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חזון החמ"ד

מִנהל החינוך הדתי על ראשיו, מחנכיו, מנהליו, מפקחיו וחברי מועצת החמ"ד, מחויבים לחינוך ילדי ישראל ליראת 

שמיים ולחיי תורה ומצוות באהבה. 

ושקולה,  מגובשת  עולם  והשקפת  עמוקה  אמונה  מתוך   – שבשמיים  אבינו  אל  ולקרב  להתקרב  כדי  פועלים  אנו 

מתוך מחויבות לחינוך כשליחות לכלל ישראל, מתוך שאיפה לשותפות ביצירת חברת מופת ומתוך מחויבות לתורה 

ולהלכה.

בתי החינוך של החמ”ד הם כמשפחה עבור כל הבאים בשעריהם: 

תלמידים, הורים, מורים ומנהלים – בית חינוך כמשפחה.

בתי החינוך של החמ”ד   ←

הם בתים של תורה, של יראת שמיים ואהבת ה' ושל מידות טובות ודרך ארץ.  

בתי החינוך של החמ”ד   ←

מעודדים טיפוח זהות אישית ציונית-דתית וחברתית-אזרחית.  

בתי החינוך של החמ”ד   ←

מלמדים באהבה ומחזקים את רוח האדם.  

בתי החינוך של החמ”ד   ←

מקדמים למידה משמעותית, חדוות הדעת ומצוינות.  
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פתיחה
מיכל דה-האן        

לנצח:  מילים שהפכו למשפט שנחרט  חיבר שש  ויליאם שייקספיר  בריטי בשם  יותר מ-400 שנים, מחזאי  לפני 

- זאת השאלה". שייקספיר התכוון לשאלת מהות החיים, האם לחיות או למות.  "להיות או לא להיות 

נראה שעברו 400 שנים, אך השאלה הבסיסית הזו נשאלת כעת ביתר שאת. מגיל צעיר מאוד, מונח בכיסם של 

מרבית הנערים והנערות בישראל ובעולם כולו מכשיר ששואל אותנו בכל יום - להיות או לא להיות? מכשיר חכם 

עם פוטנציאל ענק. בכל שנייה, בכל רגע, גם ממש ברגע זה, אנו שואלים את עצמנו - להיות או לא להיות? האם 

להקשיב לשיעור או לקרוא הודעות שקיבלתי? האם לשוחח כעת עם חבר או חברה, או להתחבר באמצעות הטלפון 

הנייד לעולם וירטואלי? האם לשחק בהפסקה במגרש עם חברים, או לשחק במגרש וירטואלי עם ילדי כל העולם? 

האם אני באמת כאן, נוכח, קיים, פעיל, או שהטלפון הופך אותי לישות וירטואלית?

הטלפון - חכם. אך מה הוא גורם לנו להיות? מצד אחד, כל הידע בכף ידינו. המורה אמר משהו בשיעור ולך נראה 

אחרת - בתוך שלוש הקלקות וחיפוש גוגל אחד, כל התשובות אצלך. ללא חסמים, ללא פערי שפה או תרבות. עולם 

שלם של ידע מחכה שתיקח אותו. אם בעבר היו פערים תרבותיים וחברתיים, כיום אנו מדברים על פערים חינוכיים. 

בעבר מי שלא קיבל מורה נהדר, לא יכול היה לדעת. כיום - שיעורי אנגלית, מתמטיקה, גמרא או היסטוריה זמינים 

בחינם ברשת, רק תבחר ללמוד, רק תרצה. 

מצד שני - כשכל הידע קיים בלחיצה, מתעוררת שאלת חיינו: אז למה בכלל ללמוד? שמעון פרס שאל פעם למה 

ללמוד היסטוריה אם ממילא המחשב זוכר הכל. ילדי ישראל והעולם כולו שואלים את השאלות האלו יום-יום, בכל 

שיעור מחדש. מה מטרת הידע אם הוא כבר זמין ברשת? האם אני צריך לדעת משהו כאשר הידע הוא נחלת הכלל? 

מה המשמעות של ידע בעולם בו אין צורך בזיכרון אלא בעיקר ביכולת ניתוח, הבנה ורצון?  

נדמה שהדור הנוכחי מזמן אותנו למבט פנימה. כל השאלות הללו בעצם שואלות מהו ידע עבור המין האנושי? איזו 

דמות בוגר אנו רוצים להוציא מתוכנו? 

גם אנו כאנשי חינוך מהודהדים בשאלת ה"להיות או לא להיות". האם להיות חלק מהשיח של הרשתות החברתיות? 

איזה חינוך אנו מובילים כאנשי ונשות חינוך מול עולם הסמארטפון? האם לבחור כמו ממשלת צרפת ולאסור על 

הכנסת פלאפונים ניידים לשטחי בתי חינוך בכל גיל ובכל מצב, או שמא לאפשר שימוש בניידים? מה המקום והיחס 
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יותר על מנת שהטלפון החכם יחכים, יעשיר  בין בית החינוך וההורים בסוגיה זו? מה אנחנו יכולים לעשות טוב 

זו  ויפתח את מערכת החינוך שלנו? להיות רלוונטי לשיח הפנימי שעובר על נערי ישראל, או לא להיות רלוונטי. 

השאלה.

ָ דָעֵהּו" )משלי ג', ו'(, על חיפוש תפקידנו בכל  אנו, בתי החינוך של החמ"ד האמונים על תורת הרב "בְּכָל דְָּרכֶיך

זו של הניידים ומבררים ומעמיקים בחדרי המורים, בקרב התלמידים  מציאות, נקראים לדגל בהתפתחות 

בקהילה ובכל דרך, מהי הדרך בה נשכיל להקנות לתלמידים את הכלים לקדם ולהתקדם, איך ללמוד תורה, 

להאדירה ולהעלות על נס את היכולת לראות במציאות שה' הביא אל פתחנו את הדרך לחידוד וחיזוק של 

הזהות הציונית דתית.
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הקדמה
מיכל גיאר        

מהפכת המדיה מעמידה מולנו שתי אפשרויות מבט )שרלוונטיות להסתכלות בחיינו בכלל(:  האחת תפיסת גאולה, 

השנייה תחושת חורבן.

ראויים  כלים  לצקת  אותנו  ומחייבת  לטובה  הינה  בעולם  התקדמות  שכל  בטוח  ממקום  מגיעה  הגאולה  תפיסת 

חשש  מעלה  המתרחש  ומתוך  במציאות  מתבוננת  השנייה  התפיסה  לעומתה  עוצמה.  של  ממקום  להתמודדות 

הווירטואלי. בעולם  יום  יום  שמתרחשות  ומפגיעה  מחשיפה  מפרוק, 

לשתי התפיסות יש מקום בעולמנו. עם זאת, בהתבוננות חינוכית למדתי שעין טובה וראיית הטוב ממלאת אותנו 

בעוצמות להתמודדות ויכולה לספק לנו ולתלמידינו כלים חינוכיים ראויים מהמקום הזה. גם מחקרים על תכניות 

מניעה שונות מלמדים שאסטרטגיות של הפחדה הן פחות אפקטיביות.

הפסוק “בכל דרכיך דעהו” )משלי ג’, ו’(, מלמד אותנו לשאוף לחיבור ולידיעת ה’ בכל המרחבים )גם הווירטואליים( 

והדרכים בהם אנו הולכים. ידיעת ה’ מחייבת אותנו להתמודד מתוך אמונה שהקב”ה הוא שהביא אותנו למקומות 

טכנולוגיים אלו וידיעתו היא שתביא לנו כלים, כוחות ועוצמות.

את  המבטאים  כלים  בשטח,  לנכוח  רוצים  אנו  איתם  ערכים  של  קומה  על  מבוססת  מס”ך  מג”ן  תכנית  כך  מתוך 

מציע. הרוחני  שעולמנו  טוב”  ה”עשה 

התכנית מבוססת על היושבים בצוות החכמ”ה )ניהול( ובניהם רבני בתי ספר, יועצים, רכזי חינוך חברתי, צוות אקלים 

והורים, מתוך הבנה שהנהגה המשלבת כוחות ותפיסות מגוונות יכולה להתמודד עם כל אתגר המדיה. התבוננות 

מפרספקטיבות שונות שהדיסציפלינות השונות מציעות מניחה תכנית מתכללת, מעצימה ושלמה - מג”ן מס”ך:

מ - מרחב לדיאלוג

ג - גבולות

נ - נוכחות הורית

מ - משמעות

ס - סמכות

כ - כישורי חיים
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מרחב לדיאלוג:

כיתה  יש מרחב מקביל: אקלים  זו, בעיקר אחרי מגפת הקורונה, אנחנו מבינים שלאקלים הכיתה שלנו  בתקופה 

דיגיטלי. מסתבר שיש התרחשות חשובה שיש לתת עליה את הדעת, להעצים ולתת כלים להתנהלות מיטבה, כלים 

ברשתות  הן   - בנו  פוגע  מה  לנו?  נעים  מה  אתנו?  שינהגו  רוצים  היינו  איך  כמוך”.  לרעך  “ואהבת  בבחינת  שהם 

חברתיות והן במרחב להנכיח את הערכים שלנו של דאגה, אכפתיות וראיית האחר?

נקודה נוספת בעניין מרחב לדיאלוג שלנו מתמקדת בבחירה שלנו מה למקם במרכז הדיאלוג שלנו עם תלמידינו / 

ילדינו.

כשאני שואלת בסדנאות את אנשי החינוך איזו תכנית או  הרצאה הייתם רוצים לקבל / לתת לבית הספר בו אתם 

עובדים, אלו התשובות הנפוצות: מניעת פגיעות מיניות, מניעת בריונות ברשת, גלישת יתר... כשאנחנו מסתכלים 

על רשימה זו, אותה בחרנו להביא לתלמידינו, משתקף שדר ברור: מדובר במרחב מסוכן ומטריד. מצד שני, אנחנו 

בוחרים ללמד דרך המרחב הזה, לשמור איתם על קשר דרך המרחב הזה ולבלות בעצמנו שעות רבות )כמובן שלצורכי 

עבודה... אנחנו לא מבזבזים זמן... האמנם!?( והמציאות הזאת מייצרת דיסוננס בלב תלמידינו. לכן התכנית מציעה 

לנו להתבונן בתכנים ובהתאם לבנות תכנית מגוונת המציעה כלים ערכיים ורגשיים לצד העלאת מודעות לסכנות 

באופן מאוזן ובריא.

גבולות: 

שאיפתנו כמבוגרים להיות משמעותיים עבור תלמידינו ולסייע להם לבנות גבולות פנימיים, איתנות וחוסן. אליזבת 

גלאון ורינה כהן מלמדות במאמרן על ארבעה סגנונות בשיח ובבניית גבולות פנימיים: לקבוע, לשכנע, לייעץ ולשחרר.

גם . 1 ולמעשה  זכותם,  זוהי  וכלליו.  סגנון הקביעה – הורים קובעים את אורחות החיים בבית, תרבותו, חוקיו 

ומעמדם. תפקידם  מתוקף  חובתם, 

סגנון השכנוע – בסגנון זה הורים משתמשים במנהיגותם לספק פירושים לחוקים ולכללים ולפתח אצל הילדים . 2

הבנה וקבלה של אורחות החיים הרצויים ואת אחריותם של הילדים לשמור ולקיים אותם, והם פועלים מתוך 

סמכותם ההורית.

סגנון הייעוץ – כאן מתעצב סגנון הורי מרתק שעיקר ביטויו בשיח ובהצגת שיקולי דעת שונים בקבלת החלטות . 3

לפעולה. זהו הסגנון שבו ההורה מנסה לסבר את אוזנו ואת דעתו של הילד-הנער ומעביר לו את האחריות על 

ההחלטה.

סגנון השחרור - בסגנון זה ההורה והילד-הנער קרבים לתחנת היעד של המסע: העצמאות. . 4
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כמובן שהסגנונות רלוונטיים בכל זמן תמיד והשילוב ביניהם חשוב, אך תמיד בכל שלב יש סגנון אחד שהוא יותר 

אפקטיבי ומתאים לשלב התפתחותי בו הילד נמצא. בגיל הרך ננהג יותר בקביעות, לעומת גילאי יסודי בהם נסביר, 

נפרש וננמק את בחירתנו האידיאולוגית והערכית ביחס לעולם המדיה. בעל יסודי נגדל בגישתנו )המחייבת גדילה 

ולהרגילם  לגדלם  שמטרתו  התלמידים  עם  פתוח  ושיח  הקשבה  תוך  שונים  דעת  שיקולי  בהצגת  נתמקד  מצדנו(, 

לבחור. בשלב האחרון, בשלהי גיל ההתבגרות, נשחרר )כמצוות שילוח הקן( - עם הרבה תפילות ואמונה בילדינו.

נוכחות הורים:

המצוקה והקושי אל מול אתגר זה פוגשים את כולנו באשר אנו, הורים, מחנכים, מנהלים. מתוך מצוקה זו נסלול לנו 

גשר לשיח ולשיתוף פעולה עם ההורים דווקא בנושא זה שלעיתים מרגישים בו חסרי אונים. נקרית בדרכנו הזדמנות 

ליצירת קשר פורה במקום שפוגש את כולנו למחשבה ושיח סביב שולחן עגול כדי לגבש מטרות ודרכי פעולה בתחום 

זה.

משמעות:

מחקרים מלמדים תמונה מעניינת לגבי הגורמים המנבאים התנהגות סיכון: תפקיד חשוב דווקא לרמת המשמעות 

בחיים. במילים אחרות, ככל שהמשמעות בחיים גבוהה יותר, צעירים בריאים לוקחים פחות סיכונים. הדבר 

נכון לגבי כל הסיכונים שאנו מכירים - הן במדיה, הן בהתמודדות עם סמים, אלכוהול והתנהגות מינית מסכנת. 

נתונים אלו מחייבים אותנו לעסוק בהתמדה בתכנים העוסקים במשמעות בחיים ולסייע לילדינו ולתלמידינו להרגיש 

משמעותיים. תכנים אלו הם בבסיסן של תכניות בתחומם של ריכוז חברתי, רבני בתי ספר ומחנכים, ואלו מהווים 

בסיס מחקרי לפעולות אפקטיביות העוסקות בעידוד למשמעות.

סמכות:

חדר המורים שלנו זקוק לעיבוד ולחשיבה בתחום. המחנכים שנכנסים לשיחות משמעותיות עם התלמידים בנושא 

נמצאים על הרצף שבין שיפוטיות לבין הזדהות. לפעמים יבטאו קולות מתלבטים מתוך תחושת הזדהות עמוקה 

להתמודדותם של התלמידים )שכן גם אנו מתמודדים עם הקושי(, ומצד שני יהיו קולות שיפוטיים המבטאים אכזבה 

מהדור שזהו כל עולמו. תפקיד העיבוד והשיח בחדר המורים למקם אותנו בדרך האמצע שהיא אמפתיה שנותנת לנו 

כוחות גם להרגיש להבין ולהרגיש את מצוקת הדור ומצד שני להיות בעלי יכולת לסייע “להוציא מהבור” ולהעצים 

את כוחותיהם.
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כישורי חיים:

העולם שלנו משתנה, דינמי ואנחנו חווים תנודתיות. כדי להתמודד עם מציאות רבת שנים אנחנו נדרשים לפתח את 

ה-DNA שלנו, את הכוחות שלנו שיעזרו לנו להתמודד באירועי החיים. אנחנו לא רק מעבירים ידע, אנחנו נדרשים 

לפתח מיומנויות ולהנכיח ערכים, והם הכלים שישרתו את התלמידים שלנו בהתמודדות עם אירועי החיים.

להבין  והקהילה  המורים  התלמידים,  של  היכולת  את  ולטפח  לפתח  מאפשר  רגשית  חברתית  למידה  של  תהליך 

ולנהל את הרגשות שלהם עצמם ואת האינטראקציות שלהם עם אחרים. ממצאי מחקרים מעידים כי למיומנויות 

חברתיות-רגשיות יתרונות לאורך חיי הפרט, הנוגעים להתנהגותו ולרווחתו ותורמים להצלחה בהווה בבית הספר 

ובעתיד במערכות יחסים ובחייו האזרחיים )שפרלינג, 2018(. גם בזירת הרשת אנו מפעילים מיומנויות תוך אישיות 

ובין אישיות תוך כדי השהייה וההתנהלות שלנו בזירת חיים זו אשר לא מנותקת מזירת החיים הממשית, לכן בשיח 

:selשלנו עם התלמידים חשוב ללמוד וללמד את התחום תוך הסתייעות בחלוקה של ה

מודעות עצמית: זיהוי רגשות, הכרה עצמית )חוזקות, חולשות, העדפות( מסוגלות עצמית.

הכוונה עצמית: ויסות עצמי, הנעה עצמית והתמודדות עם לחץ ומשבר.

מודעות חברתית: אמפתיה, הבנת האחר, זיהוי מצבים חברתיים, ורגישות תרבותית.

התנהלות חברתית: תקשורת, ניהול יחסים בינאישיים, עבודת צוות וניהול קונפליקטים.

אוריינות גלובלית: מודעות גלובלית, אחריות גלובלית, התנהלות רב תרבותית.

החוברת המונחת לפניכם בנויה משלושה פרקים:

הפרק הראשון - אסופת מאמרים עדכניים, מהמובילים בתחום, המביאים זוויות מעניינות שיהוו בסיס חשיבתי 

לעבודה בתחום עם תלמידינו.

הפרק השני – מניח את הפרספקטיבות השונות מנקודת מבטם  של  מובילי התחומים, ובהם תפיסה חינוכית 

ואסטרטגיה לפעולה, תפיסת אקלים, במ"ה - בית מדרש הורים, כישורי חיים, רבני בתי ספר ותנועת המחנכים.

הפרק השלישי – הפרק היישומי ובו מערכים מתחומים שונים שנכתבו על-ידי בעלי תפקידים שונים - רבני בתי 

ספר, יועצים ורכזים חברתיים. 

יוצא שכל בעלי התפקידים בבתי הספר ימצאו כלים בחוברת זו.

מאחלת לכולנו קריאה ועבודה נעימה מתוך תחושת שליחות ומשמעות,

מיכל גיאר

מובילת תחום מג”ן מס”ך

חמ”ד
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שיח אינטימי בתוך הסופה / מרכז מצמיחים

 מרימים מסך:
 שיחות עם מתבגרים על השפעת המדיה 

ומקומם של המבוגרים בעולם זה / אוריה חורש

לתרגם את ערכי הנצח לסמארטפונית / אבישי מזרחי

"על מסכים ונביאים" / ד"ר חננאל רוזנברג

חלק א'

מאמרים
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שיח אינטימי בתוך הסופה
מרכז מצמיחים        

ממחקרים רבים וביניהם מחקר של מכללת כנרת מהשנים האחרונות, עולה כי ילדים ובני נוער בכל המגזרים 

נמנעים מלשתף את הוריהם וחבריהם כאשר הם חווים אלימות ברשת. החשש לספר ולשתף גובר אף יותר 

בקהילות המתאפיינות ברמה גבוהה של כבוד והערכה לסמכות. הורים ואנשי חינוך המבקשים להיות חלק 

מעולם הילדים והנוער ולהוות כתובת שאליה יפנו בעת הצורך, צריכים לפתח מיומנויות של שיח בגובה 

העיניים ולספק לילדים כלים להתמודדות במרחב הווירטואלי.

בספרו "תודה שאיחרת" )2016( כותב תומאס פרידמן על תהליכים מואצים, אשר בדומה לסופות, מערערים את 

מוסדות  בעלי  ומדינות  ארגונים  לדבריו,  לקרוס.  מסוימות  ומסגרות  למדינות  הגורם  עצום  אתגר  ומהווים  עולמנו 

סמכותיים הם כמו בתי עץ שנדמים יציבים עד אשר מגיעה סופה וממוטטת אותם. ארגונים אשר מגלים פתיחות 

)גרינשטיין,  סופגים  למרות הזעזועים שהם  על תילם  ולהישאר  וגמישות הם אלו שמצליחים לשרוד את הסופה 

.)2016

מטלטלים  חברתיים  תהליכים  לשלושה  נחשפים  אנו  האחרון,  בעשור  ספר  בתי  במאות  כיתות  הנחיית  במהלך 

הנוער: בני  מול  העבודה  במסגרת  התייחסות  הדורשים 

דעיכת הסמכות - הסמכות הקלאסית שנבעה בעבר מעצם תפקידו של המורה או ההורה הלכה ונשחקה בעשורים 

בתוך  היחסים  לרמת  ועד  לאומית  הבין  מהרמה  החל  המתרחשים  הדמוקרטיזציה  מתהליכי  כחלק  האחרונים, 

המשפחה. דעיכת הסמכות מופיעה בכל תחומי החיים – הורות, חינוך, רפואה, סמכות המפקד בצבא, שוק העבודה 

ופוליטיקה. ילדים מגיל צעיר מאוד מערערים על סמכות הוריהם ושניהם ביחד על הסמכות הבית-ספרית. דעיכת 

אם  ובין  כהורים  אם  בין   - המבוגרים  אותנו  המחייב  מהותי  שינוי  מהווה  וחסרונותיה,  יתרונותיה  על  הסמכות, 

כמחנכים - לבצע הסתגלות והתאמה.

עידן הנוער - במקביל לדעיכת הסמכות, החל משנות ה- 60 של המאה הקודמת אנו רואים שינוי הדרגתי ומהותי 

ביחס כלפי ילדים, ששיאו בתפיסה המציבה את צרכי הילד במרכז, וראיית הילד כאינדיבידואל בעל דעות ויכולות. 

אנו מאפשרים לילדינו להשמיע את קולם ולקבל החלטות עבור עצמם ומטפחים בהם תחושה של מסוגלות ועוצמה. 

בעידן שבו הטכנולוגיה משתנה כהרף עין והמדיה הוויזואלית תופסת מקום מרכזי יותר, בני הנוער הם "המומחים" 
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בכל העדכונים והחידושים. בנוסף, התקשורת והמדיה מטפחות אידיאליזציה של הנעורים והעולם מצטייר "כשייך 

לצעירים". ד"ר מירן בוניאל ממכללת כנרת משקפת את הקושי שגלום בתדמית הזו: "הנוער מתנהל כבעל כוח רב, 

אך בהתאמה חש לחץ לשמור על תדמית זו גם כאשר היא מתנפצת והוא זקוק לעזרה". המבוגרים ש"קונים" את 

לא מבחינים בחוסר  זאת לשאר התחומים. הם  בזירה הטכנולוגית משליכים  הנוער  בני  התדמית רבת הכוח של 

הבשלות והידע שנמצאים בעולמם הרגשי והחברתי של בני הנוער ומשאירים אותם בזירות משמעותיות אלה לבדם.

השתלטות הרשת על החיים החברתיים - השינוי האדיר שחל בתהליכי החברות הבסיסיים ובהתנהלות הקבוצתית 

ויותר שעות מהיממה באופן שלאחדים עשוי להזכיר את  ונוער, יוצר "אי נפרד" בו מבלים ילדים יותר  של ילדים 

המתרחש בספר "בעל זבוב", כיוון שאין שם "מבוגר אחראי" שבעת הצורך יכול להפסיק התנהגויות פוגעניות. החיים 

ברשת מזמנים חשיפה אישית מוגברת לטוב ולרע, חשיפה אשר בקלות יכולה לצאת משליטה מבלי שלמבוגרים 

יהיה מושג מה מתרחש.

שלושת התהליכים הללו חוברים יחד ויוצרים אתגר עצום שלא פוסח על אף מגזר, מעמד או גישה חינוכית. העובדה 

שילדים ובני נוער מתמצאים ברזי הרשת הרבה יותר מהמבוגרים הסובבים אותם, מעצימה הן את הזלזול בסמכות 

והן את תחושת הכוח, שכן הפיקוח ההורי-מורי כפי שהיה בעבר אינו רלוונטי. הרשת מהווה ערוץ מדיה בפני עצמו, 

אשר מאפשר לנוער שליטה על תכנים וביטוי כמעט ללא פיקוח החל מהעלאת תמונות וסרטונים, ועד פתיחת ערוצי 

יוטיוב עצמאיים.

וכך, בדומה לתיאוריה של פרידמן, ארגוני חינוך היררכיים אשר מושתתים על סמכות, פיקוח וענישה, חווים את 

ה"סופות" ביתר שאת: בעבר מורה היה רואה לנגד עיניו את המתרחש ומעניש בעת הצורך, אולם היום המורה אינו 

חשוף לחלק גדול מהמתרחש. אם בעבר הילדים היו מוגנים על ידי הסמכות, מה קורה היום כאשר הסמכות קורסת? 

מה קורה כאשר הסמכות מאבדת את יכולתה לפקח ולהגן, כפי שקורה במרחב הווירטואלי? ניתן לראות זאת בכל 

בתי הספר וביתר שאת בבתי ספר דתיים או מסורתיים, שם משתפים אותנו צוותי החינוך בעוצמת המשבר שהם 

חווים.

שונים,  ממגזרים  ונוער  ילדים  שבוע  מדי  פוגשת  "מצמיחים",  ממרכז  נוספות  למנחות  בדומה  מרקוב,  אבישג 

יוצרים פער גדול בין עולם התלמידים  ומשתפת "כי בכל בתי הספר רואים כיצד הטלפונים החכמים והאינטרנט 

לעולם המורים. פער זה תורם גם להתערערות של הסמכות ולזלזול בה וגם מוריד את הסיכוי שתלמידים יפנו אל 

המורים כמקור לסיוע. חלק מהמורים לפעמים ממש לא מכירים את מה שקורה ברשת, ובבתי ספר מסורתיים, בין 

אם יהודים או ערבים, זה לפעמים בולט עוד יותר. נראה שקיימת מעין תמימות בסגלי החינוך שאינה מותאמת 

לעולמם של התלמידים". עינב טוטיאן מוסיפה: "כאשר תמימות זו מגיעה לסמכות נוצר כבר חיץ". לדברי עדי דרור, 

במהלך סדנה בבית ספר דתי הבנות כמעט ולא השתתפו והיו מאוד שקטות במהלך שיח על פלאפונים, אך בשיחה 

חופשית בהפסקה, כאשר המורות לא נכחו, הן נפתחו ושיתפו בדברים שקורים להן במרחב הווירטואלי. יש חשיבות 



] 17 [שימוש מושכל במסכים לטיפוח זהות ציונית דתית

רבה ליצירת מענה ואוזן קשבת במסגרת בית הספר עבור נערים ונערות, גם בנושאים שאסורים על פי מדיניות בית 

הספר וגם כאשר הדברים עומדים בסתירה מבחינה דתית או ערכית. חשוב מאוד שבני הנוער יחושו שניתן להכיל 

אותם "ללא תנאי" ושיש למי לבוא לספר אם נקלעו למצב בעייתי.

אנו מבקשים להציע דרך "דו מסלולית" שתסייע בהתמודדות עם הסכנות והאתגרים שבני הנוער פוגשים ברשת: 

המסלול הראשון הוא חיזוק היחסים השוויוניים עם הילדים, המבוססים על אמון. כאשר חלק ניכר מחיי הילדים 

כדי להעלות מעט את  רק באמצעות שיתוף שלהם.  מתנהל ברשת, הדרך היחידה שלנו לדעת מה מתרחש היא 

שיעור השיתוף, המערכות צריכות להיות פתוחות וגמישות יותר ולתת דגש על הקניית יכולות מתאימות. דמיינו 

לעצמכם למשל שפעם בשבוע אתם מקצים שעה ייעודית, התלמידים כבר מחכים בכיתה, מתוך ציפייה לשעה הזו 

שבה יש שיח קבוצתי עמוק ואינטימי לצד משחקים. זוהי שעה חברתית שעולים בה הנושאים שבאמת מעניינים 

כדי  שפחות"  כמה  "לדבר  על  מתאמנים  אנו  ב"מצמיחים"  בכיתה.  החברתי  והמצב  פופולריות  שייכות,  אותם: 

שהילדים ידברו כמה שיותר, עד למצב שהמנחה יכול "להיעלם" והשיח מועבר בין התלמידים. המיומנות הנרכשת 

היא להימנע מלהביא לתלמידים את הערכים שלי כמחנך, ובמקום זאת לגרום להם לבטא מה חשוב להם, וכך לסייע 

לכיתה לגבש נורמות פנימיות שמתייחסות לשאלה "מה מרגיש לנו נוח ונכון ככיתה". ברמה היומיומית, ייטב אם 

אנחנו המבוגרים נשתף את התלמידים בחוויות שאנו חווים במרחב הווירטואלי כדי לייצר שיח הדדי בנושא: מורה 

שמספרת איך שלחה הודעה בקבוצה הלא נכונה ולמה הדבר גרם, מורה שמשתף באי הבנה שנקלע אליה בתכתובת 

ברשת או בסכסוך או אכזבה שחש מתגובות או מפרסומים פוגעניים ששיתף מכר שלו. שיתופים מסוג זה משדרים 

ומהווים  לתלמידים שהמורים הם אמנם אינם מושלמים אך בהחלט כתובת רלוונטית עבורם גם בנושאים הללו, 

הזמנה לשיח נטול שיפוטיות בגובה העיניים. 

המסלול השני מתבסס על כוחה של קבוצת השווים, המשמעותית כל-כך במיוחד בגילאים אלה, באמצעות הכשרת 

בני הנוער להיות מצמיחים וערבים זה לזה, בעיקר כאשר הם נמצאים במרחב הווירטואלי. נדבר עימם על "מיהו 

חבר מצמיח" אשר לידו אני יכול להיות "מי שאני" וגם לטעות, נשאל אותם "מהם הדברים הקטנים שילדים עושים 

ברשת וגורמים לי לאבד הערכה אליהם", מהן חברויות לא מאוזנות, בהן ילדים מוצאים את עצמם במקום נחות 

ומרצה ועד לשיח על זוגיות לא מאוזנת בגילאים הרלוונטיים. נחשוב איתם איך אפשר לפעול בהתנגדות אקטיבית 

ללחץ חברתי ברשת גם כשהוא מופעל כלפי אחרים וניתן קול לרוב הדומם וליכולותיו לשנות את המציאות ולרסן 

תופעות שליליות.

שיאפשר  אינטימי  מרחב  ליצור  המחנכים  על  בכיתה,  הנהוגות  החברתיות  בנורמות  שינוי  לאפשר  כדי 

לתלמידים לחוש בנוח לשתף זה את זה בטוב וגם ברע וליצור בהם תחושה של מסוגלות לשנות מציאות 

רצויה. בלתי 
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רעיונות ודוגמאות נוספות ליצירת שיח כן ומשתף עם ילדים ובני נוער בנושא הרשת, ניתן לקרוא בספר "מצמיחים 

ברשת" של מרכז מצמיחים )ניתן לקרוא את פרק 6 באתר "מצמיחים"(:

.www.matzmichim.org.il

 

בגרסה האינטרנטית:

לקריאת פרק חינם בגרסה המקוונת הכולל שאלות פרקטיות ליצירת שיח כן ומשתף עם ילדים ובני נוער בנושא 

פרק 6 בספר "מצמיחים ברשת". ניתן להיכנס לקישור המצורף:  הרשת, 
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 שיחות עם מתבגרים על השפעת המדיה 
ומקומם של המבוגרים בעולם זה

אוריה חורש        

נראה  לא  התחילה.  האפוקליפסה  מהחלל...  באים  חתולים  להיגמר...  מתחיל  המזון  שלי...  אימא  את  חטפו  “הם 

לי שאשרוד – תעזרו לי!” )מתוך שיר שחיברו מתבגרות כשנתבקשו להביע את עצמן דרך יצירה שכותרתה “כבר 

יומיים שאני בלי הסמארטפון שלי”(. 

מאמר זה עוסק באופן בו מתבגרים מבינים את השפעת המדיה על חייהם, כפי שבאה לידי ביטוי בעבודה קבוצתית 

איתם. המאמר מאיר זוויות שונות בחווייתם ובמקומם של המבוגרים בעולם זה.  

בשנים האחרונות אנו עדים למהפכה טכנולוגית מרעישה המשפיעה משמעותית על חיינו. האצת קצב התפתחות 

הטכנולוגיה מייצרת שינויים סוציולוגיים-תרבותיים דרמטיים, אשר באים לידי ביטוי באופנים מגוונים בשכבות 

בעלת  תקופה  של  וכיוצר  כתוצר  הסוציולוגיות  במשמעויותיו  “דור”  המונח  הגדרת  על  כשחושבים  השונות.  הגיל 

ייחוד תרבותי )Harris, 2017(, תהיה זו משימה מורכבת לזהות את אותו ייחוד במציאות המשתנה תדיר. במובן 

ומה  אחת?  מקשה  כאל  אליהם  להתייחס  אפשר  האם  בימינו?  “מתבגרים”  של  ההגדרה  מהי  לשאול:  אפשר  זה 

בפרמטרים  כמותי  שינוי  מייצר  המהיר  ההתפתחות  קצב  האם  בחייהם?  למבוגרים  המתבגרים  בין  לפער  באשר 

מוכרים )למשל סוגיות מתבגרים “קלאסיות” שמועצמות במדיה(, או שמא שינוי איכותי בפרמטרים שאינם מוכרים 

לנו עדיין? שאלות אלה מעוררות מחשבה, והן במידה רבה היוו מקור מוטיבציה לניסיון לדייק את ההבנה ביחס 

ובמרחב הווירטואלי בפרט. לתרבות המתבגרים העכשווית בכלל, 

במסגרת עבודתי כפסיכולוגית חינוכית בתיכון נוכחתי כי חלה עלייה במספר הדילמות של הצוות החינוכי הקשורות 

במרחב הווירטואלי. הדילמות עסקו בגבולות הקשר של אנשי הצוות עם ההורים ועם התלמידים, ובהבנת המשמעות 

של תכנים שנכתבים במדיה )מצוקה של תלמידים וכדומה(. בעבודה המשותפת עם מנהלת בית הספר הופיע הצורך 

להבין את המרחב הווירטואלי בו מתרחש חלק ניכר מחיי התלמידים, או במילים אחרות, כפי שהמנהלת היטיבה 

לתאר זאת: “להיכנס לג’ונגל”.

מתוך המפגש נולדה ההתערבות הנוכחית, אותה אציג. ההתערבות התרחשה לפני כשנתיים, וכללה מפגשים עם 

תלמידי שכבת י’ )ילידי שנת 2000(. במסגרת ההתערבות נפגשתי עם קבוצות של כ-15 תלמידים לשלושה מפגשים 

מרימים מסך:
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זמן במערכת  ופינוי  זו דרשה מבית הספר התארגנות מוקדמת  )סה”כ כ-300 תלמידים(. התערבות  בני שעתיים 

השעות מבעוד מועד. יצירת המפגשים נשענה על שתי הנחות יסוד: ההנחה הראשונה הייתה כי נדרשת הרחבה 

של השיח העוסק ב”סכנות ברשת”. ההנחה השנייה עסקה בהמשגת השיח ה”אחר”. הכוונה הייתה לנסות ליצור 

חווייתם של  זה(, המכוון להבנת  נושא  יחסית סביב  דיאלוגי מתוך עמדה לא שיפוטית )שמתעוררת בקלות  שיח 

המתבגרים סביב השפעת המדיה, במטרה ליצור מעין שיח בעל איכויות אנתרופולוגיות-סוציולוגיות, לצד הבנה 

פסיכולוגית. 

