגע הדימוי העצמי ותחושת הסיפוק

 :לבסוף הם משתפים בכללים שהנהיגו בביתם

 דחיית גיל החשיפה למסכים ומתן סמארטפון .1
 הרשאה לרשתות חברתיות רק בגיל תיכון .2
 ניהול זמני המסך .3
 הסרת התראות מהטלפון .4
 השינה של הילדיםהרחקת מסכים מחדרי  .5
 חינוך לצריכת מידע נבונה .6

 ואלה הם האנשים שעיצבו את המוצרים האלה

 ?בקשר איתו להיות אוכל איךהילד שלי חוזר לבד הביתה, 

 אפשר לתכנן עם הילדים תרחישי "מה קורה אם" שבאף אחד מהם לא נדרש שהילד יהיה צמוד לטלפון. 

 מפתחים עצמאות ויכולת לפתרון בעיות.  שסומכים עליהם, ילדים שחוזרים הביתה לבד, מרגישיםיתרה מכך, 

אם עדיין לא מרגישים בטוח, וזה בדר"כ  .והסתדרנו מצוין נזכיר שכשאנחנו היינו ילדים, הסתובבנו ממקום למקום בלי טלפון
  .יחות, הודעות ואיתור מיקוםיותר אצל ההורים מאשר אצל הילד, אפשר לתת לו טלפון/שעון בטוח לש

 לאח הגדול שלו יש סמארטפון. הבטחתי לו שיקבל גם אחד

עדיין לא ידעו שלא בריא לתת לילדים בגיל כזה טלפון, והתפקיד קיבל טלפון, אפשר להסביר לו בפשטות שכשהאח הגדול 
הטלפון החכם. אנחנו יודעים יותר טוב כרגע שלנו כהורים זה לשמור עליו, וזה מה שאנחנו עושים כשאנחנו לא קונים לו את 

, ואחיהם הצעירים 13מה טוב בשבילו. אפשר לחשוב על זה כמו על האופניים החשמליים שהאחים הגדולים היו מקבלים בגיל 
 .16לא יתקרבו אליהם לפני גיל 

 ?להתמודד עם זה מתישהו. אז למה לא עכשיו צריכיםגם ככה הם 

מתישהו" זו מילת המפתח. והתשובה היא ש"עכשיו" זה מוקדם מדי. פשוט ככה. מומחים, פסיכולוגים, אנשי טכנולוגיה וחינוך "
ו . אין ל 11-12קובעים באופן חד משמעי שילד אינו בשל להתמודד עם עולם הפיתויים שבסמארטפון לפני שהוא מגיע לגיל 

את היכולת הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית להכיל, להבין ולפעול בתוך הסביבה שהסמארטפונים מזמנים איתם. מדינות 
ברחבי העולם כבר פועלות וחלקן כבר יישמו חקיקה מסודרת להגבלת גיל מינימלי לסמארטפונים, וזה יגיע גם לכאן. השאלה 

 .מי וכמה ישלמו את המחיר בדרך

 .אני יכול לשלוט על התכנים ולהגביל זמן מסך גם בנייד

באמת? הורים חושבים שאפשר לתת סמרטפון לילד ולבנות חוזים כדי להגביל את זמן השימוש בטלפון ואת התכנים שאליהם 
הזמן כמות התכנים הולכת וגדלה וזה הופך למשימה  הילדים חשופים. גם אם אנחנו באמת מאמינים שאפשר לשלוט בזה, עם

בלתי אפשרית. כששולחים מאות הודעות קוליות, סרטונים ותמונות ביום, בקבוצה אחת מתוך עשרות קבוצות, אי אפשר 
ברוב המקרים זה מתבצע בדיעבד. אם הילד שלנו נחשף לתוכן לא ראוי, או  -באמת לעקוב אחרי הכל. וגם אם נצליח לעקוב

