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 لحضرة

 مديري املدارس، املستشارين التربوّيين وطواقم التربية

 تحّية وبعد،

 استخدام الهواتف املحمولة في املدارس االبتدائّيةبشأن توجيهات املبحث: 

مين واألهل حول: هل وكيف علينا الحّد من تعّرض واستخدام األوالد للهواتف املحمولة
ّ
 ؟يتساءل العديد من املعل

صال ال نهاية لها، لكن من ناحية أخرى، من إلى ألوالد الهواتف املحمولة تكشف اال شّك أّن  
ّ
شبكة من املعلومات ووسائل ات

 أنشطة في وأن يشاركواوجه، ا إلى وجه  لّية ة وتواصاجتماعيّ وأن يطّوروا مهارات  ،ّية في بيئتهممع أمور حّس  واتفاعلاملهّم أن ي

 .بدنّية

 ة ربويّ تسعى السياسة الت 
ّ
ق توازن  ؛قة بالهواتف املحمولة إلى إيجاد التوازن الصحيحالجديدة املتعل

ّ
تالميذ بين احتياجات ال يوف

هذا قواعد واضحة ل بشأن تحديده يجبلتفاهم الذي بين ا، و واستخدامه من جهة تزويدهم بهاتف محمول واألهل ل

 .االستخدام من جهة أخرى 

ق األمر بتالميذ 
ّ
  على نّص ت بشأن استخدام الهواتف املحمولة اتالتوجيهفإّن املدارس االبتدائّية عندما يتعل

ّ
بإمكان  هأن

عند كذلك و  لى املدرسةإفور وصولهم  تواصل مع أولياء أمورهمبهدف الإحضار الهواتف املحمولة إلى املدرسة التالميذ 

تبقى الهواتف على أن . دوام املدرس يّ لساعات ا أثناءاألجهزة ووضعها في الحقيبة  ُيطلب منهم إيقاف تشغيلو  مغادرتهم لها. 

ا  خاللحقائبهم  فياملحمولة    ات.فترات االستراح خاللالدروس، وأيض 

لم في القرن الحادي والعشرين، التعّ فإّن كما هو معروف  –بكّل معنى الكلمة ادرس   ، من ناحية تربوّيةاتفترات االستراحتعتبر 

  داخلبدايته ونهايته قتصر تال 
ّ

ة عن يّ أهّم  ال تقّل ستراحات ة خالل اال ربويّ الت فّعالّياتال وبالطبع، فإّن  ،جدران الصف

 التي تتم في ال فّعالّياتال
ّ

 .صف

  تالميذالع يوتشج ،ارساملد حوسبةتوّجه  ات معلتوجيهال تتعارض هذه ا
ّ
ة: استخدام أجهزة يّ الرقّم  بالوسائلم على التعل

 .هوما شاب رقمّيةاملحمولة واألجهزة ال حواسيبال

 ةالشبك داخلأفضل استخدام  بهدفيعملون التربية الذين أهيل طواقم تب االستمرار  ، من املهّم مقابل العمل مع التالميذ

 . لتالميذل أذى   وكذلك توفير أدوات للتعامل مع حاالت ،ومنع املّس 

 .الرابطوفّعالّيات للعمل مع التالميذ من خالل  مضامينإيجاد يمكن 

وذلك من أجل ، املوضوعهذا جمهور األهل حول ومحاضرات لإرشادات و  اتات وورشلقاءباإلضافة إلى ذلك، يوص ى بعقد 

يمكن اللجوء إليها للمساعدة جعلهم شخصّيات و ، في الشبكة موالدهفي سلوك أ هلومشاركة األ  تواجد، وزيادة وعيال رفع

 .للزومعند ا

 
 باحترام،

 عيناف لوك                                                   إيتي ساس ي

 خدمات نفسّيةمديرة قسم التعليم االبتدائّي                                مديرة قسم كبير 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/glishabetuha/Tavla_Merakezet.pdf
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 نسخ لـ:

 الرابي رافي بيرتس، وزير التربية والتعليم

 وزارة التربية والتعليملعام الدير املالسّيد شموئيل أبوآب، 

 التربوّيةومديرة اإلدارة  ،عامالمدير لكبيرة ل د. شوش نحوم، نائبة

 مديري األلوية

 السكرتارّية التربوّيةد. ميري شيلسل، رئيس 

صال والتكنولوجيا مدير عام د. عوفر ريمون، نائب 
ّ
 وأجهزة املعلومات، مديرّية املعلومات والتكنولوجيااالت

 ومنظوماتوطنّية  لبرامجكبير ا فارس، مدير قسم مهنّ السّيد 

حاد مديري كمينسكي، في آالسّيد 
ّ
ّية تربية والتعليمأقسام الرئيس ات

ّ
 في السلطات املحل

صال و مكتب الناطق، مديرة قسم كبير )يصدوقالسّيدة ميخال 
ّ
 (شرح، ات

شيامل
ّ
 دارّييناإل ن فت

ش ي
ّ
 التربوّية االستشارة مفت

 

 

 

 