כעת אתאר את המפגשים, ולאחר מכן אספר על התהליך דרך ארבע תמות מרכזיות שעלו מהם. הצגת התמות 

שונים.  מתחומים  תיאורטית  בחשיבה  תלווה 

המפגשים

המפגש הראשון עסק במידת התלות בסמארטפונים. בין היתר התבקשו המתבגרים לענות על השאלה: “אם היינו 

שואלים את הסמארטפון שלך מי אתה, מה הוא היה מספר לנו?” המתבגרים התבקשו גם להציג תוצר )דרך ציור, 

כתיבה או צילום( שכותרתו: “כבר יומיים שאני בלי הסמארטפון שלי”. 

המפגש השני עסק בהבחנה בין הממשי לווירטואלי. בין היתר נערך במפגש דיון אשר עסק בבדיקת הפער )באם 

ישנו( בין האופן שבו הם מציגים את עצמם או מתנהגים במרחב הווירטואלי )דוגמת WhatsApp( אל מול האופן 

שבו הם מתנהגים במציאות הממשית, במובן של אינטראקציה פנים מול פנים. מפגש זה החל בדיון רגיל שנעצר 

ועבר לדיון ב-WhatsApp תוך ניסיון לבחון את הדמיון והשוני בין שני המדיומים. כמו כן ניתנה אפשרות למתנדבים 

להציג את פרופיל ה-Instagram שלהם על מסך גדול בכיתה, וגם שם נבחנו שאלות דומות. 

המפגש השלישי עסק בהתמודדות עם דילמות, בין היתר דרך צפייה בסרט העוסק בדילמה הקשורה בהתחזות 

ברשת, ותיאורי מקרה. עסקנו גם במיפוי גורמי התמיכה והמבוגרים בחייהם כאשר נדרשת הכוונה סביב התרחשות 

במדיה חברתית. 

התמות שעלו מהמפגשים

להחמיץ  כחשש  מתואר   FOMOן.)FOMO, fear of missing out( מהחמצה  בפחד  עוסקת  הראשונה  התמה 

החשש  רקע  על  מהסמארטפון  להתנתק  קושי  על  דיווחו  המתבגרים  ניתוק.  של  במצב  במדיה  ההתרחשות  את 

כאשר  המתעוררת  חרדה  על  דיווחו  הם  כן  כמו  אקטואליה.  סביב  ופחות  החברתית,  בזירה  התרחשות  להחמיץ 

Nomophobia  - כ  ידועה  זו  תופעה  תקלה(.  סוללה,  התרוקנות  )אובדן,  שונות  מסיבות  נמצא  לא  הסמארטפון 

)no mobile phone phobia(, חרדה שאינה רשמית עדיין, אך הוצע לכלול אותה ב-DSMV, וכיום היא מקוטלגת 

 .)Bargazzi & Del Punto,2014(ןspecific phobia תחת
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 :FOMO-ירידה משמעותית בחוויית ה כי במסגרות החינוך הלא פורמליות קיימת  מדיווחם של המתבגרים עולה 

“כשאני נכנסת לשבט )בתנועת הנוער( אני שוכחת מהסמארטפון”. נראה כי בחינוך הלא פורמלי מתרחש תהליך אחר, 

מעין “מנגנון חיסוני” המאפשר את הניתוק. כמו כן, רוב התלמידים בקבוצה דיווחו כי הם משתמשים בסמארטפון 

במהלך השיעורים, בדרך כלל על מנת לבדוק מה השעה ומשם הם ממשיכים למטרות אחרות. הסמארטפון הפך 

למקשה אחת: שעון, מדיה חברתית ושיעורי הבית. 

מניתוח שירים שנכתבו תחת הכותרת “כבר יומיים שאני בלי הסמארטפון שלי” עלו תיאורים אפוקליפטיים של סוף 

העולם: “חטפו את אימא שלי, המזון מתחיל להיגמר... האפוקליפסה התחילה, כולם מתים”, לצד ציורים שהמחישו 

גם הנאה מהניתוק ומהמרחב של השקט. 

כל  יוצאים  “כשאנחנו  הקושי:  על  להתגבר  ניסיון  ונעשה  המתמיד,  שבשימוש  למחירים  מודעות  קיימת  כי  נראה 

החבר’ה למסעדה, כולם שמים את הסמארטפון במרכז השולחן, והראשון שמרים אותו משאיר טיפ”. קיימת הבנה 

כי העיסוק בסמארטפון פוגע באיכות הלמידה בבית. למרות שנעשים ניסיונות לעקוף זאת, מופיעה מעין השלמה 

עם הידיעה כי איכות הלמידה תהיה ירודה יותר. 

לצד אלה היו אמירות רבות שעסקו גם בהנאה מהניתוק )JOMO, Joy of missing out(, ובסוף השנה דיווחו שלושה 

מתבגרים כי הם שוקלים ברצינות לעבור למכשיר שאינו מחובר לרשת. ייתכן כי מאפיינים אלה מרמזים על רמת 

מודעות גבוהה, או לפחות גבוהה מזו המיוחסת להם על ידי המבוגרים בסביבתם. תמר ועוז אלמוג )2016( מצביעים 

על הנטייה של דור המבוגרים “להתפלץ” מהדור הצעיר. כביטוי לקושי משינוי המוכר והמסורתי, הם מדברים על דור 

ה - y  כדור אשר מרוכז בעצמו, וטוענים כי סיום גיל ההתבגרות הולך ועולה. עם זאת, דור ה-Z )ילידי 2006-1995, 

התלמידים הנוכחים( מוצג כדור שמרני יותר ומפוכח. לדוגמא הם חשדניים יותר: במחקר שנערך עלה כי 6% מהם 

סמכו על תאגידים, בהשוואה ל-60% מהמבוגרים. הם חרדים יותר בהשוואה לדור ה-Y, מחפשים עבודה קבועה 

ותפיסת הזוגיות שלהם שמרנית יותר. המודעות החברתית שלהם גבוהה אף היא, והם נקראים לעיתים בשל כך דור 

ה-K, על שם קטניס, גיבורת סדרת “משחקי הרעב” )גרדיאן, 2016(. לצד זאת עולה שאלה מטרידה שאליה אתייחס 

בהמשך ביחס לרמת המודעות של המבוגרים בהקשרים אלה. 

כחלק מהשיח התבקשו המתבגרים לזהות את “הרגע הזה” שבו נשלף הסמארטפון בשיעור. כשנתבקשו לשתף מה 

גרם לכך, חזרה על עצמה התשובה “כי משעמם”. מעבר למחשבה על המשימה הלוליינית לשמירת קשב שאליה 

נדרש מורה בעת זו, ברצוני להעמיק את ההבנה ולהתייחס בכובד ראש ל”שעמום” במובן של שהייה ברגע הנוכחי, 

והיכולת להיות לבד.
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)Sherry Turkle )2011.ןTurkle טענה  ביחד לבד, מושג שטבעה הפסיכולוגית  לתמה השנייה בחרתי לקרוא 

שה”לבד” החדש הוא “ביחד לבד”. גם ברגעים שבהם אנחנו עם עצמנו קיימת ישות חברתית הנוכחת באופן מתמיד 

בחיינו, בין אם באופן פעיל ובין אם לאו. יתרה מכך, היא טענה כי הקיום הממשי שלנו מותנה באותה ישות וירטואלית, 

 I share therefore I“ וכפרפראזה למשפט של דקארט “אני חושב משמע אני קיים” היא מציעה את המשפט

am”. מדבריה עולה כי לחוסר היכולת לשהות לבד )לא במובן של בדידות אלא התבודדות, solitude( יש השלכות 

התפתחותיות מרחיקות לכת על גיבוש הזהות והעצמי, במיוחד אצל ילדים ומתבגרים שזהותם בשיא התהוותה. 

)Turkle, 2015(. תמיכה  יכול להוות “תיקון” למציאות הנוכחית  כמו כן היא מאמינה כי רק מפגש אנושי ממשי 

נוספת לרעיון זה אפשר למצוא אצל )Cacioppo )2008, אשר מציג את הצורך החברתי האנושי כצורך קריטי, בעוד 

שהיעדרו מייצר סכנה ממשית לבריאות הפיזית והנפשית של האדם. גם הוא מצביע על צורך במגע אנושי ממשי 

עם אנשים מוכרים וקרובים. 

במפגשים תיארו המתבגרים מצב של תיעוד אינטנסיבי של חייהם, לעיתים במחיר אובדן החוויה הרגשית. אפשר 

לחשוב בהקשר זה על המסעות לפולין המתועדים דרך הסמארטפון, ובאופן כללי על ההשפעה של היעדר השהייה 

 Larson )1997( מצא כי התבודדות מקדמת את החשיבה היצירתית. במחקר שערך Storr )1988( .בחוויה עצמה

 ,well being נמצא כי שהייה במצב של התבודדות אצל מתבגרים הביאה אִתה רווחים במשתנים רבים שבודקים

ובפרט ביכולות הבין-אישיות דוגמת אמפתיה וחמלה לאחרים. )Waytz )Waytz, Epley & Cacioppo, 2010 קורא 

לתופעה זו “הטענה חברתית”, ורואה בהתבודדות כ”מטען” ליכולות הבין-אישיות.

בגישה הדינמית ניתן למצוא התייחסות לנושא זה בכתביו של ויניקוט )1958( אשר עסק ב”יכולת להיות לבד” ועל 

חשיבותה של יכולת זו בכינון העצמי. ויניקוט מדבר על שלושה שלבים התפתחותיים: I, I am, I am alone. שלב 

ה-I עוסק בראשית צמיחה רגשית וארגון גרעיני של האני. שלב ה-I am מייצג את היחיד כבעל צורה וחיים, אך 

זה  בשלב  יותר.  מתקדם   I am alone-ה שלב  ובצרכיו.  בתינוק  המושקעת  ובאֵם  מגוננת,  בסביבה  מותנה  קיומו 

לתקופה  מכך  וליהנות  לבד  להיות  לתינוק  מאפשרת  זו  הכרה  האם.  בקיום  מודעת,  דווקא  לאו  הכרה,  מתקיימת 

מוגבלת. כך מתבססת על פי ויניקוט היכולת לשהות לבד ב”מרחב המעברי” )בין הפנטזיה למציאות( המתאפיין 

בחוויה משחקית, ומאפשר שתהיה בו אי-אינטגרציה וחוסר התמצאות, מבלי שיעלה צורך מתמיד להגיב לעולם 

החיצוני. נראה כי החיבור המתמיד לסמארטפונים  מאיים בדיוק על היכולת לשהות לבד ולשהות ב”מרחב המעברי”. 

ויניקוט הציע עוד כי פגיעה במרחב זה עשויה להקשות על התפתחות ה”עצמי האמיתי” לטובת התפתחות “אני 

כוזב”. במילים אחרות, פגיעה במרחב זה עשויה לאיים על חוויית האותנטיות, המקושרת לבריאות נפשית )ויניקוט, 

1960(. המורה הרוחני ההודי אושו האמין כי “היכולת להיות לבד היא היכולת לאהוב”. רעיון זה מופיע בתחומי דעת 

שונים ועיקרו בכך שיכולת השהייה במרחב פנימי של שקט, מאפשרת בסופו של דבר חזרה מיטיבה יותר לקשר 

אנושי. 
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התמה השלישית עוסקת בחוויית האחר והאמפתיה. מהשוואת דיון ה-WhatsApp לדיון ה”ממשי” עלה כי חלה 

הקצנה משמעותית ברמת התוקפנות בשיח לצד טשטוש גבולות, וצמצום המסר לטובת שימוש בסמלים ותמונות 

)צילמו אחד את השני, ואף העלו תמונות שהיו ברשותם מבלי לבקש את אישור המצולם על כך(. השאלה שעמדה לדיון 

בשיחת ה-WhatsApp נשכחה מלב, וההתכתבות כולה הפכה לאסוציאטיבית וגועשת. בניגוד להנחתם הראשונית 

כי לא יימצא שינוי, הופתעו המתבגרים לגלות עד כמה השוני בולט. הם דיווחו על עלייה ברמת האימפולסיביות, 

 Instagram-יכולת מוגבלת להיות רגישים לחוויית האחר. הוצעה אפשרות להציג את פרופיל ה וזיהו בעצמם 

שלהם על מסך ענק, על מנת לנתח מה אפשר ללמוד עליהם מהפרופיל והאם קיימת הלימה בינו לבין האופן שבו 

תופסים אותם חבריהם לכיתה. ההיענות להצעה זו הייתה גבוהה, והיא גררה תגובות נלהבות. ממספר התנסויות 

נראה היה כי קיימת אי נוחות, בייחוד נוכח תמונות חושפניות יותר. כשנשאלו לפשרה של חוסר הנוחות הם הסבירו 

בכך שהם רואים את תגובות חבריהם לכיתה ולכן נמצאים במבוכה, בעוד שאת מאות ואף אלפי העוקבים שלהם 

ועוצמת התגובה הרגשית.  בין מידת הקרבה לאחר  רואים בכלל. במילים אחרות, הם הצביעו על הקשר  הם לא 

 Milgram,( הרעיון כי רמת האמפתיה יורדת כפונקציה של מרחק הפרט מהאחר מוכר והודגם בניסויו של מילגרם

1965( שהראה כי ככל שהנבדקים התרחקו פיזית מהקורבנות שלהם, הם הענישו אותם בקלות יחסית. אך עדיין 

נותרה השאלה בדבר טיבו ומאפייניו של ה”ריחוק” שיוצרת המדיה החברתית. )Sara Koneath )2013 מכנה זאת 

“פרדוקס האמפתיה” )“Increasing Disconnection in the Age of Increasing Connection”(. במחקרה 

היא בדקה שינוי במדידות של אינדיבידואליזם, נרקיסיזם ואמפתיה מסוף שנות השבעים עד היום אצל סטודנטים 

בארצות הברית. עולה כי קיימת עלייה חדה במשתנים הבוחנים אינדיבידואליזם ונרקיסיזם )דרך שאלונים, ניתוח 

של תכנים בתרבות הפופולרית ובמדיה וכדומה(, לצד ירידה באמפתיה ודאגה לאחר לאורך השנים. עם עלייתה 

של המדיה החברתית נצפתה עלייה חדה במגמה זו, וייתכן כי התהליך מועצם במרחב זה. נתון מעניין אחר העוסק 

אפשרו  ישראלים  הורים  אמריקאים,  להורים  בהשוואה  כי  נמצא  ישראלים.  להורים  מתייחס  עצמית  בחשיפה 

.)Ribak & Turow, 2003, in Dunn, 2013( לילדיהם המתבגרים לחשוף מידע רב יותר ברשת

לתמה הרביעית קראתי מחסינות לפגיעות. נושא זה עלה במפגש האחרון, כשהוצגו דילמות בנושא ההתנהלות 

ביקורת  ניתן היה לראות  ושובע משיח ה”סכנות ברשת”.  במדיה החברתית. נשמעה אמירה ברורה ביחס למיצוי 

ושיפוטיות רבה סביב מצבים היפותטיים המערבים סכנה פוטנציאלית, וחשיבה דיכוטומית ביחס לפוגע ולנפגע. 

כלפי  גם  גדולה  ביקורת  עלתה  ידיעה,  ללא  תמונה  ופרסום  ברשת  בהתחזות  שעסק  מסרט  בקטע  צפייה  לאחר 

הקורבן: “צריך להיות אידיוט כדי לשלוח תמונה כזו”, וגם כלפי הפוגעים. לצד אלה נצפתה הערכת יתר להתנהגויות 

17-15 עסקו בהתכתבויות  בני  כי 90 אחוזים מהמתבגרים  )העריכו  סיכון של מתבגרים ברשת  בעלות פוטנציאל 

סביב תכנים מיניים, בעוד שבפועל התוצאה התקרבה יותר ל-50 אחוזים(. מפגש זה עסק בעיקר בהגמשת השיח 

דרך מתודות שונות המזמנות תפיסה מורכבת. המתבגרים הגדירו בעצמם מצבי “סיכון” להתנהגויות אימפולסיביות 

– )1( שעמום, )2( לחץ חברתי, )3( פגיעות )למשל קשיים חברתיים ורגשיים(. כאשר נשאלו אם היו יכולים להימצא 
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לא  זה  )“לי  חסינות  של  מתפיסה  ותנועה  השיח  הגמשת  את  אפשרה  זו  הבנה  שכן.  ענו  הללו,  מהמצבים  באחד 

יקרה”( לתפיסה של מורכבות, לצד ההבנה כי הימצאות במקום בעל פוטנציאל סיכוני היא אך אנושית. כמו כן נדונה 

האפשרות להשהות תגובה תוך זיהוי המניע להתנהגות, לצד בחירה מחודשת שלה )עם דגש על רמת המודעות 

ניתן למצוא ביטוי לסוגיה הכללית שבה פתחתי: האם אנו עוסקים  והבחירה, ולא על שינוי ההתנהגות(. גם כאן 

במובן שהם  איכותית,  שונים  או שמא  כמותית במרחב המדיה,  מוכרים בתחום ההתבגרות המשתנים  בנושאים 

מייצרים שינויים מרחיקי לכת במבנים הקיימים. בשיחה שהייתה לי עם ד”ר צבי בקרמן )אנתרופולוג של החינוך( 

הוא אמר בחיוך: “אני עדיין חושב שהמצאת הכתב הייתה דרמטית יותר”.  

מקומם של המבוגרים בעולם זה

הנושא האחרון אליו ארצה להתייחס הוא מקומם של המבוגרים בעולם זה. בדילמות הקשורות ברשתות החברתיות 

התקשו המתבגרים לתפוס את המבוגרים כמקור עזרה בהשוואה למצבים אחרים, בעיקר על רקע “חוסר החיבור” 

שלהם. בבואי לנסות ולחשוב על מקומו של המבוגר בעולם זה אני תוהה האם ניתן להתייחס אליו כאל “מהגר בארץ 

זרה”, כפי שניתן לראות למשל אצל הורים למתבגרים שהיגרו לארץ אחרת. 

ההורים  דור  עצמה?  התרבות  באותה  חלק  ולוקח  שייך  כלומר  למתבגר,  דומה  תלות  ברמת  נמצא  המבוגר  האם 

של  המשמעות  מה  אך  ילדיהם,  מאשר  משמעותית  יותר  מאוחר  החברתית  למדיה  נחשפו  היום  של  למתבגרים 

פחות?  וחסינים  מודעים  שמא  או  למחיריה,  יותר  ומודעים  חסינים  אלה  הורים  האם  זו?  מאוחרת  חשיפה 

מהי דוגמה אישית במרחבים אלה? מה המשמעות של “נוכחות” מבוגר במדיה )להיות נקודה ירוקה בצ’אט במדיה 

החברתית של הילד שלך זו נוכחות(? 

חיים עומר )2008; 2013( מדבר על “נוכחות” במובנה הרחב, כחלק ממודל הסמכות החדשה. נוכחות ללא תנאים, בין 

אם קיימת הסכמה לגבי התנהגות מסוימת ובין אם לאו. חוויית חוסר השליטה של ההורים בחיי המתבגר במדיה 

“לא  והעדפה  הימנעות  לצד  מותאמת  ולא  כבדה  ענישה  כמו  קצה  לתגובות  להוביל  עשויה  אשר  חרדה  מעוררת 

לדעת”. נוכחות משמעותה להיות עם המתבגר, ובמילותיו של עומר, להוות עבורו “מגדלור”. בהמשך לדברים אלה 

אפשר לחשוב על תפקידו של המבוגר בעולם הווירטואלי כמדגים וכמקדם יכולות רפלקטיביות וחשיבה ביקורתית. 

כפסיכולוגית חינוכית אני מוצאת את עצמי עובדת הרבה עם האוכלוסייה הרחבה ומלווה מערכות חינוך במחשבה 

על עתיד תלמידיהם. מולי עדן )2016(, נשיא אינטל ישראל לשעבר, טען כי “מערכת החינוך עומדת בפני מצב בו 

היא תידרש ללמד תכנים שאינה מכירה עבור מקצועות שטרם הומצאו”. שיח זה מתכתב עם תהליכים חינוכיים 

חשיבה  בין-אישיות,  מיומנויות  פיתוח  דוגמת  תכנים,  רק  ולא  מיומנויות  למידת  על  דגש  שמים  אשר  עכשוויים, 

ביקורתית ורפלקטיבית וחשיבה יצירתית. נוסף על כך, מערכת החינוך עדיין נותרה בעיניי כאי של הממשי. 



] 25 [שימוש מושכל במסכים לטיפוח זהות ציונית דתית

לעיתים היא אחת הזירות היחידות שבה מתבגרים מוצאים את עצמם בסביבה אנושית ממשית שבתוכה עליהם 

לפעול לאורך זמן. לאור זאת, היא קרקע פורייה בעיניי לקדם תהליכים מסוג זה. 

תפיסת  מתוך  החברתי  בשדה  הפועלת  החינוכית,  הפסיכולוגיה  של  ייחודה  את  זו  התערבות  מדגימה  כן  כמו 

היחיד כחלק ממערכת אקולוגית )ecosystem( נרחבת. ברוח המודל הקהילתי )Caplan, 1970(, ניתן למקם את 

ההתערבות כ”מניעה ראשונית” המתבטאת בין היתר בפיתוח מיומנויות המקדמות הסתגלות ובריאות נפשית )זכי, 

 .)2000

על מנת לאפשר תהליכים כאלה בעבודה עם מתבגרים, אנחנו המבוגרים )הורים, אנשי חינוך, אנשי טיפול( נדרשים 

לתהליך מקביל. לאחר ההתנסות בהצגת פרופיל ה-Instagram אמרה לי אחת המתבגרות “זה הורס את כל הכיף. 

מה שאת עושה כאן ממש מבאס, אם אני אחשוב על כל העוקבים שלי, לא אעלה את כל התמונות שאני מעלה”. 

ההתערסלות הנעימה בזרועותיו של הווירטואלי לא זרה גם לנו המבוגרים, ולצד שאלות העוסקות ב”איך”, נמצאות 

שאלות עמוקות יותר העוסקות במוטיבציה שלנו לייצר שינוי בסדר הקיים. 

דוד בנאי )2016( היטיב לנסח בהרצאתו המרתקת על העולם הווירטואלי את השליחות החינוכית של המבוגרים 

בעולם זה. לדבריו ההתפתחות הטכנולוגית לא עומדת להיעצר, אך כל עוד אין תחליף ראוי לאנושי, זהו צו השעה 

לחנך ילדים להכיר ולבחור מתוך אותה ישות וירטואלית מה הם רוצים לקחת, במקום להפוך לסוכנים שלה.

התערבות זו מעלה ארבעה כיווני המשך:

חקירה של “איים ממשיים” דוגמת החינוך הלא פורמלי, ומיפוי “מנגנוני החיסון” בהם.   .1

פיתוח והטמעה של תכניות התערבות עם הורים ועם צוותים חינוכיים בנושא.  .2

הקמת פורומים רב מקצועיים לחשיבה בנושא.  .3

המשך תהליך למידה דרך עבודה מתמשכת עם קבוצות מתבגרים בשכבות גיל שונות.   .4

זכוכית מגדלת  קניות בסופרמרקט באירופה. לעגלת הקניות חוברה  בנימה אישית: בקיץ האחרון ערכתי  אסיים 

שלא הבנתי את פשרה. הסבירו לי כי בעזרת זכוכית המגדלת ניתן לקרוא את רכיבי המוצרים על גב עטיפתם. 

העולם המודרני בכלל והחיים במדיה בפרט מחייבים בעיניי שימוש בזכוכית מגדלת כדי להבין את כל אותן מילים 

נעלמות, בפונט שאינו ניתן לקריאה נוחה. זכוכית מגדלת שאותה המבוגר מניח בידי הילד, על מנת שתאפשר לו 

מבט מפוכח יותר על העולם המשתנה.
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לתרגם את ערכי הנצח לסמארטפונית

אבישי מזרחי        

הסמאטרפון כבר בן עשר וההשפעה הדרמטית שלו על חיינו ניבטת באינסוף מעגלים. “הסמארטפון הפך זה מכבר 

לידידו הטוב של האדם”, כתב השופט יצחק עמית בפסק דין נוקב כנגד שודד סלולרי. “דומה כי לא תהא זו הפרזה 

 ,GPS לומר כי בטלפון הסלולרי טמון סיפור חייו של האדם”. הסמארטפון הוא אלבום משפחתי, יומן וארנק, הוא

שעון וסידור תפילה, שלט, מפתח ותיק עזרה ראשונה, הוא תיק העבודות שלנו, כרטיס הביקור ורשימת הקניות, 

הוא מכיל כמעט את כל מאגרי המידע הנדרשים לנו והוא גם ספר זיכרונות אישי כמו גם צינור אל העולם הרחב. יש 

לנו עשרות אם לא מאות שימושים שונים שהפכו את הסמארטפון למרכיב דומיננטי כל כך בחיינו עד כדי כך ש”אי 

אפשר להבין את עוצמת המהפכה הסלולרית בלי להבין את הצד הפיזי של המכשיר, כלומר האופן בו הסלולר הפך 

לאבר ממשי בגוף האדם” )חוקר התקשורת ד”ר חננאל רוזנברג בשיחה עם מחנכים(. אך למרות הקביעה הנחרצת 

הזו והמציאות הבועטת שקשה להתכחש לה – מחנכים ומטפלים, אנתרופולוגים ורבנים מיישרים קו עם אמירה 

רזה אחת כי הסמארטפון ממש כמו אלכוהול או פורנוגרפיה הוא דבר ממכר והרסני ויש לצמצם את השימוש בו וכל 

המרבה בחסימות תבוא עליו ברכה.

הקשת  גווני  מכל  מטורף,  שיימיניג  ממש  ארסיים,  ביקורת  חיצי  אינסוף  לעברו  כוונו  כבר  אך  עשר  בן  רק  הוא 

האנושית. רק עשור וכל כך הרבה נאמר ונכתב על דור הסמארטפונים, על געש הסכנות האורבות בפתח בניצוחו של 

המכשיר הקטן והמאיים ועל נזק חינוכי, לימודי, חברתי, תרבותי, ערכי, משפחתי, כלכלי, בריאותי ומה לא... שאותו 

הסמארטפון זרע בציפורניו החדות.

בעיניי מי שבוחר להתבונן כך על המציאות מחמיץ את בשורת הסמארטפון. הסמארטפון כאן כדי להישאר! הוא 

כאן לכתחילה, לא כאילוץ ולא ככניעה ליצר, לא “רק לענייני עבודה” ולא “רק למינימום ההכרחי”. הוא אבר בגוף 

ממש והוא זקוק לחיזוק השרירים שלו ולתזונה מתאימה, לטיפול שוטף ולעתים גם להרפיה )רק במקרה קצה, כשיש 

נמק או זיהום חמור נאלץ לבצע כריתה(.

הסמארטפון כאן. נקודה. הוא מתת א-ל ממש כמו הגלגל, הדפוס או החשמל. את מרב האנרגיות צריך להשקיע 

בשאלה איך בונים בצורה בריאה ומושכלת את שרירי האבר הזה שצמח בגופנו, “אבר שהנשמה תלויה בו” )ציטוט 

מתוך התיזה של יעקב דון הי”ד על השפעת הסלולר(. הסמארטפון כאן והוא ידיד טוב ורב עוצמה שצריך פשוט 

להבין את שפתו ויכולותיו המטאוריות להלכה ולמעשה.
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הסמארטפון מאפשר מעגלים חברתיים חובקי עולם, מעצים את ההשפעה של היחיד, הוא מפרק את האוטוריטות 

ושובר את ההיררכיה המשתקת, הוא נגיש ומנגיש ונותן מקום לכל אדם. הוא מייצר עוגני תמיכה רגשית והוא משפר 

מצב רוח, הוא מציל חיים ומאתר סכנות או סימני מצוקה, הוא מחבר בין קבוצות ומשפחות ומעצים את הקשר בין 

מורה לתלמידיו. הוא כלי רב עוצמה להשפעה חברתית, תרבותית, רוחנית, ערכית, פוליטית ואידיאליסטית. כמעט 

כל התורה כולה מקופלת במכשיר הקטן כך ש”ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך” הופך להיות אקטואלי 

מאין כמותו. הסמארטפון מחזיר אותנו, בעומק, לעולם שלפני חטא דור הפלגה כאשר “ויהי כל הארץ שפה אחת 

ודברים אחדים”. מבלי משים הוא גם מייצר שוויון חברתי – עניים ועשירים, ילדים ומבוגרים, מובטלים ואנשי עמל, 

מדינות עולם שלישי וחברי ה-oecd נגישים באותה המידה )בגדול( לכל יישומון ואתר, לכל מאגר מידע או רשת 

חברתית שבכוחה להשפיע. ראתה שפחה את הים בסמארטפונה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן.

הסמארטפון כאן. יחלפו עוד שנים רבות עד שנבין כיצד משתנות לנו שפתנו, תרבותנו ואורחות חיינו ובינתיים אנחנו 

צריכים ללמד את עצמנו ואת תלמידינו איך ערכי הנצח פוגשים את הטכנולוגיה המתחדשת, היכן “ואהבת לרעך 

וכיצד “כל אפליקציותיי תאמרנה - ה’ מי כמוך!” כיצד  כמוך” בא לידי ביטוי בקבוצות הוואטצאפ או הפייסבוק 

מתקדמים ערכית ורוחנית באמצעות המסך הקטן וכיצד מעשירים את אוצרות הידע והתרבות, היצירה והרוח בהנד 

מקש. עולמות שלמים וחדשים לגמרי של חברות ותקשורת בין אנשים שלא ידעום אבותינו נפרשים לאצבעות ידינו 

ומשוועים להכוונה ולאמירה ערכית.

אנחנו מוכרחים לתרגם את ערכי הנצח לסמארטפונית. מעבר למעטפות המתכתיות והטכנולוגיות בני אדם נשארו 

אותם בני אדם, עם פחדים ואכזבות, מוצפים בשנאה ובאהבה, בעצבות ובשמחה, בקנאה ובתאווה, בכבוד ובחמלה 

ובטוב ובבושה ובנתינה עד אין קץ. כל דור מחויב ללמוד את השפה המתחדשת בו וליצוק אליה את תכני הנצח, 

ויותר מזה צריך להבין לעומק איזו קומה רוחנית באדם ובעולם באה לבנות שפת הסמארטפון המתרגשת עלינו 

לטובה ולכוון את פסיעותינו אל בשורתה.
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"על מסכים ונביאים"

             ד"ר חננאל רוזנברג

מרשל מקלוהן אהב את אור הזרקורים. כחוקר תקשורת מבוקש ו’אקדמאי-סלב’ מפורסם, מקלוהן הופיע בתכניות 

טלוויזיה ורדיו, בשער של מגזינים ובראיונות עיתונאים רבים. נראה שהסיבה להצלחתו הציבורית הייתה לא רק 

הניתוח המהפכני שלו ביחס לטכנולוגיות תקשורת אלא יכולתו לתמצת את הרעיונות למשפטים קצרים, ‘סלוגנים’ 

שנותרו בתודעה הציבורית כבר יותר מחצי-מאה. רעיונות כמו “המדיום הוא המסר”, “הכפר הגלובלי”, “אנו יוצרים 

את הכלים שלנו ואחר כך הכלים שלנו יוצרים אותנו” - נטמעו בשפה היומיומית של כל מי שעוסק בתחום. אבל 

סלוגנים, כמו תמיד, ניתנים לפרשנויות רבות, ועד היום מתווכחים החוקרים בנוגע למשמעות המדויקת של רעיונותיו. 

האמת שגם מקלוהן עצמו הודה שהוא לא תמיד מבין את מה שהוא כתב בספריו, והסביר לעיתונאי מופתע ש”כל 

דבר שאני מדבר עליו, הוא כמעט בוודאות דבר שאני מתנגד לו בהחלט”.

אבל אחרי הכל, הנחת המוצא של מקלוהן פשוטה ומהפכנית כאחד: כל טכנולוגיה חדשה, ובעיקר מדיום תקשורת 

דומיננטי, פועלת ומעצבת את האדם בצורה שונה, לאור מאפייניה הייחודיים. המדיום הטכנולוגי כשלעצמו, ולא 

התוכן שעובר דרכו - הוא זה שמשפיע על האדם. הוא מעצים חלק מחושיו וגורם להתנוונותם של אחרים, מפתח 

מיומנויות מסוימות ומשכיח אחרות. ויותר מכל, הוא מעצב את אופיים של הקשרים האנושיים. ברור מדוע כינו 

את מקלוהן ותלמידיו “דטרמיניסטיים טכנולוגיים”, שכן אלה ראו את הטכנולוגיה ככזו המחוללת שינויים אנושיים, 

חברתיים והיסטוריים מרחיקי לכת.

מקלוהן וחבורתו עסקו בעיקר בדפוס, ברדיו ובטלוויזיה, טכנולוגיות שנראות לנו כיום די תמימות בהשוואה לשטף 

הדיגיטלי בו אנו נמצאים. אבל שאלת ההשפעה בעינה עומדת. ואכן, פסיכולוגים, חוקרי תקשורת והוגי דעות מנסים 

לפענח את ההשפעות של הטכנולוגיות שנחתו עלינו בעשורים האחרונים: האינטרנט, הרשתות החברתיות, ומעל 

יוצרות שינוי  כולם הסמארטפון, שמכנס לתוכו כמעט כל מדיום תקשורת אפשרי. שהרי אם טכנולוגיות חדשות 

חברתי, סביר להניח שככל שהטכנולוגיה חשובה יותר ומהפכנית יותר, כך השינוי דרסטי יהיה משמעותי יותר. אך 

מהו בדיוק השינוי? לאיזה כיוון האדם החדש, ה’דיגיטל-סאפיינס’ החדש הולך? 

