




3



המוצעותמהשאלותמספרעלשיחקיוםלאפשר-למנחה
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שיתוףיאפשר ,מוגןיהיההשיחשמרחבמנתעלהתלמידיםעםבסיסייםכלליםכמהלבססמומלץ
 .פעילהוהקשבה
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ט או בקבוצת 'את הקישור בצלשלוח : האישי  לשימוש בשיעורלפאדלטליצור קישור יש: למנחה
.הווטסאפ
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,  נייד צמוד גורם להתעלמות מוחלטת מהסביבהטלפון:לתמונהלבקש מהתלמידים להתייחס 
תאונה שמתרחשת לידו

:לצפות בסרטון
שתפו? האם הסיטואציה שמתוארת בסרטון מזכירה לכן מצבים דומים
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2020סקר בזק
.בשלוש השנים האחרונותתמונת מצב של פעילות בני הנוער ברשתות החברתיות
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,  המורה תסכם ותתווך את הנאמר בשקף, לאחר שהתלמידים יעלו את היתרונות בשימוש במסכים 
?מה מאפשר לנו השימוש במסכים

הרחבת ערוצי התקשורת עבור ◼

שמתקשים בתקשורת , מתבגרים

.בינאישית
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.ולאחריו התייחסות בשקף הבא, צפייה בסרטון
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brain drain –  המסכים שמקיפים

אותנו גורמים לנו להסחת דעת  

מהמשימות אליהם אנחנו נדרשים  

בזמן  , לדוגמה הסחת דעת בזמן למידה

או משימות אחרות אליהן אנחנו  , שיעור

.נדרשים

תחושת החמצה–פומו
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החברתיותברשתותהתקשורתערוצי

,הפומותופעתאתיוצרותהשונות

קבועבאופןחוויםאנחנוכלומר

אחרבמקוםמכיוון,החמצהבתחושת

לאאנחנובהאחרתפעילותמתרחשת

זהאתמרגישיםאתםכיצד.בהנמצאים

?בחייכם
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המסכים הם חלק משמעותי  

אך יחד עם זאת , מחיינו

המפגש הזה מעלה לדיון  

ומודעות את הצורך לנהל  

. את זמן המסכים
למשפחה  ,בתקופת הקורונה המסכים מאפשרים לנו להמשיך להיות מחוברים חברתית 
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.יחד עם זאת חשוב לאזן את זמן המסכים. המורחבת וללמוד מרחוק
איך ניתן לאזן את השימוש במסכים גם לנוכח תקופת  , על כן כדאי לנהל שיח עם התלמידים

.הקורונה
.לפתח תחביבים, לעסוק בספורט, לנגן: חלופות לשימוש במסכים
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בני הנוער עסוקים בבחירת התמונות שהם מעלים משום שהתמונה נתפסת בעיניהם כגורם שעל  
יש פחות מקום להערכה של  )יעריכו אותם וימקמו אותם מבחינה חברתית , פיו ישפטו אותם

(.מאפיינים אחרים שאינם חיצוניים
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.כדאי להזמין את התלמידים לשתף בדוגמאות מעולמם

העולם הדיגיטאלי מאפשר לנו להתנסות  

,  באין סוף זהויות ולשנות ברגע תחביבים

.מראה גיל

לעיתים אנו נוטים להציג ברשת תדמית של 

.עצמי אידאלי עם פער בינה לבין המציאות

מה שאנחנו מציגים במדיה משפיע על 

התגובות שאנחנו מקבלים  , התדמית שלנו
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מצטרפות למה שאנחנו חושבים על עצמנו 

.ומספרים לעצמנו

נבחר מה להציג ולמה לתת משקל בעולם 

.הדיגיטלי כמו בעולם שמחוץ לרשתות
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.ותוסיף במידת הצורך,תסכם את דבריהם אחרי השיח עם התלמידים המורה
זהות שבה אנחנו בוחרים להציג את עצמנו ברשתות החברתית שאינה בהכרח  –זהות מלוטשת 

אלא הזהות הרצויה שנתפסת בעינינו כאטרקטיבית ומושפעת מהנורמות  , הזהות האמיתית
.החברתיות בקרב סביבת השווים

19



(  השאלות בצד התמונה בשקף)כדאי לערוך את הדיון 

בהמשך ניתן לשתף במליאה  . על התמונה בחדרים

בלוח שיתופי

https://www.freepik.com/ - freepik תמונה

–בתמונה שבשקף נראות צעירות מבלות עם כוס יין 
התמונה יכולה להעביר מסר כי זה הבילוי השכיח ונחשב  

, כמה ואיך זה משפיע עלינו? האמנם" שווה"ל

האם זה מאפשר לנו מרחב של בחירה בקבלת  

מה נחשב לבילוי שנחשב  ? ההחלטות שלנו איך נבלה

למה , עד כמה אנחנו מודעים למה משפיע עלינו? כייפי
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? מנהל אותנו

בהמשך  . כדאי לערוך את הדיון על התמונה בחדרים
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.בורדמבו 'ג/ניתן לשתף במליאה או במצגת שיתופית

יתכן והתלמידים יעלו רגשות של דחייה או לחילופין  

.חשוב לתת להם מקום. קנאה
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.להציג את התמונות ולשאול את התלמידים לדעתם
?האם זה אפשרי

?האם אתם מתחברים לזה
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.אט'הצבאמצעותזאתלעשותניתן .מהשיעוריוצאיםהםאיךאותנולשתףתלמידיםמספרנזמין
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:וסיוםסיכום
.וקרוביחדלהרגישהצלחתםמרחוקשגםמקווהאני

שארועםאיתי ,החבריםעם ,המשפחהעםבקשרוהיודברו ,לבדתישארואל ,מרחוקהלמידהבימי
.המורים

.להםשקורהובמהבהםגםהתעניינו ,שלכםובמחשבותברגשותשתפו
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