
במדינות שונות בעולם נאסר על תלמידים להגיע לבית הספר עם טלפונים ניידים. גם כאן 
בארץ יש בתי ספר שאימצו את האיסור, אך עדיין לא מדובר בהוראה גורפת.

על  איתי  שתסכימו  מקווה 
כך שלא צריך להביא טלפון 

ללימודים, מהנימוקים הבאים:
ראשית, הטלפון מסיח את דעתכם, ואתם לא 
מתרכזים בלימודים, וגם זה לא הכרחי כי אתם 

צריכים ללמוד ולא להתעסק במסכים.
למשל: אם אני וחברתי נהיה בטלפון בשעות הלימודים 
אנחנו לא נקשיב לשיעורים ונתעסק רק בו. ועוד, בהייה 
במסכים גורמת נזקים שונים, כגון: 
בראייה,  נזקים  לקרינה,  חשיפה 
הגברת הפרעות קשב וריכוז. הטלפון 
גם מונע מכם ליצור קשרים חברתיים 
אמיתיים עם הסביבה. מחקרים גם 
מצביעים על כך שצפייה ממושכת 
במסכים פוגעת בבריאות וגורמת 

להשמנה. 
בתקופת הילדות של הוריי, ילדים 
היו יוצאים לגן שעשועים, משחקים 
משחקי חצר כמו מחבואים, מחניים, 
שוטרים וגנבים, גולות ו"גוגואים". 

משחקים אלה תרמו לתקשורת מילולית בין הילדים, 
לקשרים אמיתיים ולאורח חיים בריא. 

בבית הספר שלנו לא מרשים להשתמש בטלפון נייד 
בשעות הלימודים. אני מסכימה עם בית הספר שאין 
צורך להביא טלפונים ומכשירים בכלל. רוב בתי הספר 
לא מרשים להביא טלפונים, על מנת לגרום לכם ללמוד 
בראש נקי ולהתחבר עם תלמידים אחרים. אמנם יש 
ילדים שחולקים על מדיניות בית הספר, אבל כאשר 
מתרגלים לשמור על הטלפון בתיק בשעות הלימודים, כולם 
מרוויחים, לומדים טוב יותר ונהנים מהחברה בהפסקות.

לסיכום, הטלפון בבית הספר גורם לבעיות ופוגע בלמידה 
ובחברה. מקווה מאוד שהצלחתי לשכנע אתכם, ותניחו 
את הנייד בבית ותצאו לשחק, כך תהיו בריאים, נמרצים 

ושמחים יותר, וגם תשקיעו בלימודים! 

טלפונים בבית הספר

שאלת השבוע:
האם יש לאסור 
הבאת טלפונים 

למוסדות הלימוד?

טום שני ארד, בית הספר 
"יבנה", נתניה 

חמ"דברים 
על זה 

אני נגד האיסור להביא 
הספר,  לבית  ן  טלפו

וחושבת שהוא נצרך.
בהפסקה ובשיעורים מסוימים אפשר 

להוציא את הטלפון על מנת להוריד 
יישומונים לימודיים מיוחדים, בחשבון 

ובאנגלית, כדי להתאמן ולתרגל את החומר בשיעורים 
וכהכנה למבחנים.

נוסף על כך, הטלפון 
לנו לשמור  עוזר 
הכרחי  קשר  על 
המשפחה,  עם 
למשל אני יכולה 
בו על  להשתמש 
מנת להוציא את 
הקטנים  האחים 
מהגן, לדווח להורים 
בשלום  שהגענו 
ולקבל  הביתה 
שונות  הודעות 

מההורים. 
זאת ועוד, הטלפון יכול לשמש לעזרה לעולים חדשים. לדוגמה: 
אצלנו בבית הספר יש עולים חדשים מכל מיני ארצות, והטלפון 

מאפשר להם לתרגם מילים שלא מובנות להם.
ואולי זה לא כל כך חמור גם לשמוע שירים או סתם 
לשחק משחקי חשיבה בהפסקות. אם ילדים יהיו עסוקים 
בטלפון במהלך ההפסקה תהיה פחות אלימות, לא יהיו 
מריבות במגרש הכדורגל, ופחות ילדים ישתעממו ויגיעו 

למצבים של קטטות ומכות. 
לסיכום, לפי נימוקים אלה אני חושבת שצריך להביא טלפון 
לבית הספר, אם נשכיל להשתמש בו בחכמה ולתועלת. 
המבוגרים מנהלים את חייהם באמצעות טלפונים ומסכים, 
למה שילדים לא יעשו זאת גם? תנו לנו הזדמנות ונגלה 

אחריות!

 אביה בן דוד, בית הספר 
"יבנה" נתניה 
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