וכאן מתחיל ה’אקשן’. בשרטוט גס אפשר להבחין בשתי גישות מנוגדות: ה’דיסטופיסטים’ וה’אוטופיסטים’, נביאי 

הזעם ונביאי הגאולה. הטיעון הדיסטופיסטי הוא שההתקדמות הטכנולוגית היא רק אשליה של התקדמות. בפועל, 

ונשחק.  נפגע  באדם  משהו  ורגשות.  מיומנויות  אנושיות,  יכולות  מנוונת  היא  לאחור.  אותנו  מחזירה  הטכנולוגיה 
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הופך  ש”הסמארטפון  הטוענים  חוקרים  המצטטות  בעיתונות  מאיימות  בכותרות  פוגשים  אנו  הזעם  נבואות  את 

מביא  שהאינטרנט  וחרדה,  דיכאון  מעצימה  החברתיות  ברשתות  שהגלישה  אנושיים”,  לפחות  שלנו  הילדים  את 

לעלייה בהפרעות הקשב ושצפייה מוגזמת בתכני מדיה פוגעת בהתפתחות המוחית. וכל זה לפני שהתחלנו לדבר 

על הבריונות, סכנות הרשת והתכנים הפוגעניים שהפכו לזמינים בכל רגע ובכל מקום בהחלקה קלילה על המסך.

יתווכחו עם האתגרים הקיימים, אך הם מבקשים  לא  לי שרובם  נדמה  לגמרי.  כיוון אחר  האוטופיסטים תופסים 

מאתנו להפנות את המבט לפוטנציאל האדיר שבמהפכה הדיגיטלית, שעדיין איננו תופסים את מלוא עוצמתה. 

הטכנולוגיה החדשה מרסקת מחסומים חברתיים, מעמדיים וגיאוגרפיים שהגבילו את האנושות במשך אלפי שנים. 

העוצמה הניתנת בידיו של כל פרט דרך המכשיר החכם, מאפשרת להמונים ליצור, לשתף, לארגן, לגייס, להתעדכן, 

לפעול, לתרום ולגמול חסד בממדים דמיוניים. קליי שריקי, אחד מהדוברים הנלהבים של נביאי הגאולה הטכנולוגיים, 

טוען שעשרות שנים של רביצה פאסיבית מול הטלוויזיה מתחלפות בטכנולוגיה שמאפשרת ביטוי עצמי, דמוקרטיה 

אמתית ומציבה בפני כל אדם, צעיר כמבוגר, את היכולת להוביל למהפכות מרחיקות לכת. 

מצויים.  הם  בו  כספי  סכסוך  לפתור  ממנו  ומבקשים  לרב  שמגיעים  ושמעון  ראובן  על  מספרת  השחוקה  הבדיחה 

לאחר שכל אחד מהצדדים נשבע שחברו משקר ורק הוא דובר אמת, מהרהר הרב ואומר: ‘שניכם צודקים’. לאשתו, 

שאומרת שזה פשוט לא יכול להיות, אומר הרב שזה נכון, ולכן גם היא צודקת. אז אולי גם בוויכוח בין האוטופיסטים 

והדיסטופיסטים אפשר לומר שכולם צודקים. אפשר גם לומר ששני הצדדים טועים ויהיו שיגידו שהאמת נמצאת 

באמצע או בשילוב בין הקצוות. אבל רגע לפני שנקלע לדיון פילוסופי שכזה, נזכור שבשטח, הדיון המרתק כבר 

הוכרע זה זמן רב. אנחנו חיים עמוק-עמוק בתוככי המרחב הדיגיטלי החדש, ואם עד לפני שנה יכולנו להרהר איזה 

מקום וכמה נפח לתת למדיה בחיי היומיום שלנו – הופיעה לה הקורונה והפכה את כולנו לנשאים סימפטומטיים 

של טכנולוגיות תקשורת לגווניהן. 

בעצם  הוא  שלנו  ה’בדיעבד’  גדולים,  היסטוריים  שבאירועים  קוק  הרב  כתב  הראשונה  העולם  מלחמת  במהלך 

ה’לכתחילה’ של הקב”ה. נראה שגם כאן המצב דומה, ואם נרצה או לא, יש צורך לשנות את זווית המבט. במקום 

להרהר על חסרונות ויתרונות, כדאי לעסוק באיזונים, מיומנויות, ונורמות ראויות ולשים במוקד החינוכי את הצורך 

בשליטה ובבחירה בטוב. עלינו להכיר בהתרחשויות במרחב המדיה בו נמצאים תלמידינו ולהיות מעורבים – גם אם 

מבחוץ – במקום בו ‘קורים הדברים’. ומעל הכל, לפתח שפה חינוכית חדשה, מעצימה ומיטיבה. 

לסיום, נחזור רגע למקלוהן. מפתיע לגלות שעל אף שהיה אחד מגדולי חוקרי התקשורת ובוודאי המפורסם שבהם, 

לא  לספרות  שסטודנטים  גילה  הוא  מקלוהן,  סיפר  במפתיע,  שלא  אנגלית.  לספרות  פרופסור  בכלל  היה  מקלוהן 

בהכרח מתעניינים בספרות. ומכיוון שהוא לא רצה לשעמם את האנשים מסביבו )אם כי בעיניי זה לא בהכרח רע 

להשתעמם מדי פעם( הוא החליט לעסוק בנושאים הרלוונטיים לחיי היומיום של תלמידיו: ספרי קומיקס, פרסומות 

וטלוויזיה. 
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למבקריו באקדמיה ענה מקלוהן: “אם אינך מבין את הדברים היומיומיים הללו, שהם למעשה החלקים הבסיסיים 

שמהם מורכבים החיים שלנו, למה לבזבז את הזמן בלימודים על העולם של מישהו אחר?”

המדיה היא לא כל העולם, והיא בוודאי גם לא צריכה להיות. אך חיי היומיום של תלמידינו ועולמות הרגש והדעת 

שלהם משולבים במרחב הדיגיטלי לבלי-הפרד. משימתנו היא לאמץ את האתגר, ללמוד, לחשוב, ולתת מענה רחב 

ועמוק ככל האפשר. והעיקר – שלא לפחד כלל. 



] 33 [שימוש מושכל במסכים לטיפוח זהות ציונית דתית

 על גבולות, מסכים וחיי תורה ומצוות - 
מה הקשר ביניהם? / אקלים חמ"ד

תפקיד רב בית הספר מול אתגרי זמננו

הורים באתגרי המסך / במ"ה - בית מדרש הורים

 למידה רגשית חברתית במרחב הדיגיטלי ומחוצה לו / 
כישורי חיים

 החינוך החברתי מייצר מרחבי משמעות בהתמודדות 
עם הסמארטפונים והמסכים / חינוך חברתי ערכי על-יסודי 

לחנך בעת הזו / תנועת המחנכים 

חלק ב'

 מתווים להטמעה
במעשה החינוכי
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על גבולות, מסכים וחיי תורה ומצוות
מה הקשר ביניהם?

אקלים חמ"ד        

הילה אפשטיין, מדריכה ארצית בשפ”י, רכזת תחום אקלים בחמ”ד

על פי מילון ספיר, גבול הוא קו המפריד בין דבר לדבר, בין מקום למקום, בין ארץ לארץ, בין תקופה לתקופה, בין 

תחום לתחום, וגם – סוף, קצה, נקודה או קו שאין להגיע אל מעבר להם. המפגש הראשון עם גבולות מופיע כבר 

בפרק א' של ספר בראשית, הפרק הפותח את התורה, כאשר פעולותיו הראשונות של הקב"ה אל מול הכאוס, היו 

הצבת גבולות בין אור וחושך, בין יום ולילה, בין שמיים וארץ, סימונם של התחומים החדשים והברואים שזה עתה 

נבראו באמצעות שמות, והעדפה ברורה של המצב החדש, המסודר, המוגבל, "וירא אלוקים כי טוב".

מכאן הכול התחיל....

נושא הגבולות בתוך המערכת החינוכית דובר לא מעט ומעסיק אותנו רבות.

חשוב להתחיל מעקרון חשוב שמלווה אותנו בדרכנו כאנשי חינוך: גבולות הם אמצעי ולא מטרה. באופן טבעי ככל 

שנתחזק במקום הפנימי-רוחני-ערכי ותתבהר דרכנו כמנהיגים - נדע לתת לגבולות את המקום הנכון להם בתוך 

התהליך החינוכי.

אך  פיסית,  פגיעה  מפני  שומרת  גבולות  הצבת  ילדים.  של  בריאה  להתפתחות  והכרחי  חשוב  מרכיב  הם  גבולות 

תפקידה חשוב לא פחות: היא מאפשרת לילד לפתח אישיות בריאה. ניתן לדמות את נפשו של הילד לפאזל בעל 

מיליוני חלקים, את חלקם הוא מביא לעולם ואת חלקם הוא רוכש. משימת העל בהתפתחות היא לחבר בין כל חלקי 

הפאזל וליצור תמונה ייחודית ובעלת משמעות, הרי היא האישיות. הצבת גבולות מספקת לילד את המסגרת לאותו 

הפאזל ומסייעת לו לבצע ולהשלים את המשימה.

תפקיד הגבולות משרת את המטרה: הענקת תחושת מוגנות ויצירת מצע נעים שבו אנו יכולים ליצור שיח, קרבה 

ואף לימוד.

מושג נוסף שנכניס למרחב השיח שלנו הוא גבולות פנימיים וגבולות חיצוניים.
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הגבולות החיצוניים הם לדוגמא הצלצול או בדיקת נוכחות, ובמרחב של הרשת - היכולת של המורה למנוע קשקוש 

על המסך, כתיבה בצ’אט או פעולות נוספות הקשורות באבטחה.

הגבולות הפנימיים יהיו במקומות שבהם התלמיד בוחר איך להתנהל מבלי שמישהו הגדיר לו אסור ומותר - האם 

לכבד ילד ששכח להביא אוכל או לצחוק על מישהו שנפל או להימנע מכך?

במרחב של הרשת שם נמצא הילד עם עצמו במין אשליה של לבד ומותר, הגבולות הפנימיים מקבלים עוצמה אחרת 

וממד עם משמעות רחבה יותר. גם אם יש לי סינון על תוכן פוגעני )גבול חיצוני(, מה הסדרה שאבחר לראות ובכמה 

פרקים אצפה ברצף? האם אני מגביל את עצמי בתוכן? בזמן? נקודות אלה שייכות לגבול הפנימי.

תפקידנו כאנשי חינוך, בעבודה משותפת עם ההורים כמובן, לסייע לבנות אצל הילד את הממד של גבולות פנימיים, 

גבולות שיעמדו לו גם כאשר אנחנו לא לידו, בחינת “דמות דיוקנו של אביו”.

בהיבט של העולם הרוחני, כאנשי תורה, החיבור הוא לרוח, לגודל, לרצון ה’, מקום של חיבור למשהו מאוד פנימי, 

רוחני ועמוק.

רב,  לימוד  מאתנו  נדרשים  שוקולד?  עכשיו  לאכול  לי  אסור  למה  תפקידן?  מה  מקומן?  מה  המצוות...  באות  ואז 

העמקה ועבודת חיים כדי לחבר את היישום הפרקטי של פעולות שלא תמיד מובנות לתלמידינו )ולעיתים גם לנו( 

אל הרוח והגודל ולהבין שאחד הם.

מובן שכאשר אנחנו מדברים על תורה הגבולות הם אלוקיים ונצחיים, והגבולות שאנחנו מגדירים כאנשי חינוך באים 

כפועל יוצא של עולם הערכים והאמונות שלנו ולעיתים הם משתנים לאור המציאות המשתנה.

הגבולות באים להגן ולשמור על כל באי המערכת, לתת למורה ולתלמיד את החוויה שאני מוגן, שמכבדים אותי, 

שיש לי מרחב שבו אני יכול לגדול, ללמוד, להתפתח רגשית וחברתית וכמובן רוחנית.

בכל מרחב, בין אם זה חדר מורים, כיתה או בשיעור בזום - הכרחי לשלב בשיח את הגבולות הפנימיים ואת הגבולות 

החיצוניים. הם אינם יכולים לבוא האחד בלי חברו.

וברמת הביצוע, מה יעזור לנו לדייק את הגבולות שלנו?

כשאני מנסח גבול או כלל אשאל את עצמי כמה שאלות:

ערכים: על איזה ערך אני מגן?

מחיר: מה המחיר שאשלם ומי ייפגע כאשר הגבול הזה לא נשמר?

ומדברים בשפה  בשפה חיובית. למשל: בכיתתנו מתייחסים בכבוד  ייעשה תמיד  גבול  ניסוח של  ניסוח מקדם: 

מקללים”(. לא  “בכיתתנו  )במקום  נקייה 
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פעם  דין  לא  המעשה,  חומרת  הבנת  של  ולתהליך  בתשובה  לחזרה  ופתח  מכבד  מרחב  מאפשר  תגובות:  מדרג 

חמישית. כפעם  ראשונה 

שלב התפתחותי: האם הגבול תואם גיל וסביבה? למשל על השאלה האם מותר להשתמש בטלפון הנייד בהפסקה, 

התשובה בכיתה ג’ או י”ב כפי הנראה תהיה אחרת.

שיתוף ושיח: לגייס שותפים, לשאול מי היו שותפים בקביעת הכלל – צוות / הורים / תלמידים?

שפה משותפת: במרחבים שניתן כדאי ומומלץ לייצר שפה משותפת בין אנשי הצוות.

ובנוסף, שקיפות, הגינות ותהליך הכנה סדור.

לסיום, שנזכה לגדל את תלמידינו להיות עובדי ה’ מתוך מרחב של חירות ויכולת בחירה בין טוב לרע, בעלי גבולות 

פנימיים איתנים ועולם ערכים שבא לידי ביטוי בכל המרחבים.
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תפקיד רב בית הספר מול אתגרי זמננו

וקדושים החיים באמונתם, בקדושת אמת, אשר  גאונים, צדיקים  לנו לעת הזאת  יקרו  מה 

טהרת רוחם ואהבתם לעמם הקשורה עם אהבת ה’ שמענגת את חייהם המלאים קדושה 

נגד אותן הבליסטראות הדמיוניות המבעיתים את רכי הלב. יהיו למגן  ועוז, 

)הרב קוק, אדר היקר ד’(         

דור דור וניסיונותיו, כדרך ש”דור דור ודורשיו”, ו”דור דור וחכמיו”. 

)סנהדרין ל”ח, ע”ב(         

והנהגותיהם  הדור  מעשי  וכל  הטבעים  משתנים  שמזה  אחרת  מידה  שולט  ודור  דור  בכל 

הנהגות  וכן  לרע,  בין  לטוב  בין  בבחירתם  ותלוי  ההיא  המידה  עניין  לפי  הכול  ופרנסיהם, 

בתורה”.  כלול  והכל  עמהם,  הקב”ה 

הגר”א, אבן שלמה )פרק י”א, ט’(         

לכל דור יש אתגרים במבחן הזמן של המערכת החינוכית.

רשת האינטרנט מסייעת לאנושות בתחומים רבים, אך טומנת בחובה סכנות גדולות. 

זמינות למכשולים - הסכנה הגדולה ביותר באינטרנט היא הזמינות הקלה שיש לגולש להגיע למכשול בעבירות   .1

החמורות ביותר. 
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הכנסת תרבות מערבית לתוך הבית - לא מדובר אך ורק בענייני אלימות, צניעות וטומאה, אלא אף ברעיונות   .2

ודרך חיים של כפירה המחלחלת לתודעת צורכי התרבות הזו.

סכנת התמכרות - בישיבה ארוכה מול המסך ישנה גם סכנת התמכרות.  .3

אי שליטה בלוח הזמנים – צריכה לא מרוסנת של תכנים מהאינטרנט עלולה לגרום לאיבוד שליטה על לוח   .4

והרצוי. הנכון  הזמנים 

שונים  לשימושים  הילדים  נחשפו  בה,  ללמד  שנאלצנו  מרחוק  הלמידה  לאור   – מטרה  עם  מדויק,  שימוש   .5

ביותר. המתאים  השימוש  מה  להבהיר  הקפדנו  תמיד  ולא  באינטרנט, 

באופן כללי יש להעדיף ללמוד תורה לא דרך האינטרנט מסיבות שונות, כמו שכתב בעל המשנה ברורה )ס’ קנ”ה, 

ד”ה “ויקבע”(. סיבות ללמוד בחבורה ולא לבד:

“לכתחילה מצווה להדר כל מה שיכול ללמוד בחבורה ]ולא לבד[, שעל ידי זה יש כבוד שמיים יותר, וכן אמרו  א. 

‘ברוב עם הדרת מלך’”. חז”ל בכמה מקומות 

בגמרא )ברכות ו’( כתוב שלמרות שהלומד לבד השכינה עימו, הלומד עם אדם אחר זוכה גם לשכינה ביניהם  ב. 

וגם נכתב ב”ספר הזיכרון” של ה’. הרב קוק זצ”ל מסביר שכוונת הדברים היא שהלומד לבד לומד רק לשפר 

את עצמו, ושכרו נמצא באותו זמן שהוא מוציא לפועל את לימודו באישיותו, אבל הלומד עם אחרים משפיע 

עליהם טוב ובעבור זה זוכה לשכר מיוחד על חלקו בשיפור הזולת. 

חז”ל אמרו ש”אין התורה נקנית אלא בחבורה”.  ג. 

כשיש לימוד תורה מרכזי בכל מקום ומקום יש תועלת רוחנית לכל ישראל )ע”ש(. ד. 

בנוסף לטעמים אלו, ניתן להוסיף שני טעמים השייכים לעידן האינטרנט:  

לעומת השתתפות בבית  וירטואלי  בריכוזו בשיעור  או/ו  להיחלש בהתמדתו  עלול  ידוע שאדם  באופן מעשי  ה. 

חי.   מדרש 

סגנון הלימוד היותר פעיל בבית המדרש, במיוחד בחברותא או שיעור שבו משתתפים יחד, הוא ברמה הרבה  ו. 

יותר גדולה של תלמוד תורה משמיעה פסיבית מול המסך. לימוד תורה אינו )רק( להשכיל בחידושים נפלאים, 

המדרש  בבית  שלימוד  דבר   – לאישיותנו  תיכנס  שהיא  כדי  ובאהבה(  )בשמחה  בתורה  לעמול  בעיקר  אלא 

באינטרנט. משיעור  יותר  הרבה  מאפשר 
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הוספת אור

הצדיקים הטהורים 

אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק,

אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה,

אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חוכמה.

)הרב קוק, ערפילי טוהר עמוד ל”ט(   

רב בית הספר מוסיף אור בבית, בבית הספר ובקהילה. למרות שהכלים הווירטואליים מבודדים – רב בית הספר 

יהפוך אותם למחברים. הרב ישתמש בכלים אלו להרבות תורה, להוסיף קשר אחד עם השני. מול אתגרי הקורונה 

שגרמה לבידוד – דרך האתגר הזה יהיה חיבור נכון ואמתי.

כתוב בגמרא )סוכה נ”ב-נ”ג( שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ויצרו של אדם מתחדש לו בכל יום. אולי ניתן לומר 

שהסמאטרפון הוא היצר החדש. הגמרא שם מוסיפה שלולא הקב”ה עוזרו “אין אדם יכול לו”, כלומר אם הקב”ה לא 

היה עוזר - לא יכולנו להתגבר. 

בשבת, כאשר אין את הכלים המפריעים לחיבור המשפחתי, אנו מתחברים בשולחן השבת, כאשר יושבים ביחד. גם 

באמצע השבוע יש דרכים להתחבר אל המשפחה ואל הלימוד.

רב בית הספר ילמד את התלמידים לא להיות משועבדים לכלים, אלא להפוך אותם לאמצעים בידינו.

 

הצעות לפעילויות מחברות דווקא באמצעות הכלים האלה:

הכנסת רבני ישראל לתוך הסלון )כדוגמת אושפיזום, הדלקת נרות חנוכה, הלכה יומית(.  ←

לימוד בסרטונים קצרים כיצד להתפלל )כדוגמת פרויקט “תפילה באהבה”(.  ←

בניית קשר חברתי המבוסס על למידה )כגון: חברותא, הכנת שיעורי בית ביחד(.  ←
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הדרכה לתלמידים

רב בית הספר, בשיחות אישות וכלליות ובכל הזדמנות שיש לו, ישוחח עם התלמידים על הפסוק )קהלת ז’, כ”ט(: 

ֹנֹות רַבִּים”. הרב יסביר לתלמיד: “בשורש שלך אתה ישר. שמור  ב ר וְהֵמָּה בִקְׁשּו חִשְּׁ ר עָשָׂה הָאֱלֹקים אֶת הָָאדָם יָשָׁ “אֲשֶׁ

על הישרות שלך”.

הרב גם ילמד את המשניות בפרקי אבות: “עֲשֵׂה לְךָ רַב ּוקְנֵה לְךָ חָבֵר” )א’, ו( וכן “רַבָּן גַּמְלִיאֵל הָיָה אֹומֵר: עֲשֵׂה לְךָ רַב 

וְהִסְתַּלֵּק מִן הַסָּפֵק” )א’, ט”ז(. 

הרב יסביר כי בדור זה, יותר מדורות אחרים, יש להזדקק לעזרתם של אחרים, ועל כן “הסתלק מן הספק”. אם יש לך 

ַאל ָאבִיךָ וְיַגֵּדְךָ זְקֵנֶיךָ וְיֹאמְרּו לָךְ” )דברים ל”ב, ז’(. שאל את ההורים, את המחנך, את רב בית הספר,  ספק – שאל. “שְׁ

רב הקהילה.

באינטרנט יש זמינות קלה וגולשים מהר. תעצור את עצמך, הרגל את עצמך לשאול, להתייעץ עם אחרים. אנחנו לא 

עושים דברים שאינם לרוח ההלכה. הכלים האלה מאפשרים לך להיות עצמאי, אבל אל תכנס לדברים שלא בטוח 

שהם טובים.

עשו משמרת למשמרתי

היודע בעצמו שהוא מועד לכישלון )מתוך ניסיון שלילי בעבר או מתוך הכרות עצמית( נדרש לעשות כל מה שנצרך 

כדי להימנע ממכשול, ובכלל זה להציב לעצמו סייגים וגדרים שעל ידם לא יגיע למכשול. ישנו חיוב “ושמרתם את 

סייג  “לעשות  כלומר  למשמרתי”,  משמרת  “עשו  ע”א(:  כ”א  )יבמות  חז”ל  למדו  וממנו  ל’(,  י”ח,  )ויקרא  משמרתי” 

וגדר למצוות לבל יוכל להיכשל בהם” )פירוש רבנו יונה לאבות א’, א’(. חיוב זה אינו חל רק על בית דין אלא על כל 

אדם, ולפחות בדברים שהוא נוטה להיכשל בהם. מכאן נלמד חובה לעשות “משמרת”. להורים יש אפשרות לשלוט 

בתכנים. כשמגבילים - נכנסים לשליטה. מחשבים ומסכים צריכים להיות במקום גלוי בבית.

יהי רצון שנזכה להוסיף אור ולבחור בדרך הישר.
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הורים באתגרי המסך

במ"ה - בית מדרש הורים        

"כל זמן מאיר בתכונתו" )הרב קוק באיגרת לרב חרל”פ אלול תרע”א(

בעידן הנוכחי בו הילד או הנער מבלה שעות רבות במסכים, חשוב שאנו, כהורים, נדע כיצד להיות מבוגר משמעותי 

ומאידך  לילדים,  להתפתחות  ומרחב  עצמאות  לתת  אחד  מצד  נדרשים  אנו  כהורים  הווירטואלי.  בעולם  בשבילו 

האינטרנט  עולם  פשוטה.  לא  בדילמה  ההורים,  אותנו,  מעמיד  לעתים  זה  מצב  גבולות.  ולהציב  לסייע  לתמוך,   -

בפניהם  פותח  האינטרנט  רב.  ידע  ולרכוש  יותר  מקושרים  להיות  להם  ומאפשר  לילדים  ופתוח  זמין  והמסכים 

ערוצים רבים ומאפשר סיכויים רבים, אך טומן בחובו גם סיכונים לא מעטים. תקופה זו היא בבחינת "כל זמן מאיר 

בתכונתו" - תקופה עם שפע גירויים איתם נדרשים ילדינו להתמודד ולבחור מה נכון להם. תקופה זו מזמנת לנו 

בירור ערכים והארה מיוחדת, שכן אנו ההורים נהיה שם לסייע לילד לבחור נכון.

"בכל דור ודור צריך ללמוד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור" )הרב קוק(. אנו כהורים וצוותי חינוך 

נדרשים כל הזמן לבחינה מחודשת ושימוש נכון בכלים המתאימים לדור על מנת שנוכל להגיע אל הילד. בתכנית 

במ"ה – בית מדרש הורים - אנו מאחדים כוחות ויוצרים שותפות חינוכית להצלחת הילד מתוך ראייה כי החינוך 

המיטבי מתקיים כאשר ההורים וצוותי החינוך דוברים שפה משותפת.

המטרה המרכזית היא להיטיב את הקשר עם ההורים על ידי יצירת שותפויות בנושאים חינוכיים. התלמיד נמצא 

במרכז עולמנו. הרצון להעניק לתלמיד את הנכון והטוב ביותר להצמחתו מחייב שיתוף פעולה וחשיבה משותפת 

עם ההורים. המשולש "הורים – בית חינוך – ילד" והקשר הנכון במערכת היחסים בין קוטבי המשולש הוא ליבת 

העשייה של התכנית.

תכנית במ"ה ותכנית מגן מסך מחזקות את הקשר עם הבית. כחלק מהתכנית נעסוק ונעמיק אודות היותנו 

הורים ומחנכים ב"דור המסכים" - דבר המצריך מאתנו ההורים והמחנכים הקשבה ודיאלוג נכון עם הילד, 

כלים לזהות סימני מצוקה והתמכרויות, להיות נוכחים וללוות את הילד במרחבים השונים בעולם הווירטואלי. 

אנו שואפים ליצור שפה משותפת בין הבית לבית החינוך ושיח על הקשיים והבחירות של הילד.
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לקדם  כדי  ופרואקטיבי  משמעותי  ממקום  לפעול  אחד  לכל  מאפשר  וההורים  החינוך  בית  בין  השיתוף 

ולהשפיע על התהליכים המתקיימים מהזווית המיוחדת שלו ולהצמיח את התלמיד למימוש הפוטנציאל 

השונים. בתחומים  שלו  הייחודי 

אנו מזמינות אתכם לשותפויות משמעותיות בין הבית ובית החינוך, 

ומאמינות שתכנית במ"ה תהיה לכם לעזר רב,

                     

צוות מדריכות במ"ה מחוזיות                         אפרת וייס     

                   מדריכת במ"ה ארצית                                     
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למידה רגשית חברתית במרחב הדיגיטלי 
ומחוצה לו 

כישורי חיים        

אדווה זיידמן, מדריכה ארצית בתחום כישורי חיים בשפ”י ומובילת התחום בחמ”ד

קשרים  יוצרים  לומדים,  דרכה,  מתנהלים  אנחנו  חיינו,  ממציאות  חלק  היא  הרשת  בה  בתקופה  היום,  של  בעידן 

חברתיים, מחפשים מידע ועוד. הרשת נתפסת כזירת חיים נוספת בה אנו קיימים ומתקיימים. למעשה ישנן שתי 

קשר  ישנו  כאשר  הווירטואלי-דיגיטאלי,  במרחב  נוספת  חיים  וזירת  והמציאותי  האמתי  המרחב   - חיים  זירות 

והשפעה בין זירות אלו המתקיימות במרחב חיים אחד כולל. האדם בא לידי ביטוי ומימוש בזירות השונות, זירות 

סיכוניים.  ואף חשיפה למצבים  גם אתגרים  ומייצרות הזדמנויות אך  לנו דברים שונים  המאפשרות 

לשתי הזירות הללו אנחנו מגיעים עם עולם הערכים שלנו, עם הזהות שלנו ועם העקרונות, האמונות והתפיסות 

והיכולות שלנו.  ועם סך הכישורים, החוזקות  המנחות שלנו 

 SEL-חיבור ל

למידה חברתית רגשית היא תהליך של למידת כישורים ומיומנויות רגשיות וחברתיות המאפשרת לפתח ולטפח 

את היכולת של התלמידים, המורים והקהילה להבין ולנהל את הרגשות שלהם עצמם ואת האינטראקציות שלהם 

עם אחרים. 

מודל SEL של משרד החינוך מתוך מסמך דמות הבוגר, מתייחס למיומנויות תוך אישיות ומיומנויות בין אישיות. 

מיומנויות תוך אישיות הן מודעות עצמית )זיהוי רגשות, הכרת העצמי, מסוגלות עצמית( והכוונה עצמית )ויסות 

עצמי, הנעה עצמית, התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר(, ומיומנויות בין אישיות כוללות מודעות חברתית )הבנת 

האחר, זיהוי מצבים חברתיים, רגישות תרבותית( והתנהלות חברתית )תקשורת, ניהול קונפליקטים, עבודת צוות, 

ניהול יחסים בין אישיים( ואוריינות גלובלית - מודעות גלובלית, אחריות גלובלית והתנהלות רב תרבותית. מיומנויות 

חברתיות רגשיות אלו נלמדות במסגרת תכנית כישורי חיים.
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ממצאי מחקרים מעידים כי למיומנויות חברתיות-רגשיות יתרונות לאורך חיי הפרט, הנוגעים להתנהגותו ולרווחתו 

ותורמים להצלחה בהווה בבית הספר ובעתיד במערכות יחסים ובחיים האזרחיים )שפרלינג, 2018(.

גם בזירת הרשת אנו מפעילים מיומנויות תוך אישיות ובין אישיות תוך כדי השהייה וההתנהלות שלנו בזירת חיים 

זו אשר לא מנותקת מזירת החיים הממשית. כך לדוגמא מיומנויות ושאלות להתבוננות על פי החלוקה של מודל 

:SEL-ה

ברמת המודעות האישית:

הכרת העצמי - שאלות שאשאל את עצמי: לשם מה? מה אני עושה שם? מי אני שם? על איזה צרכים זה עונה 

עבורי? 

התייחסות לשלל הצרכים הרגשיים, הפיזיים והקוגניטיביים -  מה הרווח ומה ההפסד? מה המחיר? איזו השפעה 

יש למרחב זה עליי? מה חשוב לי לעשות / לייצר במרחב זה?

זיהוי רגשות ומחשבות - אלו רגשות עולים ואלו מחשבות עולות בי בזמן היותי במרחב הדיגיטלי או לאחריו? 

מסוגלות עצמית - מה אני יכול ומסוגל לעשות במרחב זה? 

ברמת ההכוונה העצמית:

אלו צעדים ופעולות מאפיינים את ההתנהלות שלי ברשת? 

ויסות עצמי - כיצד אני מגיב והאם זה באופן מותאם / הולם את המצב?

איך גם המרחב הווירטואלי יהיה עבורי מרחב מוגן ומצמיח? כיצד עליי להתנהל לשם כך? איזונים, הגנה, שמירה, 

הצבת גבולות, ניהול זמן.

שליטה  עצמית,  מנהיגות  בקרה,  תכנון,  מראש,  היערכות  המענה?  מה  איתו?  אתמודד  איך  הקיים?  הסיכון  מהו 

עצמית. 

מודעות חברתית:

מה אני מזהה ומרגיש כלפי האחרים בסביבתי? מה קורה אצל האחר, אצל הזולת?

בעקבות השימוש שלי במרחב הדיגיטאלי - אלו השפעות יש על הסובבים אותי? משפחה, חברה, קהילה... 
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התנהלות חברתית: 

אלו צעדים ופעולות מאפיינים את התנהלות הגולשים האחרים ברשת באופן ישיר ועקיף? איך אני מגיב לכך, והאם 

בכלל מגיב? 

תקשורת בין אישית, מתן סיוע, בקשת עזרה, אמפטיה ברשת. 

אוריינות גלובלית:

איזו השפעה יש למרחב זה לקשר שלי עם העולם? 

לאלו מעגלי השתייכות נוספים אני שייך? מעגלים חברתיים / קהילתיים רחבים ורחוקים ברמה ארצית או עולמית.

 

התרגול, הלמידה והאימון של מיומנויות תוך אישיות ובין אישיות צריכים להיות מתורגלים בזירות השונות 

של החיים.

ההתערבות הפרואקטיבית והראקטיבית לגבי זירת החיים במרחב הדיגיטאלי תעסוק בין היתר בנושאים הבאים:

נורמות התנהגות וגבולות ברשת  ←

שמירת הפרטיות ואבטחת מידע אישי  ←

תדמית דיגיטלית ברשת, זהות מלוטשת והשוואה חברתית  ←

אמפתיה ורגישות ברשת  ←

אחריות אישית וחברתית )"העומדים מהצד"( בהתמודדות עם בריונות ברשת, פנייה לעזרה ומתן עזרה  ←

זמן מסך וחשיפת יתר למסכים  ←

מניעת פגיעות מיניות ברשת  ←

בחוברת זו מופיע לקט קטן מתוך מערכי השיעור אשר פותחו בשפ”י תוך התאמה לחמ”ד, ומיועדים לתלמידי יסודי, 

חט”ב ועל יסודי. כמו כן קיימות גם סדנאות המיועדות לצוותי החינוך. 
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החינוך החברתי מייצר מרחבי משמעות
בהתמודדות עם הסמארטפונים והמסכים

חינוך חברתי ערכי                 
על-יסודי

שושי שפיגל, מפקחת ארצית חינוך חברתי, מינהל חברה ונוער חמ"ד

יעל קופרשטוק, מנהלת מה"ד חמ"ד, אגף תכנים ותכניות, מינהל חברה ונוער

נוער  בני  של  לשימוש  שיש  ההשלכות  את  וחקרו  העולם  ברחבי  האחרונות  בשנים  שנערכו  שונים  מחקרים 

ערך. וחוסר  עצבות  בדידות,  של  תחושות  על  בדיווח  עלייה  על  מצביעים  בכלל  ובמסכים  בסמארטפונים 

של  החוויה  להבנת  כוונו  אשר  נוער  בני  עם  מפגשים  סדרת  שמתאר  מסך",  "מרימים  חורש  אוריה  של  במאמר 

המתבגרים סביב השפעת המדיה, מוזכר המושג )FOMO )Fear Of Missing Out שמתואר כ"חשש להחמיץ את 

ההתרחשות במדיה במצב של ניתוק". המתבגרים דיווחו על קושי להתנתק מהסמארטפון על רקע החשש להחמיץ 

התרחשות בזירה החברתית. מדיווחם של המתבגרים שהשתתפו במאמר עולה כי במסגרות החינוך הלא פורמליות 

ירידה משמעותית בחוויית ה-FOMO: "כשאני נכנסת לשבט )בתנועת הנוער( אני שוכחת מהסמארטפון".  קיימת 

נראה כי בחינוך הלא פורמלי מתרחש תהליך אחר, מעין "מנגנון חיסוני" המאפשר את הניתוק. 

הרצף  פני  על  העשייה  במרחב  אותם  ומנכיח  ערכיים-חברתיים  בתכנים  עוסק  החברתי-ערכי-קהילתי  החינוך 

החינוכי. הפעולות המגוונות שהחינוך החברתי-ערכי-קהילתי מציע למתבגר מאפשרות לו לברר לעצמו את מערכת 

הערכים שלו ולבחון את יישומה במציאות.

