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 לכבוד

 החינוך וצוותי , יועצים חינוכייםהספר בתי מנהלי

 

 שלום רב,

 היסודיים הספר בבתי ניידים בטלפונים לשימוש בנוגע הנחיות :הנדון

 של והשימוש החשיפה את להגביל עלינו וכיצד האם בשאלה: עסוקים והורים רבים מחנכים
 מידע של רשת בפניהם פורסים הניידים הטלפונים, רבים במובנים. ניידים בטלפונים הילדים
 בלתי באינטראקציה יהיו שהילדים חשוב , האחר מהצד אולם, אינסופיים התקשרות ואמצעי

 בפעילות ויעסקו, פנים אל פנים ותקשורת חברתיות מיומנויות יפתחו, סביבתם עם אמצעית
 .גופנית

. הנכון האיזון את למצוא מבקשת, אפוא, ניידים לטלפונים שנוגעת  החדשה החינוכית המדיניות
 בעניין לקבוע שיש ההבנה לבין, נייד בטלפון להצטייד וההורים התלמידים של הצרכים בין איזון

 . ברורים משחק כללי זה

 הן ניידים בטלפונים שימוש בנושא ההנחיות, היסודיים הספר בתי בתלמידי שמדובר ככל
 עם הוריהם עם תקשורת יצירת לצורך, הספר לבית ניידים טלפונים להביא יוכלו שהתלמידים

 בזמן בתיק ולהניחם המכשירים את לכבות יתבקשו הם אולם, ממנו וביציאה הספר לבית הגעתם
 מבחינה, ההפסקות. בהפסקות וגם, בשיעורים גם בתיקים יישארו הטלפונים. הלמידה שעות

, הכיתה בשטח ומסתיימת מתחילה אינה, כידוע, 21-ה במאה למידה - דבר לכל שיעור הן, חינוכית
 . בכיתה נעשיתה מהפעילות חשובה פחות לא בהפסקות החינוכית שהפעילות ומובן

 באמצעים ללמוד התלמידים ועידוד הספר בתי תקשוב מגמת עם מתנגשות אינן, הללו ההנחיות
 .באלה וכיוצאים טאבלטים, ניידים מחשבים, נייחים מחשבים באמצעות: דיגיטליים

 שעוסקים החינוך לצוותי הכשרות לקיים להמשיך חשוב, התלמידים עם לעבודה במקביל
 נגרמה בהם במצבים להתמודדות כלים מתן גם כמו, פגיעה ומניעת ברשת מיטבית בהתנהלות

 .                                                                                                        קישור הבאלעבודה עם התלמידים בניתן למצוא תכנים ופעילויות . בתלמידים פגיעה

 מתוך, זאת. בנושא ההורים לקהל והרצאות הדרכות, סדנאות, מפגשים לקיים מומלץ, בנוסף
 ילדיהם להתנהלות באשר הורים של והמעורבות הנוכחות את להגביר, המודעות את לפתח מטרה
 .הצורך בעת לעזרה לפנות ניתן אליהן דמויות להוות להם ולאפשר, ברשת
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 שפ"י בכיר  מנהלת אגף     יסודיחינוך לאגף המנהלת 

    

 
 רפי פרץ, שר החינוך הרב העתקים: 

 שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוךמר     
 ד"ר שוש נחום, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי                 

 המזכירות הפדגוגיתד"ר מירי שליסל, יו"ר     
 מערכתיות לאומיות תוכניותבכיר  אגף מוהנא פארס, מנהלמר     
 (והסברה תקשורת, דוברות) בכיר אגף מיכל צדוקי, מנהלתגב     
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