גם אם נצליח לראות את ההתנהלות, אולי זה כבר יהיה מאוחר מידי ולא  –באחת הקבוצות מתפתח חרם או ריב גדול  אם
 .נספיק למנוע את הפגיעה

וחשוב להדגיש , שאפילו אם הצלחתי לשלוט במה שקורה בבית שלי, אני לא יכול בשום אופן לשלוט במה שקורה כשהוא 
 .גרש, שכן כיום זו נורמה והמטרה שלנו כקבוצה לשנות נורמה זוהולך לחבר או לשחק עם החברים במ

 .אני בכלל לא רוצה לקנות סמארטפון לבת שלי
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ב'. ככל שהשכבה תחליט כקבוצה על דחיית גיל רכישת -מצוין. וכאן כנראה נמצאים כרגע רוב ההורים בכיתות הגן, א' ו
אשון ותסכים על אופי מכשיר שהוא פשוט יותר, כך הילדה שלך תרגיש הרבה פחות לחץ ואתה תוכל לבחור מתי המכשיר הר

אתה נותן לה טלפון בטוח בלי להרגיש שהיא משלמת מחיר חברתי בגללך. כל הורה יוכל לקבל את הטלפון הבטוח לידיו 
 .ולהחליט בעצמו מתי הוא נותן לילד שלו

 אני לא יכולה לבודד אותו חברתית

אם נתארגן כקבוצה, אנחנו מנטרלים את המשוואה הזו. ככל שיצטרפו יותר, זה יהפוך להיות הנורמה ואף ילד לא ירגיש 
האם  -מבודד. אנחנו אלו שקובעים את הנורמה החברתית! וגם אם לא יתארגן רוב, עדיין בשורה התחתונה צריך לשאול

 ?המחיר החברתי שווה

 .מבחינתי, זו דרך לחנך אותו לעצמאות

יש מיליון דרכים ללמד עצמאות מבלי לעמוד על הגבול הדק של סכנה: לחתוך סלט, להחליף גלגל באוטו או להוציא את הכלב 
מראים שדווקא ההתמכרות למסכים מייצרת תלות ולא עצמאות.  מחקרים -לטיול. אתה ההורה, אתה המחליט. לעומת זאת

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

 ?כבר קניתי טלפון חכם לילד שלי. מה אני אמור לעשות איתו

. בידיך המידע להחליט מה התועלת ומה המחיר שתשלם בצידה. אכן סמארטפון זה דבר יקר, אבל יש אתה המבוגר האחראי
דברים שאין להם תג מחיר. תוכל להחליט להשאיר את המכשיר, להגביל את השימוש בו )ללא וואטסאפ, להתקין אפליקציות 

הזמן. או לשים אותו בצד, לרכוש מכשיר בטוח יותר, מגבילות וכו'(, ולהבין שמעכשיו זו האחריות שלך לבדוק ולבקר אותו כל 
 .להמתין לזמן הנכון ובינתים ללמוד איך להדריך אותו לשימוש בטוח בעתיד

 הסביבה החברתית

סביב דבר שמסכן  כשאתה נותן לילד שלך סמארטפון והוא חובר לקבוצה של ילדים עם סמארטפון שמייצרת לחץ חברתי
אותם, זו כבר בעיה של כולנו. כל אחד יפעל בביתו כרצונו אבל צריך להבין את האחריות החברתית וההשפעה שיש לו ולך 

 .כחברים בקהילה שאליה אתם שייכים

 'חכמיםטלפונים 'טיפשים' ושעונים ' – בינייםפתרונות  קיימים

עם  .טלפונים חכמים לילדים קטנים מדי: הקשר עם הילדים ולחץ חברתיהם עונים על שני הצרכים שמביאים אותנו לקנות 
אם למרבית הכיתה לא זאת יש לזכור שטלפון 'טיפש' הוא לא באמת טיפש ומכיל מספר לא מבוטל של משחקים ממכרים. 

 .יהיה טלפון חכם, תיחסך קבוצת הוואטסאפ הכיתתית
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