 ,)Experiential learning - התפיסה הפדגוגית של החינוך החברתי - הלמידה החברתית )למידה התנסותית

חברתיות  מיומנויות  להקניית  חברתית-ערכית,  תפיסה  לפיתוח  הפרט,  של  ולצמיחה  להתפתחות  מכוונת  אשר 

ולטיפוח המסוגלות החברתית, היא המאפשרת את יצירת איי המשמעות בהם מתקיים "המנגנון החיסוני" אותו 

בחירה,  התנסות,  מתוך  למידה   - החברתית  הלמידה  של  המנחים  העקרונות  באמצעות  במאמרה  חורש  מזכירה 

ודיאלוגיות. עידוד השונות, שיתופיות, הדדיות 

המנגנון החיסוני מתגבש באמצעות שלל פעולות שמתמקדות בפרט, בקהילה ובחברה. 
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במוקד הפרט – פעולות שתכליתן לפתח את אישיותו של התלמיד, את כישרונותיו ואת תחומי התעניינותו ולאפשר 

לו לבטא את הייחודי שבו ולמצות את יכולתו. מטרת פעולות אלה היא לעורר את מודעות התלמיד ואת רגישותו 

והמיומנויות  וכן לפתח את היכולות  ולפעול בהתאם,  ונכונות לקחת אחריות  בו אכפתיות  ולפתח  לצרכי החברה 

והאחריות  המעורבות  השייכות,  תחושת  ולהגברת  מושכלים  הסתגלות  תהליכי  לקידום  התלמיד  של  החברתיות 

לקבוצה ולקהילה בה הוא חי ולסייע לתלמיד לגבש לעצמו סולם ערכים שיאפשר לו קבלת הכרעות במגוון מצבי 

ויתרום לצמיחתו החברתית-מוסרית. חיים 

במוקד הקהילה והחברה – פעולות שמטרתן לטפח חיי חברה וקהילה בבית הספר, מעורבות חברתית ומנהיגות 

ונורמות  ייצוגית של חברת התלמידים, לטפח שייכות ואחריות הדדית בין באי בית הספר, לקדם הפנמת ערכים 

לעודד  ובחברה.  בקהילה  בבית הספר,  פעילה  לאזרחות  ולהכשיר  דמוקרטית  אורח החיים בחברה  ההולמים את 

יוזמה, מעורבות חברתית, התנדבות ותרומה לקהילה ולחנך לנטילת אחריות במילוי משימות ותפקידים חברתיים, 

וכן סולידריות ורגישות לצדק חברתי המושתתים על כבוד האדם ועל מימוש זכויותיו.

כל אחת מהפעולות האלה בפני עצמה וכולן יחד בהשפעה מצטברת מחזקות את "המנגנון החיסוני" בהתמודדות 

הצורך  את  שמייתר  עניין  ושל  ערך  של  משמעות,  של  אי  מייצרות  הן  בכלל.  והמסכים  בפרט  הסמארטפונים  עם 

בשימוש בהם, או לכל הפחות מפחית אותו.

ניתן לסכם ולומר שהחינוך החברתי-ערכי-קהילתי מהווה עוגן של קרבה, משמעות וממשות בעולם וירטואלי.
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לחנך בעת הזו

תנועת המחנכים        

ומחנכים. הנחיצות  הורים  צוותים,  כולם באותה קלחת, מנהלים,  כי  נדמה היה  בפתיחת שנת הלימודים תשפ”א 

השותפים  המבוגרים  כלל  את  כאן  הזכרתי  רבים.  אתגרים  מציבה  ברורה  לא  מציאות  בתוך  הברור  ביעד  לעמוד 

במימוש היעד ואני מבקשת למקד את הדברים למשימה המונחת על כתפי המחנכים. דומני ששאלת השאלות על 

בעת הזו?” שולחן העבודה של המחנכים היא “מה תפקידי 

ברור לכולנו שאם נערוך רשימת משימות של מחנכים היא תהיה ארוכה ומסועפת. המחנך הוא הדמות המרכזית 

של  תפקידם  מה  השאלה  מהדהדת  זאת  עם  ועוד.  ועוד  מדווח  מלמד,  מאגם,  מתאם,  מתכלל,  הוא  כיתה,  בחיי 

חייהם  של   המרכזי  מהציר  נוער  ובני  ילדים  שניתקה  זו  ומבלבלת.  פזורה  מציאות  של   )!( שנה  לאחר  המחנכים 

החברתיים, זו שכפתה על כולנו חידלון ופיזור, ופערי למידה לא רק בחומר אלא בהרגלים בסיסיים. בעיני כל מנהל 

והורה מחנכי הכיתה הינם הכתובת לכל התרחשות כיתתית ברמת הכלל וברמת הפרט. דומני שדווקא היום, בשנת 

לימודים מוזרה שכזו, כדאי לעשות חשיבה מחודשת מה באמת נדרש ממחנכים, מהם סדרי העדיפויות של מנהל 

ומהי תפיסתו החינוכית לגבי סיירת החינוך של צוותו.

ברור לכולנו שלמידה מיטבית בכל פורמט שהוא, מרחוק ומקרוב, היברידית, קפסולאית הפוכה, מקוונת וכל שאר 

נפלאות ככל שתהיינה – תצליח לענות על התחום הפדגוגי, על שמירה על מסגרת למידה  המצאות טכנולוגיות 

וקשרים מסוג מוגבל. אך לאחר עשרת חודשי קיטוע ובשיאן חופשת קיץ שנגזרו על המערכת - סוגיית הסמכות, 

הגבולות והזהות צריכות להיות בראש סדר העדיפויות והתפילות של המחנכים. השאלות הנשאלות נוטות להתרכז 

במרחב ה doing - מה עושים, איך עושים, איך נגרום לביצוע להיות טוב יותר? אני מבקשת להזמין את המנהלים 

ים,  והמחנכים לשאול את השאלות הכבדות, אלו שלעיתים אנו חשים כי אין להן פתרון או שהפתרון עמוק מני 

מצריך כוחות נפש, הבניית תהליכים ובעיקר סבלנות מהסוג שרק עם הנצח מכיר. שאלות אלו עוסקות באופן ישיר 

 on\off ליעד הזהות האישית, החברתית, הדתית של התלמידים שלנו, בעקבות הנזקים המצטברים של חודשי

עוד טרם נתנו אותותיהם בעומק המציאות. נוצר מצב של התרחבות השוליים החברתיים והתמוססות הייחודיות, 

בעיקר בשל העובדה שהמכנה המשותף לכולנו הפכו להיות המסך והמסכה – והקשר ביניהם ברור ועצוב. עם יד על 

הלב - הילדים שלנו מוזרקי מסכים, הלגיטימציה חוגגת וגם התפוררות הגבולות. התוצאה היא ששאלות מהותיות 

שבות ועולות, אך אלו יתבהרו רק על-ידי מפגש ושיח מברר של גילוי מנהיגות של המבוגרים והמחנכים.
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נכון, לא לכולם יש את התשובות לכל השאלות, ורשימת המטלות העדכנית על שולחן העבודה של המחנכים עלולה 

להחליש, אך במקביל זו ההזדמנות שלא תחזור לחזק את היותנו המבוגר המשמעותי באמת, זמין, מזמין, נוכח, 

שואל ללא סוף ומנחה את צאנו להתמקדות במרחב האישי, הערכי והאמוני. זה המשמעותי באמת. חוששתני שיום 

רודף יום, רודף שבוע ועוד חודש ואם לא נצא מהתפיסה המוכרת וננסה רק להנדס אותה לנבצרות הימים - נמצא 

את עצמנו מכים על חטא, על לוח הלב, ועל שאלת המחר הגדול. 

השימוש האינסופי במונחי דור העתיד, לימודי עתידנות וכד’ מכסים על שאלת ההווה המתפזר לכל רוח נושבת, 

זה שבעתיד הלא רחוק יתגלה כשנת שמיטה של ממש. שאלת ההווה הכואב אולי קצת בפאסיביות או שבלוניות 

עלולה לאבד את הרוח הגדולה הנדרשת מכולנו בימים אלו, לעבור מ”ויגש” ל”ויחי” - להחיות את הברק בעיניים 

יומם כמנהיגים  של עצמנו המבוגרים בקריאה גדולה, עדכנית, חירומית, להצלת הרוח, להאצלת המחנכים וסדר 

מוסמכים, נוכחים, משיחי נפש, רגש, ערכים וחלומות בעלי משמעות שאינה נמכרת מרחוק, דרך מסכים, רשתות 

חברתיות או אמירות מכובסות ומסלולים לא מסומנים, תרתי משמע. לערבב מחדש את הקלפים ולפתח תכניות 

נמצאים  בהם  הפנימית  באנדרלמוסיה  סדר  לעשות  וקהילתי,  חברתי  משלב  מגדר,  תרגיל,  גיל,  מותאמות  עבודה 

הילדים, מורגלי ריבועי מסך המוציא את כולם מזום אין אמתי לזום במצלמה כבויה, בכיף שלהם. 

הילדים שלנו, התלמידים שלנו. דור העתיד הטוב שאנו נגדל.

לאחר הבנת ה”מה” קל יותר לברר את ה”איך”, ואנשים קשובים אשר רוח בהם וליבם פתוח לעיון לא ביקורתי, ידעו 

נכון למשימה, חפץ לגדול  נכון,  לכוון עצמם לביצועים הנכונים והטובים ביותר. ומי שידע פחות - העיקר שיבוא 

ולגדל באמונה ובאהבה אמתית, זו הנקנית אך ורק בהיכרות עמוקה, אחראית למינון, לתכנים, לדילמות וגם עם עין 

פקוחה וטובה ומכילה. כל השאר טכני ובר ביצוע ויתממש כל עוד נתגמש, כל עוד נבין את גודל השעה והמשימה.
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קוד של כבוד - “גולשים לשינוי” / כישורי חיים 

מתקוונים ברגישות לאחר / כישורי חיים

מתנתקים כדי להתחבר / חינוך חברתי ערכי על-יסודי

“מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך” / חינוך חברתי ערכי על-יסודי

כהרף עין - הימשכות אחר המדיה / רבני בתי הספר

תקשורת, חכמה?! / רבני בתי הספר

מתנת הזמן / מתוך החוברת “תורת הפנאי”

בחירה ואחריות / מתוך החוברת “תורת הפנאי”

חוברת מגן “מסך בזמן”

קישורים לאתרים ומערכים

חלק ג'

מערכים והפעלות
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קוד של כבוד - "גולשים לשינוי"

        כישורי חיים 

שיעור כישורי חיים לתלמידי כיתות ה'-ו'   

"יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" )אבות ב', י'(

מטרות 

התלמידים יכירו את הקוד האתי "גולשים לשינוי".    ←

התלמידים יבחינו בין התנהגות האסורה על פי חוק לבין התנהגות שהיא אולי חוקית אך אינה ראויה.   ←

התלמידים יפתחו לעצמם מודעות לסיבות השונות שמנחות אותם בבחירת התנהגויות הגלישה שלהם.   ←

התלמידים יפתחו מיומנויות לניהול עצמי ברשת, כך שיתנהלו בה באופן מכבד, מתחשב ומוגן.   ←

התלמידים יזהו את תפקידם החברתי ברשת.    ←

התלמידים יביעו מחויבות לקוד האתי "גולשים לשינוי".  ←
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מורים ומנחים קירים, 
 

משרד החינוך בשיתוף בית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה, פעלו בתשע"ח לכתיבת הקוד 

האתי "גולשים לשינוי" להתנהלות מיטבית ברשת ולמניעת מצבי פגיעה ובריונות. הקוד האתי נכתב 

ונוסח על ידי תלמידים מבתי ספר ברחבי הארץ והתבסס על "חכמת ההמונים", מתוך הנחה כי בכוחם 

של התלמידים לבנות קוד אתי רלוונטי ומותאם אשר יאפשר להם לקחת אחריות חברתית, להתנהל 

באופן ערכי ומוסרי, להימנע ממצבים של פגיעה ולא לעמוד מהצד מול פגיעה באחר. ואכן, התלמידים 

הגיעו לתוצר ראוי, באמצעותו הכריזו כי "הילדים ובני הנוער פורצים דרך ולוקחים אחריות בעיצוב 

עתידנו ובהובלת שינוי גם ברשת". 

תחילת שנה מסמלת התחדשות, הזדמנות לצמיחה אישית והגשמת חלומות. בימים אלה חשוב לקיים 

ולהציב  ציפיות  להעלות  החופשה,  במהלך  שחוו  בחוויות  לשתף  להם  לאפשר  התלמידים,  עם  שיח 

בנושא  גם  התלמידים  עם  לדון  וחשוב  מומלץ  השנה.  התחדשות  ברוח  להגשים  ירצו  אותן  מטרות 

כיתתיים.                       הסכמים  וליצור  בפרט  החברתיות  וברשתות  האינטרנט  ברשת  התנהלותם 

לשם כך ניתן להיעזר ב"קוד האתי" ולקדם את הטמעתו לאורך השנה כולה. 

בהעברת  שאף  הרי  הנוער,  ובני  הילדים  לקולות  שופר  בהיותו  הוא  זה  בקוד  והייחודי  היות 

הכיתתית,  התלמידים  במנהיגות  להסתייע  ניתן  בהם.  להיעזר  מומלץ  הקוד  אודות  שיעורים 

לגייס את נציגי "עמיתים ומשפיעים", נציגי הכיתה במועצת התלמידים, נציגי הכיתה ב"הקהל 

ועוד.  שונות  בוועדות  החברים  תלמידים  ציון",  למען 

ואחת,  אחד  לכל  שמזכיר  ומדויק  ברור  פנימי,  לקול  הקוד  את  להפוך  מאוד  חשוב  השיעור  כמנחי 

בדרכם – שגם ברשת חשוב להתנהל מתוך שיקול דעת, באופן מכבד, ערכי ולהיות אדם. יש להדגיש 

בפני התלמידים שהקוד האתי אינו מחליף את החוק שכולם מכירים וכולם מחויבים אליו. הקוד האתי 

הוא הדרך של התלמידים להצהיר שהם מקבלים על עצמם את החובה האתית, המוסרית, האישית, 

והחברתית, לפעול גם ברשת - על פי חוק.  
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פתיחה  

נערוך בכיתה דיון:

לקיחת  עזרה,  מתן  התחשבות,  )כבוד,  חיוביים  תורניים  ערכים  שמקדמת  ברשת  להתנהגות  דוגמאות  תנו   ←
אחריות(.

תנו דוגמאות להתנהגות ברשת שאינה נכונה או מכבדת, אבל אין בה משום עבירה על החוק )פתיחת קבוצת   ←
ווטסאפ כיתתית מבלי לשתף את אחד מהתלמידים, התכתבות עם אדם זר ללא ידיעת ההורים, התכתבות 

עלבון(. שכוללת 

תנו דוגמאות להתנהגות לא אתית ברשת:  ←

הדרת חבר/ה מקבוצת ווטסאפ   *  
פרסום תמונה )לא מביכה ולא אינטימית( שמופיע בה מישהו שלא היה רוצה שנפרסם אותה   *  

חבר עובר פגיעה, ביוש או לעג ואנו לא יוצאים להגנתו   *  
פרסמו מידע מוטעה או הפיצו שמועה ואנו לא עצרנו את הפצתם   *  

מישהו שלח בטעות טקסט מביך לקבוצה הלא נכונה ואנחנו לא אומרים לו   *  
הפצה של סרטון שמכיל התנהגויות / תנועות גוף / אמירות בוטות   *  

נאפשר לשתף במקרה כזה אליו נחשפו )בלי להזכיר שמות(. מה קרה שם? מה עבר על הנפגע בהקשר זה?   *  

פעילות ראשונה 

הצגת הקוד האתי "גולשים לשינוי", הסבר אודותיו ושיח בעקבותיו 

נציג בפני התלמידים את הקוד האתי "גולשים לשינוי".   ←

נדון:  ←

מה בקוד האתי מדבר אליכם?   *  
מה הייתם מוסיפים לו / גורעים ממנו?   *  

מה מתוך הדברים שעלו בשיחה קודם לכן באו לידי ביטוי בקוד האתי? מה לא בא לידי ביטוי?   *  
מה הרגשתכם כלפי פגיעות בחברים באמצעות הרשת?   *  

מה אתם עושים כדי לא לפגוע באחרים וכדי לעצור מצבים שפוגעים בכם / באחרים ברשת?   *  

0101
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פעילות שנייה 

עבודה בחמישיות  

לחצו כאן על מנת להגיע להנחיות ולכרטיסיות לעבודה בקבוצות. 

דיון במליאה - בתום העבודה בקבוצות 

איך הרגשתם במהלך הפעילות?   ←

מה הבנתם על עצמכם?   ←

מי יכול לשתף מה הסיבות שמנחות אותו בבחירת התנהגות ברשת?   ←

מה זה מבחינתכם "להקשיב לערכים התורניים שלכם"?   ←

תנו דוגמה למקרה בו נמנעתם מפעולה או להיפך, נקטתם בפעולה ברשת, בשל סולם הערכים התורניים שלכם.  ←

מה זה מבחינתכם "התנהגות רגישה ומתחשבת בזולת"?   ←

תנו דוגמה למקרה בו נמנעתם מפעולה או להיפך, נקטתם בפעולה ברשת, מתוך רגישות והתחשבות בזולת.  ←

לעתים אנו נתקלים במקרים בהם ערכים שמנחים אותנו "מתנגשים". תנו דוגמא למקרה כזה )לדוגמא: ערך   ←
זה עלול להיות  ווטסאפ עם כל חברי הכיתה. עם זאת, ערך  השותפות מנחה אותנו כשאנו פותחים קבוצת 

"בהתנגשות" עם ערך החברות, במידה וחבר מהכיתה מתבטא באופן פוגעני כלפי ילדים בקבוצה ויש לדווח על 

למבוגר(.  כך 

מה זה מבחינתכם "לקחת בחשבון את מה שיגידו עליי"?   ←

תנו דוגמא למקרה בו נמנעתם מפעולה או להיפך, נקטתם בפעולה ברשת, בשל חשש ממה שיחשבו עליכם.   ←

מה זה מבחינתכם "לשמור על החוק?"   ←

תנו דוגמא למקרה בו נמנעתם מפעולה או להיפך, נקטתם בפעולה ברשת, בשל חשש לעבור על החוק.  ←

מה זה מבחינתכם "להקשיב להנחיות שנתנו ההורים?"   ←

תנו דוגמא למקרה בו נמנעתם מפעולה או להיפך, נקטתם בפעולה ברשת, מתוך כבוד לדברי הוריכם.   ←

מי יכול להעניק לעצמו או לחברו מילה טובה על התנהגות ברשת?   ←

איזו הרגשה מילים אלו מעוררות בכם כלפי עצמכם? )אנחנו גולשים אחראים, חכמים, מודעים ובוגרים(.   ←

0202
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למנחה: בשלב זה של השיחה חשוב להדגיש שגם מאחורי חוקי ההתנהגות הראויה ברשת עומדת השאיפה שכולנו 

נדע להתחשב בזולת, לפעול בצורה ערכית ולשמור על הכבוד של הזולת כמו גם על הכבוד שלנו. 

להתנהג נכון גם כי חייבים על פי חוק 

גם כי אני חייב זאת לעצמי מתוך קוד של כבוד 

וגם כי אנחנו מבטיחים זאת אחד לשני כי כולנו "גולשים לשינוי" 

סיכום  

מה אתם יכולים לומר לעצמכם עת אתם גולשים ברשת כך שתזכרו לנהוג באופן אחראי, מתחשב, מכבד?   ←

בקוד האתי נכתב: "אנחנו, הילדים ובני הנוער, פורצים דרך ולוקחים אחריות בעיצוב עתידנו ובהובלת שינוי גם   ←
ברשת". כיצד לדעתכם ניתן לגייס את הילדים ובני הנוער לשינוי זה? 

איזה תפקיד חברתי אתם מוכנים לקחת על עצמכם ברשת? )הסברה, מתן דוגמה אישית, להוות שומרי סף -   ←
ועוד(.  להגיב כאשר עדים למקרי פגיעה ברשת 

יישום במליאה 

לאחר חשיפת התלמידים לקוד האתי הארצי ודיון בסוגיות שונות שהועלו בכיתה נברר עם התלמידים האם   ←
הכיתתיים.   לצרכים  שיתאים  כך  האתי,  לקוד  להוסיף  שברצונם  מסרים  ישנם 

לכניסה  לקוד האתי ועדכונו לחצו כאן )פורמט הדפסה(.   

נסביר כי קוד זה מהווה הסכמה לפרוץ דרך, לקחת אחריות בעיצוב העתיד ולהוביל שינוי גם ברשת.   ←

לאחר עדכון הקוד האתי נדפיס את הקוד, התלמידים יחתמו עליו והקוד יוצג על קירות הכיתה.   ←
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קוד לש כבוד
לגלוש ברשת בואפן מכבד, מתחשב ומוגן.

לפניכם כרטיסיות עם רשימות פעילויות של ילדים ונוער ברשת. חלקו לכל תלמיד שתי כרטיסיות. 

כל תלמיד יקרא את הכרטיסיות ויחשוב כיצד הוא היה פועל, ממה היה נמנע והאם קיימים פתרונות 

נוספים.

מומלץ לקחת בחשבון מספר גורמים שעשויים להשפיע על הבחירות שלנו: 

גורם מוסרי ערכי  ←

גורם חברתי - התחשבות בזולת  ←

גורם תדמיתי - חשש מפגיעה בתדמית  ←

גורם חוקי - החשש לעבור על החוק והרצון לשמור עליו  ←

גורם משפחתי - הרצון לשמור על ערכי ההורים והמשפחה  ←

עם סיום הכתיבה שתפו בקבוצה את רשימת הגורמים המשפיעים על החלטתכם, ובדקו עד כמה קיים 

דמיון ושוני בין חברי הקבוצה.

שוחחו ביניכם על השונות:

אלו תחושות ורגשות מעוררים בכם הגורמים השונים?  ←

באיזה אופן משפיעים עלינו הגורמים הללו?  ←
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כרטיסיות לעבודה בקבוצות: 

קוד של כבוד - תלמידים גולשים לשינוי.

כרטיס 1:

אפרשות 1: 
ברוב המקרים אני בוחר לפרגן לחבר ברשת.

אפרשות 2: 
יש מקרים שבהם אגיב ברשת באופן פוגעני.

ההחלטה לשי:

מפני ש... 

כרטיס 2:

אפרשות 1: 
אני מפרסם/ת תמונות אישיות שלי ושל חברים שלי ברשת )לאחר קבלת רשות(.

אפרשות 2: 
יש תמונות שלא אפרסם ברשת )שלי או של חברים(.

ההחלטה לשי:

מפני ש... 
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כרטיס 3:

אפרשות 1:
כשהמשפחה או החברים נפגשים אנחנו משתדלים לשים את הניידים בצד.

אפרשות 2: 
לא פעם במפגש עם משפחה או חברים, כל אחד עסוק במסך שלו.

ההחלטה לשי:

מפני ש... 

כרטיס 4:

אפרשות 1:
לפעמים אני “עושה” לייק לפוסט שמביע ביוש )שיימינג(.

אפרשות 2: 
ברוב המקרים אני בוחר שלא לעשות לייק לפוסט שמביע ביוש )שיימינג(.

ההחלטה לשי:

מפני ש... 
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כרטיס 5:

אפרשות 1:
אני משתתף בקבוצת וואטאספ כיתתית שכוללת את כל חברי הכיתה.

אפרשות 2: 
קורה שאני משתתף בקבוצת וואטסאפ שלא כוללת את כל חברי הכיתה 

או שהוצאו ממנה תלמידים.

ההחלטה לשי:

מפני ש... 

כרטיס 6:

אפרשות 1:
אני מקפיד לא למסור פרטים אישיים שלי ברשת.

אפרשות 2: 
קרה שביקשו ממני פרטים אישיים )כמו לזכות בהגרלה( ונתתי.

ההחלטה לשי:

מפני ש... 
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כרטיס 7:

אפרשות 1:
ברוב המקרים אני בוחר להתייעץ עם מבוגר על דברים שקורים ברשת.

אפרשות 2: 
לרוב אני נמנע להתייעץ עם מבוגר על דברים שקורים ברשת.

ההחלטה לשי:

מפני ש... 
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מתקוונים ברגישות לאחר

             כישורי חיים

 לומדים להיות גולשים אמפתיים ורגישים 

יחידה מותאמת לתלמידי היסודי בחמ”ד 

מתוך: השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת תשע”ח

הקדמה 

התורה )ויקרא י”ט, י”ח( מורה לנו “ואהבת לרעך כמוך”. למצווה זו ביטויים רבים בתנ”ך ובחז”ל, ומתקשרים אליה 

היגדים ושירים רבים מאז ועד היום. “תפקחו את העיניים תסתכלו סביב”, מציעה לנו נעמי שמר בשירה “אנשים 

טובים”. נראה כי המלצה זו רלוונטית במיוחד בתקופה בה הטכנולוגיה, הרשת והרשתות החברתיות בפרט מקיפות 

ברשת  חבריהם  את  ומשתפים  מתעדים  מצלמים,  תלמידינו  מחיינו.  נפרד  בלתי  חלק  ומהוות  עבר  מכל  אותנו 

בחוויותיהם כחלק מהתנהלותם היומיומית. תופעה זו הולכת וגוברת, והתחושה הרווחת היא ש”אם אתה לא שם 

- אתה לא קיים”. 

נדמה כאילו הדינמיקה החברתית המתקיימת ברשת מקיפה את העולם וחוצה מרחבי חיים, זמנים, גבולות ותחומי 

אחריות. ובכל זאת, בראשיתו ובסופו של “הסיבוב העולמי” עומד לו אדם. ועבור האדם הזה שהוא אני ואת/ה, 

 Share-שהוא כל אחד ואחת מתלמידינו, בחרנו השנה להתמקד בשבוע הלאומי לגלישה בטוחה בנושא “לפני ה

חושבים על החבר”, המתקשר היטב למצווה “ואהבת לרעך כמוך”. 

כאנשי חינוך אנו שוקדים דרך קבע על ביסוס יחסי קרבה ורגישות בקרב קהילת הלומדים, זה כלפי זה, כלפי מוריהם 

וכלפי קרוביהם. אנו משתדלים לפתח בקרב התלמידים רגישות לזולת ולקדם מיומנויות בינאישיות כגון התעניינות, 

הקשבה זה לזה, קבלה ואמפתיה. 

השנה אנו מבקשים להזמין את תלמידינו לפתח את “שריר” האמפתיה באופן שמותאם למרחב הרשת ולקדם גם 

ברשת תקשורת בין-אישית רגישה ומקרבת, הרואה את האחר ומתחשבת בצרכיו. 
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מטרות

של  וברגשות  בתחושות  ולהבחין  לזהות  שיוכלו  כך  והתלמידות,  התלמידים  בקרב  חברתית  רגישות  פיתוח   ←
לרשת.  חבריהם 

הרחבת ההבנה של התלמידים אודות צרכי חבריהם לרשת וכיצד יוכלו לסייע להם.   ←

פיתוח מיומנות לכתיבת תגובה רגישה ואמפתית ברשת.   ←

העמקת תחושת המסוגלות לסייע לחבר.   ←

הרחבת מאגר הכלים של התלמידים והתלמידות בבואם לסייע לחבריהם ברשת ובכלל.   ←

קהל יעד: תלמידי החמ”ד ביסודי )ד’-ו’( 

משך השיעור: 120 דקות )שלב א’ - שיעור אחד, שלב ב’ - שני שיעורים רצופים( 

מהלך השיעור

שלב א’: עבודה במליאה  

נזמין את התלמידים לצפות בסרטון משקפיים חדשים.    .1

לאחר הצפייה נדון:   

מה ראינו בסרטון?   ←

היכן הסרטון פגש אתכם?   ←

אלו רגשות / מחשבות / תחושות גופניות הוא עורר בכם?   ←

איזה צורך מביעות הדמויות בסרטון?   ←

מי יכול לשתף במקרה בו רצה שמישהו “יראה” אותו ויתעניין בו?   ←

נסכם את דברי התלמידים וניתן דוגמאות מתוך דבריהם )מחשבות, רגשות, תחושות( אשר מבטאות “אמפתיה   .2

ורגישות”. לאחר מכן נסביר את המושגים )מומלץ להיעזר בהגדרות המופיעות בהמשך המערך(. 
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לומדים וממשיגים – להרחבת הידע למורה: 

מהי אמפתיה? 

“אמפתיה היא עמדה כלפי הזולת, עמדה המבטאת את נכונותך להיכנס לתוך עולמו של הזולת כדי לראות, לחוש 

ולהבין את החוויה הסובייקטיבית שלו” )שראל ולוי, 2013(. 

“אמפתיה היא היכולת לחוש את רגשותיהם של אחרים, לצד היכולת לדמיין, לחוות מה אדם אחר חושב וחש ברגע 

מסוים או בסיטואציה מסוימת. כך אנו מבינים וחשים את האחר כאילו היינו במקומו, עמדנו בנעליים שלו” )עמי 

ברונסקי, 2015(. 

זאת  ולבטא  הזולת  ראותו הסובייקטיבית של  נקודת  ומדויק את  להכיר באופן ספציפי  ניסיון  פירושה  “אמפתיה 

ב”ש(.  שפ”ח  ויינשטיין,  )יעל  שהובן”  ירגיש  שהזולת  באופן 

ברנה בראון מאוניברסיטת יוסטון מבחינה בארבעה אפיונים של אמפתיה: 

היכולת לראות את העולם דרך עייני האחר ולהכיר בנקודת המבט שלו כאמת שלו.   ←

היכולת להניח בצד את השיפוטיות.   ←

היכולת לזהות את רגשותיו של האחר.   ←

היכולת לבטא את הרגשות הללו, כך שהאחר ירגיש מובן.   ←

מושגים אלו מתחברים למקורות: 

“ואהבת לרעך כמוך” )ויקרא י”ט, י”ח(. 

ספר החינוך מצווה רמ”ג: “לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש, כלומר שנחמול על ישראל ועל ממונו כמו שאדם 

חומל על עצמו וממונו, שנאמר )ויקרא י”ט, י”ח(: “ואהבת לרעך כמוך”. ואמרו זכרונם לברכה )שבת ל”א, א’(: “דעלך 

סני לחברך לא תעביד”. ואמרו בספרא )קדושים פרק ד’, י”ב(: “אמר רבי עקיבא “זה כלל גדול בתורה”, כלומר שהרבה 

מצוות שבתורה תלויין בכך”.   

שורש המצווה ידוע, כי כמו שיעשה הוא בחברו כן יעשה חברו בו, ובזה יהיה שלום בין הבריות.

ודיני מצווה זו כלולים הם בתוך המצווה, שכלל הכל הוא שיתנהג האדם עם חברו כמו שיתנהג עם עצמו, לשמור 

ממונו ולהרחיק ממנו כל נזק, ואם יספר עליו דברים יספרם לשבח ויחוס על כבודו ולא יתכבד בקלונו... והמתנהג עם 

חברו דרך אהבה ושלום ורעות ומבקש תועלתם ושמח בטובם, עליו הכתוב אומר )ישעיה מ”ט, ג’(: “ישראל אשר בך 

אתפאר”. ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן. 
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נרשום על הלוח את המושגים “אמפתיה ורגישות” ונבקש מהתלמידים להתייחס אליהם:   .3

מה המושגים אומרים לכם?   ←  

איך אמפתיה ורגישות באות לידי ביטוי בחיי היומיום?   ←  

מה גורם לכם להרגיש שאחרים אמפתיים ורגישים כלפיכם?   ←  

כיצד אתם משדרים אמפתיה ורגישות כלפי אחרים בסביבתכם?   ←  

מה בין הסרטון שצפינו בו למושגים “אמפתיה ורגישות” ול”ואהבת לרעך כמוך?”   ←  

 

מה היא אמפתיה ברשת?   .4

נשאל את התלמידים האם לדעתם ניתן להגיב באופן אמפתי ורגיש ברשת, וכיצד?

לאחר איסוף התשובות נמשיג את המושגים )ניתן להיעזר בהסבר בהמשך(. 

להרחבת הידע למורה: 

אמפתיה ברשת, בהשאלה מהמושג הכללי, היא הנכונות של האדם הגולש לנסות ולהבין את החוויה הפנימית של 

גולש אחר אשר פרסם תוכן ברשת, להבין ולהתייחס באופן רגיש ולא שיפוטי. 

 

לאמפתיה ברשת ניתן למנות גם כן ארבעה מאפיינים:  

הכרה שמאחורי הפוסט או השיתוף עומד אדם, זולת.   ←

רצון להבין את המסר של אותו גולש ואת נקודת המבט הייחודית שלו.   ←

יכולת לזהות את הרגשות של אותו גולש.    ←

בחירה לבטא את אותם רגשות באופן שהגולש האחר יחוש שראו אותו, לא שפטו אותו והבינו אותו.   ←

אמפתיה היא מיומנות בין-אישית מורכבת וחשובה. יש הנולדים עמה באופן טבעי וקל, ויש הלומדים לפתח אותה. 

זו משימה מורכבת אך ראויה. כאשר מדובר ברשת, פיתוח היכולת האמפתית  פיתוח אמפתיה בקרב תלמידים 

והבעתה מורכב יותר אך חשוב לא פחות. 

כיצד מגלים אמפתיה בסביבה בה הגולשים מגיבים זה לזה מבעד למסך המכשיר, במרחק מקום וזמן, ללא קשר עין 

או קרבה? כיצד מביעים אמפתיה במקום בו לא שומעים זה את זה? 
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ובכן, הרשת מהווה זירת המשך לחיי היומיום, גם בהקשר האמפתי. 

גולשים בכלל, וילדים ובני נוער בפרט, יכולים לגלות אמפתיה, להביע אמפתיה ואף לבקש אמפתיה ברשת. למעשה 

עצם השיתוף ברשת הוא בבחינת בקשת אמפתיה – “תראו אותי, תקראו אותי, תבינו אותי, תנו לזה תוקף בתגובה”. 

 

הגולש האמפתי והרגיש ישים לב לאופן בו הוא מנסח את דבריו, למסרים שהוא רוצה להעביר, לשימוש שהוא עושה 

בתמונות ואימוג’ים )ריגשונים( ולדרך בה הוא מעביר מסרים טקסטואליים, מצולמים / מוקלטים עם שמע. 

בחמ”ד אנו מאמינים כי התורה הינה תורת חיים, לה עקרונות ויסודות נצחיים, אשר מתבטאים בכל תקופה ותקופה 

להתחדש  ללמוד,  הינם  בחמ”ד  שלנו  הדור  מאתגרי  וחלק  ומשמעותי,  חדש  מרחב  הינה  הרשת  המשתנה.  בעולם 

וליישם את מצוות “ואהבת לרעך כמוך” הנצחית, במרחב הרשת החדש.

