
                                                
 

 תובנות מהשטחנתונים ו

)בעקבות עבודה עם קבוצות מיקוד, צוותי חשיבה וראיונות אישיים בקרב ילדים, בני נוער, 

  הורים ואנשי/נשות חינוך(

  . הגיל הרך1

 # גננות דיווחו על הורים רבים שמביאים את הילדים לגן מול מסך בעגלה

, ונכנסים ל"התקפות שהם ניגשים להורהני פל סלולרישילדים לפעמים רצים לספרו גננות # 

 זעם" כאשר הם לא מקבלים את הנייד

עד נושאים אישיים, ממענה להורים ו -בתוך הגנים  נעשה שימוש רב בניידים במהלך היום # 

 בעיקר בקרב סייעות. 

בעצמם  הם לא מצליחים להתמודד עם הבעיהטענו בקבוצות המיקוד שהורים וגננות # 

 וביקשו עזרה. 

החזרת הטלפונים הקויים לגנים ואיסור שימוש   עולות בנושא במנהל חינוך תל אביב:פ

 כניסה ויציאה מהגן בלי ניידים -חיבוק בלי טלפון   / בניידים של הצוות

 

 יפו: -"חיבוק בלי טלפון" באחד הגנים בעיר תל אביב פרויקטסרטון המתאר את 

 חיבוק בלי טלפון
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 ב' –הולך ויורד. כיום כבר בכיתות א'  –שבו ילד מקבל נייד אישי גיל ה # 

ילדים ערים ומבינים שיש בעיה אבל מצביעים על הצד החברתי כדומיננטי בחוסר #  ה

 פרד מהניידיהיכולת לה

הילדים הציעו הרבה כאשר נחשפו לאפשרות, נתון שהפתיע אותנו ואת הצוותים: לצד זאת , 

 שיתפו פעולה ונהנו מכך, פעילויות מחוץ למסך

נמצאים במסכים. ילדים תארו מורים שעונים ילדים דיווחו על קושי מול ההורים והמורים ש  #

 לניידים בזמן שיעורים, הורים שלא זמינים אליהם אפילו ארוחות כי "הם כל הזמן בנייד". 

. "ההורים לא אוסרים עלינו, רק על העדר גבולות בנושא המסכים  ים דיווחוחלק מהילד #

 בעיות שינה, חרדות , קושי בהרדמות ותחושת התמכרותמאיימים". חלקם סיפרו על 

 בפרויקט "מחוץ למסך בבליתלמיד בית ספר 

 

 הורים וילדים בתל אביב נושא זה. : 900נערך בקרב מצ"ב תוצאות סקר ש

https://www.facebook.com/tel.aviv.yafo/videos/%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A5_%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%9A/469401920234232/
https://www.youtube.com/watch?v=rw0ulFaLWbc


                                                
 למי יש טלפון?

 יב בעיר מחזיקים ניידים  –מהילדים שהשיבו מכיתות ד  93% ❑

 ו  –מהם תלמידים מכתות ד  74% ❑

 יב -מכיתות ז 26% ❑

 עד כמה אנחנו )ההורים( עסוקים בנייד ב?

במשפחה גם הארוחות ובילויים ילדים דווחו שבמידה רבה עד רבה מאוד: "אצלי  40% ✓

 משפחתיים, אנחנו משתמשים בנייד"

הסכימו במידה רבה עד רבה מאוד עם ההיגד  "אני מנסה לדבר עם ההורים שלי והם  66% ✓

 עסוקים בנייד"

הסכימו במידה רבה עד רבה מאוד עם ההיגד: "אני מנסה לדבר עם ההורים שלי והם  65% ✓

 עסוקים בנייד"

 משתמשים בנייד במשך היום?כמה זמן אנחנו 

o 88% הורים הסכימו במידה רבה עד רבה מאוד שהיו מעוניינים להשתמש פחות בנייד 
o 64% ילדים ציינו שהיו רוצים להשתמש פחות בנייד 
o 56%  מההורים ציינו שהילדים לדעתם משתמשים יותר בנייד מאשר הם 
o 50% מהילדים ענו שההורים משתמשים יותר בנייד 
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נייד מהווה מקור בטחון משמעותי: בטחון חברתי בסיטואציות מביכות, תחושת טלפון הה #

 בטחון פיזי )להודיע, להשיג(

רשתות חברתיות, תגובות וצריכת תוכן  -בני נוער מדווחים על תלות מוחלטת במכשיר  #

 אקראית שמבזבזת את זמנם

, בנוסף מספרים על הפרעות בוי ההסחותבני הנוער מדווחים על קושי בלמידה בשל רי# 

 שינה )כל הלילה בנייד(, קושי לקום, קושי לעזור את הנייד אפילו לרגע. 

# נוער וצוותים חינוכיים מדווחים של שימוש בלתי פוסק בנייד: בבית ספר, בזמן שיעורים, 

 בפעולות בצופים... 

. הניידים אינטראקציה חברתיתקושי בסיטואציות אינטימיות ו# חלק מבני הנוער סיפרו על 

 "מתווכים" סיטואציות חברתיות. 

התמכרות למשחקים, צריכת סמים, ביריונות רשת,  # הניידים משמשים לצרכים בעייתיים:

 שיימינג ועוד. 

)שמאפשרת לבטא גם את  כאשר בני נוער נחשפו לתוכנית "מחוץ למסך" –# לצד זאת 

הדברים הטובים במכשיר ולצד זאת תצפית על הבעיות(, הם שיתפו פעולה, יצרו חומרים 

יצירתיים, העלו רעיונות לשינוי התנהגות ועוד. גם במקרה שלהם, הופתענו לראות כמה מהר 

 הם "מבינים את הצורך". 

 הורים.  4



                                                
 ין הילדיםהורים מתארים פגיעה משמעותית בתקשורת בינם לב  #

חוסר אונים בהתמודדות עם נושא מסכים ועם הצבת גבולות כיוון שהם ספרים על הורים מ  #

 עצמם שותפים לקושי

ביחסים בין הורים, במידת  מהוות גורם לחץ קיצוני: –# קבוצות הואטסאפ השונות 

 וךהמעורבות של הורים בחיי ילדיהם )מוגזמת(, במעורבות של הורים בכתה ובמערכת החינ

רואים הרבה  , הםהורים מתארים חוסר אמון ביכולת לשינוי המצב ומחפשים כלים לעזרה  #

 . למשל :יתרונות המכשירים ומתקשים לעשות הפרדה בין ההיבטים החיוביים לשליליים

 הורים מזהים הבנה טכנולוגים עם הצלחה בחיים, הכרות עם אנגלית כשפה, ועוד. 

הות לאבות במידת המעורבות, כאשר אמהות נטו יותר לדאוג # בקבוצות מצאנו הבדל בין אמ

 לנושא השימוש בסלולרי, לחפש פתרונות לשלוט במסכים ועוד.  

 

  חינוך נשות /נשי. א5

 מצאנו גם: בנוסף לאמירות דומות לאלה של ההורים -

 לפעמים כדי לתת מענה להורים -מורים משתמשים בניידים תוך כדי שיעור   #

# קיים קושי מערכתי גדול סביב הדרישה להיות זמינים בכל עת הן להורים והן להנהלה. 

 המורים מרגישים שהם מחוייבים "להיות בואטסאפ כל היום". 

 דיםתחושה של חוסר אונים מול היכולות הטכנולוגיות של היל # ישנה 

  כללים לשימוש בניידים ובמסכים בתוך המערכת  – העדר רגולציה # יש טענה על 

 


