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 "מי יודע למה? מי יודע כמה?

 שימוש יתר במסכים

 מיועד לתלמידי חט"ב -שיעור כישורי חיים  

 הקדמה

, במרחב המקוון, ית חדשהת חברתיצר התנהלוהשונים במכשירי המדיה  ןהשימוש המגוו

מהו ובהן השאלה "שאלות רבות . תהליך שינוי זה מעלה במרחב הפיזישונה מההתנהלות ה

והן )הוירטואלי והפיזי( הן מבחינת התנהלות במרחבים השונים  ,כשיריםהשימוש המאוזן במ

שיש חסרונות לו. מעבר ליתרונות ?"מסךהמבחינת משך הזמן שאנו מוצאים את עצמנו מול 

באופן מיטבי,  המרחביםתמרן בין שני לתלמידים ל עזור לחשוב  ,לשימוש במכשירים אלו

מה כמתי, "-ו חור להשתמש במכשירי המדיההם רוצים לב "מה וכמהל מתי," לברר לעצמם

 י. זפיהירצו להיות נוכחים בעולם  " ולמה

ממחקרים,עולה תמונה מורכבת בנוגע לשימוש במכשירי המדיה השונים, המציגה יתרונות 

התבוננות אישית שתעורר התחלה של את התלמידים לוחסרונות גם יחד. במפגש זה נעודד 

אקדיש את הזמן שלי  " למה וכמה ,מתי" -ב של הילדים טהבקרה ושלייכולת דעות ואולי ומ

 כים?למס

 ת המפגש:ומטר

להעלות למודעות התלמידים את משך השימוש שהם עושים במכשירי המדיה  .1

 ?(כמה)  - השונים

מה נכון להם לחפש ולהגיב במכשירי המדיה ומה עצמם בברר ייע לתלמידים ללס .2

 ( ?...)למה לחפש במקורות נוספים. נכון יהיה עבורם לומר פנים מול פנים או

 

 מהלך המפגש:

 הכנה: התלמידים ישבו בקבוצות קטנות 

 בני נוער בישראל 4לסלולאר: אחד מכל  מכורים       צפייה בסרטון ':  שלב א

 לפני שנה(ויזיה ובטלשודר סרטון ה)

  :הצפייה בסרטוןלאחר שלב ב': 

תאפשר למשתתפים להגיב, באופן ספונטני, מבלי לפתח דיון ותציין לעצמה מהם  מנחהה

  הדברים שעולים בשיתוף זה.

 .ס)מצ"ב( ומתבקש להתייח כל תלמיד מקבל את האמירות השונות שנאמרו בכתבה :שלב ג

 

https://www.youtube.com/watch?v=bLHMSHNBF9g
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ו  אמירה אמירה שנאמרה בכתבה שאת/ה מסכים/ה איתה מאוד א -. רשום/י לעצמך 1

 . מה התחדש/ה לך מהכתבה?שאת/ה לא מסכים/ה איתה בכלל

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

האם היא נכונה  -לעצמך ליד כל אמירה  /רשמיבכתבה. רשוםשהובעו להלן אמירות . 2

 :)רשמו לעצמכם דוגמה למה כן או למה לא( ?לא ביך אולג

   הטלפוןמסך  -פעם היינו מנצלים את הזמן להסתכל בנוף )בחוץ(, היום הנוף שלנו השתנה ל

 ___________________________________  גם אני   /  בכלל לא אני 

 פון שלי לא לשעה, אפילו לא לדקהאני לא מסוגלת להתנתק מהטל

   בכלל לא אני   גם אני  /___________________________________ 

 בפלאפון, גם אם אין מה לעשות .. אני כל הזמן     

    גם אני   /  בכלל לא אני_________________________________ 

 בודק איפה כולם.. מה קורה.. -פוןקם בבוקר.. ומיד בטל

   גם אני   /  בכלל לא אני_________________________________ 

אתה יושב וקורא )בסמארטפון( וזה בעצם מעסיק אותך כל כך הרבה שאתה לא שם 

 אתה שקוע בזה..מן זתה קורא וכמה לב כמה הודעות א

   גם אני   /  בכלל לא אני_________________________________ 

 שעות ביום 5ע משתמשים בסמארטפון בממוצ

   גם אני   /  בכלל לא אני_________________________________ 

', מגדירים עצמם בודדים, ולא 80-משנות ה 2מהישראלים, וזו עליה פי  30

 כן היו רוצים יותר קשרים משמעותיים זאת אומרתמתבודדים

   גם אני   /  בכלל לא אני_________________________________ 

 מןכל הזמן כשאני בטלפון, אני מרגישה רע כי זה בזבוז ז

   גם אני   /  בכלל לא אני_________________________________ 

 הודעות. 200 אני לא רוצה סמארטפון, ככה אני לא צריכה לענות ל

   גם אני   /  בכלל לא אני_________________________________ 

 בקשר ביננו לבין המכשיר  מיםכמסתיים דרך המכשירים האלקטרונים הקשרים החברת

  תי ואמיתילשמש אמצעי לקשר משמעו יםא באמת מצליחלהם ו

   מסכים   /  בכלל לא מסכים_________________________________ 
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 בקבוצות

  -שתפו אחד את השני

 תם  אתה/ויהזדהמי הדמות בכתבה ש? 

  הפתיע אתכם ?שמה שמעתם בכתבה 

  

 דונו יחד בשאלות הבאות:

 וש מותאם" במסכים?למה לדעתכם התכוונו בכתבה שאמרו "שימ .1

מתי לדעתכם המכשירים האלקטרונים )מחשב וסמרטפון( יכולים לשמש אתכם  .2

 לקיים קשר אמיתי ומשמעותי עם אחרים ומתי תעדיפו שיחה של פנים מול פנים?

התמכרות למסכים.  שמגדיריםבכתבה מציגים מקומות בעולם כמו קוריאה וסין  .3

מה לדעתכם לאה לידי ביטוי? איך לדעתכם התנהגות של התמכרות למסכים ב

 חשוב שאתם תשימו לב כדי שלא תגיעו למצב של "התמכרות למסכים"?

עד כמה חשוב לכם לא להיגרר לכל מצב חברתי שקורה בוואטסאפ או ברשתות  .4

 החברתיות האחרות?

 פעילות סיכום 

 בחר/י אחת מההשאלות הבאות כסיכום למפגש -למורה

 על מה אני אמשיך לחשוב בבית?

 או

מסך ולא המסך זמן בו אני מול הזכיר לי שאני שולט ביאיזה סטטוס הייתי מציע לעצמי ש

 ?משתלט עלי מבחינת הזמן שאני שוקע בו

התבוננו בבני המשפחה שלכם במהלך הערב ורשמו  –מומלץ להציע גם משימה לבית 

כל אחד מהם מול המסך?  לאיזה צורך הם  בוחרים להשתמש במסך  ןלעצמכם כמה זמ

 ?ומתי יעדיפו תקשורת אחרת?

 .עם ההורים או האחים הגדוליםשימוש מסך וזמן מסך לשוחח על אפשרות נוספת : 