לאחר מתן ההסבר, ניתן דוגמאות למספר תגובות אמפתיות אפשריות:    .5

תגובה לא שיפוטית - “אני אתך לגבי החלטתך לעזוב את קבוצת הכדורגל שלך”.   

תגובה שנותנת תוקף לרגשות - “אני מבין שאתה נרגש וגם עצוב”.   

תגובה שמתעניינת - “התרגשתי לקרוא על השינוי”.   

תגובה רגישה ואכפתית - “אני שמח בשמחתך ומאחל לך הצלחה”.   

 



מגן מסך  68 

שלב ב’: 

עבודה בקבוצות באמצעות משחק “חדר בריחה” )שני שיעורים רצופים( 

למורה: בשלב זה יש לסדר את המרחב הכיתתי בשבע תחנות הפעלה. כל תחנה תכלול: 

שולחן   ←

דפי משימות לתחנות )לדפים לחצו כאן(   ←

דפי כתיבה ויצירה לתלמידים )לדפים לחצו כאן(   ←

מחשבים ניידים )בתחנות המתאימות(    ←

יש אפשרות לצייד את התלמידים באייפדים לביצוע המשימות   ←

חשוב להדפיס דף מעקב אחר ביצוע המשימות של הקבוצות )לדף לחצו כאן(. 

מהלך הפעילות

נחלק את תלמידי הכיתה לקבוצות בנות 6-5 תלמידים. . 1

נארגן את המרחב בו תתקיים הפעילות כך שיכלול שבע תחנות. . 2

נניח בכל תחנה דף משימה על פי הטבלה המצ”ב בהמשך. . 3

המצויות . 4 פעילויות  מגוון  באמצעות  ו”רגישות”  “אמפתיה”  המושגים  את  נחקור  כעת  כי  לתלמידים  נסביר 

בתחנות השונות. לכל תחנה יוקצו 15 דקות לפעילות. בתום הזמן כל קבוצה תנוע אל התחנה הבאה. חשוב 

למורה.  התוצר  בהגשת  מותנה  הבאה  לתחנה  מעבר  כי  להדגיש 

נזניק את הקבוצות לקראת יציאה לעבודה בתחנות השונות. . 5

 



] 69 [שימוש מושכל במסכים לטיפוח זהות ציונית דתית

טבלת תחנות לעבודה בכיתה: 

משימות  שם התחנה  תחנה 

כתבו באמצעות גופכם ואביזרים נוספים שבנמצא )מיצג אנושי( 

את המילה “אמפתיה”. 

המעבר לתחנה הבאה יעשה לאחר שהמורה תצלם את המיצג 

האנושי.

מיצג אנושי  תחנה 1 

עליכם לצלם סרטון וידאו באורך של 60 שניות בו הנכם מציגים 

את מושג האמפתיה: מה היא אמפתיה בשבילי ברשת? מה זה 

בשבילי שמקשיבים לי ברשת? איך זה מתחברת למצווה “ואהבת 

לרעך כמוך?” 

אופן ביצוע המשימה: 

← תכנון הטקסט - רשמו על דף את המידע אותו תרצו להציג
בסרטון. 

← בחרו נציג או שניים מהקבוצה שיציגו את המושג. 

← אימון קצר: תרגלו וודאו כי הנכם מצליחים לומר את המידע
ב- 60 שניות. 

← לצילום הסרטון פנו למורה. 

לאחר צילום הסרטון תוכלו לקבל את אישורה של המורה לעבור 

לתחנה הבאה. 

“60 שניות על”...  תחנה 2 

צפו בסרטון אנדרדוס - השתלט חזרה על הזמן שלך 

לאחר צפייה בסרטון כתבו בדף הנמצא ברשותכם סלוגן ברוח 

השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת. 

הציגו את התוצר בפני המורה וקבלו את אישורה לעבור לתחנה 

הבאה.

“יום בלי טלפונים”

* נדרש שימוש 

במחשב 

תחנה 3 
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משימות  שם התחנה  תחנה 

← חשבו על 4-3 שאלות שתרצו לשאול ילדים בנושא אמפתיה
ורגישות ברשת. לדוגמא: מה זה בשבילך להיות אמפתי כלפי 

חברים/ות? 

מה צריך לעשות חבר כדי להוות כתובת להיוועצות ולפנייה 

לעזרה בנושאים הקשורים לרשת ובכלל? 

← בחרו נציג או שניים מהקבוצה שיראיינו שני תלמידים
)מהקבוצה, מהכיתה או תלמידים מבית הספר(. רשמו את 

התשובות בדף הריאיון.

← הציגו את דף הריאיון למורה וקבלו את אישורה לעבור לתחנה 
הבאה.

פנים אל פנים - 

ריאיון עם חבר 

תחנה 4 

← חפשו מידע ברשת אודות מאפייניה הייחודיים של הרשת. 

← רשמו את המאפיינים על הדף שברשותכם. 

← בחרו מאפיין אחד והסבירו כיצד הוא משפיע על הדרך בה 
ילדים מתנהלים ברשת. 

← האם המאפיין שבחרתם עוזר או מקשה על גילויי רגישות
 ברשת ועל “ואהבת לרעך כמוך” ברשת? הסבירו. 

← הציגו למורה את המידע וקבלו את אישורה לעבור לתחנה
הבאה. 

רשת, אמפתיה 

ומה שביניהן 

* נדרש שימוש
במחשב 

תחנה 5 
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משימות  שם התחנה  תחנה 

← ספרו בקבוצה על אירוע בו הרגשתם אמפתיה ורגישות מצד
 החברים / בני משפחה ברשת. 

← המחישו באמצעות ציור משותף מה זה אמפתיה ורגישות
 ברשת עבורכם. 

← הציגו את התוצר בפני המורה וקבלו את אישורה לעבור לתחנה
 הבאה. 

צידה לדרך  תחנה 6 

בכל דור ודור מתחדשות הלכות לאותם העקרונות שבתורה, 

על-פי המציאות המשתנה. לדוגמה: המצאת החשמל דרשה 

בירור להלכות המותאמות ל”לא תבערו אש” בשבת ועוד. 

← כתבו שתי הלכות “עשה” לביטוי של “ואהבת לרעך” ברשת. 

← כתבו שתי הלכות “לא תעשה” ל”ואהבת לרעך כמוך” ברשת. 

← הציגו את התוצר בפני המורה וקבלו את אישורה לעבור לתחנה
הבאה. 

הלכות “ואהבת 

לרעך כמוך” 

 

תחנה 7 

שלב ג’: סיכום הפעילות במליאה 

נזמין את התלמידים לספר על החוויה שעברו בהשתתפות בפעילות “חדר בריחה”. . 1

נערוך סבב בו נציגי הקבוצות השונות יוזמנו להציג את התוצרים אותם יצרו בתחנות השונות. . 2

נזמין את נציגי הקבוצות להעלות תובנות שאספו מכל תחנה בה הקבוצה לקחה חלק: מה למדתי על עצמי? מה . 3

למדתי על חברי הקבוצה? דבר שאני לוקח לעצמי להמשך הדרך.

נסכם את דברי התלמידים ונאמר: הבעת אמפתיה ברשת היא ביטוי לעיקרון “ואהבת לרעך כמוך”, ביישום . 4

מיוחד וחדש לתקופה שלנו. זו מיומנות מורכבת, שכן איננו רואים ו/או שומעים את הצד השני. על כן, יש לשים 

לב: 
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לאופן שבו הצד השני כותב את דבריו ולמסרים שהוא רוצה להעביר, לשימוש שהוא עושה בתמונות    *  

שמע.  עם  מוקלטים   / מצולמים  מסרים  מעביר  הוא  בה  ולדרך  )ריגשונים(  ואימוג’ים   

לאופן שבו אני מנסח את דברי מתוך רגישות, אמפתיה וכבוד.   *  

מומלץ לאסוף תוצרי התלמידים, לתלות בכיתה ו/או לפרסמם במרחב הכיתתי באתר הבית ספרי.   .5

סיכום השיעור: נתאר בפני התלמידים את שעשו במהלך השיעורים, נשיים רגשות ועמדות שבאו לידי ביטוי   .6

בחדר ונעודד את התלמידים ליישם את אשר למדו בפועל בעת התנהלותם במרחבי הרשת. 
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מתנתקים כדי להתחבר

        חינוך חברתי ערכי על יסודי

מטרות

לעמוד על ההשלכות השונות שיש לשימוש בסמארטפונים על הקשרים החברתיים שלנו בפרט ועל חיינו בכלל.  ←

לבחון דרכים לקדם פעילויות משמעותיות כחלופה לשימוש בסמארטפון.  ←

עזרים

Disconnect and enjoy סרטון )2:20( דקות  ←       

פתקים אדומים וכחולים כמספר המשתתפים  ←       

מהלך הפעילות

חלק א’ – מתנתקים כדי להתחבר

Disconnect and enjoy סרטון )2:20( דקות  ←

שאלות לדיון:

האם אתם מזדהים עם המצבים המוצגים בסרטון?  ←

אלו תחושות עוררה בכם הצפייה? שתפו.  ←

מה לדעתכם אנחנו מחמיצים כשאנחנו שקועים במסכים?  ←

מהי השפעת השימוש במסכים על הקשרים החברתיים שלנו?  ←

כיצד ניתן להתמודד עם האתגר הזה? הציעו רעיונות.  ←

האם ההתמודדות מחייבת לדעתכם התנתקות? הסבירו.  ←
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חלק ב’ – לחיות באמת את החיים שלנו

“החיים הפכו לסרט, והטלפון הסלולארי הוא השלט רחוק. בעזרתו אנחנו מזפזפים ממקום למקום, מאדם לאדם, לא 

באמת מתחייבים לשום דבר. כשאני באמצע חתונה, אני יכול באותו זמן לשוחח עם חבר המטייל בתאילנד. כשאני 

באזכרה, אני יכול גם להזמין באותו זמן פיצה שתחכה לי בבית. אני לא באמת פה וגם לא באמת שם... יום שלם 

בלי סלולארי? זה יום שלם שבו צריך לחיות באמת את החיים שלנו...” 

)הרב חיים נבון, טיפול נקודתי, מקור ראשון, כ”ד בטבת תשע”א, גיליון 699(

האם אתם מסכימים עם דבריו של הרב חיים נבון? אם מסכימים – הרימו פתק כחול. אם לא מסכימים - הרימו 

אדום. פתק 

התחלקו לשתי קבוצות: אלה שמסכימים עם דבריו של הרב חיים נבון ואלה שמתנגדים להם )מחזיקי הפתקים   ←
הכחולים בקבוצה אחת ומחזיקי הפתקים האדומים בקבוצה שנייה(.

בכל קבוצה נסחו יחד שני נימוקים משכנעים לדעתכם. התכוננו לשכנע את חברי הקבוצה השנייה בדעתכם.  ←

הקבוצות  מאזן  אם  ויבדוק  נוספת  הצבעה  יקיים  המנחה  נימוקיהם.  את  יציגו  קבוצה  מכל  נציגים  במליאה:   ←
השתנה.

המנחה ישאל: האם מישהו שמע נימוק שלא חשב עליו לפני כן? שתפו.  ←

חלק ג’ – הופכים את השעמום למשמעות

mako, 18/2/2020-קראו את הקטע הבא, מתוך כתבה שהתפרסמה ב

“מסתבר שההורים וגני הילדים באנגליה מתמודדים עם תופעה שרווחת גם בישראל – ההתמכרות 

של ילדים למסכים. עכשיו, בית הספר היוקרתי Burgess Hill במערב סאסקס מצא פתרון מקסים 

לבעיה, והחליט לערוך רשימת 50 דברים שצריך להספיק, שמיועדת לראשונה לילדים מתחת לגיל 

הספר  בבית  פעם.  מאי  פחות  בחוץ  זמן  מבלים  שילדים  שמצא  מחקר...  בעקבות  עלה  הרעיון   .5

מקווים שיוכלו לעצור את מגפת ההתמכרות למסכים בכך שיציעו לילדים אלטרנטיבות לטלפונים, 

טאבלטים וטלוויזיות, ויעודדו אותם להשלים את הרשימה”.

)mako, 18/2/2020 ,מתוך 50 דברים שילדים חייבים להספיק לעשות עד גיל 5 - במקום לשקוע במסכים(
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מה דעתכם על הפתרון שהגה צוות בית הספר באנגליה?  ←

מהי לדעתכם התועלת ברשימה כזאת?  ←

הציעו רעיונות משלכם על מנת להרכיב רשימה דומה עבור בני נוער.  ←

למנחה: רצוי להעלות את רעיונות התלמידים לכלי המקוון tricider שמאפשר גם דירוג של הרעיונות השונים   
אליהם. והתייחסות 

מתוך כלל הרעיונות שהוצעו, בחרו 50 רעיונות והרכיבו את הרשימה המומלצת שלכם לפעילויות משמעותיות   ←
ובמסכים. כחלופה לשימוש בסמארטפון 

חשבו על דרכים להפיץ את הרשימה שיצרתם ולעודד בני נוער נוספים להשתמש בה.  ←

שם הפעילות הוא: מתנתקים כדי להתחבר. למה לדעתכם אנחנו מתחברים כשאנחנו מתנתקים מהמסכים?  ←
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“מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך”1 

חינוך חברתי ערכי על-יסודי        

מעובד על פי על סדר היום 107 - רשתות חברתיות

מטרות

לעמוד על ההשלכות השונות שיש לשימוש ברשתות החברתיות.   ←

לבחון דרכים לשימוש מקדם ערך ומשמעות ברשתות החברתיות.  ←

עזרים 

כרטיס משימה קבוצתית, כרטיסי מידע )נספח(

מהלך הפעילות

שלב א’ – הרשתות החברתיות ואני

המנחה יקרא באוזני המשתתפים את ההיגדים הבאים ולאחר כל היגד יבקש מהם להצביע

LIKE  )"אהבתי" - אגרוף קמוץ כשהאגודל מופנה כלפי מעלה( או  

UNLIKE )"לא אהבתי" - אגרוף קמוץ כשהאגודל מופנה כלפי מטה(.   

למנחה: אם מקיימים את הפעילות באופן מקוון ניתן להצביע בזום או להשתמש בכלי מקוון.

1  הציטוט מתוך “חובת הלבבות” של רבנו בחיי.
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היגדים:

יש לי חשבון באחת או יותר מהרשתות החברתיות.  ←

עשיתי לייק למישהו בשעה האחרונה.  ←

אין בני נוער שלא פעילים ברשתות החברתיות.  ←

אחד מכל שני בני נוער קיבל באינטרנט פנייה בעלת אופי פוגעני.  ←

פגיעות באמצעות האינטרנט הן קשות יותר מפגיעות במרחב הרגיל.  ←

אני נעלב כאשר אף אחד לא מגיב למה שהעליתי ברשתות החברתיות.  ←

אינטרנט אינו יותר מסוכן מכל מצב חברתי אחר.  ←

שלב ב’ – טוב לי או רע לי?

המליאה תתחלק לקבוצות. כל קבוצה תקבל שני קטעי מידע )נספח( וכרטיס משימה קבוצתית.

כרטיס משימה קבוצתית:

קראו את קטעי המידע שלפניכם ודונו בנושאים הבאים: 

ספרו לחבריכם לקבוצה על התנסות חיובית או שלילית שחוויתם ברשתות החברתיות.. 1

מהן ההשלכות האפשריות של הפעילות האינטרנטית שקראתם עליה בקטעי המידע על בני נוער?. 2

אלו היבטים חיוביים או שליליים נוספים אתם מוצאים בשימוש ברשת חברתית?. 3

להשלכות שליליות – הציעו דרך למניעה או להגנה. . 4

הציעו  החברתיות?  הרשתות  של  הללו  ההיבטים  את  להעצים  אפשר  לדעתכם  כיצד   - חיוביות  להשלכות   

רעיונות.

שלב ג’ - “מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך”

דיווח - כל קבוצה מציגה את ההצעות שלה לדרכי מניעה והגנה ואת הרעיונות שלה להעצמת ההיבטים החיוביים 

של השימוש ברשתות החברתיות.
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שאלות לדיון:

מה התחדש לכם בדיווחים ששמענו?. 1

האם לדעתכם יש ברשת סכנות שאין להן פתרון? מהן? . 2

מה ההשפעה של הרשתות החברתיות על חיי החברה שלכם?. 3

האם לדעתכם יש פוטנציאל חיובי לא ממומש ברשתות החברתיות? הדגימו.. 4

תנו רעיונות איך אפשר להעצים פעילויות בעלות ערך ומשמעות )כגון: לימוד תורה, התנדבות, פעילות בתנועת . 5

נוער, התפתחות אישית ועוד( באמצעות הרשתות החברתיות. 

למנחה: רצוי לאסוף את רעיונות המשתתפים בלוח שיתופי. ניתן להשתמש בכלי המקוון tricider שמאפשר גם 

דירוג של הרעיונות השונים והתייחסות אליהם.
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נספח: קטעי מידע

קטעי מידע לקבוצה א’ 

תנועת נוער ברשת החברתית

מדריך בתנועת נוער סיפר כיצד הוא משתמש ברשת החברתית לצרכים ארגוניים כגון הודעות על 

פעילויות שונות, וגם ככלי לדיונים המשתפים מספר רב של חניכים בתנועה. כך למשל נערך דיון 

על בחירת נושא למחנה קיץ או על שיר לשבט. הרשת משמשת גם אמצעי להעלאת תמונות מהווי 

התנועה בטיולים ובפעילויות השונות. לדברי המדריך היא כלי יעיל גם לקידום פעילויות התנועה 

ולגיוס חניכים -  סרטון פרסומת שהועלה לפייסבוק הצליח להגדיל את מספר החניכים שנרשמו 

למחנה בזכות החשיפה הרבה של הרשת החברתית לבני הנוער.

)עובד על פי: דור שי, "כולה לייק? הרשת ככלי למטרות חיוביות בקרב הנוער", כנס איגוד 

האינטרנט הישראלי, פברואר 2011(

חרם

החל  החרם  שלה.  והשכבה  הכיתה  ילדי  מצד  והתעללות  חרם  עם  להתמודד  נאלצה   11 בת  ילדה 

ורומסות עד כדי איומים של מוות  וגררה עשרות תגובות בוטות  בעקבות תמונה שהעלתה לרשת 

לילדה. "אם תדברי ככה, את מתה", כתבו לה. "אם תפתחי עליי את הפה, אהרוג אותך", או "תסתמי, 

כולם שונאים אותך". הפייסבוק לא המציא את הגלגל בכל הקשור לחרם על ילד בכיתה, אבל ללא 

ספק הוא מהווה במה המשמשת כזרז נמרץ בכל מה שקשור בהעברת המסר של החרם בין הילדים 

תוך דקות ספורות. אם בעבר כשקבוצת ילדים החליטה לעשות חרם על ילד או ילדה זה לקח זמן 

מסוים, כיום, בעידן הפייסבוק, מצטרפים תוך דקות יותר ממאה ילדים לחרם.

)מתוך: איריס ליפשיץ קליגר. ידיעות אחרונות, 24 שעות, 9.1.2011(

* * *
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קטעי מידע לקבוצה ב'

אם אי אפשר לנצח אותם, נצטרף אליהם

וגם מנהלי בתי הספר כבר הצטרפו לפייסבוק, ומשתמשים ברשת החברתית כדי  לא מעט מורים 

לפקח על מעשי התלמידים ולעקוב אחריהם. לטענת המורים – "אם אי אפשר לנצח אותם, נצטרף 

אליהם". "אני חבר בפייסבוק של רבים מהתלמידים שלי, וכך יש לי קשר ישיר איתם", סיפר מורה 

בכיר במוסד חינוך גדול במרכז הארץ. מתוך אותה הבנה, ישנם כיום מוסדות חינוך שהפכו את רשת 

הפייסבוק למעין אתר חלופי של בית הספר, והם מאפשרים להורים ולתלמידים להתעדכן באמצעות 

הרשת החברתית על הנעשה בבית הספר. 

)Ynet, 20.2.2011 ,"לסמארטפון: פייסבוק משתלט על הכיתות UNLIKE" .מתוך: תומר ולמר(

טשטוש גבולות

לתלמיד  המורה  בין  הקשר  בעבר  לחבר.  מורה  בין  הגבולות  טשטוש  היא  הרשת  של  הבעייתיות 

התקיים באופן בלעדי בין כותלי בית הספר, ואילו היום, בעידן הרשתות החברתיות, אין לו גבולות 

המורים  על  מקשה  הדבר  מקום.  ובכל  זמן  בכל  לתקשר  יכולים  ומורים  ותלמידים  ומקום  זמן  של 

לשדר סמכותיות בין כותלי בית הספר ולתלמידים קשה להבחין בין פעילות בשעות הלימודים לבין 

ברשת.  פורמאלית  הבלתי  הפעילות 

)מתוך: תמר טרבלסי חדד. "המורה, עשיתי לך לייק", ידיעות אחרונות, 3.1.2011(

* * *
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אנונימיות ברשת

דף חדש בשם "על כל אחד", מאפשר למשתמש פייסבוק "להתפרק" ולבטא את רגשותיו האמתיים 

למשל  כך  אנונימית.  בצורה  זאת  לעשות  מאפשר  שהוא  בכך  ייחודו  בפייסבוק.  אחר  חבר  כלפי 

כל פרט בחיים הדי משעממים שלך. את לא חייבת לשחרר  “אנחנו לא חייבים לדעת  נכתב בדף: 

סטאטוס שאת הולכת למיטה, קמה מהמיטה, שאת מצוננת, שחם לך. אנחנו לא חייבים לדעת על 

כל סרט שראית. תסתמי”. זה לא מסוג הדברים שרואים בדרך כלל בפוסטים בפייסבוק, אבל הסכנה 

מה  כל  לכתוב  יכול  סיבה,  מאיזו  חשוב  ולא  מישהו,  נגד  משהו  לו  שיש  אחד  שכל  היא  העיקרית 

אנונימי. באופן  שירצה 

 )מתוך: נחמה אלמוג. "אתר חדש מאפשר לגולשים לספר מה הם באמת חושבים 

על חברי הפייסבוק שלהם", אנשים ומחשבים, 21.3.2011(
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קטעי מידע לקבוצה ג’

שליטה במידע הנחשף

בני הנוער תופסים את הרשת כמקום פרטי יותר מבית ההורים, כי בבית ההורים מעמדם מוגבל, 

ההורים יכולים לחדור לפרטיותם והם אינם יכולים לומר ככל העולה על רוחם. בני נוער לא מודעים 

ולא  נוספים, שאינם מוכרים להם, עוקבים אחר המידע שהם מעלים לרשת  מספיק לכך שאנשים 

מתויגים  נוער  בני  לעתים  לאחרים.  נחשף  הוא  כאשר  שלהם  האישי  במידע  לשלוט  ניתן  תמיד 

רשותם. ללא  משתמש  פרופיל  עבורם  פותחים  חברים  ולפעמים  ידיעתם,  ללא  בתמונות 

)מתוך: יוסי הטוני. "ד"ר דאנה בויד: 'בני נוער רוצים לעזוב את פייסבוק, אולם הם לא מסוגלים; 

המחיר החברתי גדול מדי'”, אנשים ומחשבים, 31.10.2010(

אישיים  פרטים  מדי  יותר  תזינו  אל  נוער:  בני  מזהיר  לשעבר,  ארה”ב  נשיא  אובמה,  ברק 

בכם  להתנקם  עלול  זה   - בפייסבוק 

"אני מציע לכולכם להיזהר כשמזינים פרטים בפייסבוק. דברים שפורסמו בעבר בפייסבוק עלולים 

בגילאי  כך אמר הנשיא ברק אובמה לתלמידים  לעבודה",  להתגלות בעתיד כשמבקשים להתקבל 

15-14 עמם נפגש. ואכן, סקר שנערך בשנת 2009 העלה כי 45% מבין המעסיקים נעזרים ברשתות 

חברתיות כדי לבדוק את הרקע של המועמדים לעבודה.

 )מתוך: "אובמה מזהיר בני נוער: אל תזינו יותר מדי פרטים אישיים בפייסבוק - 

)Information Week, 9.9.2009 ,"זה עלול להתנקם בכם

* * *
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קטעי מידע לקבוצה ד’

כתובות נאצה של תלמידים נגד מורים על “קיר” הפייסבוק

מה שפעם נאמר רק במפגשי כיתה, נכתב היום בבוטות על "קיר" הפייסבוק: דפי נאצות שמפרסמים 

תלמידים נגד מורים, הכוללים גידופים, איומים ותמונות מביכות, מציפים את הרשת החברתית.

“בני נוער תמיד התלוננו בינם לבין עצמם על מורים, ואולי אף גידפו אותם במילים קשות”, אומרת 

ד”ר כרמל וייסמן ממכון סמארט לקומוניקציה באוניברסיטה העברית בירושלים. “אבל כל עוד זה 

היה בדיבור בעל פה, ארעי ובהקשר מקומי, זה כנראה לא הטריד אף אחד יותר מדי ונתפס כהוצאת 

קיטור. עכשיו הם נהנים מכוח חדש ונראּות חדשה שהיא חרב פיפיות בעבורם. הם עצמם לא לגמרי 

מודעים למשמעויות של הכוח הזה ולהשפעתו על חייהם”.

)מתוך: דפנה ארד. "דה וול: כשכתובות הנאצה עוברות לפייסבוק”, הארץ, 18.1.2011(

הרשת החברתית בשירות המחאה במצרים

ב-25.1.2011, היום בו חל "יום המשטרה במצרים", הכריזו כוחות פוליטיים רבים במצרים על "יום 

ברשתות  השתמשו  ההפגנה  1977. יוזמי  מאז  תקדים  חסר  בהיקף  הפגנות  נערכו  במסגרתו  זעם", 

החברתית כדוגמת פייסבוק וטוויטר כאמצעי לתכנונה וארגונה תוך ציון זהותה הא-פוליטית של 

המחאה. המחאה החלה עם דף בפייסבוק המכונה "כולנו ח'אלד סעיד", ובו למעלה מ- 400,000 

חברים, אשר נפתח בעקבות מותו של ח'אלד סעיד, צעיר בן 28, שנהרג ביוני 2010 במהלך התקפות 

של אנשי משטרה ברחוב באלכסנדריה. כדי לפרסם את ההפגנה נפתח עוד דף בפייסבוק שנקרא: 

חשבונות  עשרות  נפתחו  ובעקבותיו  והאבטלה",  השחיתות  העוני,  העינויים,  נגד  ההפיכה  "יום 

ונגד ההפגנה.  פייסבוק בעד 

 )מתוך: י. יהושע. "הרשת החברתית בשירות המחאה במצרים", 

המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון, 27.1.2011(

* * *
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כהרף עין - הימשכות אחר המדיה

רבני בתי הספר        

גלעד קופמן - רב בית הספר "טללי אורות" 

מיקום היחידה:  יחידה עצמאית כיתה:         

שיעור מספר: 1 )ראשון( מספר השיעורים המוקצים ליחידה: 2    

קבצים מצורפים:

מצגת 	 	 	 	

קבצי שמע  	 	 	 	

 https://youtu.be/xHSg9IjO8dg - סרט 	 	 	 	

דף לימוד 	 	 	 	

התוויית תכנית לימודים:

תמצית התוויה:  ←

זמנו של האדם בעולם קצוב. ארגון נכון של הזמן מאפשר לאדם להספיק פעולות רבות. ישנן פעולות בעלות   

חשיבות מוחלטת וישנן פעולות שהאדם בוחר לבצע למרות שהן בעלות חשיבות מקומית, או פעילות הפגה. 

היכולת לניהול נכון של הזמן טמונה ביכולת למנוע “זליגה” לא מבוקרת של הזמן. 

מושגים לעיון והרחבה –   ←

זליגה - אובדן לא מתוכנן )במקרה שלנו של זמן(    

ביטול תורה - אי מילוי החובה לעסוק בתורה במינון או באיכות המצופה  
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א.  שיקול דעת פדגוגי-דידקטי

מטרות ההוראה בשיעור:

התלמיד יוכל להבין את חשיבות ניצול הזמן ומשמעותו התורנית.  ←

התלמיד יפתח מודעות לזליגת הזמן בשימוש בעידן הטכנולוגי - במרשתת ובמדיה.  ←

יעדי הוראה בשיעור: 

התלמיד יהיה מודע לסיכון בהיסחפות לזליגת זמן בזמן השימוש בטכנולוגיה העילית.   ←

התלמיד יבין את חשיבות תכנון הזמן וירכוש כלים לניהול זמן.       ←

ב.  ידע מוקדם נדרש / מצופה:

זמינות של כלי מדיה אישיים או משפחתיים לתלמיד.   ←

חוסר מודעות / עיוורון ביחס לזליגת הזמן ואובדן השליטה בעקבותיו.   ←

תחושת לגיטימיות לשימוש במרשתת ובמדיה.   ←

ג.  דרכי ההוראה והנמקתן 

)ביחס לתוכן וביחס למאפייני התלמידים, איזה אינטליגנציות יבואו לידי ביטוי, כיצד בא לידי ביטוי 

החיבור הרגשי בין החומר הנלמד לעולמו של התלמיד(:

סרטון או התנסות מילוי מיכל באבנים – פתיחת קשב מנושא ניטראלי כבסיס לדיון.   ←

לימוד דף מקורות תואם גיל – יצירת ממשק בין למידה אקדמית ופתיחת מיומנות רגשית.  ←

הדמיות והתנסות – פיתוח מיומנויות לתהליכי הדהוד.     ←

ד.   עזרי הוראה נדרשים:

מחשב ומקרן 	

מערכת שמע  	

לוח וצבעים מחיקים 	

מרחב פעילות סדנאית  	

דפי מקורות 	
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ה.   דגשים ערכיים, אמוניים, חברתיים:

תורניים  ביעדים  ועמידה  יריעה  רוחב  מאפשר  זמנים  לוח  תכנון  תורני.  מעמד  יש  לזמן  מוגבל.  משאב  הוא  הזמן 

ויעדים רגשיים וחברתיים. שימוש במדיה ובמרשתת בתחומים תורניים אינו פותר את בעיית זליגת הזמן. 

ו.   שאלות מקדמות למידה )שאלות פורות ומפרות( במהלך השיעור:   

מה מאפשר למלא את המיכל בצורה המיטבית?  . 1

מדוע קשה לנו לעצור באמצע פעילות?   . 2

מתי אני שולט על הזמן שלי?    . 3

אלו פעילויות במרשתת עשויות לזלוג ולהשתלט על לוח הזמנים שלי?. 4
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ז.  מבנה השיעור:

מעגל 

הלמידה

חלק 

ההוראה

תזמון 

)בדקות(

תוכןדרך ההוראה

התנסות או 9פתיחהראשון

צפייה בסרטון – 

האבנים הגדולות

מה מאפשר את מילויו המיטיבי של . 1דיון25גוף

המיכל?

מהן האבנים הגדולות של חיינו?. 2

מהו החול בחיינו?. 3

מהם המים בחיינו?. 4

על אלו מרכיבי חיינו היינו רוצים לוותר? . 5

דיון: במה אנחנו ממלאים את חיינו?החיים כמיכל5אסיף

דרכי הערכה 

/ תוצרים 

מצופים

יצירת שיח רלוונטי ותחושת שייכות לנושא
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מעגל 

הלמידה

חלק 

ההוראה

תזמון 

)בדקות(

תוכןדרך ההוראה

 התנסות 15פתיחהשני

בזליגת זמן

התלמידים יקבלו פעילות תחומת זמן וייאלצו 

לסיים אותה לאחר זמן נקוב. תצפית בפעילות 

ובעצירה כסוג של מעבדה ניסויית.

מתווי התנסות בזליגת זמן:

סרטון יוטיוב. 1

משחק מחשב. 2

קריאת ספר. 3

משחק זוגי. 4

ניתוח תוצאות התצפיתניתוח תצפית3אסיף

לימוד דף 17גוף

המקורות

התמודדות עם זליגת זמן אינה תלויה . 1גזירת משמעויות6אסיף

בקודש וחול אלא במודעות.

הזמן הוא משאב מתכלה שחובה . 2

להתייחס אליו בכבוד.

ניהול זמן נכון מאפשר להרחיב את מגוון . 3

הפעילויות. 

דרכי הערכה 

/ תוצרים 

מצופים

התלמיד ייחשף לחשיבות ניהול הזמן ולאתגריו.

התלמיד יתנסה במידת האפשר בפעילות המשך 

בבניית לוח זמנים אישי.

ברכה והצלחה!
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מקורות:

“עולת ראיה” חלק ב’, עמוד רמ”ה:   .1

בלתי  הוא  וזה  זה הוא משועבד לאחר,  רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה  איננו  חורין  לבן  ההבדל שבין העבד   

משועבד. אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות, ולהיפך, בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד. 

החירות הצביונית היא אותו הרוח הנישאת שהאדם וכן העם בכלל מתרומם על ידה להיות נאמן להעצמיות 

הפנימית שלו, להתכונה הנפשית של “צלם אלוקים” אשר בקרבו, ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו 

בתור חיים מגמתיים, שהם שווים את ערכם, מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות של עולם, אין תוכן חייו 

והרגשתו מאירים בתכונתו הנפשית העצמית, כי אם במה שהוא טוב ויפה אצל אחר, השולט עליו איזה שהיא 

ובין שהיא מוסרית, במה שהאחר מוצא שהוא יפה וטוב. שליטה, בין שהיא רשמית 

סיפר הגר”א וסרמן זצ”ל הי”ד:   .2

במהלך ביקורו בוורשא ביקר אצל האדמו”ר הזקן מגור בעל ה’אמרי אמת’ ונכח לראות שיש לו סדרים קבועים   

מידי יום ביומו חוק ולא יעבור של חמישה רגעים. ורבי אלחנן זצ”ל הביע בזה את גודל התפעלותו מיקרת הרגע 

וניצול הזמן של האדמו”ר מגור זצ”ל לרגעים תבחננו...

ניצול זמן כבר ברחם:  .3

באחד מהימים פנה ראש ישיבת מיר הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ”ל לבני ביתו בעת שסעד בארוחת צהרים,   

באומרו: ‘שנינו באיוב “מי יתנני כירחי קדם”. אין לך ימים שהאדם שרוי בטובה יותר מאותם ימים שהאדם שרוי 

במעי אמו, אוכל ממה שאמו אוכלת, שותה ממה שאמו שותה ומלמדין אותו התורה כולה’, כך אמרו חז”ל.

לי לוקחת ארוחה שלוש דקות, עובר במעי אמו אף לזאת אינו צריך, הוא לומד תורה בלי כל הפסקה כל העת,   

ועל זה אמר איוב “מי יתנני כירחי קדם”, שבאותם חודשים בהם שורה העובר במעי אמו יכול הוא לעסוק בתורה 

כל העת ללא הפרעה כלל אף לדבר מאכל קיומי.
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מסכת כתובות, ס”ב, ע”ב:  .4

תרגום מקור        

רב רחומי היה מצוי לפני רב במחוזא. רב רחומי הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא.     

היה רגיל שהיה בא לביתו  הוה רגיל דהוה אתי לביתיה      

בכל ערב-יום הכיפורים.    כל מעלי-יומה דכיפורי.       

יום אחד משכו תלמודו.       יומא חד משכתיה שמעתא.      

הייתה מצפה אשתו:    הווה מסכיא דביתהו:       

עכשיו הוא בא, עכשיו הוא בא! השתא אתי, השתא אתי.      

לא בא, חלשה דעתה. לא אתא. חלש דעתה.       

ירדה דמעה מעיניה. אחית דמעתא מעינה.       

היה יושב על הגג. הווה יתיב באיגרא.       

נשבר הגג מתחתיו – ומת. אפחית איגרא מתותיה, ונח נפשיה.     

שבת י”ב ע”ב:   .5

“רב נתן אומר: קרא והיטה וכתב על פנקסו “אני ישמעאל בן אלישע קריתי והטיתי נר בשבת””.  

פרשת אמור פרשתא י”ב הלכה ט’ – דבר יום ביומו )ויקרא, כ”ג, ל”ז(:  

הכתיבה על הפנקס מעוררת שראוי לאדם שיהיו חטאיו אצלו זכורים, לא שכוחים. וטעם הדבר הוא, שאם   

הייתה כל פעולה פועלת על הנפש רק לשעתה, היה די בתשובה שעושה בשעת החטא, וידיעת החטא בעתיד 

הרחוק היה למותר. אבל אין הדבר כן, כי הכוחות הנפשיים שבאדם ופעולותיו הפרטיות המה אחוזים וסבוכים 

זה בזה, וחטא אחד יאבד טובה הרבה, כי פועל הוא לרעה על כמה ממידות הטובות להשחיתן, ומגרש רוח 

הנדיבה של האדם מקרב ליבו לפי ערך החטא ורישומו. והנה הכוחות הנפשיים הם צפונים, ויש שיהיה בהם 

חסרון טמיר שלא יתגלה כי אם בעת אשר מסיבות החיים יסבבו שיהיה האדם צריך לפעולה בכוח ההוא, אז 

יוכר חסרונו, ורק אז יוכל האדם לתקנו כשיגבר בכוח הטוב והקדושה, הצדק והאמת, שהם המה יסודי התשובה 

נפשו  כוחות  שיבחין  עד  האדם,  מן  נשכח  בלתי  החטא  זיכרון  שיהיה  צריך  כן  על  לתקנו.  החיסרון  אותו  על 

בייחוסם אל אותו החטא והנם שלמים ולא נפגעו ממנו לא במידות ולא בדעות, אז ישמח וידע נאמנה כי סר 

עונו וחטאו נימוח כעב. 
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ומאשר הרשמים שתפעול כל פעולה על הנפש, יחלקו בין פעולה לפעולה לא לבד מצד עצמותה של הפעולה   

אם טובה היא או רעה, כי אם גם לפי המצבים והסיבות שגרמו את הפעולה ההיא, שאינו דומה רושם שעושה 

הנפש  מצבי  של  בחליפות  וכיוצא  לב,  כאב  של  ממצב  שנעשית  כאותה  לב  טוב  של  ממצב  הנעשית  פעולה 

שבאדם, ותולדותיהם יוכרו למבחין היטב בעמקי חכמת הנפש, ומזה תצא תורה שלמה לדעת איך לבצר עמדת 

הטוב והקדושה ברוח האדם לעומת ההפרעה שהפריעהו החטא, לפי תכנו ולפי תוכן המצב שגרם לו. על כן 

לא לבד את עצם החטא ראוי לרשום, כי אם את הסיבה שחוללתו, וכן נהג ר’ ישמעאל בן אלישע שכתב “אני 

ישמעאל בן אלישע קריתי” - הסיבה, “והטיתי נר בשבת” – הפעולה. למען דעת כי לא איכות הפעולה לבד 

תוכר ברישומה על תוצאות יתר אורחות החיים כי אם גם מפני סיבתה. לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת 

שמנה. גוף החי מתקיים במצבו על-ידי דמו, בשרו ועצמותיו, השומן שבו הוא יתרון ממלא מה שאפשר גם 

מבלעדיו. והנה כן בכל חטא יש גם דברים הממלאים אותו, שהם גם כן מצטרפים בתור סיבה למציאות החטא. 

והנה אם יהיו הסיבות המביאות את החטא מצד עצמן נחשבות לדברים שאין האדם צריך לכפרה עליהן, אין 

כי  הכיר  בן אלישע  ישמעאל  רבי  חובתו. אמנם  בזיכרונו, בכתבו  ערוכה  להיות  יחס לשמנוניתה של חטאתו 

ההסכמה להתגבר על דברי חכמים בהתחכמות פרטית, דבר זה גופיה ראוי להרחיק מאוד. על כן הסיבה של 

ולא אטה”, שהיא הביאה את החטא, היא גם כן ראויה להצטרף בתוך עצם הכפרה, אף על פי  “אני אקרא 

שעצם העבירה יש לה צביון שלם גם כן מבלעדי הסיבה. על כן רשם בפנקסו לא את חובת חטאתו לבדה, כי אם 

גם כן שתהיה שמנה, כלומר שחטאו הוא עניין שראוי לבקש כפרה גם כן על המילוי שלו, על הסיבה שגרמתו, 

לא רק בתור גורם לחטא שאינו עולה בשם לעצמו ואינו צריך לזכירה פרטית, כי אם גם מצד עצמו. כי ראוי לכל 

אדם לקחת מוסר מזה, ללכת בתום ולהיות חרד על כל דברי חז”ל בסייגיהם בלא נטייה של התחכמות פרטית. 

ויהיה נכלל במילוי החטאת, במה שתהיה לזיכרון  נמצא שהרעיון עצמו שגרם החטא גם הוא נזקק לכפרה, 

לפניו החובה שתהיה החטאת שמנה.
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תקשורת, חכמה?!

רבני בתי הספר         

מערך שיעור מאת חגי רטנר 

הקדמה

מהו ישר ומהו עקום? מיהו חכם ומיהו טיפש? שאלות שלא תמיד אנו מודעים עד כמה הן נוגעות לחיינו. בדף לימוד 

זה נלמד מהי דעת הרמב"ם בנידון ונבחן האם זה נכון גם לחיינו שלנו.

התחילו לקרוא את המקורות שלפניכם לפי הסדר, ובד בבד ענו על השאלות.  

א.  "הדרך הישרה" 

ָעה  ׁש לֹו ָלָאָדם. ְוִהיא ַהּדֵ ּיֵ עֹות ׁשֶ ל ַהּדֵ ָעה ְוֵדָעה ִמּכָ ָכל ּדֵ ּבְ ינֹוִנית ׁשֶ ה ּבֵ ָרה ִהיא ִמּדָ ֶרְך ַהְיׁשָ ַהּדֶ
ֶוה ְוֵאיָנּה ְקרֹוָבה לֹא ָלזֹו ְולֹא ָלזֹו.  ָצוֹות ִרחּוק ׁשָ י ַהּקְ ּתֵ ְ ִהיא ְרחֹוָקה ִמּשׁ )=מידה( ׁשֶ

ן  ּוְמַכּוִ ֵער אֹוָתם  ּוְמׁשַ ִמיד  ּתָ עֹוָתיו  ּדֵ )=בוחן(  ם  ׁשָ ָאָדם  ֵהא  ּיְ ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ֲחָכִמים  ִצּוּו  ְלִפיָכְך 
יַצד?  ּכֵ גּופֹו.  ּבְ ֵלם  ׁשָ ֵהא  ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהֶאְמָצִעית  ֶרְך  ּדֶ ּבַ אֹוָתם 

ינֹוִני...  א ּבֵ יׁש )=אדיש( ֶאּלָ ֵאינֹו ַמְרּגִ ֵמת ׁשֶ ַעל ֵחָמה נֹוַח ִלְכעֹס ְולֹא ּכְ לֹא ְיֵהא ּבַ

זּוָלָתן )=אי אפשר בלעדיהם(...   ר ִלְהיֹות ּבְ ַהּגּוף ָצִריְך ָלֶהן ְוִאי ֶאְפׁשָ א ִלְדָבִרים ׁשֶ ה ֶאּלָ ְוֵכן לֹא ִיְתַאּוֶ

ָידֹו  ת  ִפי ִמּסַ ּכְ א נֹוֵתן ְצָדָקה  ר ָממֹונֹו )=פזרן(, ֶאּלָ ְיַפּזֵ יֹוֵתר )=קמצן(. ְולֹא  ּבְ ָידֹו  ִיְקּפֹץ  ְוֵכן... לֹא 
ִריְך.  ּצָ ׁשֶ ְלִמי  ָראּוי  ּכָ ּוַמְלֶוה 

ָאר  ִנים ָיפֹות. ְוֵכן ׁשְ ֵסֶבר ּפָ ַנַחת ּבְ ל ָיָמיו ּבְ ֵמַח ּכָ א ׂשָ ְולֹא ְיֵהא ְמהֹוֵלל ְוׂשֹוֵחק ְולֹא ָעֵצב... ֶאּלָ
עֹות  ְמֻמּצָ ינֹוִנּיֹות  ּבֵ עֹות  ּדֵ עֹוָתיו )=מידותיו(  ּדֵ ׁשֶ ל ָאָדם  ּכָ ַהֲחָכִמים.  ֶרְך  ּדֶ ִהיא  זֹו  ְוֶדֶרְך  עֹוָתיו.  ּדֵ

ָחָכם. ִנְקָרא 

)רמב"ם, הלכות דעות, פרק א', הלכה ד'(
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כיצד הרמב"ם קורא לדרך הישרה שבה אדם צריך ללכת? . 1

הסבירו בלשונכם: מהי מידה בינונית? )היעזרו בדוגמאות שמביא הרמב"ם(.. 2

למה לפי דעתכם הרמב"ם מדריך בדרך הבינונית, כלומר לא להרבות יותר מדי ולא להמעיט יותר מדי? איזו . 3

סכנה יש אם נרבה או נמעיט יותר מדי?

למה לפי דעתכם הרמב"ם מכנה את מי שהולך בדרך זו בתואר "חכם"?. 4

חשבו: האם לדעתכם העיקרון של 'הדרך הבינונית' עליו מדבר הרמב"ם נכון לדברים נוספים בחיים? . 5

ב.  כן? לא? למה לא?!

לפניכם מספר ציורים ובהם דוגמאות לדברים שונים בחיים. זהו את הציור וכתבו:

מה מרוויחים אם עושים אותו?  . 1

מה מפסידים אם לא עושים אותו?. 2

מה הסכנה אם מגזימים איתו?. 3
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ג.  "התשמע קולי"? !תקשורת ומדיה, טוב לאנושו)יו(ת או רע לאנושו)יו(ת?

תקשורת באה מהמילה 'קשר'. אנחנו צורכים תקשורת כי אנחנו רוצים להיות קשורים ומקושרים.

אך האם אנחנו באמת מתקשרים למי ולמה שאנחנו רוצים?

לפניכם מספר דברים. דרגו: עם מי או מה הכי חשוב שיהיה לכם קשר? מה פחות? ומה הכי פחות?  .1

חשבו וכתבו: למה הטלפון מועיל? – לדברים החשובים? לדברים הפחות חשובים? גם וגם?  .2

האם יש דברים שהטלפון יכול להפריע? כן? לא? מדוע?  .3

)התייחסו לעובדה שהם  ומה הם מפסידים?  וכתבו: מה הילדים מרוויחים  התבוננו היטב בתמונה שלפניכם   .4

מופנות?( פניהם  לאן  וכן  לזה.  זה  גב  מפנים  אך  לזה,  זה  קרובים  מאד 

האם ההתמכרות לטלפון גורמת להם לפספס זה את זה, כלומר להיות פחות אנושיים? נמקו.  .5

האם לדעתכם הם 'חכמים' לפי הרמב"ם? נמקו.  .6

ידיד/ה         ידע - השכלה         חדשות           פוליטיקה            אופנה           בן/בת זוג           הורים
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ד.  עשרת הדברות ל'חכם' ב-'טלפון-חכם'

חשבו ונסחו: מהם לדעתכם עשרת הדברות לטלפון-חכם שיביאו אותי   .1

להשתמש בו באופן חיובי וישמרו אותי מהתמכרות אליו?  

)זכרו: בעשרת הדברות יש 3 שהלשון בהם חיובית )=עשה(, כגון: "אנכי", "זכור את יום השבת", "כבד את אביך   

ואת אמך", ו- 7 שהלשון בהם שלילית )=לא תיעשה(.

לפיכך עליכם גם כן לנסח חלק מן הדברות בלשון חיובית – כיצד צריך להשתמש, וחלק בלשון שלילית – ממה   

להימנע. מוכרחים 

עשרת הדברות לשימוש נכון וחיובי בטלפון

הדברות – מה אסור לעשותהדברות – כיצד כן ראוי להשתמש

רשק חכם וטוב !
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מתנת הזמן 
             מתוך החוברת "תורת הפנאי"

 ... אין לי פייסבוק. לפי שעה אני הודף בעקביות שלל המלצות להצטרף. רבים כבר הסבירו 

לי את סגולות הרשת החברתית הגדולה בעולם, אך אני טרם השתכנעתי כי אני באמת צריך 

את זה. ציפור קטנה לוחשת לי שפייסבוק תלגום לשוכרה את שאריות זמני. לפייסבוק יש 

גם יתרונות, אבל בשורה התחתונה הוא יותר אתר בילויים ממכשיר עבודה, ולפיכך אוותר 

עליו בינתיים.

אם אתם שואלים אותי הקטן, 500 מיליון משתמשים כן יכולים לטעות!

)חגי סגל, “אקטואלי”, מקור ראשון, י”ז טבת תשע”א, 24.12.2010(
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“ימיו אינם חוזרים...” )ר’ שלמה אבן גבירול(

על מתנת הזמן 

רציונאל 

משאב הזמן בחיי אדם הוא סופי, ולכן יש הקוראים לו “מתנת הזמן”. מבוגרים ובני נוער מתייחסים באופנים שונים 

אל משאב הזמן בחייהם בלי לתת את הדעת עד כמה הוא יקר ומבלי שימת לב כי ימיו של אדם אינם חוזרים.

יוני נתניהו כתב לחברתו רינה: “אני חייב להרגיש, שלא רק ברגע מותי אוכל להגיש דו”ח על התקופה שחייתי, אלא 

שבכל דקה ודקה מחיי אהיה מוכן להתייצב בפני עצמי ולומר - כך וכך עשיתי”. מילים אלה מיטיבות להגדיר את 

מטרתה של הפעלה זו, בה יזהו המשתתפים את סגנון התנהלותם וניהול זמנם וכן ילמדו על חשיבותו בהיבטים 

שונים.

מטרות

לאפשר למשתתפים בירור אישי לגבי התנהלותם בניהול ובארגון הזמן. . 1

לעורר בקרב המשתתפים את ההכרה בערכו של הזמן בחיינו.. 2

עזרים

נספח 1: “מאדום לירוק”, כמספר המשתתפים.

נספח 2א’: “אני והזמן שלי - בחן את עצמך”, כמספר המשתתפים.

נספח 2ב’: תוצאות סיכום השאלון, כמספר המשתתפים.

נספח 3: “חבל על הזמן” - חמישה כרטיסי משימה קבוצתית.

חומרי יצירה: חמישה בריסטולים בצבעים שונים, טושים, צבעים וכיו”ב. 

הצעה: נספח 4: מילות השיר “אלוקים נתן לך במתנה...”  דיסק שמע.

הפעלה
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מהלך הפעילות

שלב א’ - מליאה

המנחה יחלק למשתתפים את הקטע “מאדום לירוק” )נספח 1( ויקרא אותו באוזניהם.                   

שאלות לדיון:

איזו תחושה מעוררת אצלכם רשימה זו?. 1

“בקיצור, לא נשאר זמן לחיות...” האומנם לא נשאר זמן לחיות?. 2

שלב ב’ - אישי במליאה

המנחה יחלק למשתתפים שאלון “בחן את עצמך - אני והזמן שלי” )נספח  2א’( ויבקש מהם לבצע את המשימה.  ←

לאחר שהמשתתפים סיימו למלא את השאלון ואת המשימה שלאחריו, המנחה יחלק למשתתפים את סיכום   ←
2ב’(. )נספח  השאלון  תוצאות 

שאלות לדיון:

מה החשיבות, לדעתכם, למודעות האדם לסגנון ניהול הזמן האישי שלו?. 1

האם ניתן לשנות סגנון וניהול זמן ולהתנהל אחרת? הסבירו את דבריכם.. 2

שלב ג’ - קבוצתי

המנחה יחלק את המשתתפים לחמש קבוצות.   ←

כל קבוצה תקבל דף משימה “חבל על הזמן” )נספח 3(.  ←

שלב ד’ - במליאה

כל קבוצה תציג בפני המליאה את התובנות שעלו בדיון.  ←

הצעה: המנחה יחלק למשתתפים את מילות השיר -  “אלוקים נתן לך במתנה” וישמיע להם אותו.
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שאלה לדיון:

לאה גולדברג כותבת בשירי סוף הדרך:

“למד את שפתותי ברכה ושיר הלל 

בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל 

לבל יהיה יומי כתמול שלשום 

לבל יהא עלי יומי הרגל”

מה ניתן ללמוד על משמעות הזמן בחיינו משיר זה? הביעו דעתכם ונמקו.
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נספח 1

מאדום לירוק

חברה אמריקאית הקדישה שנה שלמה לסקרים ותחקירים כדי לבשר לנו שהקצאת הזמן שלנו, 

בני האדם בחברה המודרנית, בהחלט לא יעילה.

למשל:

באמבטיה אנחנו מבלים שבע שנים,

לאכילה אנחנו מקדישים שש שנים,

חמש שנים אנחנו עומדים בתור )ותמיד התור השני יתקדם מהר יותר(,

ארבע שנים הולכות לנו על ניקיון הבית,

שלוש שנים להכנת ארוחות,

שנה אנחנו מחפשים דברים שלא שמנו במקום,

שמונה חודשים אנחנו פותחים דברי דואר שאינם מעניינים אותנו, 

שישה חודשים אנחנו ממתינים שהרמזור יתחלף מאדום לירוק.

בקיצור, לא נשאר זמן לחיות.      

מתוך אתר "עולם היהדות והקבלה"

http://www.olam-jew.com/index.htm 

נספח 1
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נספח 2א’ 

דף משימה אישית

אני והזמן שלי - בחן את עצמך

הקף בעיגול את התשובה המתאימה לך ביותר.  

בשבוע הקרוב יש לך ארבע בחינות. כיצד תיערך? א. 

אעשה כמיטב יכולתי.. 1

אלמד לכל בחינה יום לפני.. 2

אלמד מספר שעות לפני כל בחינה, ולבחינה קשה יותר אלמד כמה ימים מראש.. 3

 אכין לוח זמנים שבועי מדויק.. 4

חופשת חנוכה בפתח. שבעה ימי חופשה. יש! ב. 

אקום כל בוקר מאוחר, “ס’תלבט על העולם”.. 1

טיולים, חברים, אולי סרט, מסיבות משפחתיות, נראה.... 2

מתכנן יומיים טיול, אתאם עם האירועים המשפחתיים.. 3

 אני חייב להספיק המון דברים.. 4

“המורה לא בא...” - שעה חופשית. ג. 

חופשי חופשי. 1

סבבה!. 2

3 ..book report מזל! יש לי זמן לסיים את ה

 איזה לחץ. לא נספיק את החומר.. 4

נספח 2א'
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יצאתי ליום כיף עם חברים... ד. 

לאט... בנחת.... 1

אין לי מושג מה התכנית להיום... מה שחבריי יתכננו מקובל עליי.. 2

ּתִכְנַּנּו אחלה יום.. 3

אני חייב לחזור עד 19:00 כי מחר יש לי.... 4

נקבע לי תור לרופא לשעה 11:20. השעה כעת 11:55 וטרם הגיע תורי. ה. 

ממילא הגעתי רק לפני עשר דקות. . 1

נחמד כאן במרפאה, כבר מזמן לא היה לי זמן רגוע כזה.. 2

מעצבן! מזל שהבאתי איתי את החומר לבחינה של מחר.. 3

 אוף, כל היום השתבש לי.. 4

הבוקר איחרתי לקום ופספסתי את האוטובוס לבית הספר. ו. 

1 ..big deal ?מה הסיפור

אגיע מתי שאגיע, יהיה טוב.. 2

איזה באסה. תכננתי כל כך הרבה דברים לבוקר.. 3

 אני לא מאמין שזה קורה לי.. 4

יש לי יום חופש לפני מתכונת והשעה תשע בבוקר... ז. 

איזה כיף!. 1

מה, כבר תשע? . 2

סיימתי תפילה, אכלתי, ארגנתי את החומר, עוד חמש דקות.... 3

 עד 12:00 אני מסיים לעבור על הכול ומתחיל חזרה.. 4
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קבענו להיפגש ב- 20:00 והם לא מגיעים. ח. 

מה השעה?. 1

לא נורא, קורה!. 2

לא נספיק את מה שתכננו.... 3

אני ממש לחוץ. מה אעשה?. 4

תכננתי ללמוד היום שעתיים. למדתי אבל לא הספקתי את כל חומר. ט. 

נו אז.... 1

אולי אלמד אחר כך. נראה.. 2

באסה. הייתי צריך לתכנן יותר טוב את הזמן שלי.. 3

אין מצב. זה לא יקרה לי.. 4

השאלון הזה - “אני והזמן שלי”  גוזל ממני יותר מדי זמן. י. 

איזה שאלון? אהה.. 1

נחמד. זורמים.. 2

אני צריך לבדוק עוד פעם שעניתי נכון.. 3

אוף, לאן זה מוביל. יש ציון?. 4

לאחר שמלאת את השאלון, חשֹוב:

האם למדת דבר מה על עצמך לגבי ניצול וארגון הזמן? פרט.. 1

האם אתה מרוצה מהתנהלותך עם הזמן, כפי שהיא עולה מן השאלון? . 2

נספח 2א'
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נספח 2ב’ 

סכם את תוצאות השאלון האישי שלך 

תוצאות סיכום השאלון

10 - 17  הכל בשאנטי:

יש לך קצב זמן פנימי משלך ועל פיו אתה מנהל את זמנך. מסגרת של זמן חיצוני עבורך היא בחזקת 

המלצה בלבד. ניהול ותכנון זמן אינם מעניינים אותך ואתה בלתי לחיץ. שים לב אם אינך חסר מוטיבציה 

לחלוטין.

18 - 25 “זורמים” בנחת:

אתה זורם בזמן בשמחה ובנחת, מרוצה ממה שיש. רגוע. אינך אוהב לתכנן את זמנך מראש, אך אתה 

קשוב לקצב הזמן של הסביבה. שים לב אם אינך מפסיד לעתים הזדמנויות חשובות.

26 - 33 אתה מאורגן:

אליו  מתייחס  ואתה  היטב  שלך  הזמן  את  לתכנן  אוהב  הינך  היטב.  אותו  מנצל  ואתה  מאורגן  זמנך 

מדי. גבוהים  וחברתיים  רגשיים  מחירים  לעתים  משלם  אינך  אם  לב  שים  מלאה.  באחריות 

34 - 40 איזה לחץ:

הזמן שלך מאורגן בצורה יסודית. כל דקה ביממה מחושבת וההספקים שלך בהתאם. אתה חייב לתכנן 

את זמנך ויודע לעשות זאת היטב. אתה מוכרח לדעת מה אתה עתיד לעשות בכל רגע נתון. שים לב 

אם אינך מגזים מעט ומתקשה להתמודד עם קצב הזמן של אחרים ועם שינויים בלוח הזמנים אשר 

תמיד יופיעו.
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נספח 3: כרטיסי משימה קבוצתית

חבל על הזמן - כרטיס משימה א’

"כך וכך עשיתי"

 רינה,

את כבר כמעט בת שש עשרה. האם את מסוגלת להאמין, שחיית כבר כמעט רבע מכל תקופת חייך? 

לחרק, החי רק ימים מועטים, נדמה וודאי שהוא חי תקופת חיים עצומה. אולי מסיבה זו נראה לנו 

שיש לנו עוד נצח שלם של חיים.

עד  אותם  למצות  להשתדל  עליו  חייו.  תקופת  את  יכולתו  כמידת  לנצל  ועליו  לעולם,  חי  אינו  האדם 

תומם. כיצד למצות אותם? איני יכול לומר לך. אילו הייתי יודע בבירור, הרי שמחצית מחידת החיים 

הייתה נפתרת. אני רק יודע שאיני רוצה להגיע לגיל מסוים, להסתכל סביבי ולגלות פתאום שלא יצרתי 

דבר, שאני ככל שאר בני האדם שאצים ורצים כמו חרקים, רצוא ושוב, ולעולם אינם עושים דבר, חוזרים 

על שיגרת חייהם ויורדים אל קבר בהשאירם צאצאים, שרק יחזרו על ה"לא-כלומיות" שלהם עצמם...

...כל רגע ורגע מורכב משניות ומחלקיקים עוד יותר קטנים, וכל חלקיק - אסור שיחלוף לשווא. אני 

חייב להרגיש שלא רק ברגע מותי אוכל להגיש דו"ח על התקופה שחייתי, אלא שבכל דקה ודקה מחיי 

אהיה מוכן להתייצב בפני עצמי ולומר - כך וכך עשיתי.                            

)מתוך מכתבי יוני הי"ד(

הסבירו בקצרה: מה כותב יוני נתניהו על משמעות חייו של אדם?  .1

כתבו במילים שלכם: מהו הרעיון המרכזי של הקטע אודות הזמן בחיינו?  .2

נספח 3
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לפניכם רשימת היגדים:   .3

“והגית בו יומם ולילה” )יהושע א’, ח’(  ←

“לכל זמן ועת לכל חפץ” )קהלת ג’, א’(  ←

“אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תיפנה” )אבות ב’, ד’(  ←

“ואם לא עכשיו אימתי?” )אבות א’, ד’(  ←

“עת לחשות ועת לדבר” )קהלת ג’, ז’(  ←

“הלא הזמן בחיינו אינו נמדד על פי מספר שעותיו כי אם על פי סיכום המעשים והמאורעות   ←
שהוא מכיל” )דבורה ברון, “יום אחד של רמי”(

“ימינו כצל עובר, לא כצילו של דקל ולא כצילו של כותל, אלא כצל עוף הפורח” )ילקוט מכירי   ←
תהילים קמ”ד(

בחרו היגד המיטיב לבטא את המסר המרכזי העולה מן הקטע.

הכינו כרזה לתלייה בכיתה המשלבת את ההיגד בו בחרתם ואת התובנות שעלו בקבוצה.   .4

התכוננו להצגת התוצרים במליאה.  

נספח 3
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חבל על הזמן - כרטיס משימה ב’

“ימיו אינם חוזרים”

‘’אדם דואג על איבוד דמיו* 

ואינו דואג על איבוד ימיו,

דמיו אינם עוזרים, 

ימיו אינם חוזרים’’. 

                      ר’ שלמה אבן גבירול

)*דמים = כסף(

 

מה כותב ר’ שלמה אבן גבירול על ימי חייו של אדם ומשמעותם?  .1

כתבו במילים שלכם: מהו המסר המרכזי של הקטע אודות הזמן בחיינו?  .2

לפניכם רשימת היגדים:   .3

“והגית בו יומם ולילה” )יהושע א’, ח’(  ←

“לכל זמן ועת לכל חפץ” )קהלת ג’, א’(  ←

“אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תיפנה” )אבות ב’, ד’(  ←

“ואם לא עכשיו אימתי?” )אבות א’, ד’(  ←

“עת לחשות ועת לדבר” )קהלת ג’, ז’(  ←

נספח 3
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נספח 3

“הלא הזמן בחיינו אינו נמדד על פי מספר שעותיו כי אם על פי סיכום המעשים והמאורעות   ←
שהוא מכיל” )דבורה ברון, “יום אחד של רמי”(

“ימינו כצל עובר, לא כצילו של דקל ולא כצילו של כותל, אלא כצל עוף הפורח” )ילקוט מכירי   ←
תהילים קמ”ד(

בחרו היגד המיטיב לבטא את המסר המרכזי העולה מן הקטע.

הכינו כרזה לתלייה בכיתה המשלבת את ההיגד בו בחרתם ואת התובנות שעלו בקבוצה.   .4

התכוננו להצגת התוצרים במליאה.  
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נספח 3

חבל על הזמן - כרטיס משימה ג’

לעשות שימוש בזמן

אליס נאנחה מתוך עייפות. 

“אני חושבת שהיית יכול לעשות שימוש יותר טוב בזמן”, אמרה,

“מאשר לבזבז אותו על חידות שאין להן פתרון”. 

“לו הכרת את הזמן כמוני,” אמר הכובען, 

“לא היית מדברת על לבזבז אותו. הוא לא אחד שמתבזבז”!

)מתוך: אליס בארץ הפלאות(      

מה אומרת אליס על משמעות חייו של אדם?  .1

כתבו במילים שלכם: מהו הרעיון המרכזי של הקטע אודות הזמן בחיינו?  .2

לפניכם רשימת היגדים:   .3

“והגית בו יומם ולילה” )יהושע א’, ח’(  ←

“לכל זמן ועת לכל חפץ” )קהלת ג’, א’(  ←

“אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תיפנה” )אבות ב’, ד’(  ←

“ואם לא עכשיו אימתי?” )אבות א’, ד’(  ←

“עת לחשות ועת לדבר” )קהלת ג’, ז’(  ←
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נספח 3

“הלא הזמן בחיינו אינו נמדד על פי מספר שעותיו כי אם על פי סיכום המעשים והמאורעות   ←
שהוא מכיל” )דבורה ברון, “יום אחד של רמי”(

“ימינו כצל עובר, לא כצילו של דקל ולא כצילו של כותל, אלא כצל עוף הפורח” )ילקוט מכירי   ←
תהילים קמ”ד(

בחרו היגד המיטיב לבטא את המסר המרכזי העולה מן הקטע.

הכינו כרזה לתלייה בכיתה המשלבת את ההיגד בו בחרתם ואת התובנות שעלו בקבוצה.   .4

התכוננו להצגת התוצרים במליאה.  
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חבל על הזמן - כרטיס משימה ד’

בא עם כל ימיו

“ואברהם ושרה זקנים באים בימים” )בראשית י”ח, י”א(

נאמר עליהם “באים בימים” אבל ברשעים נקט שנים, שנאמר:

"יראת ה’ תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה" )משלי י’, כ”ג(

צדיקים מחשבים מה פעלו בכל יום, וכל יום הוא חשבון בפני עצמו.

והשנים הן סך החשבון של יום יום, אבל רשעים שהם מבלים זמנם                                                                        

להבל ולריק, השנים תקצרנה.

וזה מוסר השכל לאדם לחשב יום יום מעשיו.

יש ספרי מוסר שמביאים שלפני השינה היה מחשב מה עשה ופעל במשך כל היום.

)ספר טעם ודעת, ר’ משה שטרנבוך(

מה כותב ר’ משה שטרנבוך על משמעות חייו של אדם?  .1

כתבו במילים שלכם: מהו הרעיון המרכזי של הקטע אודות הזמן בחיינו?  .2

לפניכם רשימת היגדים:   .3

“והגית בו יומם ולילה” )יהושע א’, ח’(  ←

“לכל זמן ועת לכל חפץ” )קהלת ג’, א’(  ←

“אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תיפנה” )אבות ב’, ד’(  ←
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“ואם לא עכשיו אימתי?” )אבות א’, ד’(  ←

“עת לחשות ועת לדבר” )קהלת ג’, ז’(  ←

“הלא הזמן בחיינו אינו נמדד על פי מספר שעותיו כי אם על פי סיכום המעשים והמאורעות   ←
שהוא מכיל” )דבורה ברון, “יום אחד של רמי”(

“ימינו כצל עובר, לא כצילו של דקל ולא כצילו של כותל, אלא כצל עוף הפורח” )ילקוט מכירי   ←
תהילים קמ”ד(

בחרו היגד המיטיב לבטא את המסר המרכזי העולה מן הקטע.

הכינו כרזה לתלייה בכיתה המשלבת את ההיגד בו בחרתם ואת התובנות שעלו בקבוצה.   .4

התכוננו להצגת התוצרים במליאה.  

אלוקים נתן לך במתנה / דוד חלפון

אלוקים נתן לך במתנה 

דבר גדול, דבר נפלא 

אלוקים נתן לך במתנה 

את החיים על פני האדמה.
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נספח 3

חבל על הזמן - כרטיס משימה ה’

הזמן שבזבזת

“הזמן שבזבזת על השושנה שלך                

 הוא שהפך אותה לחשובה כל כך”.

אנטואן דה סנט-אכזופרי    

)מתוך הספר “הנסיך הקטן”(   

1. מה אומר “הנסיך הקטן” על משמעות חייו של אדם?

2. כתבו במילים שלכם: מהו הרעיון המרכזי של הקטע אודות הזמן בחיינו?

3. לפניכם רשימת היגדים: 

“והגית בו יומם ולילה” )יהושע א’, ח’(  ←

“לכל זמן ועת לכל חפץ” )קהלת ג’, א’(  ←

“אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תיפנה” )אבות ב’, ד’(  ←

“ואם לא עכשיו אימתי?” )אבות א’, ד’(  ←

“עת לחשות ועת לדבר” )קהלת ג’, ז’(  ←
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נספח 3

“הלא הזמן בחיינו אינו נמדד על פי מספר שעותיו כי אם על פי סיכום המעשים והמאורעות   ←
שהוא מכיל” )דבורה ברון, “יום אחד של רמי”(

“ימינו כצל עובר, לא כצילו של דקל ולא כצילו של כותל, אלא כצל עוף הפורח” )ילקוט מכירי   ←
תהילים קמ”ד(

בחרו היגד המיטיב לבטא את המסר המרכזי העולה מן הקטע.

הכינו כרזה לתלייה בכיתה המשלבת את ההיגד בו בחרתם ואת התובנות שעלו בקבוצה.     .4

התכוננו להצגת התוצרים במליאה.  
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בחירה ואחריות
             מתוך החוברת "תורת הפנאי"

כתיבה: מיכל דה-האן, אפרת עמנואל, עדי צביאלי, שרה שיבר

ְתַנאי ַנאי ּבִ ּפְ
בין תרבות רעה לתרבות טובה

רציונאל

המושג “תרבות” מוגדר כסך כל ההישגים של אדם או של חברה )אבן שושן(. חז”ל משתמשים במושג “יצא לתרבות 

רעה” )שמות רבה א’, א’(, ומכאן אנו מבינים שיש תרבות טובה ויש תרבות רעה. המשותף לשתיהן הוא ההבנה כי 

האדם זקוק לתרבות מסיבות שונות, ובכללן הפגה, העשרה, תועלת ומשמעות.

עלינו כמחנכים מוטלת המשימה לטעת זרע של ברכה בלבבות על מנת שלא יקלטו חלילה מסרים שאינם ראויים.

הפעלה זו דנה באפשרויות הבחירה הרבות לניצול שעות הפנאי ובכך שרובן טובות וראויות בתנאי שיוצבו גבולות 

נכונים, ייעשה סינון וייקבע מינון ראוי.

מטרות

כדי שתהיינה . 1 מינון  וקביעת  ביקורת  סינון,  לעבור  כי פעילויות הפנאי צריכות  להביא למודעות המשתתפים 

ראויות.

לחזק בקרב המשתתפים את ההבנה כי זמן פנוי הינו אתגר, אשר טומן בחובו מחד גיסא התרוממות והתעלות . 2

ומאידך גיסא עלול להביא לידי סכנה והתדרדרות דתית-מוסרית. 
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עזרים

נספח 1: דף “מה אעשה היום?” כמספר המשתתפים.

נספח 2: כרטיסי תמונות )ניתן להביא לכיתה את החפצים הנ”ל במקום תמונות(.

נספח 3: “תרבות תורנית” – דף לימוד קבוצתי, כמספר הקבוצות.

נספח 4:  דיסק שמע עם השיר “אני שר להעביר את הזמן” / יוסי בנאי.

מהלך הפעילות

שלב א’ - במליאה

המנחה יחלק למשתתפים דף “מה אעשה היום?” )נספח 1( ויבקש ממספר משתתפים לקרוא את ההצעות בקול.

שאלות לדיון:

האם ההצעות מחדשות לכם דבר מה?  .1

האם ההצעות פותרות את בעיית ה”מה אעשה היום”?  .2

האם הייתם רוצים להוסיף / לשנות / לעדכן את הרשימה?  .3

האם כל הפעילויות התרבותיות בדף שלפניכם ראויות?  .4

המנחה יניח על הרצפה כרטיסים )נספח 2( ויבקש מכל משתתף לבחור כרטיס  שעשוי לעזור לו     ←  

לבחון  את ההצעה לבילוי: האם היא ראויה או לא.

המשתתפים ישתפו את המליאה בכרטיס שבחרו )המנחה ירשום את עיקרי הדברים על הלוח(.  ←  

בסיום הסבב המנחה יבקש מן המשתתפים לחלק את הנאמר לשתי קטגוריות: כלים למינון הפעילויות    ←  
וכלים לסינון הפעילויות בשעות הפנאי.  

מהו העיסוק המועדף עליכם בשעות הפנאי? כמה שעות ביום / בשבוע אתם מקדישים לו?   .5

מה מניע אתכם בבחירת פעילות פנאי מסוימת? )כיף, צורך בהפגה, הרצון להועיל, העשרה, חיפוש משמעות(.  .6

באיזה מבין עיסוקי הפנאי אתם מרגישים שיש תועלת?   .7
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שלב ב’ - קבוצתי

המנחה יחלק את המשתתפים לקבוצות בנות 6-5 חברים וייתן לכל קבוצה דף לימוד קבוצתי - “תרבות תורנית” 

.)3 )נספח 

למנחה: ניתן להשמיע ברקע את השיר “אני שר להעביר את הזמן” מאת יוסי בנאי )נספח 4(.

שלב ג’ - במליאה

המנחה יבקש מנציגי הקבוצות להציג את הקטע שבחרו בפני המליאה.

שאלות לדיון:

המנחה יקרא באוזני המשתתפים את הקטע הבא:  .1

המושג ‘תרבות הפנאי’ צמח מתוך אותה השקפה שפיתחה את המושג ‘להעביר את הזמן’: 

במקום לנצל את המתנה האדירה של הזמן שניתנה לנו, את הרגעים היקרים של החיים, 

אנחנו חושבים ומתאמצים “להעביר את הזמן”.

יש מקום ביהדות להתאווררות ולהנאה מפלאי הבריאה. הנאה שאחריה אומרים ‘תודה לך 

ה’, מה רבו מעשיך!’ ובלבד שכל התאווררת והנאה באה במינון הנכון, לא כדבר העיקרי 

שעושים בחיים אלא כתבלין טוב.

)אתר “כיפה”, הרב שמואל אליהו, י”ג טבת תשס”ד(

הרב שמואל אליהו טוען כי יש מקום ביהדות להתאווררות ולהנאה מבריאתו של הקב”ה, אך במינון נכון, כתבלין 

טוב.

הסבירו דברים אלה והביאו דוגמאות לפעילויות בשעות הפנאי בהקשר זה.

בחרו אחד מהפריטים המופיעים בדף “מה אעשה היום?” )נספח 1(, ותנו עצה מעשית לשעות הפנאי בעקבות   .2

מה שהתחדש לכם מפעילות זו.
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נספח 1

נספח 1

“מה אעשה היום?”

התנדבות. 1

מחשב . 2

טלוויזיה . 3

טלפון / טלפון נייד – לדבר או להתכתב. 4

מוזיקה, לשיר ולרקוד. 5

סרט. 6

קניון. 7

חיפוש חברים במחשב )facebook, צ’אטים, פורומים וכיו”ב(. 8

ים. 9

פגישה עם חברים. 10

שיחה / שיעור. 11

ספר, פשוט לקרוא ספר.... 12

לישון. 13

אחר ____________________________________________. 14
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נספח 2

נספח 2
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נספח 3 - תרבות תורנית

דף לימוד קבוצתי

רוחנו,  לנו בחיזוק  לסייע  רק  יכול  הוא  אנו שוללים את הפנאי כשלעצמו,  אין 

יותר לצד הערכי שבחיינו... עצם קיומו של הפנאי העודף  ביכולתנו להתמסר 

בו כדי להעמיד את סולם ערכינו על בסיסו הנכון, שתהיה תורתנו  יש  בחיינו 

לה.  טפל  ומלאכתנו  עיקר 

)הרב יעקב אריאל, תשרי תשס"ד, אתר כיפה(

"אין אנו שוללים את הפנאי..." 

הסבירו מדוע!

 איך צריכה להיראות תרבות 

 הפנאי "שלנו", ומה עלינו לעשות 

לשם כך?

ויש טפל. אי אפשר לעצום את העיניים, לעזוב  יש חשוב  ויש טפל,  יש עיקר 

לעתים  שהיא  ואנושית,  ארצית  בתרבות  ולהתעטף  אלוקיים  חיים  מים  מקור 

קרובות גם "תרבות אנשים חטאים" במלוא מובן המושג. בואו נחזור לתרבות 

שלנו, התרבות היהודית, התרבות האלוקית. תרבות הפנאי שלנו צריכה להיות 

תרבות פנאי תורנית, בתוכן ובצורה, ורק בנו זה תלוי.

)הרב יואל קטן, אתר כיפה, ל' חשוון ה'תשס"ד( 
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הלב הוא מקום צמיחה עשיר,

הוא אינו יכול להישאר ניטראלי. 

אם אין אתה נותן בו זרע ברכה, 

הרי הוא קולט מן האוויר כל מיני מוץ ומצמיח קוצים וברקנים.

)הרב בר שאול, מצווה ולב(

 מה משמעות "זרע ברכה" 

 ו"קוצים וברקנים" בהקשר של 

פעילויות פנאי?

האם העיסוקים החיוביים בזמן 

הפנוי צריכים להיות בהכרח 

 משעממים ומיושנים?

פרטו והביאו דוגמאות.

מהו הסוד שבעזרתו ניתן 

להימנע מפעילויות פנאי 

שליליות ומסוכנות?

 על המאמין למלא את זמנו הפנוי בתוכן רציני וחיובי, 

בעיקר בלימוד תורה על כל ענפיה, איש איש על פי נטייתו. 

הלכה ואגדה, 

אמונה, פיוט ומחשבה, 

פלפול ופוסקים, 

ביחידים ובקבוצות, 

באמצעים חדישים וישנים. 

כל אחד על פי טעמו ומשיכת ליבו, והתרבות הטובה מסייעת לאדם לעדן את 

רגשותיו ולחזקו בעיסוקו הרוחני.              

)הרב יעקב אריאל, תשרי תשס"ד, אתר כיפה(

אשריהם ישראל בזמן שעוסקין בתורה ובגמילות חסדים יצרם מסור בידם 

ואין הם מסורים ביד יצרם                            

)מסכת ע"ז ח'(

נספח 3
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 “איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם...”

“כן” או “לא” 

רציונאל

"מהלך חייו של אדם בכלל ושעותיו הפנויות בפרט מזמנים אפשרויות בחירה רבות. לכאורה, זו מתנה בלתי מוגבלת 

של  קבלה  מתוך  קיים  אמתי  בחירה  חופש  אולם  מעשיו,  על  אחריות  שייקח  ובלבד  כרצונו  אחד  כל  יעשה  שבה 

המגבלות ואלה קיימות למכביר מתוקף היותנו אנשים דתיים, מוסריים וערכיים. כאנשים אשר בחרו בדרך התורה 

והמצוות, אנו מבינים שבריאותו הרוחנית של האדם תלויה במידה רבה במאמצים ובאתגרים הרוחניים שלפניהם 

הוא עומד ואיתם הוא מתמודד" )“אמונת החינוך”, הרב אלישע אבינר(. 

בשעות הפנאי אתגרים אלה עומדים לפתחנו ביתר שאת, והחלטה נכונה בזמן הנכון עשויה לרומם את האדם ואילו 

החלטה לא נכונה עלולה חלילה לפגוע בו.

הפעלה זו עוסקת בבחירות אשר מזדמנות בשעות הפנאי, ואינן בין “טוב” ל”רע” אלא בין הערכי והמועיל לטווח 

ורגעי, המצריך התמודדות והצבת גדרות. הארוך לבין דחף אינסטינקטיבי 

מטרות

לברר עם המשתתפים את תהליכי הבחירה שלהם.. 1

להביא למודעות המשתתפים כי עולמו הערכי-אמוני של האדם משפיע על בחירותיו.. 2

לברר עם המשתתפים כיצד מגיעים ל”בחירה” בדרך המהווה “תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם” למרות . 3

והפיתויים. הקשיים 

עזרים

נספח 1: “עם יד על הלב” - דף משימה אישית, כמספר המשתתפים.

נספח 2: “לדעת טוב ורע” - דף מקורות, כמספר המשתתפים.

הפעלה
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מהלך הפעילות

שלב א’ - אישי

המנחה יחלק למשתתפים דף משימה אישית “עם יד על הלב” )נספח 1( ויבקש לבצע את המשימות.

שלב ב’ - במליאה

שאלות לדיון:

האם התקשיתם לבחור ולקבל החלטות? מדוע?. 1

האם לדעתכם קיימים מקרים שבהם ההחלטה הינה חד משמעית? הסבירו.. 2

ספרו על מקרה בו נאלצתם לבחור בין “כן” לבין “לא”. מה סייע בידכם לקבל החלטה ערכית ומועילה לטווח . 3

ארוך?

המנחה ירשום הלוח מתוך תשובות המשתתפים אמירות המשקפות התלבטויות וקושי לקבל החלטה.

למנחה: 

מילים כדוגמת: 

תלוי ב..., הייתי בודק, לפעמים כן לפעמים לא, במקרה ש... אולי, נדמה כי..., אני חושב ש... אם כי....  

המנחה יחלק למשתתפים דף מקורות “לדעת טוב ורע” )נספח 2(.  ←

המנחה יקריא באוזני המשתתפים את דבריו של הרב חיים נבון )מקור 1(.    ←

שאלות לדיון:

מה התחדש לכם על משמעות הבחירה של האדם בין טוב לרע לאור בעקבות דברים אלה?. 1

 מה משמעות הדברים שיצר הרע אינו רוצה לעשות את הרע? הסבירו.. 2

המנחה יקרא באוזני המשתתפים את מקור 2 .

על פי המהר”ל, אלו השלכות יש לעולם הערכים של האדם על הבחירות שלו בכלל ועל ניצול שעות הפנאי . 3

שלו בפרט?
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נספח 1: דף משימה אישית

עם יד על הלב

אתה נוהג ברכב ללא דיבורית ואמך מתקשרת. אתה אינך עונה, אך היא לא מרפה ומחייגת   .1

שוב ושוב. לענות לה או לא?

עם יד על הלב...   

 א. אענה

ב. לא אענה

יצאת עם חברים לסרט שקיבלת עליו המלצות מצוינות. הכול התחיל  נפלא, סרט מעניין,   .2

לא מתוחכם, ממש כיף. ככל שמתקדם הסרט אתה מגלה שלא הכול לרוחך, ונדמה 

שעומדות להתרחש סצנות לא צנועות. תישאר לצפות או תצא?

עם יד על הלב...   

 א. אצא החוצה

ב. לא אצא ואמשיך לצפות בסרט

יצאת לטיול עם חברים ב”שביל ישראל”. ביום הולכים קילומטרים רבים, בלילה פותחים   .3

אוהלים בחניון מסודר. ביום השלישי פגשתם קבוצה נוספת של חבר’ה מטיילים. לא בטוח 

שהם בסגנון שלכם, אבל הם מקצועיים, מאורגנים, יש להם את כל הציוד – שווה להצטרף. 

ללינת הלילה עצרתם יחד בחניון והם מזמינים אתכם למסיבה שהם עורכים. “תבואו, יהיה 

כיף, אל תהיו כבדים... חברים או לא!?” תצטרפו למסיבה או תסרבו בנימוס?

עם יד על הלב...   

 א. אצטרף למסיבה

ב. לא אצטרף למסיבה

נספח 1
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יש לך חברה שאת מאוד אוהבת והיא חשובה לך. החיים שלה קשים במיוחד ובתקופה   .4

האחרונה משהו אצלה השתנה והיא החלה לצרוך סמים... היא מספרת לך ורק לך ומזהירה 

אותך לא לספר לאף אחד בעולם. אגב, היא טוענת שטוב לה, שאין לה שום בעיה ואין צורך 

להוציא אותה מזה. למען האמת, היא נראית שמחה. לספר למישהו מבוגר )הורים, מחנכת, 

יועצת בית הספר, מדריכה( או לא לספר?

עם יד על הלב...   

 א. אספר למבוגר שאני סומכת עליו

ב. לא אספר

יש לך פייסבוק! ברשימת החברים שלך אין בכלל בנות, כל התמונות שלך צנועות ואתה   .5

מקפיד להשתמש בשפה יפה, ללא קללות ודיבורי גנאי. אפילו נושאי יהדות ומילות קדושה 

אתה משחיל שם. אבל לאחרונה קרה לך מקרה שגרם לך לחשוב שאולי זה באמת בעייתי. 

נכנסת לעמוד של חבר, טוב לא ממש חבר, אתה מכיר אותו דרך חבר אחר, הרי בפייסבוק 

כולם חברים. התמונות שעלו היממו אותך... לא ידעת שיש דברים כאלה, ראית שם בנות, 

את חלקן אתה דווקא מכיר... אבל מתברר שצניעות מהן והלאה, יחד עם הבנים בים, אחרי 

זה באיזו מסיבה על שפת בריכה... ולסיום הופיע קישור like  לתצוגת אופנה... בחיים 

לא נחשפת לתמונות כל כך לא צנועות ועוד של אנשים שאתה מכיר. אבל מה מטריד? 

שלא עצרת! עברת על התמונות אחת אחרי השנייה ואפילו נהנית. מה לעשות, לסגור את 

הפייסבוק ולא להיכנס יותר לעולם? או שזו סתם בהלה מיותרת!? 

עם יד על הלב...   

 א. אסגור את דף הפייסבוק

ב. לא אסגור

נספח 1
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רגע חושבים!

מה המשותף לכל המקרים שתוארו לעיל?  ←

האם התקשית לבחור בין “כן” לבין “לא”?  ←

לו ניתנה בידיך האפשרות, האם היית בוחר בתשובה אחרת )מלבד “כן” או “לא”(? הוסף כזו!   ← 

בעקבות  חדש  מצב  נוצר  לדעתך,  והאם  לעיל,  בתשובה  הצעת  בחירה  סוג  איזה  הסבר   ←
זו? בחירה 

ספר על מקרה בו נתבקשת לבחור בין “כן” לבין “לא” והתלבטת בבחירתך.  ←

 

נספח 1
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נספח 2 : דף מקורות

“לדעת טוב ורע” )בראשית ג’, כ”ב(

בחירה  בין “טוב” ל”רע”

אין סימטריה בין היצר הטוב לבין היצר הרע. היצר הטוב רוצה לעשות את “הטוב”. 

אך היצר הרע אינו רוצה לעשות את “הרע”. הוא רוצה לעשות את המועיל והמענג, 

 ומתעלם משיקולים של טוב ורע.

הבחירה של האדם היא בין פעולה לפי הדחפים האינסטינקטיביים, לבין פעולה 

מוסרית וערכית. הדחף האינסטינקטיבי מעוצב בדרך כלל לפי האינטרס האנוכי. 

לפעמים הדחף האינסטינקטיבי הולם את השיפוט המוסרי, ואז אין דילמה. רובנו 

למשל לא מרגישים דילמה בנוגע לשאלה האם לתת שקל לעני ברחוב. גם הדחף וגם 

השיפוט הערכי אומרים לנו לתת. אך כאמור, בדרך כלל האינטרס האנוכי הפרטי 

הוא ששולט בדחפים וביצרים שלנו. הבחירה האנושית היא בין כניעה לדחפים, 

 לבין התעלות מעליהם, ועיצוב חיים רוויי משמעות מוסרית.     

 )“לדעת טוב ורע” - השואה וגבולות הבחירה האנושית / הרב חיים נבון, 

 דף קשר מס’ 805, ישיבת הר עציון, אלון שבות(

נספח 2
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“איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם

כל שהיא תפארת לעושיה

ותפארת לו מן האדם”.

            )אבות ב’, משנה א’(

על פי המהר”ל, “דרך ישרה” זו דרך שאין בה סטייה ימינה ושמאלה, היא אמצעית בין 

שתי דרכים. ומה הן שתי הדרכים? תפארת לעושיה ותפארת מן האדם. כלומר שהדרך 

הזאת מוצאת חן בעייני הקב”ה ומוצאת חן בעייני בני האדם גם כן.

           )ספר “דרך חיים” על פרקי אבות, עמוד ח’(

נספח 2
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האמנם שם במרחקים עולם יפה ונאה?

על תרבות פנאי יהודית-תורנית

רציונאל 

לכאורה נדמה כי שמירה על אורח חיים דתי-אמוני אינה עולה בקנה אחד עם חיים תרבותיים של יצירה, מימוש 

עצמי, בילוי והנאה. המשורר חיים נחמן ביאליק התייחס לעניין זה וכתב: “ושם במרחקים, איני יודע היכן, יש עולם 

יפה ונאה, מלא זיו וחיים סוערים כים, שאולי עד עולם לא אזכה לבוא בסודם ולהיסחף בהמון גליהם, עד עולם” 

)ביאליק ]תרצ”ח[ א’, עמודים קס”ד-קס”ה(. ייתכן שכך היה בדורו, אולם לא כך היום!

מציאת  מאפשרת  זו  תרבות  ומגוונת.  עשירה  יהודית-תורנית  פנאי  תרבות  ומתפתחת  צומחת  האחרונות  בשנים 

המספקת  דתית-תרבותית  לפריחה  עדים  אנו  טאבו.  בבחינת  בעבר  שהיו  להנאה  והן  ליצירה  הן  שונים  אפיקים 

היד  ועוד  הפלסטית,  והאמנות  הריקוד  המשחק,  הזמר,  הקולנוע,  הספרות,  בתחומי  תרבותי  מענה  הדתי  לציבור 

נטויה.

בהפעלה זו נעשה ניסיון להזים את התחושה כי להיות דתי משמעו לוותר על כיף, הנאה ויצירה, ולעורר חשיבה 

בעניין, וכן לעודד את הנוער ליצור ולצרוך תרבות יהודית ההולמת את אורחות חייו.

מטרות

לאפשר למשתתפים להעלות קשיים הנובעים מפיתויים תרבותיים שאינם עולים בקנה אחד עם קיום מצוות.. 1

לחזק אצל המשתתפים את ההבנה כי לעיתים יש מתח בין שמירה על קיום מצוות ואורח חיים דתי ובין תרבות . 2

ובילויים מקובלים אצל מי שאינו מחויב לאורח חיים דתי.

להציג בפני המשתתפים מגוון אפשרויות תרבות, בילוי ויצירה ההולמות את עולמו של האדם המאמין ושומר . 3

המצוות.

לעודד את המשתתפים ליצור ולצרוך תרבות יהודית ההולמת אורח חיים דתי ויונקת ממנו.. 4

הפעלה



מגן מסך  130 

עזרים

נספח 1: סיפורו של דניאל, כמספר המשתתפים. 

נספח 2: שישה דפי “יריד תרבות” )רצוי לצלם ולהגדיל(.

נספח 3: “מבלים עם כיפה” - דפי משימה קבוצתית.

מהלך הפעילות

שלב א’ - במליאה 

המנחה יחלק למשתתפים את סיפורו של דניאל )נספח 1( ויקרא אותו באוזניהם. 

שאלות לדיון:

מה תחושתכם בנוגע לסיפור?. 1

האם גם אתם מרגישים וחושבים שהדת מטילה עליכם הגבלות ואיסורים ואי אפשר “ליהנות מהחיים”?. 2

האם קרה שנאלצתם לוותר על עיסוק או בילוי כלשהו בשעות הפנאי בגלל היותכם שומרי תורה ומצוות? שתפו.. 3

שלב ב’ - אישי במליאה

המנחה יתלה על קירות הכיתה דפי “יריד תרבות” )נספח 2(.  ← 
למנחה: רצוי להגדיל את הדפים או להכין כרזות מושכות לב אחרות בשילוב עם קטעי עיתונות.

המנחה יבקש מן המשתתפים להסתובב ולהתרשם מן היריד.  ←

המנחה יורה לכל משתתף לבחור מקום / אופן בילוי המועדף עליו ולהתיישב לידו.  ←

שלב ג’ – קבוצתי

את  לבצע  מהמשתתפים  ויבקש   )3 )נספח  כיפה”  עם  “מבלים  קבוצתית  משימה  דף  קבוצה  לכל  יחלק  המנחה 

המשימות.

שלב ד’ - במליאה

המשתתפים יציגו בפני המליאה את תוצרי חשיבתם.
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שאלות לדיון:

במה לדעתכם שונה תרבות הבילוי של יהודי שומר תורה ומצוות?. 1

האם קיימת סתירה בין בילוי, הנאה וכיף לבין קיום מצוות? הסבירו.. 2

מה לדעתכם צריך לעשות על מנת לחזק, לטפח ולהעצים את מגמת ההתפתחות הדתית בתחומי התרבות, . 3

והבילוי? היצירה 

המנחה יקרא באוזני המשתתפים את הקטע הבא:. 4

ישראל  תורת  של  העמוקים  משורשיה  ונובעת  היונקת  היהודית  התרבות  ...פיתוח 

של  האישית  לנביעה  הביטוי  כלי  רק  לא  הוא  התרבות  של  הפיתוח  השעה.  צו  הינו 

הראשון  בשלב  ולפחות  מיוחדת,  לאומית  לאמירה  ביטוי  גם  זה  השונים,  היוצרים 

בתוך  לפתח  שעלינו  המיוחדת  התרבות  החברה.  של  לאומית  תורנית  לאמירה   -

לנו. המיוחדים  הרוחניים  הקווים  לגיבוש  הכלי  היא  הלאומית  התורנית   החברה 

אם אנחנו רוצים שהאמירה הרוחנית שלנו תתפשט, עלינו לפתח אותה באופן עצמאי ולא 

להיות נסמכים על התרבות המערבית החילונית. זה לא אומר שעלינו לנטוש את הכלים של 

תרבות זו, עלינו להכשיר ולטהר, עלינו לבקר ולהיזהר בבואנו אל התרבות הכללית מתוך רצון 

להיעזר בה... אך הראייה שלה אינה ראייתנו – אנחנו באים מתוך מקור של קודש ולא מתוך 

רצון של חול.

הרב חיים רטיג, ראש ישיבת ההסדר רעננה

הרב רטיג אומר: “פיתוח התרבות היהודית... הינו צו השעה” – למה הוא מתכוון?  .5

בבואנו אל התרבות כדי לקדם “אמירה” תרבותית דתית, כיצד עלינו לפעול?  .6
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נספח 1 

סיפורו של דניאל

‘קליק’. כשירדתי מהמשאית  נוצר בינינו  את עִידַן אני מכיר מאז היותנו בני חמש. מן הרגע הראשון 

שהובילה את המשפחה שלי יחד עם כל תכולת הבית הישן שלנו אל הדירה החדשה, הדבר הראשון 

הוא  סקרני.  מבט  בי  ונועץ  ענפים,  רחב  אלון  לעץ  מתחת  עומד  בגילי,  בערך  קטן,  ילד  היה  שראיתי 

היה בהיר שיער ורזה, ולבש מכנסיים כחולים קצרים וגופיית ספורט תואמת שעליה התנוסס המספר 

17 ושם של איזו קבוצת כדורסל אמריקאית. בין שתי גומות החן שעיטרו את לחייו היה פרוש חיוך 

ידידותי ומזמין. בידו האחת החזיק כדור כתום חצי מנופח, ובשנייה קופסה שקופה שהכילה זרדים 

ועלים ירוקים, ובהמשך התברר לי שביניהם הסתובבו גם כמה חיפושיות וזחלים, שהיוו את התשתית 

לאוסף החרקים המפואר שטיפחנו שנינו בעמל רב במשך תקופה ארוכה. המשפחות שלו ושלי היו שתי 

הראשונות בבניין, ומהר מאוד הפכנו לידידים בלב ובנפש. עשינו הכול ביחד. שיחקנו בכדור, טיפסנו על 

עצים, בנינו מחנות ודמיינו דמיונות, שיחקנו תופסת עם פרפרים ואספנו חיפושיות ושבלולים. בקיצור, 

היינו צמד חמד ממש.

כעבור כמה חודשים נכנסנו שנינו לכיתה א’. לא כל כך הבנתי למה ההורים שלנו שלחו אותנו לבתי 

ספר שונים למרות שכל כך אהבנו להיות ביחד. באותו שלב בחיים בכלל לא הבנתי שיש בינינו איזשהו 

הבדל. האסימון הראשון נפל לי כעבור כמה ימים כאשר אחר צהריים אחד ניגשתי לאימא שלי ושאלתי 

אותה בתמימות אופיינית לילד בן שש: “אימא, למה לעידן אין כיפה?” 

אימא לא כל כך ידעה איך ‘לאכול’ את השאלה הזו, וראיתי שהיא מתלבטת מה לענות. כעבור כמה 

שניות של מחשבה יצאה מפיה התשובה “בגלל שעידן לא דתי”. לא הבנתי כל כך מה זאת אומרת ‘לא 

דתי’, אבל כדרכם של ילדים המשכתי לשאול “ולמה עידן לא דתי?” אימא חייכה במבוכה חיוך מאולץ 

ובהתה בתקרה, כאילו שמשם היא תוציא את התשובה. אחרי התלבטות ממושכת ענתה “כי ההורים 

“ולמה ההורים שלו לא דתיים?” בשלב  והמשכתי להתעקש,  ויתרתי  לא  שלו לא דתיים”. אני מצידי 

הזה אימא באמת לא ידעה מה לענות, ולכן עשתה את מה שהורים תמיד עושים כשאין להם תשובות 

לשאלות של הילדים שלהם: “דניאל, הכנת כבר שיעורי בית?” בזאת הסתיים הדיון שלנו.

נספח 1
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עידן ואני המשכנו להיות חברים למרות שלא למדנו יחד, אך ככל שעברו השנים ושנינו גדלנו, נתגלו בינינו 

ההבדלים. אמנם המשכנו להיפגש לפעמים אחרי הצהריים, לדבר ולעשות כל מיני דברים ביחד, אך עם 

הזמן הרגשנו שדרכינו נפרדות ואנחנו חיים בעולמות שונים. אני התחלתי ללמוד בישיבה תיכונית, ועידן 

למד בתיכון השכונתי שהיה חילוני לגמרי. לי היו את העיסוקים ותחומי ההתעניינות שלי, ולעידן היו 

את הדברים שלו. הוא היה מספר לי לפעמים מה עובר עליו ומה הוא עושה בחיים, ואני הייתי מספר 

עידן התחיל להתלבש  לא מה שהיה פעם.  זה  בינינו  על עצמי, אך בתוכנו הרגשנו שנינו שהקשר  לו 

בצורה שונה, הוא היה מסופר בצורה אופנתית ושערו הבלונדיני היה משוח לאחור בג’ל מבריק. לעיתים 

קרובות ראיתי אותו מגיע לבניין רכוב על האופנוע שלו כשמאחוריו יושבת לה איזו בחורה, והם בדרך 

למסיבה או לאירוע חברתי. עם הזמן המפגשים שלנו הפכו להיות יותר ויותר נדירים, עד שהתבטאו 

עידן ידע איך  בעיקר בפגישות אקראיות בחדר המדרגות. אבל בדבר אחד לא היה לי מעולם ספק. 

לעשות חיים! הוא היה בחור יפה וחברותי עם המון קסם אישי, ותמיד היה מוקף בידידים וידידות. 

הוא אהב לבלות וליהנות, לזרום עם החיים, וידע לקחת מהם את כל מה שיש להם להציע. החיים שלי, 

לעומת זאת, היו אפורים למדי. הייתי ילד טוב כזה, אתם יודעים. אחד שמקשיב לאבא ואימא, לומד 

למבחנים, עושה שיעורי בית, מדריך בסניף. שום דבר מסעיר או יוצא דופן. 

לא נעים להודות, אבל לפעמים פשוט קינאתי בעידן. הוא חי בכזה חופש. עשה תמיד מה שבא לו, מתי 

שרצה, בלי לתת דין וחשבון לאף אחד או להתנצל על שום דבר. סרטים, ים, מסיבות, ריקודים, בנות, 

ימי חול, סופי שבוע. הכול הולך. אצלי לעומת זאת הכול כל כך מסובך ומחושב. לא הכול מותר, לא 

תמיד עושים מה שרוצים, וגם כשעושים יש מניעות ועיכובים. הדת מטילה עליך כל כך הרבה הגבלות 

ואיסורים מצד אחד, ומצוות ומחויבויות מצד שני, שהרגשתי שאי אפשר באמת ליהנות מהחיים. תבינו, 

גם  כל בוקר לתפילת שחרית  זה לא שלא הייתי מאמין או משהו. ממש לא. אבל מה לעשות, לקום 

כשאתה מה זה עייף, לשבת מול הגמרא בְּסֵדֶר ערב ולהתעקש ללמוד רש”י ותוספות גם כשזה ממש 

לא בראש שלך, זה לא קל בכלל. לא יפה להגיד, אבל לפעמים חשבתי לעצמי, כמה החיים היו יכולים 

להיות קלים ונעימים אם רק... )ובאמת סליחה שאני אומר את זה, אבל תרשו להיות גלוי לב( - לא הייתי 

נולד דתי. כן, אם רק היו לי חיים פשוטים כמו של... עידן. בלי עול ומחויבות, בחופש גמור ומוחלט, בלי 

מעצורים. פשוט נהדר, לא? 

 מתוך האתר “חברים מקשיבים”, “צעירים מספרים על עצמם” 

4011=id?asp.show/il.org.makshivim.www//:http

נספח 1



מגן מסך  134 

*

*

*

*
נספח 2

נספח 2

במה ותיאטרון

תיאטרון לאומי

הצגות

תיאטרון דתי

קונצרט

בתי ספר דתיים למשחק
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נספח 2

אוכלים בחוץ

מסעדות

בתי קפה

מזון מהיר

לשכת הרבנות

תעודת הכשר
מסעדות כשרות
בתי קפה כשרים
מזון מהיר כשר

העומד תחת פיקוחנו

אסור לצלם תעודה זו
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סרטים וטלויזיה

קולנוע

הוליווד

תכניות ריאליטי

סרטי מעלה

בית ספר דתי לקולנוע

צנזורה

נספח 2
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*

*

*

*

*
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המילה הכתובה

ספר

עיתון

עלוני שבת

קומיקס

עיתון נוער

עיתון נשים

גמרא

מגזין

חומש

נספח 2
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נספח 2

הווי ומופעים

מופע פארק

פסטיבל מחול

מופע רחוב

פסטיגל

זמר

ריקודים

סטנד אפ

הפרדה | קול באישה ערווה | שפה נקיה
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נספח 2

נשים | גברים | לבוש הולם

ספורט, שחייה, כושר

מכון כושר

יוגה

ריקוד

חוף הים

בריכה

נפש בריאה 
בגוף בריא
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נספח 3א' - דף משימה קבוצתית

מבלים עם כיפה - במה ותיאטרון

לאחר ביקורכם ב”יריד תרבות” חשבו וענו על השאלות.

ברוכים הבאים!
ברגעים אלה נכנסתם למקום בילוי.

כאן תמצאו אפשרויות של תרבות, הנאה וכיף.

חשבו! 

מתי צפיתם בהצגה לאחרונה? האם הצפייה בהצגה עוררה בכם אי נוחות? מדוע?. 1

האם יש לכם קושי ערכי, חברתי או הלכתי כשומרי תורה ומצוות לבלות כאן?. 2

תארו את הפער שבין הצד האחד של הכרזה לבין הצד השני. מה ניתן ללמוד מכך?. 3

קיבלתם כרטיסים חינם להצגה. מה תעשו?. 4

נסחו המלצה בה תפרטו את הסיבות והתנאים לבילוי זה.. 5

* היערכו להצגת תוצרי חשיבתכם במליאה.

נספח 3א'
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נספח 3ב'

נספח 3ב' - דף משימה קבוצתית

מבלים עם כיפה - אוכלים בחוץ

לאחר ביקורכם ב”יריד תרבות” חשבו וענו על השאלות.

ברוכים הבאים!
ברגעים אלה נכנסתם למתחם אוכל.

כאן תמצאו מקומות רבים, כגון: בתי קפה, מסעדות, דוכני מזון ועוד. 

חשבו! 

האם אתה נוהגים לצאת לאכול במקומות מעין אלה? עם מי?. 1

כיצד תבחרו מקום לאכול בו?. 2

ראיתם במסעדה אנשים חובשי כיפה. האם תבקשו לראות תעודת כשרות? . 3

האם יש לכם קושי ערכי, חברתי או הלכתי כשומרי תורה ומצוות לבלות כאן?. 4

תארו את הפער שבין הצד האחד של הכרזה לבין הצד השני. מה ניתן ללמוד מכך? . 5

נסחו המלצה בה תפרטו את הסיבות והתנאים לבילוי זה.. 6

* היערכו להצגת תוצרי חשיבתכם במליאה.
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נספח 3ג' - דף משימה קבוצתית

מבלים עם כיפה - ספורט, שחייה וכושר

לאחר ביקורכם ב”יריד תרבות” חשבו וענו על השאלות.

ברוכים הבאים!
ברגעים אלה נכנסתם למקום של ספורט, כיף והפגה.

כאן תמצאו מגוון פעילויות ספורט שבהם גם של הנאה.

חשבו! 

האם אתם נוהגים לעשות פעילויות ספורט?. 1

האם מקום זה נותן מענה הולם לצרכים שלכם בכלל ובתחום הכושר והספורט בפרט? . 2

כיצד אתם מתלבשים לקראת שעת כושר?. 3

האם יש לכם קושי ערכי, חברתי או הלכתי כשומרי תורה ומצוות לבלות כאן?. 4

תארו את הפער שבין הצד האחד של הכרזה לבין הצד השני. מה ניתן ללמוד מכך? . 5

נסחו המלצה בה תפרטו את הסיבות והתנאים לבילוי זה.. 6

* היערכו להצגת תוצרי חשיבתכם במליאה.

נספח 3ג'
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נספח 3ד' - דף משימה קבוצתית

מבלים עם כיפה - סרטים וטלוויזיה

לאחר ביקורכם ב”יריד תרבות” חשבו וענו על השאלות.

ברוכים הבאים!
ברגעים אלה בחרתם בצפייה כבילוי.

כאן תמצאו אפשרויות של תרבות, הנאה וכייף.

חשבו! 

האם אתם נוהגים לצפות בסרטים? עד כמה זו פעילות חביבה עליכם? מדוע?. 1

צפייה בטלוויזיה, בסרט במערכת dvd ביתית או קולנוע - מה עדיף בעיניכם?. 2

האם פעם הפסקתם לצפות בסרט מטעמים דתיים ערכיים? מדוע? הסבירו.. 3

האם יש לכם קושי ערכי, חברתי או הלכתי כשומרי תורה ומצוות לבלות כאן?. 4

תארו את הפער שבין הצד האחד של הכרזה לבין הצד השני. מה ניתן ללמוד מכך? . 5

נסחו המלצה בה תפרטו את הסיבות והתנאים לבילוי זה.. 6

* היערכו להצגת תוצרי חשיבתכם במליאה.

נספח 3ד'
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נספח 3ה'

נספח 3ה' - דף משימה קבוצתית

מבלים עם כיפה - המילה הכתובה

לאחר ביקורכם ב”יריד תרבות” חשבו וענו על השאלות.

ברוכים הבאים!
ברגעים אלה לקחתם לידכם ספר, כתב עת או עיתון.

כאן תמצאו אפשרויות של תרבות, הנאה וכיף.

חשבו!

לאיזו חוויה אתם מצפים תוך כדי הקריאה ובסיומה?. 1

האם קרה לכם בעבר שהתחלתם לקרוא דבר מה ולא סיימתם? מדוע?. 2

כיצד אתם בוחרים את חומרי הקריאה שלכם?. 3

האם יש לכם קושי ערכי, חברתי או הלכתי כשומרי תורה ומצוות בבחירת חומר לקריאה?. 4

תארו את הפער שבין הצד האחד של הכרזה לבין הצד השני. מה ניתן ללמוד מכך? . 5

נסחו המלצה בה תפרטו את הסיבות והתנאים לבחירת ספר או עיתון לקריאה.. 6

* היערכו להצגת תוצרי חשיבתכם במליאה.
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נספח 3ו'

נספח 3ו' - דף משימה קבוצתית

מבלים עם כיפה - הווי ומופעים

לאחר ביקורכם ב”יריד תרבות” חשבו וענו על השאלות.

 

ברוכים הבאים!
ברגעים אלה נכנסתם למקום בילוי.

כאן תמצאו אפשרויות של תרבות, הנאה וכייף.

חשבו!

לאיזו חוויה אתם מצפים במקום זה?. 1

מתקיימת בפארק הופעה של מפורסם. האם תרצו להיות שם? מדוע? . 2

האם יש לך התלבטויות כאדם דתי? לפני המופע? תוך כדי?. 3

האם יש לכם קושי ערכי, חברתי או הלכתי כשומרי תורה ומצוות לבלות כאן?. 4

תארו את הפער שבין הצד האחד של הכרזה לבין הצד השני. מה ניתן ללמוד מכך? . 5

נסחו המלצה בה תפרטו את הסיבות והתנאים לבילוי במקום זה.. 6

* היערכו להצגת תוצרי חשיבתכם במליאה.
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חיים בסרט

בחירה

אולפנת “נווה דקלים, תשס”ט

תקציר העלילה:

הסרט מביא שתי סיטואציות שנקודת הבחירה ביניהן מייצרת פער בין שני עולמות.

ויחליט שלא  בחור שנוהג ברכבו ללא דיבורית מתלבט האם לענות לשיחה בטלפון הנייד. במידה 

לענות לשיחה, הוא יעצור להולך רגל במעבר החצייה וחייו יתנהלו על הצד הטוב ביותר: הוא יתחתן, 

ימצא עבודה, יולדו לו ילדים וכו’. במידה ויחליט לענות בכל זאת, הוא יגרום לתאונה קשה, בה ייהרג 

ילד צעיר, הוא ישוחרר בערבות ממעצר ולאחר המשפט ייכנס לכלא על מנת לרצות את עונשו.

שאלות לדיון בעקבות הצפייה:

כיצד אתם חשים לאור התוצאות השונות שיכולות להיות לאותו אירוע?  .1

האם קיימת במציאות האפשרות “לראות את הנולד”, ולדעת מה יקרה בסוף? הסבירו והביאו   .2

דוגמאות.

“מה שקיים ומה שקורה - הינו מבחן שנועד להעניק לך את חופש הבחירה. בחר בתבונה".  .3

)ר' נחמן מברסלב, שיהר"ן ש'(          

מה ניתן ללמוד על המבחן עמו התמודד הגיבור ועל אפשרויות הבחירה בהקשר לדבריו של ר'   

מברסלב? נחמן 

בחירה או בחירע? מה ניתן ללמוד מכך בהקשר לפעילויות ותחומי ניצול שעות הפנאי?  .4

 במאית: ענת חוברה // צלמת: אחינועם כהן // מפיקה: פנינה מולר  

עורכת: שירה יום טוב // המורה: הרב משה הרשטיק
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חיים בסרט

“חיים אחרים”

סדרת טלוויזיה

להלן קישור לפרק הראשון מתוך הסדרה “חיים אחרים” ששודרה בערוץ 2: 

חוק “זכויות יוצרים” אינו מתיר הורדת פרק, עריכתו והפצתו בהתאם 

לצרכים חינוכיים אלא להציעו לשימוש במתכונתו המלאה בלבד. 

תקציר העלילה:

במהלך שיקום מפציעתו בשירות הצבאי, יקיר חרות - תלמיד ישיבת הסדר, נחשף לראשונה בחייו 

לאמנות המחול בסדנת טיפול בתנועה. לאחר החלמתו הוא חוזר לישיבה ומגלה שמשהו מהותי בו 

השתנה. יקיר מנסה להשקיע את כל כולו בלימוד אך גופו לא נותן לו מנוח - הוא רוצה לרקוד באופן 

מקצועי ורק בסטודיו למחול בתל אביב.

שימוש בקישור זה ובסדרה כולה מצריך התייחסות מוקדמת למספר דילמות:

הגירוי הראשוני עשוי לגרום למשתתפים להמשיך לצפות בסדרה שאינה עולה בקנה אחד עם . 1

דרכנו החינוכית, לרבות הבחירה האישית של גיבור הסדרה  - יקיר.

הסדרה מעלה סוגיות חינוכיות רבות שאינן קשורות לתרבות פנאי, אך בהחלט יכולות לעלות . 2

אצל בני הנוער, בהן: כיבוד הורים, צבא ולימוד תורה, שירות משמעותי בצה”ל, יחס לגר, יחסי 

בנים-בנות, נישואים מעורבים ועוד.

שימוש בקישור המקורי כולל גם צפייה בפרסומות. לשיקול דעתכם!. 3

שאלות לדיון בעקבות הצפייה:

כיצד אתם חשים נוכח הדילמה של יקיר אשר נחשף לעולם הריקוד ומתקשה לחזור אל עולם . 1

התורה?

האם גם אתם חוויתם תחושה זו של רצון ליצור ולפתח כישרונות אשר אינם עולים בקנה אחד . 2

עם אורח חיים דתי? 

האם לדעתכם יש הכרח לבחור בין “להיות דתי” לבין להתפתח ולהתקדם בנושאי תרבות וחולין . 3

כדוגמת ריקוד?        
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הרהורים על פנאי 
        הרב דוב ברקוביץ2

כשקראנו בשבת בבתי הכנסת את פרשת בראשית, שאל אותי חברי מה הייתי עושה אילו הייתי חי מאות שנים, כמו 

האנשים אשר התורה מספרת עליהם בפרשיות בראשית ונוח. השאלה ניקרה במוחי כל השבוע: מה הייתי עושה 

עם כל הזמן הזה? האם הייתי משתעמם? האם הידיעה שהמוות רחוק מלפניי הייתה נותנת לי יותר שלווה ומרגוע 

לנפש, שהיה עוזר לי לדעת מה עליי לעשות עם ברכה נפלאה זו של אורך חיים ולהשקיע במימוש הידיעה הזאת?

ממש  נגעו  הדברים  נוח.  פרשת  על  תורה  דבר  ושמענו  הצפון  מיישובי  באחד  בשבת  התארחנו  מכן  לאחר  שבוע 

בשורש הרהוריי על שאלת חברי, מה היה ההבדל עבורנו אילו היינו חיים תשע מאות שנה ולא רק תשעים שנה? 

התשובה שניתנה התמקדה בצורה שבה החברה מתייחסת לתקופת הנעורים ובאופן שהדור הצעיר רואה את עצמו.

מעביר "דבר התורה" טען שאילו בני האדם היו חיים כמה מאות שנים, השינויים בחברה היו קורים בקצב איטי 

הרבה יותר ממה שאנו מכירים היום. כובד הקיום של דורות המבוגרים היה מורגש הרבה יותר ומשפיע על שמירת 

הקיים. הרי אילו ההורים והסבים והסבתות )ועוד כמה דורות( לא היו מתים בגיל צעיר יחסית )כלומר בגיל תשעים( 

וכל הדורות היו מתקיימים יחד, לא היה לבני הנוער הרבה מה לעשות חוץ מלחכות עד שיתבגרו ויוכלו לקחת חלק 

בחיי הדורות המבוגרים )כלומר, הדורות שכבר עברו את גיל מאה(.

לעומת זאת, במציאות שלנו, שבה רובנו ככולנו נפטרים מן העולם בגיל פחות ממאה, ועבור לא מעט מאתנו גיל 

הפסקת היצירה הינו עוד קודם לכן – לנוער יש הרבה מה לתרום לחברה. עצם העובדה שאנו מכנים את הדור הצעיר 

במילה "נוער" מלמדת שבידי הצעירים התפקיד לנער את החברה ממה שלפעמים הפך למקובע מדי, איננו עונה 

לצורכי השעה החדשים, שטחי מדי ותלוש מהצרכים הנפשיים של הדור הצעיר. יתרה מזאת, במצב בו לבני הנוער 

יש תפקיד לצמוח ולעמוד על נפשם ועל דעותיהם יש להם גם צורך "להתנער" ואף "להתעורר". 

ראש "בית אב ליצירה והתחדשות בתורה" בירושלים וראש בית מדרש "הליכות עולם",  2
כותב הספר "מקדש החיים: זוגיות, משפחה וסוד עץ החיים",  

כותב טור קבוע על הדף היומי במוסף "שבת" של מקור ראשון.  
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מתוך כך גיל ההתבגרות במיוחד אמור להיות תקופה שהאדם לומד בה לדעת את עצמו, לעמוד על חיותו וחיוניותו, 

להכיר את עצמיותו ואת הסגולות המיוחדות שהתברך בהן בברכה א-לוהית בזה שהוא נברא להיות "אחד ומיוחד" 

– כך ולא אחרת.

כך שאנו חיים רק תשעים שנה )בע"ה(, זו עשויה להיות ברכה גדולה התלויה במה  אודות  לאור מחשבותיי אלה 

שאנו עושים עם זה. המודעות למוות ולתמורות שאנו עוברים, פיזית ונפשית, במעברים בין תקופה לתקופה בחיינו 

מחייבת אותנו לחיות מתוך מודעות לכוחות היצירה שיש בנו, לסגולות החיים שבתוכנו, על מנת ליצור תהליך בו 

נצליח לממש כוחות וסגולות אלו.

בעיניי השאלה הקיומית והשורשית שהחיים מעמידים בפנינו היא: איך נממש את כוחות היצירה שבתוכנו ואת 

מי  ושל  שלנו   - חיים  לבנות  שנצליח  באופן  אותם  נממש  איך  באישיותנו?  בהן  שהתברכנו  החיים  סגולות  אותן 

שנמצא מסביבנו - כביטוי של רצון ה' בחיים ולא נביא בעטיים קלקול והשחתה בעולמו של ה' בשימוש לא ראוי 

אלו? בכוחות 

לשאלות כבדות משקל אלו יש לדעתי תשובה ברורה, אשר קל יחסית לכותבה אך קשה מאוד לממשה. התשובה 

היא כי ניתן לעשות זאת בעבודת חיים לפני ה', המשלבת בין תורה המחיה את הנפש לבין צורת חיים המממשת 

את כוחות היצירה שבכל אדם.

את אשר יש לי לומר על "תורה המחייה את הנפש" אשאיר להזדמנות אחרת, אבל לצאת ידי חובה בלי כלום אי 

אפשר. התורה אינה קופסה סגורה שקיבלתי במתנה והיא תעבור בנפשי ובחיי כמעשה קסם. אכן, יש קסם בתורה, 

אבל הוא פועל רק מתוך מפגש אישי בו אני נפתח לה כמו לאדם אחר, ומתוך כך כמו בקשר אישי אני חש באופן בו 

התורה ממלאת צורך חיים. החיים מקבלים עומק מתוך מפגש אישי עם התורה כקופסה שתמיד פתוחה לשמוע מה 

הצורך הנפשי ומתוך החיוניות של חיי המיוחדים – עם התהיות, עם השאלות והספקות ועם הרצונות, השאיפות 

והחלומות. 

מתוך "הנצח" שבתורה, משהו פתאום מתקשר לכאן ולעכשיו שלי ומדבר דווקא אליי. התורה נפתחת כי אני נחשפתי 

לפניה ומשהו בה מחייה אותי ומעמיק את חיי. מתוך כך הולכים ומתגלים הרזים הטמונים בנפשי.

רציתי לכתוב על החיים ועל החשיבות של פיתוח כוחות היצירה שבתוכנו ולהציע שילוב של לימוד תורה המחיה 

את הנפש עם פעילות המאפשרת לכל אדם, ולמתבגר במיוחד, להכיר את עצמו, לנגוע בחיים ולחוש את מתנת 

של  בעולם  שבתוכנו  הסגולית  והחיוניות  החיות  מתנת  את  לעצמנו  לתת  אפשר  האם  היא:  השאלה  העצמיות. 

"קליפים"? בעיניי הדרך להגיע למטרה חשובה זו היא תהליך של יצירה אישית )במסגרת סדנה מודרכת(. גם אם 

אדם אינו מעוניין להיות אומן או ללמוד אומנות באופן מקצועי, תהליך אישי כזה פותח לו צוהר לסוד עצמיותו.
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אדם  מבקש  שבהם  כאלה,  בתהליכים  באדם.  הנפש  כוחות  בהתהוות  חשוב  חלק  להוות  עשויים  יצירה  תהליכי 

להטמיע את רוחו בחומר, מתחוללת משמעות במובן של המחויבות המוסרית התשתיתית של כל אדם למשמעות 

אישית. במהלך תהליכי היצירה המכבדים את הקצב הפנימי של כל אחד מתעוררות גם סוגיות ערכיות-אמוניות 

מהותיות. צמיחת המתבגר מתרחשת בהתאמה בין העמקה בתהליך היצירה לבין העמקה בשורשי הדעת וניסיון 

החיים. כמו כן, חיותו מתעוררת מתוך יצירה אישית המחויבת למשמעות )היות והמרחב הקיומי של תהליכי יצירה 

בקבוצה השותפה למסגרת סדנאית יוצרת מרחב של נפשות המחפשות ביטוי אישי בעולם רווי משמעויות(. 

כפי שאנו מכירים את חלל בית הספר, הוא ממדר לעתים קרובות את השיח האישי-הערכי בין מורים לתלמידים 

ובין התלמידים לבין עצמם. הדגש על הישגים בתחום הקוגניטיבי, לחץ הבגרויות, העומס בלוח הזמנים בגין פעילות 

בפני  יוצרים מחסומים  אלו  כל  היחיד –  לחיי  הנלמד  לבין הפנמת  בין מקצועות הקודש  ובעיקר הפער  חברתית, 

העמדת מעשה הלמידה כמעשה אישי של קביעת עמדה קיומית.

דווקא קירות הסדנה אמורים ליצור חיץ בין האווירה הלוחצת של ציונים, הישגיות ומסגרת דתית ולאפשר גילוי 

הלימוד  מסגרות  על  להקרין  המסוגלים  הנפש  עולמות  של  נובע  מעיין  להיות  אמורה  הסדנה  האדם.  פנימיות 

ליצור מעבר משיח שבעיקרו הוא קוגניטיבי  יצירה היא  ועל הסביבה האנושית כולה. מטרת סדנת  הפורמאליות 

לזה המבקש את הכרת הנפש והבעתה האישית הסגולית, את החיים כזירה של משמעות קיומית ואת החיבור בין 

ערכי. לעיצוב  פנימי  תהליך 

סדנת יצירה במסגרת של חיי מתבגר ומתבגרת הנה מסגרת חיונית בהצמחת האישיות, בפיתוח היכולת למודעות 

אישית ולקשר בעל אחריות לסובבים ולסביבה. בהקשר של חינוך ערכי ואמוני תהווה הסדנה מוקד חשוב בתהליך 

גילוי האישיות מתוך מחויבות ליצירת משמעות גם לחיי הנער בעתיד. 

יצירה על כל גווניה ובכל הרמות, אם המקצועיות ואם ברמה של תחביב, מעצימה את יסוד החוויה שבתוכנו. גירויים 

בתחומים הללו מחייבים הדרכתו של אדם מיומן המגלם באישיותו ניסיון בתחומים אלו וביכולתו לחבר בין חיוניות 

ונקיות המידות, הענווה והצניעות. העצמת יכולת הבעת החוויה בנפש היא עניין מכריע בהצמחת עולם  החוויה 

זה מהווה בסיס  ה’ בחיים האישיים. תנאי  נוכחות  ובמיוחד בהעצמת הפעולות המביאות לתחושת  הרוח באדם 

משמעותי לעיצוב האישיות וכן לראיית התפילה כהתקשרות אישית לה’.

לעיצוב  משמעותיים  להיות  העשויים  ובנושאים  בחיים  אישית  התבוננות  מאפשר  יצירה  תהליך  כן,  על  יתר 

תהליך  כך  מתוך  פנימי.  רגשי  לעולם  יותר  עמוקה  במודעות  או  הקהילה  או  המשפחה  עם  ביחסים  אישי-ערכי 

היצירה מקנה התייחסות חיובית לשאלות ולספקות כחלק בלתי נפרד מצמיחת האישיות והתהוות הדעת. תפיסת 

ה”ספק” כגורמת לבלבול אמוני עלולה לעודד ודאות מהירה מדי, המדלגת על תחנות משמעותיות בתהליך הבריא 

של התהוות הנפש. הנפש שתצמח כך, בלא איזון ושהייה באזורי ה”ספק”, לא תוכל לעמוד בפני איום קיומי ורוחני 

או בפני גירוי יצרי. 
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לעתים השאיפה להצטיינות בלימודים גורמת להדחקת מקומם של הנפש והרגש. אך מקומות אלה בנפשנו מבטאים 

חיוניים  תהליכים  אל  הנפש  תהומות  מחשכי  של  חיבור  המאפשרים  מופלגים,  יצירה  וכוחות  חיוניות  פעם  לא 

וההישגיות המאפיינות  יצירה אחראית. התחרותיות  ביכולת לחיות את החיים מתוך  ואף  נפש הבוגר  בהתהוות 

הלומדים  של  בנפשותיהם  יותר  החשוכים  המקומות  בהדחקת  כרוכות  בלימודים,  המושקע  המאמץ  את  לעתים 

עצמם ובשיפוטיות שאינה מוצדקת. נפשות יקרות של מי שאינם נמנים עם המצטיינים נדחות מהמפגש הלימודי, 

אף שהיו יכולות לשמש בו מופת לתהליכי עבודה פנימית כנה המביאה לידי גילוי רזים שבנפש. סדנאות היצירה על 

ענפיה השונים מאפשרות לנפשות הללו להתבטא ולהתעצם. 

ערכים חיוניים אלו, הבאים לידי ביטוי במסגרות יצירה, הולכים ומתעמקים מתוך מפגשים אישיים נוספים שהנם 

חלק בלתי נפרד בתהליכי יצירה רבים. גם השהייה בטבע, המלווה בימינו חלק מהסדנאות, מאפשרת מפגש ישיר 

ובלתי אמצעי עם החיים על עושרם ועל ברכתם. המדבר, לדוגמה, מהווה מקום כמעט מובטח להתעוררות הנפש. 

גם המודעות הגופנית המוגברת שהסדנאות מאפשרות באופנים שונים, עשויה להוות מרכבה להעצמת רוח האדם. 

החיּות שבגוף הינה ביטוי חד ובלתי אמצעי לעולם הפנימי של האדם ולברכת חיותו. תנועה וריקוד במיוחד הם כלים 

מעמיקים להבעת מה שחבוי בנפש.

בכל אדם באשר הוא חבוי מעיין הנסתר מהכרתו. היות והמעיין יונק בדרך לא נודעת ממציאות א-לוהית, יש בו מן 

העצמיות, החופש והמקוריות של ה’אנוכי’ הא-לוהי, הממלא את כל ההוויה. מתוך כך באופן חידתי וכמוס נוצר 

מגע לא מודע עם החיות הסגולית של כל אדם ואדם. מנקודה זו מתהווה הדיבור האישי הייחודי של הפרט, שיוכל 

לעצב את דרך חייו ואת הסביבה האנושית שבה הוא חי. לשם טיפוח הרגישות וההקשבה הפנימית ניתן להיעזר 

בכלים הללו שביכולתם לפתח את ההקשבה למעיין הפנימי, את מתן האמון בו ואת דרכי הבעתו. כל זאת חשוב 

לתעל בעיקר לשעות הפנאי.
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מסך בזמןמסך בזמן
תוכנית לשימוש מושכל במסכים לקידום חוסן אמוני

- חוברת מלווה פעילות -



2

״אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה״
)משנה מסכת אבות פרק ב׳ משנה ד׳(

מדבר/ת עם ההורים שלי?

משחק/ת עם אחד האחים?

קורא/ת ספרים?

נפגש/ת עם חבר/ה לאחר שעות הלימודים?

פעיל/ה בתנועת נוער?

יוצא/ת לפעילות מחוץ לבית?

קורא/ת וכותב/ת הודעות בטלפון?

צופה בסרט?

משחק/ת במשחקי מחשב / טלפון?

גולש/ת באינטרנט?

לומד/ת תורה

מתפלל/ת

כמה שעות
בשבוע אני...

)השלימו את המספר(

ניצול זמןניצול זמן

מתבוננים מבפנים
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ספרו על דבר בו השקעתם זמן לאחרונה והוא משמח אתכם:

כתבו על דבר טוב שעשיתם השנה והשתמשתם במסכים על מנת לבצע אותו:

אלו דברים אתם עושים בעזרת המסכים והם גורמים לכם להרגיש שהזמן שלכם מנוצל היטב?

האם דברים אלו גורמים לכם גם הנאה או לא?
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האם אתם מרגישים שלעיתים אתם מבזבזים את הזמן מול המסך?

אם כן, באיזו תדירות זה קורה?

מה לדעתכם גורם לבזבוז הזמן מול המסך?

תוכלו לשתף את החברים
בכיתה בדברים שכתבתם

ולערוך השוואה,
ניתוח ומסקנות.
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ניצול זמןניצול זמן

כתבו רעיון
למעשה טוב

אותו תעשו השבוע

אל תשכחו לכתוב
גם מתי תעשו אותו

בואו נתבונן על העמודים הקודמים.
נוכל ללמוד מכך המון

מה אתם חושבים על הדברים שכתבתם?
האם אתם מרוצים מהתשובות? 

האם תרצו לשנות את חלוקת הזמן שלכם?

כתבו לנו
עצה משלכם

בנוגע לניצול טוב
של הזמן



6

בחירה וארגוןבחירה וארגון

מתבוננים מבפנים: על בחירה וארגון

1. ספרו על מקרה מהחיים שלכם, בו היה עליכם לבחור בין מספר אפשרויות. 
כתבו את האפשרויות שעמדו בפניכם, כיצד בחרתם ומה הייתה בחירתכם.

לכל אחד מאיתנו
יש הזדמנויות

בהן צריכים לבחור
בין כמה אפשרויות.

יו, ֵאיָמַתי?" ֲאִני ְלַעְצִמי, ָמה ֲאִני? ְוִאם לֹא ַעְכָשׁ "ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, ִמי ִלי? ּוְכֶשׁ
)משנה אבות א יד(
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2. כיצד אתם מחליטים לבחור בין דבר אחד לדבר אחר? מה 
עוזר לכם להחליט?

אבחר ראשון
את הדבר

אותו אני הכי
אוהב.

אני דווקא
אבחר קודם

את מה שאני הכי
פחות אוהבת.

כשיש לי כל
מני מטלות ומשימות

אבחר לעשות
את זו שהיא

הדחופה ביותר.

אני בוחרת לבצע
את המשימות שלי

בסדר עולה
מהקל אל הקשה.
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בחירה וארגוןבחירה וארגון

גלישה באתרי מידע

כתיבת מסמכים 

הכנת משחקים

הכנת מצגות

זום

אתרים עם פירושים לתורה

שינון פסוקים ומשניות

אתרים למשימות העשרה לימודיות

התכתבות עם חברים בנושאי הלימודים

ביצוע דפי עבודה ולמידה מקוונים

פורום בית ספרי / כיתתי

לימוד פרשת שבוע

אחר ___________

סמנו V ליד האפשרויות בהן אתם משתמשים במסך
עבור הלימודים שלכם:

כתבו במה עוזרת לכם כל אחת מהאפשרויות אותן ציינתם למעלה

אנו משתמשים
הרבה במסכים

בחיי היומיום שלנו,
בשעות הפנאי

וגם עבור הלימודים



פרטיות מול מרחב,פרטיות מול מרחב,
שיתוף והיוועצותשיתוף והיוועצות

מתבוננים מבפנים: על שיתוף והשתתפות

ציירו את הבית שלכם:
• חלקו את הבית לחדרים.

• כתבו את שמות בני המשפחה שלכם במרחבים בהם הם נמצאים.
• צבעו בצבע צהוב את המרחבים הפרטיים שלכם בתוך הבית.
• צבעו בצבע אדום את המרחבים הכללים בתוך הבית שלכם.

ר“ ״ֵעת ַלֲחׁשֹות ְוֵעת ְלַדֵבּ
)קהלת ג, פסוק ז(
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פרטיות מול מרחב,פרטיות מול מרחב,
שיתוף והיוועצותשיתוף והיוועצות

10

באלו מקומות בני המשפחה שלכם נפגשים?

באלו זמנים אתם משוחחים עם בני הבית?

באלו זמנים אתם משוחחים עם בני הבית?

מתי אתם אוהבים להיות במרחב הפרטי ומתי בכללי?

אלו דברים אתם עושים במרחב הפרטי ואלו בכללי?

באיזה מקום אתם אוהבים לשוחח עם בני הבית?

עם מי אתם משוחחים כשאתם:

מתרגשים

עצובים

כועסים

שמחים

מתבוננים מבפנים: על שיתוף והשתתפות
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פרטיות מול מרחב,פרטיות מול מרחב,
שיתוף והיוועצותשיתוף והיוועצות

האם אתם מתייעצים עם אנשים אחרים דרך שימוש ברשת האינטרנט?
אם כן, עם מי אתם מתייעצים? באיזה תחום?

האם לדעתכם התייעצות דרך הרשת טובה או לא?

באיזה תחום נוכל להתייעץ ברשת ובאיזה לא?
סמנו את התשובות הנכונות לפי דעתכם, והסבירו אותן: 

ייעוץ בעניין רפואי על ידי אחות או רופא מומחה

שאלה הלכתית לרב

שאלות אישיות על עצמי באתרי רשתות חברתיות

קבלת חוות דעת מאנשים ברשתות חברתיות על דברים ששייכים לי

ייעוץ בתחום הלימודי
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פרטיות מול מרחב,פרטיות מול מרחב,
שיתוף והיוועצותשיתוף והיוועצות

עלינו לשים לב ולגלוש רק
באתרים שמתאימים לגיל שלנו

המתאימים לשימוש במסכיםכדאי לקבוע זמנים מוגדרים

עצור

עצור

אלו אתרים מתאימים לגיל שלנו? באלו תכנים הם עוסקים?

אלו זמנים מתאימים לשימוש במסכים? אלו לא?

עצור

עצור
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בפרטים האישיים והחשובים שלנו נשתף רק אנשים שאנחנו מכירים גם בחיי 
היומיום. חשוב לשמור על הפרטיות. לא נשתף תמונות או מידע אישי על עצמנו 

ברשת במקום שאנחנו לא מכירים מספיק.

כשמשתפים אותי - איך אני צריך להגיב?

איך נצפה שיגיבו אלינו לאחר השיתוף?

כשיש לי בעיה או שאלה - את מי אני משתף?

מתי חשוב שנשתף מבוגר?

עצורעצור



איך לנסוע ממקום למקום

להתכתב עם ילד מבית ספר אחר

היכן אתם גרים

מה מספר הטלפון שלכם

תחביבים לשעות הפנאי שלכם

תמונות של פריטים הנמצאים בביתכם

שאלה הלכתית שאינך יודע את התשובה

 תמונות שלכם ממקומות שונים

 שאלות או תשובות בלמידה לקראת 

מבחן או חידון כללי

 כיצד עוברים שלבים במשחקי מחשב

 כיצד מכינים עבודות יצירה

 חוויות שעברו עליכם במהלך היום

דבר תורה לפרשת השבוע

בחן את עצמך:
איזה מידע תשתף / תקבל מרשתות חברתיות?

האם יש הבדל בין שימוש ברשתות חברתיות בהם נמצאים רק ילדים 
שאתם מכירים לרשתות חברתיות כלליות?

14

פרטיות מול מרחב,פרטיות מול מרחב,
שיתוף והיוועצותשיתוף והיוועצות



15

האם לדעתך שיתוף בדרך זו שונה משיתוף פנים אל פנים?
מדוע?

גם שיתוף
בקבוצות וואצאפ

או מייל
הוא שיתוף ברשת.
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רגע לומדיםרגע לומדים
ר אְֹרחֶֹתיָך״ ָרֶכיָך ָדֵעהּו ְוהּוא ְיַיֵשּׁ ָכל ְדּ ״ ְבּ

)משלי ג, ו(

כותב הרב אברהם יצחק הכהן קוק בספר מוסר אביך:
"בכל דרכיך דעהו", צריך לבקש את הקב"ה בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם:

אנחנו צריכים לחפש את קרבת הקב"ה בכל פעולות חיי היומיום שלנו. 
כשהוא עוסק בתפלה, אז יבקש את הקב"ה בהבנת עניני תפלתו וכונה רצויה 
באמונת הלב באותם הענינים של תפלתו, ולא יבקש את הידיעה בשעה ההיא 
בענינים אחרים, כי כיון שהוא עוסק בעבודה זו, הקב"ה כביכול שורה מצדו בזו 

העבודה דוקא, ובה ימצאנה ולא במקום אחר.
שאלה: איך נבקש את ה' דרך התפילה?

וכשהוא עוסק בתורה, יידע שימצא את הקב"ה בהיותו מעמיק ומעיין להבין דבר על 
בוריו ולזכור ולשנן היטיב, ובה הוא יודע אותו יתברך בתורתו ולא באופן אחר, כי בשעה 

זו הוא מתגלה בעבודה זו.
שאלה: איך נמצא את ה' דרך לימוד התורה?

וכן בהיותו עסוק בגמילות חסדים להיטיב לחברו, אז יבקש את הקב"ה רק בהעמקת 
עצה איך להיטיב לו טובה גדולה הגונה וקימת"

שאלה: איזו דוגמא מביא הרב קוק כדי לבקש את ה' דרך מעשי חסד?



"וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך, על-כן 
־כל מה שעושה יהיה הכל דברי מצותו ורצונו, ויבקש בהם את שמו יתברך, כשיש

תדל בכל שכלו וכחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות בכל צדדי 
השלמות, ונמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים״
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הרב קוק מלמד אותנו
שכל דבר שאנו עוסקים בו, 
גם דבר של חול )כמו למשל 
עבודה, מטלות בית, וכו'( - 
אפשר לקדש דרכו את שם 

ה' ולהתחבר לקב"ה.

לפי דברי הרב קוק
זה תלוי בכוונה שלנו. אנחנו 
צריכים לעשות את הפעולה 

הזו מכל הלב, מתוך רצון 
להתחבר אל הקב"ה ואמונה 
שהוא נמצא איתנו בכל דבר 

שאנו עושים.

אבל
איך עושים את זה?

במה זה תלוי?
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אני מבין איך בתפילה 
ובלימוד תורה ה' נמצא 

איתנו. אבל יש עוד הרבה 
דברים שאנחנו עושים בכל 

יום. איך זה מסתדר?

הרב קוק מזכיר לנו שכל דבר 
בעולם שלנו הוא לכבודו 
של ה'. הרי הוא ברא את 

העולם ואותנו, לכן כשאנחנו 
משתדלים לעשות כל פעולה 
בצורה הטובה ביותר אנחנו 
יודעים את ה' בכל הדרכים!

ספרו על פעולה שעשיתם היום בצורה טובה?

מה עזר לכם לבצע אותה בצורה כזו?
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שמחתי
שהצטרפתם
אליי למסע!

אני חוזר הביתה
עם הרבה תובנות לסיכום...לסיכום...

כאן זה המקום לכתוב
את הסיכום והמסקנות שלכם מהמסע. בהצלחה!!

מוזמנים לכתוב תפילה אישית משלכם הקשורה 
למה שחוויתם בפעילות מסך בזמן:




