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כמה מילים לפני...

יחידות לימוד אלו, זה"ב – זהירות בטכנולוגיה, נועדו ליצור שיח בנושא הטכנולוגיה, ולהקנות לתלמידים 

ידע ולהשתמש בה כראוי ולהתמודד עם האתגרים שהיא מציבה לפניהם. בבסיס מערכי השיעור עומדת 

התפיסה החסידית, כי כל כלי שקיים בעולם יש לנצלו לקדושה. יחד עם זאת, אי אפשר ואסור להתעלם 

מהסכנות השונות שהשימוש בטכנולוגיה מזמן לנו.

נקודת המוצא היא כי היום, כל התלמידים חשופים לשימוש בטכנולוגיה במידה כזו או אחרת, ולכן יש 

להתייחס לטכנולוגיה כאל מצב נתון, והשאלה היא לא 'האם' להשתמש בה, אלא 'איך'. גם אם נניח שלרוב 

התלמידים בכיתות א-ד אין סמרטפון, עדיין ברור שלרוב הגדול של הילדים יש בבית מחשב או סמרטפון 

ובדרך כלל גם וגם... בנוסף, גם תלמידים שבבית אינם חשופים למכשירים אלו או חשופים במידה מבוקרת, 

נחשפים לשימושים שונים על ידי חברים, תלמידים משכבות בוגרות, ואנשים בסביבה.

לכולם ברור החשיבות לתת הדרכה בנושא זהירות בדרכים, גם אם ברור לנו שהילד לא יוציא רישיון בשנים 

הקרובות, כיון שכל ילד עלול להיקלע לסיטאוציות שונות בכביש. בדומה לכך, גם אם לילד אין סמרטפון 

אישי, עדיין כל הילדים חשופים לשימוש בטכנולוגיה, אם זה במסגרת בית הספר, הבית או החברים. לכן, 

הדרכה זו הכרחית כדי לשמור על בטיחות הילדים הן מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית.

בהתאם לכך, וכדי ליצור חיבור עם התלמידים, היחידה הראשונה עוסקת ברווחים שונים שאנו מפיקים 

מהטכנולוגיה לצד הפסדים. רק אחרי שנותנים מקום לחשיבות ולתועלת של הטכנולוגיה )נקודה שאיתה 

התלמידים מתחברים לגמרי...( , התלמידים יוכלו גם לדון בסכנות האפשריות וכיצד ניתן להתמודד איתן. 

ביחידה הראשונה הדגש הוא על הסכנות הבולטות כמו סכנות תוכן וקשרים עם אנשים לא מוכרים, 

וביחידות הבאות יידונו השלכות נוספות של שימוש באינטרנט, מהיבטים יותר עדינים ופחות מוכרים.

המוטיב המלווה את כל היחידות הוא זה"ב – זהירות בטכנולוגיה )על משקל 'זהירות בדרכים'(. היחידה 

הראשונה, 'תמרורים של זה"ב', עוסקת בתמרורים וכללי שימוש. היחידה השנייה, 'הרמזור שלי' עוסקת 

באסור, מותר ומה שביניהם בשימוש באינטרנט, בהקבלה לצבעי הרמזור. היחידה השלישית 'עזרה 

ראשונה' מתייחסת להתמודדות נכונה עם נפילות )תאונות(, והיחידה האחרונה 'ההגה בידיים שלי' מקנה 

כלים אודות ניהול זמן. בסיום המפגשים ניתן לתת לכל בת שהשתתפה 'רשיון'.

כיון שמערכים אלו פונים לתלמידים בוגרים, בגילאי חטיבה, לכל אורך השיעורים נעשה מאמץ שהמסרים 

והתובנות יבואו מהתלמידים עצמם. תפקיד המורה הוא להציג לתלמידים גירויים שונים ועובדות שונות 

ולנהל את הדיון והתובנות שעולות מהם. כך, התלמידים מציגים את הרווחים ואת ההפסדים משימוש 

בטכנולוגיה, וגם מנסחים בעצמם כללי שימוש. העובדה שהמסרים עולים מהתלמיד עצמו ומקבוצת 

השווים, מעניקה אפקט עוצמתי יותר למסרים ומחברת אותם לתלמיד ולעולמו. 
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מטרות:

1. התלמידים יפתחו גישה נכונה כלפי האינטרנט והטכנולוגיה, ויבינו את 
התועלת בכלים אלו, לצד הסכנה הכרוכה בשימוש בהם.

2. התלמידים יבינו כי אי אפשר לשנות את העולם ואת המציאות בה אנו חיים, 
אלא תפקידנו לנהל את השימוש בטכנולוגיה באופן שיהיה כמה שיותר יעיל, 

תוך נטרול הסכנות במידת האפשר.

3. התלמידים יבינו את הסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט ואת הצורך 
בסינון תוכן. 

4. התלמידים ינסחו תמרורים לשימוש מיטבי בטכנולוגיה.
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פתיחה: פעם מול היום, רווח מול הפסד 
במליאה   //   10 דקות

התלמידות ימחישו בפני הכיתה מערכון המתאר מפגש בין סבתא לנכדה. הנכדה 
משתמשת בטלפון ובכך מייצגת שימושים שונים ותועלת שמפיקים מכלי זה, והסבתא 
מתפעלת ובכך מחדדת את האפשרויות שהטכנולוגיה פתחה בפנינו, שלא היו בעבר. 

יחד עם זאת, הסבתא גם משקפת היבטים מעולמה שמחדדים את ההפסד )או 
המחיר( שאנו משלמים בשימוש בטכנולוגיה. 

טקסט הצגה, )נספח 1(

אפשרות לפתיחה חלופית: התלמידות יתחלקו לשתי קבוצות, קבוצה ראשונה 
תתבקש לייצג קבוצה של נערות שצריכות לשכנע עד כמה ההתפתחות הטכנולוגית 
חשובה ומועילה. הקבוצה השניה תייצג סבתות המשכנעות כמה טוב היה לפני עידן 

הטלפונים. 

 לסיכום, נערוך דיון: מה הרווח שלנו בעקבות השימוש בטכנולוגיה? ומה 
אנו מפסידים? נקודות לדיון:

רווח:

• קשר עם בני משפחה רחוקים )בקבוצת בנות דודות(
• תמונות בקלות ובהישג יד

• יכולת קנייה זמינה ומגוונת
• זמינות למשפחה

אפשר להוסיף רווחים נוספים שלא מתבטאים בסרט: אפשרויות בילוי ופנאי )סרטים 
ומשחקים(, למידה מרחוק.

הפסד:

• פחות קשר וריכוז במפגש פנים מול פנים )הנכדה עסוקה עם הפלאפון, השיח 
בקבוצות שטחי ופחות מתעניין(

• תמונות לטווח קצר בלבד )לא נשאר לעומת האלבום תמונות של סבתא(
• קניות מרחוק – סיכון שלא יגיע בדיוק המוצר המבוקש, בזבוז זמן בשיטוטים 

וירטואלים וגם הוצאות כספיות מיותרות שמתפתים אליהם בקלות
• זמינות יתר – מונעת מאיתנו להתמודד ולפתור בעיות בעצמנו, כי קל ונוח יותר 

לפתור בעיות בלחיצת כפתור...)הילדים מתקשרים לאמא על כל דבר קטן(
• תוכן בעייתי )הפרסומת שקופצת לה פתאום(

• עיוות מציאות )התמונה המעובדת של הילד, שמציגה מציאות 'אמיתית' כביכול(
אפשר להוסיף הפסדים נוספים שפחות מתבטאים בסרט: תוכן בעייתי, בזבוז זמן, 

התמכרות.
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  התלמידות ישלימו במשימה 1 את המשפטים:
פעם הסתדרו ללא טכנולוגיה. הייתי רוצה לאמץ מפעם את...

כיום אנו נהנים מטכנולוגיה מתקדמת. לא הייתי מוותרת על ...

חלק ראשון: אינטרנט, טוב או רע? 
 שיח תחרותי בקבוצות  //  15 דקות

  האם הטכנולוגיה היא דבר טוב או רע?

סיפור: פעם הגיעו הורים עם ילדתם לפגישה עם הרבי. לאחר שהרבי שוחח עם 
ההורים, פנה לילדה ואמר: "יש לך שאלה?"

הילדה השיבה בחיוב ושאלה: "האם פצצת אטום היא דבר טוב או רע?"
שאל הרבי: "האם יש לך סכין בבית?"

"בוודאי", השיבה הילדה: "באיזה בית אין סכין?"
"האם סכין זה דבר טוב או רע?", המשיך הרבי ושאל.

"תלוי איך משתמשים בו", הסבירה הילדה:  "אם אשתמש בו להכין אוכל זה דבר 
טוב, אך אם אדקור בו את אחי הקטן זה דבר רע".

נענה הרבי: "שמעת מה שאמרת? הסכין הוא ניטרלי, תלוי איך משתמשים 
בו. גם פצצה אטומית אם משתמשים בה כדי לסלול כביש זה דבר טוב, אך אם 

משתמשים בה כדי לפגוע זה דבר רע". 

אם נחבר את הסיפור להצגה בפתיחת השיעור נוכל לומר כך: אפשר לשאול – האם 
היה עדיף לחיות פעם או לחיות היום, אבל זו שאלה ללא משמעות, כי לא נוכל לשנות 

את המציאות בה אנו חיים. השאלה הנכונה היא: איך נשתמש בטכנולוגיה באופן 
שנפיק כמה שיותר רווח ותועלת, ונמזער את הנזק במידת האפשר.

חז"ל מלמדים אותנו: כל מה שברא הקדוש-ברוך-הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, 
שנאמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. ואומר, ה' ימלוך לעולם 

ועד )פרק ו, משנה יא(. 
בספר משלי נאמר גם: "בכל דרכיך דעהו" )משלי ג, ו(. זהו אחד מיסודות עבודת ה' 
והחסידות. לפעול בכל תחום לשם שמים. אם כן, מסתבר שגם השימוש באינטרנט 

יכול להיות באופן מועיל ומוסיף בקדושה.

  הכיתה מתחלקת ל-5 קבוצות. כל קבוצה מקבלת משימה: כתבו כמה שיותר 
אפשרויות של שימוש מועיל באינטרנט. בסיכום המשימה, כל קבוצה תציג את 
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התשובות שהעלו )לא לשכוח עידוד לקבוצה המנצחת(.
לצד היתרונות הגדולים שבטכנולוגיה, לא סוד הוא שטמונות הרבה סכנות.

  אילו סכנות יש באינטרנט?
המורה תציג כרטיסים שונים עם תמונות.

תמונות, )נספח 2(

  כל קבוצה תבחר כרטיס אחד שמתייחס לסכנות ותצטרך להסביר ולנמק מה 
הבעייתיות בתחום זה, ומה ההשלכות שעלולות להיות כתוצאה מסכנה זו.

• תוכן בעייתי: חוסר צניעות/אלימות/מראות קשים
• בזבוז זמן

• תלותיות/התמכרות, הפלאפון הופך להיות חלק מהזהות של האדם
• פגיעה בתפקוד חברתי: בניית קשרים וירטואליים כתחליף לקשרי חברות אמיתיים; 

שיימינג ופגיעה בחברות בקבוצות וכדומה
• אנשים מסוכנים, הסוואה, אי אפשר לדעת מי עומד מאחורי המסך

• פגיעה בפרטיות, והפצה של מידע אישי, מידע שעולה לאינטרנט אנו מאבדים 

עליו שליטה, לעיתים זהו מידע אישי שפרסומו פוגע באדם, ובדרך כלל אין אפשרות 
להחזיר את הגלגל אחורה

  התלמידים ישלימו משימה 2 אודות הרווח והתועלת בשימוש 
בטכנולוגיה, מול הנזק והסכנות.

חלק שני: תמרורי זה"ב
פעילות בקבוצות, 15 דקות

הבנו שאינטרנט יכול להביא גם תועלת והוספה בקדושה. אך ראינו גם סכנות ובעיות 
שכרוכות בשימוש בו. אם כן, כיצד נוכל לוודא שהשימוש באינטרנט יביא לנו תועלת 

ולא נזק?

  התלמידים יתחלקו לקבוצות, וכל קבוצה תתבקש ליצור 3 תמרורים )כדאי 
גם להשקיע בחלק הויזואלי וגם בניסוח מילולי של הכלל. אך אם הזמן קצר אפשר 

להסתפק בניסוח כללים. כדאי לכתוב כל כלל בתוך תמרור כדי להכניס לאווירה של 
זה"ב – זהירות בטכנולוגיה על משקל זהירות בדרכים(. מטרת התמרורים היא לכוון 



זהירות באינטרנט- מערכים לשכבה בוגרת8

לשימוש בטכנולוגיה באופן שנפיק את מירב התועלת מבלי להינזק.
כל קבוצה תציג את התמרורים שלה. 

את הכללים כדאי לכתוב על הלוח בחלוקה לפי קטגוריות:
1. סינון תוכן 2. ניהול זמן 3. התנהלות חברתית נכונה 4. ועוד...

)אפשר לרשום את תשובות התלמידים לפי החלוקה לקטגוריות אך ללא הכותרות, 
ורק לאחר מכן לתת לתלמידים להגדיר את הכותרות ולזהות את החלוקה(.

לאחר מכן ייערכו בחירות וכל קבוצה תבחר 3 כללים הטובים ביותר לדעתה )כמובן, 
לא מהכללים שהיא ניסחה. אפשר גם לערוך בחירות אישיות, אך זה יותר מסורבל 

ונמשך זמן ארוך יותר(.

  התלמידות ישלימו משימה 3: 3 כללים נבחרים לשימוש באינטרנט.

סיכום: תשובות לכל השאלות
קבוצות  //  10 דקות

לסיכום, המורה תחלק לכל קבוצה שאלה בנוגע להתמודדות עם הטכנולוגיה )נספח 
3(. השאלות אמיתיות ולקוחות מתוך אתר 'שותפות בדרך'. כל קבוצה תתבקש לכתוב 

מכתב תשובה. בהמשך, מופיעות השאלות עם התשובות שעלו באתר. 
המורה תסכם: השיעור היום מהווה פתיחה לעיסוק בנושא של אינטרנט וטכנולוגיה. 

הצפנו היום את הצדדים השונים, וניסחנו כללים שיעזרו לנו להפיק תועלת. 

הצעה לפעילות הכנה לשיעורים הבאים: כל בת יכולה לרשום שאלה/דילמה שיש לה 
בנושא, שהיא רוצה לקבל עליה מענה בשיעורים הבאים.

חשוב לציין, כי אי אפשר להתחייב לענות על כל השאלות במליאה, אך נשתדל 
להתייחס לנושאים שעלו. אם בת תציין שם – היא תוכל לקבל מענה אישי גם אם 

הנושא לא יעלה בשיעורים.
הערה למורה: כדי להשיג שיתוף פעולה, ולמנוע מהבנות חשש לשתף, כדאי לחלק 

לבנות דף אחיד לרשום עליו שאלה, ולדרוש מכל בת להחזיר את הפתק )גם מבלי 
לכתוב עליו שום דבר(. כך הבנות ירגישו נוח יותר לשתף, מבלי להיחשף.
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 נספח 1: טקסט למערכון

נכדה : אישה צעירה כבת 20. אפשר לקחת נערה – הבנות יותר יזדהו אבל אז לא 
נוכל להציג את הנערה עם סמרטפון. אפשר גם נערה עם פלאפון מקשים. צריך 

לשקול ולהחליט. 
סבתא: אישה כבת 70, מטופחת אך באופן כללי שייכת לדור הקודם.

הנכדה דופקת בדלת. עד שהסבתא ניגשת לוקח כמה שניות )הסבתא אומרת: כן, 
רק רגע( ובינתיים הנכדה מנצלת את הזמן ובודקת כמה הודעות בטלפון שלה. כך 

יוצא שכאשר הסבתא פותחת את הדלת לוקח לנכדה שתי שניות לסיים את ענייניה 
ולהביט לסבתא בעיניים.

סבתא: אסתי!
מפגש מרגש, חיבוק בין הסבתא לנכדה.

נכדה: סבתא, מה שלומך?
סבתא: ב"ה, בואי תטעמי עכשיו הוצאתי עוגה חמה מהתנור. ומה שלום הנכדים 

שלי? אני ממש מתגעגעת אליהם.
נכדה: בואי, תראי איזה תמונות חמודות! )מתלהבת, פותחת את הטלפון ומראה 

תמונות(
סבתא: איזה יופי! ממתי זה?

נכדה: אתמול היינו בפארק אז צילמתי אותם. נכון שהם חמודים?
סבתא: אין כמו הנכדים שלי! וואי, וואי, כמה תמונות! לא יאומן! אתמול צילמתם ומיד 

יש לך את זה מוכן? אצלנו צילמו, כל פעם תמונה או שתיים, ולא יכלנו לדעת אם יצא 
טוב או לא. היה צריך לחכות  עד שכל הסרט פילם ייגמר ואז יילכו לפתח. לקח יום 

עד שהתמונות היו מוכנות ואז לפעמים התברר שבכלל הילד זז, או שהאור פגע בכל 
התמונה. איזה כיף שככה יש לך את התמונות. 

)הסבתא מביטה בתמונות ופתאום נבהלת( אוי, מה זה? אמא לא אמרה לי שקרה 
משהו למוישי!!!

נכדה: לא סבתא, הכל בסדר...
סבתא )מבוהלת(: אל תגידי לי הכל בסדר, תראי כמה דם יש לו, ושריטה גדולה על כל 

הפנים, אני לא מבינה, איך יכול להיות שככה מוישי נפצע ואמא שלך לא סיפרה לי 
כלום?

נכדה: לא, סבתא. זה רק עריכה בפוטושופ. הם עשו איזה הצגה ומוישי כאילו היה ילד 
שנפצע בתאונה, אז לקחנו תמונה שלו ועשינו עריכה. שטויות, הכל בסדר, לא קרה 

לו כלום.
סבתא: את בטוחה? זה... נראה ממש אמיתי... בטוח?

נכדה: כן, ברור, תשאלי אפילו את אמא. אז מה את אומרת על רבקוש הקטנה? 
סבתא: מתוקה מ-שהו!!! את יודעת מה, התמונה הזו ממש מזכירה לי אותך כשהיית 
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קטנה, בואי תראי!
)ניגשת לארון ומוציאה אלבום תמונות, ומראה לנכדה(

נכדה: וואי, אני לא מאמינה! תמונה מלפני 20 שנה וככה יש לך את זה שמור וזמין! 
שווה שזה באלבום. כי אצלי כל התמונות רק בתקייה במחשב, וחצי מהתמונות נמחקו 

לי כשהמחשב הלך... וגם מה שבפלאפון, לא נראה לי שעוד 20 שנה אני אמצא 
את זה... טוב לפחות אני אדע שאם אני צריכה תמונות ילדות שלי – אצלך אפשר 

למצוא...
צלצול הודעה בפלאפון של הנכדה. 

נכדה )מסתכלת בפלאפון ומראה לסבתא(: תראי, יש לנו קבוצה של כל הנכדות. רוצה 
לראות? 

סבתא: מה יש לראות? אני רואה מולי נכדה אחת יקרה! הכי כיף לי לשבת מולך, 
להסתכל לך בעיניים ולדבר איתך. אני אוהבת ליהנות ממי שנמצא לידי...

נכדה: בכל זאת, תראי, יש כאן גם את מירי מרוסיה – מתי יוצא לך לראות אותה? הנה, 
היא שלחה בדיוק עוגה טובה שהיא הכינה ליום הולדת של יוסי, תראי אותו איזה 
חמוד עם הכתר של היום הולדת... וגם נעמי מחיפה, אהמ... מה היא מראה פה? 

איזה עציץ חדש שקנתה לבית שלה.. 
)רגע, מי מתקשר עכשיו... אוי זה הבוסית שלי.. טוב לא עכשיו, מלחיץ – מה היא 

רוצה?( 
תראי סבתא, גם שירה של דוד חיים פה בקבוצה, היא מעלה כל ערב פתגם או סיפור 

חסידי... מה עוד.. תראי איזה יופי היא ערכה ערב נשים לכבוד ראש חודש, וגם...
סבתא: אני באמת אוהבת את הנכדות שלי, אבל רגע, רגע, איך אפשר לשים לב לכל 
כך הרבה דברים בבת אחת? כשמירי התקשרה לספר על יום ההולדת של יוסי שרתי 
לו שיר, דברתי איתו איזה מתנה לקנות לו. בטלפון – אף אחד לא מתייחס יותר מכמה 

פרצופים שאתם שולחים... 
נכדה: אימוג'י, סבתא... זה סמיילי, ממש חמוד, יש כל מיני..

סבתא: נו שוין.. מישהו בכלל מתעניין באמת? את יודעת איזה פרח יש לנעמי בעציץ 
שלה – זה נראה כמו סחלב, או אולי בעצם יקינתון? את רואה, אי אפשר לראות ככה 

משנייה, ואם מדברים באמת ובסבלנות אני יכולה לדעת איזה פרח יש לה שם בעציץ, 
ולתת לה טיפים הכי טובים איך לגדל אותו...

מסיבת ראש חודש, אמרת? מישהי התקשרה לשנייה לאחל "חודש טוב", או שרק 
עושים לה לייק על העיצוב? שטויות... מסתכלים דקה ומעבירים הלאה... ואם באמת 
את רוצה לשמוע סיפור חסידי טוב – תראי כמה ספרים יש לי על המדף! רק תבחרי...
נכדה: בכל זאת, סבתא – בלי זה )מצביעה על הטלפון(, איך הייתי בכלל שומרת על 

קשר עם בנות דודות שלי בכל העולם?
סבתא:   יש בזה משהו.. כמה אני מתגעגעת לפגוש אותן.. טוב שאת לפחות מגיעה.. 

הן כולן עסוקות, אין להן זמן, ב"ה...
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את יודעת אסתי רציתי להתייעץ איתך. אני מחפשת כריות חדשות לספה, אבל הייתי 
כבר בכמה חנויות ולא מצאתי... 

נכדה: מה הבעייה? באלי-אקספרס אפשר להזמין הכל? בואי נחפש )שוב פותחת 
את הטלפון ומתחילה ללחוץ. מראה לסבתא כמה דוגמאות(. מה את אומרת, כזה גוון 

מתאים לך? איזה גודל את רוצה?
סבתא: ככה, להזמין? בלי לראות ובלי למשש? לא נראה לי... ואחר כך בכלל יגיע לנו 

איזה כרית קטנה שבכלל לא מתאימה...
נכדה:  לפעמים יש פשלות, אבל תראי איזה מבחר! כאן את יכולה למצוא המון סוגים 

ובלי לכתת רגליים ממקום למקום, בלי להתעייף! את יכולה גם לעשות השוואת 
מחירים, ולא לגלות אחר כך בצער שיכלת למצוא את אותו מוצר בחנות סמוכה בחצי 

מחיר...
)נבהלת פתאום(: אוי, מה זה? קפץ לי פה משהו... פאדיחה.. איזה פרסומת לא לעניין. 

נו, למה זה לא נסגר...
סבתא: טוב תני לי לחשוב על הכריות... תראי איך נסחפנו פה עם הפלאפון ולא 

סיפרת לי איך בעבודה? מה חדש?
-צלצול טלפון...

נכדה )מסתכלת בצג ואומרת בדאגה(: רגע, זה הילדים מהבית, אולי קרה משהו, אני 
חייבת לענות. הלו? 

)קול של ילד ברקע-מתבכיין: אמא, שרי לקחה לי את הצבעים... והיא שברה לי את 
הצבע האדום...(

נכדה:  לא נוראה חמודי, אני אגיע עוד מעט.
)קול של ילד: אבל זה הצבעים החדשים! אמא... תגידי לה...(

נכדה )נאנחת(: אני כאן אצל סבתא, תנסו להסתדר בבקשה. עוד מעט אני אבוא.
סבתא: נו באמת, ילדים גדולים – לא יכולים להסתדר? יריבו קצת ובסוף יסתדרו...

הטלפון שוב מצלצל.
נכדה )מסתכלת בצג(: את צודקת סבתא, עדיף שאני לא אענה ואז הם פשוט ילמדו 

להסתדר... אבל אם זה משהו באמת דחוף?   אם חלילה מישהו נפל וקיבל מכה?
סבתא: את לא צריכה לדאוג, הם יסתדרו!! ככה זה ילדים.

נכדה:  בכל זאת, סבתא, אני קצת דואגת. מלחיץ אותי שהם ככה. רבים. נראה לי 
שאני אזוז. אבל האמת סבתא, אין כמו לבוא אלייך! חיבוק שלך ועוגה חמה מהתנור – 

את זה אי אפשר לשלוח בשום קבוצה!!!
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נספח 2: כרטיסים 
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נספח 3: שאלות מתוך אתר 'שותפות בדרך'

1. למה לא סרטים?
היה לי קשה והתגברתי, אבל אני רוצה לפחות לדעת, למה אסור לראות סדרות 

וסרטים? יש הרבה נקיים.
ואל דאגה, האינטרנט חסום, וזה לא באמת נגיש.

2. קשה לי בלי סמארטפון
בתקופה האחרונה- שלושה חודשים האחרונים היה ברשותי סמארטפון והעיסוק 

העיקרי שהיה לי בו היה הוואצפ. השבוע חזרתי לנוקיה שלי, לא בבחירתי אלא בגלל 
החלטת ההורים. אני מבינה אותם לגמרי וחושבת שזה הכי חכם שיכול להיות. אבל 

מה אעשה שהיה לי את הנוחות הזו כבר זמן לא קצר והתרגלתי... ובאמת השתמשתי 
היה בו לדברים טובים, כמו להחמיא לחברה על עניין כלשהוא או לעשות חסד 

ולשלוח לבת את הסיכומים למבחן הקרוב וכיוצא בזה.. ובעצם בדרך זו הרגשתי הרבה 
יותר קשר לבנות שברגיל אני לא מסוגלת לדבר איתן דברים שאני מצליחה לכתוב.. 

ולכן מרגיש לי פתאום פחות נעים לשלוח לבת הודעה או לדבר איתה בבי"ס…. …. אז 
אם נמקד את השאלה, מה אני אמורה לעשות כעת? כשאני שבורה מבפנים על כל 
ה'חוסר' הזה ועל הקטע שהביטחון עצמי שלי נמוך יותר מכל פעם שאני זוכרת את 

עצמי??
אודה לכן מאוד!

3. המחשב לא חסום וזה קשה
מה לעשות שההורים שלי לא חסמו את המחשבים בבית?

פעם אחת כשהצעתי להם הם צחקו ואמרו "מה ?את?? רוצה חסום? את לא סומכת 
על עצמך?" ואני אמרתי שלא.. אבל הם לא חסמו. .צחקו.

הם בגישה שכל אחד אחראי על עצמו והם חיים בסרט שלא מגיעים בבית הזה 
לתכנים שהם לא היו רוצים שיגיעו…עד כמה שהם פתוחים. .יש גבול.

וגם אני.. כמה שאני חסידית והכל- זה קשהההה
שמעתי כ"כ הרבה פעמים שזה משהו שאי אפשר להתגבר על זה ואני רואה את זה 

במוחש.
כל פעם שאני פותחת את המחשב למייל, חב"ד אינפו ושותפות בדרך ��

אני יודעת שעכשיו מתחילה מלחמה
שלא תחשבי. .לרוב אני מנצחת

אבל הפעמים הספורות שלא. זה לא בסדר!! למה אני צריכה להיות בהתמודדות הזו?!
אני לא יודעת מה לעשות! אני חייבת פתרון..

ואגב בנות עם חסימה שלפעמים מעצבנת- תגידו תודה!!
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4. צפייה בתכנים לא טובים
אני מרגישה משיכה לצפייה בתכנים ממש לא טובים, אני יודעת שזה לא טוב אבל אני 

לא מצליחה להתגבר על עצמי.. מה עושים?!

5. החסימה מעצבנת אותי
אוףף למה צריך את כל החסימה הזוו היא תוקעת את הפון.. אני יכולה לשמור על 

עצמי גם בלי זה..יש לי כי הבית ספר מכריח ואם לא סיפור ארוך�� ומי שבאמת רוצה 
לראות יכולה גם לעקוף את החסימה למה צריך אותה?!?

6. הסוד שאף אחד לא יודע עלי
מבחוץ אני נראית ממש חסידית, אבל כשאני לבד במחשב,

אני גולשת באתרים שהם לא טובים, בלשון המעטה. אף אחד לא יודע מזה
כולל ההורים שלי שסומכים עלי שאני בסדר. אני רוצה לדבר על זה,

אבל אסור לי. כי אז כולם יגלו את זה ויכעסו. וזה יהיה נוראי. מה עושים?
 

השאלות עם התשובות
1. למה לא סרטים?

היה לי קשה והתגברתי, אבל אני רוצה לפחות לדעת, למה אסור לראות סדרות 
וסרטים? יש הרבה נקיים.

ואל דאגה, האינטרנט חסום, וזה לא באמת נגיש.

שלום לך יקרה,
אני פשוט אוהבת אנשים שמחפשים תשובות, אלה ששואלים ממקום שרוצה באמת 

להבין מה קורה פה בעולם הזה…מי נגד מי.
הנושא הזה חשוב! מאוד! בדור שלנו במיוחד. אולי אשמע בדיוק כמו הסבתות, אבל- 

פעם זה לא היה ככה ); אז תודה על השאלה, בזכותך התחדדו אצלי הדברים.
 

סרט לא משקף את המציאות
ברשותך, אשים בצד לכמה רגעים את נושא האסור. למה? כי לדעתי חשוב ביותר 

שנגיע להחלטות בחיים שלנו לא ממקום כזה שמישהו אמר לי שאסור אלא, ממקום 
בוחר. ברור לי שמה שיגיע מתוך בחירה, ויותר מזה אם יגיע גם מתוך חיפוש, חקירה 

וכו' הבחירה/ החלטה תהיה איתנה בנפשנו, ואולי, רק אולי יהיה לנו גם קצת יותר קל 
לעמוד בהחלטה כי…אני בחרתי.

את בעצם שואלת מה הבעיה לראות סדרות וסרטים, ומוסיפה שיש הרבה נקים. אז 
נתחיל בזה שאני לא יודעת מה בדיוק כוונתך לסרט נקי, כיוון שכמעט בכל סרט, אם 
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לא כולם ממש )ובסדרות אין מה לדבר( יש קטע כלשהוא שבו מתקיים קשר כזה או 
אחר בין גבר לאישה. יכול להיות שאין מגע, אבל עצם זה שהם משחקים יחד זה דבר 
פסול, ובעיקר מה שלא מוסיף לנו שום דבר ורק מזיק זה מה שנכנס לנו לתוך הנפש 

מעצם הצפייה בקטעים אלו.
החיים הפנטסטיים שבהם אנו צופות בסרט, האידיליה, השלמות, החיוכים, ה"אהבה" 

הפורחת גורמת בלבול מאוד גדול כאשר אנחנו מגיעות לזוגיות. כי מה לעשות 
שבחיים זה לא עובד כמו שאנחנו רואות בסרט, בחיים אין אפשרות להריץ קדימה כל 

פעם שקשה לי, ואי אפשר לדלג על השלבים הלא נעימים.
חשוב לי מאוד מאוד להדגיש, שזה לא אומר שבחיים האמתיים אין אהבה. יש! אהבה 

גדולה!! אבל…. היא מגיעה בעזרת עבודה קשה והתמדה לאורך זמן. ואז, היא שווה 
הרבה יותר מהאהבות החולפות והשטחיות שקיימות בסרטים.

הסרט משפיע עלינו בתת מודע
יש משהו כל כך מושך בלראות סרטים. האפשרות פשוט להישאב לתוך מציאות 

דמיונית נעימה ויפה, מרגשת ומצחיקה. חשוב מאוד לדעת, שהסיבה שזה כ"כ מפתה 
אותנו זה בגלל שזה התפקיד של הסרט, מפיקי הסרטים הם בסה"כ משווקים, הם 

משווקים לנו חיים לא אמתיים. תעשיית הסרטים היא תעשיה של כסף, מטרתם היא 
להרוויח וכמה שיותר, לכן מה שמוקרן בסרטים אלו אשליות, משהו אוטופי שכולנו 

היינו חולמים שרק יהיה לנו. בזמן שאנחנו צופות בסרט התוכן של הסרט נכנס 
פנימה- גם בלי שנרצה- יכול להיות שאני סתם רוצה להעביר שעה בכיף שלי, ואני 
לא חולמת שהתכנים נהיים חלק ממני. ברמה לא מודעת אני מפנימה את התכנים 
)שהם לרוב שליליים ביותר( ואז קורה דבר מוזר, דברים שפעם היו לי בסדר פתאום 

לא מספיקים לי. אני מתחילה לרצות דברים מסוימים, לחשוב מחשבות מסוימות, 
ולהתנהג בדרכים מסוימות בלי לשים לב בכלל עד כמה שהסרטים האלה משפיעים. 

סרט שהיה לי מאוד כיף לראות באותו רגע, גורם לי למחשבות שלא עוזבות אותי, 
ויכולות להישאר איתי שנים, ואז אני שואלת את עצמי: זה באמת היה שווה את זה??

אני מאמינה שכשמתאמצים למצוא תחליפים לצפייה בסרטים, אכן מוצאים. בטוחה 
שיש לך כישרונות שהקב"ה נתן לך, יכול להיות שאת אפילו לא מכירה את כולם. 

מזמינה אותך לחפש- קריאה, ציור, כתיבה, התנדבות, חברות, טבע, חוגים, כל אלה 
יכולים לחבר אותך עם המציאות בצורה בריאה ונכונה, לעומת הסרטים שגורמים 

ניתוק מעצמנו. כל אחת יכולה למצוא את המקום שממלא אותה ומאפשר לה 
להשתחרר בצורה חיובית, בלי תופעות לוואי שליליות.

לכל דבר שאנחנו רואות ושומעות יש השפעה עלינו, לכן חשוב כ"כ שנהיה מוקפים 
בדברים טובים, קדושים, חיוביים. התורה נותנת לנו מתכון לחיים בריאים ושלמים, 

לחיי משפחה שמחים וטובים, כל מציאותו של הסרט הוא לעשות את ההפך, לתת לך 
להרגיש שיש משהו יותר טוב בחוץ, הוא רק מחכה לך שתבואי למצוא אותו.

זהו כמובן שקר נוראי. וזה מאוד מבלבל.
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אני בעל הבית לעצמי
אחזור להתחלה. לבחירה…

ברגע שאני יודעת את הנזק שהסרטים עושים לי, שהם עובדים קשה מאוד לשכנע 
אותי שיש אי שם חיים יפים ומושלמים, בלי טרדות ובלי דאגות, שאני יכולה לאכול בלי 

סוף ואשאר תמיד רזה ומושלמת ):
אז אדע שאת השקר הזה אני בשום פנים ואופן לא רוצה!!

לא רוצה שאיזה גוי מטורף יכניס לי דברים למוח בלי שיש לי שליטה מה נכנס ומה 
לא.

רוצה להיות בעלת הבית על עצמי.
אני אחליט מה נכנס, אני לא אסחף אחרי הזרם החזק הזה, כי אני חזקה יותר!!

יש לי כח להחליט מה נכון לי ומה אני רוצה בחיים שלי.
בטוחה שתצליחי…

איתך בדרך,צביה

2. קשה לי בלי סמארטפון
בתקופה האחרונה- שלושה חודשים האחרונים היה ברשותי סמארטפון והעיסוק 

העיקרי שהיה לי בו היה הוואצפ. השבוע חזרתי לנוקיה שלי, לא בבחירתי אלא 
בגלל החלטת ההורים. אני מבינה אותם לגמרי וחושבת שזה הכי חכם שיכול להיות. 

אבל מה אעשה שהיה לי את הנוחות הזו כבר זמן לא קצר והתרגלתי... ובאמת 
השתמשתי היה בו לדברים טובים, כמו להחמיא לחברה על עניין כלשהוא או 

לעשות חסד ולשלוח לבת את הסיכומים למבחן הקרוב וכיוצא בזה.. ובעצם בדרך 
זו הרגשתי הרבה יותר קשר לבנות שברגיל אני לא מסוגלת לדבר איתן דברים שאני 

מצליחה לכתוב.. ולכן מרגיש לי פתאום פחות נעים לשלוח לבת הודעה או לדבר 
איתה בבי"ס…. …. אז אם נמקד את השאלה, מה אני אמורה לעשות כעת? כשאני 

שבורה מבפנים על כל ה'חוסר' הזה ועל הקטע שהביטחון עצמי שלי נמוך יותר מכל 
פעם שאני זוכרת את עצמי??

אודה לכן מאוד!
 

השאלה שלך כ"כ חשובה, רואים שאת בחורה שחושבת, ולא סתם נסחפת אחרי 
כולם- וזה דבר מדהים!

אני שומעת את התסכול דרך המילים והאמת, שאני ממש אבל ממש מבינה אותך. 
גם אני בלי סמארטפון, ואם נדבר באמת, רוב הזמן אני מרגישה שאני בעצם האדם 

האחרון ביקום שעדיין לא מחזיק במכשיר הכ"כ חכם הזה… שמחה שיש איתי עוד 
שותפה בדרך �� אז אנסה לחלוק איתך את  ניסיוני.

את בעצם משתפת שהקושי להיות בלי סמארטפון שלכולם יש, כולל כמה היבטים:
א- התרגלת לסמארטפון ועכשיו כ"כ קשה בלי..



ב- נשמע שאת כן מבינה את ההחלטה של ההורים ועם זאת זה קשה.
ג- השימוש שלך בסמארטפון היה לדברים טובים ולא ח"ו להפך.

ד- הצלחת להיות בקשר עם בנות בצורה שבלי המכשיר את לא מצליחה
ה- ל-סמסים פחות מגיבים מאשר לוואצאפ ולכן פחות נעים לך לשלוח סמסים..

ו-  הבטחון העצמי שלך בגלל זה לא משהו. את מסתובבת כאילו עם מצב רוח טוב 
אבל בפנים את פחות… .

 
התמודדות מציפה קשיים

נתייחס קודם למשפט שאיתו סיימת שבו כתבת שאת מסכימה שנפרסם כיוון 
שלדעתך יש עוד בנות שמתמודדות עם הנושא הזה- כתבת שרוב החברה עם 

סמארטפונים ורק ה"צדיקות" בלי.
לדעתי את בהחלט צודקת, כנראה שהרבה מאוד בנות מתמודדות עם הנושא הזה 

ומתביישות לדבר על זה כי אז הן יהיו פחות בעניינים, זה סוג של קושי שמביך להודות 
בו, זה מעורר מחשבה איך הגענו למצב שבנות מתביישות לדבר על זה.

את גם צודקת בזה שרוב החברה היא עם סמארטפונים וזה יוצר לחץ חברתי עצום!!! 
)אגב, אומר לך שזה כן תלוי איפה מסתובבים, כי נגיד בהרבה מהאזורים החרדיים זה 
ממש לא מקובל להחזיק את המכשיר הזה, אבל כנראה שבסביבה שלך ובאופן כללי 

בחב"ד לרובם יש(.
נכון את לגמרי צודקת בזה שלסמסים פחות מגיבים ובטח פחות מהר וזה באמת 

מעצבן ברמות…
ויש הרבה מאוד עניינים בוואצאפ שאת לא שותפה בהם. וזו התמודדות… )ואגב, 

בעיני שכשמרגישים בעניינים בגלל הוואצאפ זה סוג של אשליה.. אני בטוחה שאת 
בחורה מהממת ואת מסוגלת בקצב שלך לייצר חברויות משמעותיות ביותר. לא נכון 
לדעתי להישען על הוואצאפ כדרך לייצר קשרים כי משהו שם בקשר לא אמיתי אם 

לא מצליחים לנהל את הקשר בלי זה. וחבל. (

לגבי ההרגל, זה באמת לא קל. כשמתרגלים למשהו ואז פתאום יש שינוי וצריך 
להתרגל למשהו אחר זה דורש תקופת הסתגלות שהיא לפעמים ממש לא נעימה, 

ואפילו מתסכלת בטירוף. וזה בכל דבר, החל ממחנכת חדשה ועד שמפו חדש );
כל הדברים האלו ואני בטוחה שיש דברים שעוד לא כתבתי לך הם קושי אמיתי.
סיפרת על הרבה הביטים בהתמודדות להיות בלי ואת צודקת, זה פשוט נכון זה 

שלרוב הבנות אין מכשיר פשוט רק מוכיח כמה זאת באמת התמודדות, שלא תמיד קל 
לעמוד בה.

אין לי פתרון קסמים להציע לך שבין רגע יהפוך את ההתמודדות שלך לפשוטה. מה 
שכן, אני חושבת שאימוץ זווית ראיה חדשה תעזור לך להתמודד טוב יותר ואולי אפילו 
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להיות באמת גאה בעצמך.
אני חושבת שכשעושים משהו מתוך בחירה והבנה של החשיבות לעומת אילוץ 

והכרח, נהיה יותר קל להתמודד עם הקשיים. וכיוון שאת עצמך כותבת שאת מבינה 
את החשיבות של לא להחזיק סמארטפון, אם תצליחי לחזק בתוכך את מה שאת 

מרוויחה מזה שאת בלי לעומת מה שאת מפסידה, ובלי קשר להורים שלך תבחרי את 
זה באמת, תצלחי את הקושי בגדול.

מוכרחה לומר לך שנראה ממה שכתבת שאת כן מבינה את החשיבות. יכול להיות 
שאת פחות מרגישה את זה ביום יום כי כל הזמן יש לך קול בלב שאומר: אני לא באמת 

החלטתי את זה,  אומנם אני מקבלת את מה שההורים שלי אומרים, וסומכת עליהם 
שהם דואגים לי  ורוצים את טובתי ועדיין אוף, למה הסמארטפון העתיק שלי נשבר… 

לכולם יש ורק לי אין. למרות וזה קשה…
ויש לך עכשיו הזדמנות יקרה מאוד, להפוך את ההחלטה הזאת לשלך. להחליט שאת 
בוחרת בזה, למרות כל הקושי. נכון שהמצב נתון כבר, וההורים לא מוכנים בכל מקרה 
אבל את עדיין יכולה, אם את רוצה, לעשות עבודה עם עצמך ולהיות שלימה עם מה 

שאת עושה ועם מי שאת..
להפוך את ההחלטה לשלי

איך עושים את זה? איך הופכים משהו לשלי?
מבינים מה אני מרוויחה, ומה אני מפסידה, מה הערכים שעומדים מאחורי ההחלטה 

שלי. למה זה משהו שמשתלם לי.
את יודעת, אני רואה ושומעת מאנשים סביבי כל הזמן איזה דברים מדהימים וחשובים 

הם עושים עם המכשירים האהובים שלהם, ולפעמים קצת בא לי להעמיד להם 
מראה מול הפנים…. מראה כזו שאומרת שמתם לב כמה זמן הפרצוף שלכם נמצא 

בתוך המסך, אתם שמים לב גם לזמן שאתם לא עושים בו רק דברים טובים אלא עוד 
כמה דקות פה ועוד כמה דקות שם של סתם זמן שנשרף?? הרי בינינו אנחנו לא רק 
עושים עם המכשירים האלו חסדים, נכון?? בואי נהיה ממש כנים עם עצמינו רגע…
חוץ מכל התורה שאנחנו מפיצים שם בוואצאפ, יש שם גם קצת רכילות וקצת אבק 

לשון הרע, וכמה תמונות שהעלנו כדי להוציא לאחרים את העיניים… שלא נדבר על 
כל התמונות שראינו בעצמנו והוציאו לנו את העיניים…

ואז כל פעם שקשה לי עם הלחץ החברתי,  אני שואלת את עצמי- זה מה שאת 
רוצה…..?

והאמת שהתשובה כל פעם מחדש היא……………לא!!! באמת שאני לא רוצה.
אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלי לקרוא מה היא עשתה, ולאן היא הלכה, ומה היא 

ענתה לה כשהיא כתבה לה את ההוא…
את הדברים החשובים אקבל בסמס…

לא רוצה לראות כל היום תמונות שגורמות לי להרגיש לא טוב עם עצמי/ גורמות 
למחשבות על כך שאני צריכה להיות יותר…
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את מה שאת מפסידה – אנחנו כבר יודעות, אבל עכשיו חשוב מאוד שתתחילי להבין 
מה את מרוויחה?

ואת זה אני רוצה שתגלי בעצמך. קחי מחברת, תשבי עם עצמך ותתבונני בחיים שלך. 
אני בטוחה שתגלי דברים שיפתיעו אותך.

אני מזמינה גם בנות שיקראו את התשובה הזאת באתר להגיב מה הן מרוויחות 
משימוש בפלאפון פשוט.

תרשמי לעצמך גם אילו ערכים מלווים אותך בבחירה שלך לא להשתמש בסמארטפון. 
למה החלטת את זה?

כשההחלטה תהיה שלך – יהיה לך קל יותר להתמודד עם החברה, וממילא המצב 
רוח שלך יעלה. לפעמים ההצמדות לעקרונות שלנו מותנת לנו רוח גבית ויכולת 

לעמוד ולהגיד בקול רם ובשלווה שאם כל המחיר – זה בדיוק מה שאני רוצה.
לסיכום, בינינו לא סתם קוראים לאלה שבלי "צדיקות" אנשים באמת באמת מעריכים 
את מי שאין לו סמארטפון…  זה מצחיק אבל כל פעם שמישהו קולט שאני עם נוקיה 

פשוט, אומרים לי על זה משהו…וזה תמיד משהו טוב….
אז אם תשאלי אותי…..

אשרייך!!!!!!!!!!!
מאחלת לך גדילה מהקושי וצמיחה. שהחוסר הזה יעזור לך להתחבר יותר למי שאת 

באמת.
שיהיה המון בהצלחה, בחברה ובכלל

איתך בדרך, צביה
 

3. המחשב לא חסום וזה קשה
מה לעשות שההורים שלי לא חסמו את המחשבים בבית?

פעם אחת כשהצעתי להם הם צחקו ואמרו "מה ?את?? רוצה חסום? את לא סומכת 
על עצמך?" ואני אמרתי שלא.. אבל הם לא חסמו. .צחקו.

הם בגישה שכל אחד אחראי על עצמו והם חיים בסרט שלא מגיעים בבית הזה 
לתכנים שהם לא היו רוצים שיגיעו…עד כמה שהם פתוחים. .יש גבול.

וגם אני.. כמה שאני חסידית והכל- זה קשהההה
שמעתי כ"כ הרבה פעמים שזה משהו שאי אפשר להתגבר על זה ואני רואה את זה 

במוחש.
כל פעם שאני פותחת את המחשב למייל, חב"ד אינפו ושותפות בדרך ��

אני יודעת שעכשיו מתחילה מלחמה
שלא תחשבי. .לרוב אני מנצחת

אבל הפעמים הספורות שלא. זה לא בסדר!! למה אני צריכה להיות בהתמודדות הזו?!
אני לא יודעת מה לעשות! אני חייבת פתרון..

ואגב בנות עם חסימה שלפעמים מעצבנת- תגידו תודה!!
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שלום לך יקרה ואמיצה,
השאלה שלך מעוררת הזדהות רבה. את כל כך רוצה לשמור על עצמך, וכל כך קשה 

להיות במאבק מתמיד. כל הכבוד לך על המאמץ שלך פעם אחר פעם. אך בהחלט, זה 
מצב שחייב פתרון.

את יכולה לסמוך על האינטואציה שלך
האמירה: "אני סומכת על עצמי" אינה נכונה בהקשר לאינטרנט, כי שם השאלה: 

"האם אני סומכת על אחרים?", כשהכוונה לכל אלו שמעלים תכנים שונים לרשת. 
והתשובה המצערת היא שבהחלט אי אפשר לסמוך על כל אלו שמעלים תכנים 

לרשת. "לסמוך על עצמי", פירושו לשמור על גבולות נכונים עבורי, וזה בדיוק מה 
שאת מבקשת לעשות. כמו שלא תכניסי הביתה כל אחד "כי את סומכת על עצמך", 

כך גם לא ברור שאי אפשר להכניס כל תוכן אלינו הביתה, גם אם זה דרך המחשב.
יותר מזה, חכמים אומרים "אין אפוטרופוס לעריות", ובמילים אחרות: אף אחד לא יכול 

לסמוך על עצמו, אלא כולנו מחויבים לשמור על גבולות ההלכה, וכך נצליח לשמור 
על עצמינו.

אז מה עושים?
את יכולה לשתף ולבקש עזרה מההורים.

נשמע ממך שההורים שלך אנשים טובים ואכפתייים, שפשוט לא מודעים לניסיון 
שאת עומדת בפניו, ולא מעלים בדעתם עד כמה התכנים באינטרנט מסוכנים 

ונגישים. הם בוודאי לא היו רוצים להעמיד אותך בנסיון מתמיד, ולחשוף אותם לכאלו 
תכנים.

מציעה לך לשבת איתם לשיחה, ולשתף אותם בקושי שלך. תוכלי לומר להם, שבגלל 
שהם נותנים בך כל כך אמון, את מרגישה נוח לשתף אותם גם במצב ברשת וגם 

בהתמודדות שלך. תוכלי גם לחשוף אותם לחלק מהתכנים, כדי שיבינו את עוצמת 
הרעל שיש ברשת. פשוט תבקשי מהם, בתור בקשה אישית ולא רק הצעה, לשים 

חסימה. נראה לך שהם יסרבו?
ברור לי שההתמודדות הזו, היא לא רק שלך, אלא מלווה גם את שאר האחים/ אחיות. 

לכן, הצעד שלך יעשה טוב לכל המשפחה.
אם בכל זאת קשה לך לפנות להורים שלך, נסי למצוא מבוגר אחר בסביבה שאת 

סומכת עליו )אולי מורה או משפיעה(. מישהו שיבין את ההתמודדות שלך, ידע להעריך 
אותך, ולדבר באופן המתאים עם ההורים שלך.

אני בטוחה שבסופו של דבר, ההורים שלך יודו לך על הפתיחות והשיתוף.
אשמח לשמוע ממך )אם תרצי, ואם נראה לך שזה יעיל, גם אני מוכנה לפנות להורים 

שלך, בתור "רחלי, משותפות לדרך"(,

בהצלחה רבה
איתך בדרך, רחלי
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4. צפייה בתכנים לא טובים

אני מרגישה משיכה לצפייה בתכנים ממש לא טובים, אני יודעת שזה לא טוב אבל אני 
לא מצליחה להתגבר על עצמי.. מה עושים?!

שלום יקרה!
הרשי לי להצדיע לך על הכנות ולפתוח בסיפור:

חסיד אחד התאונן לפני ה'צמח צדק' על כך שיש לו ספקות באמונה.
שאל אותו הרבי: ומה אכפת לך?

ענה החסיד בהתרגשות: מה השאלה? הלא יהודי אני!
השיב הרבי: הרי זה גופא מוכיח, שבאמת ובפנימיות אתה כן מאמין.

 
השלבים..

ולענייננו, עצם השאלה שלך מלמדת שבפנימיות אינך מרגישה טוב עם צפייה 
בתכנים כאלו, ואינך שייכת לשם.

השאלה שלך רלוונטית לכולנו, לכל אחד ואחת יש תחומים בהם אנו חווים 'נפילה'. 
אצל אחת זה בחשיפה לתכנים שליליים, אצל אחרת 'נפילה' מתבטאת בהתפרצויות 

כעס, באכילת יתר וכן הלאה.

בשאלה 'מה עושים' אפשר להתייחס לכמה תחומים:
א. מה עושים כדי למנוע את הצפייה, לפני מעשה?

ב. מה עושים אחרי הצפייה?
ג. מה עושים עם המשיכה, ועם התפיסות שלי על עצמי בעקבות הנפילה?

כמה דרכים לייעל את המצב

ננסה לענות על שלושת התחומים:
א. מניעה – נסי לזהות מתי/ היכן/ בעקבות מה מגיעה הנפילה. ציינת ש'את לא 

מצליחה להתגבר' ברגעים מסוימים, אבל בוודאי יש זמנים בהם את נמנעת מצפייה.
אציע כמה אפשרויות:

האם במקום מסוים/ במגע עם מכשיר לא מסונן קשה לך להתגבר? אולי אכזבה/ 
קושי רגשי/שעמום מחלישים אותך וגורמים לך לצפות? כך או כך, ברגע שזיהית את 

הקושי נסי למנוע אותו מראש – לדאוג לסינון במכשיר אם זה תלוי בך, או להימנע 
משימוש במכשירים מסוימים. אם הצפייה נובעת משעמום או תחושת ריקנות, חשבי 

על עשייה ומחויבות קבועה שתמלא אותך בסיפוק וממילא גם תשאיר לך פחות זמן 
לצפייה.

זאת, ועוד, חשוב שתדעי ש"את יכולה להתגבר", כי "המוח שליט על הלב.. שכל אדם 
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יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבלבו.. ולהסיח דעתו לגמרי 
)תניא פרק יב(".

)אם לא הצלחת לזהות גורם מסוים, והמשיכה לצפייה היא כפייתית ומעסיקה אותך 
כל הזמן ופוגעת בתפקוד היום-יומי – יתכן שמקור הקושי קשור לנפש ולאו דווקא 

לצפייה )בדומה לאדם שכל הזמן מוטרד ממחשבות האם הדלת נעולה, וגם אחרי 
שהוא בודק זאת שוב ושוב המחשבות מפריעות לו(. במקרה כזה נדרש טיפול מקצועי 

מתאים(.

ב. אחרי הצפייה – שתפי מישהי שקרובה אלייך, ואת נותנת בה אמון ומרגישה שהיא 
תבין אותך ותסייע לך, מבלי להיות שיפוטית. עצם ההחלטה בנפש לשתף אחרי כל 

נפילה, מסייעת להפחית את הנפילות, כפי שאמר רבי יוחנן לתלמידיו: "ויהי מורא 
שמים עליכם כמורא בשר ודם". בנוסף, יש להסיק מסקנות ולפעול כדי למנוע את 

הפעם הבאה. זוהי למעשה 'חזרה בתשובה': עזיבת החטא, חרטה ווידוי וקבלה 
לעתיד.

בנוסף, חשוב לזכור שהקב"ה "חנון המרבה לסלוח". אחרי שחזרת בתשובה נכון 
להיות עם הפנים קדימה – אם הקב"ה סולח לך, בוודאי שאת יכולה לסלוח לעצמך. 

רגשות אשמה שמציפים אותנו באופן מתמשך )אחרי החרטה והסקת המסקנות(, רק 
מחלישים ומביאים אותנו לידי עצבות, וזה ניצחון גדול עוד יותר ליצר הרע.

ג. עד עכשיו דברנו איך להתייחס לפעולה עצמה, לצפייה. בנוסף, יש מקום להתייחס 
למשיכה ולהתמודדות עם הפיתויים. כאשר אנו חווים ניסיונות שוב ושוב, אנו עלולים 
ליפול לתחושת ייאוש ומחשבה שאנחנו 'לא טובות' או 'לא מוצלחות' – עובדה שיש 

לנו משיכה לדברים לא טובים. אדמו"ר הזקן נותן לנו מתנה גדולה ומלמד אותנו 
שהמשיכה היא חלק טבעי מעבודת ה' שלנו. בתניא פרק י"ב מדובר אודות מהותו 

של ה'בינוני', ובו מסביר בעל התניא כי אצל ה'בינוני' )שזו דרגה גבוהה מאוד!( קיים 
הרע בחלל השמאלי באופן קבוע, והוא שולח לאדם תאוות ופיתויים. זאת, במטרה 
שה'בינוני' יתגבר ויעמוד בניסיון. בכל פעם שאת מרגישה משיכה תדעי שהקב"ה 
נותן לך הזדמנות לעשות 'כושר' רוחני ואת יכולה לנצח, ולהיות 'בינוני' נכון לרגע 

זה. חשוב לראות כל ניסיון בפני עצמו, ולא להתייאש מאמירות כמו: "ממילא אתמול 
לא הצלחתי.." או "מה שווה ההתגברות, בטח מחר שוב אתפתה". זכרי, כי זו עבודה 

מתמדת, וגם אם יש נפילות בדרך, הרי "שבע יפול צדיק וקם".

פתחנו בסיפור, ואולי מתאים גם לסיים בסיפור: כאשר יהודי סיפר לרבי שיש לו ניסיון 
גדול, והוא מרגיש משיכה להתחתן עם בחורה לא יהודייה, אמר לו הרבי "אני מקנא 
בך". חשבי על כך שיש לך הזדמנות אדירה להתגבר, והרבי מקנא בך על הזדמנות 

מופלאה זו, שמעידה שיש לך גם כוחות גדולים.
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אז… הרשי לי לומר ש"גם אני מקנאה בך", ובטוחה שבסיעתא דשמייא תמצאי את 
הכוחות להתגבר.

מוזמנת לפנות ולשתף באתר איך הולך לך.
איתך בדרך, רחלי

 
5. החסימה מעצבנת אותי

אוףף למה צריך את כל החסימה הזוו היא תוקעת את הפון.. אני יכולה לשמור על 
עצמי גם בלי זה..יש לי כי הבית ספר מכריח ואם לא סיפור ארוך�� ומי שבאמת רוצה 

לראות יכולה גם לעקוף את החסימה למה צריך אותה?!?
 

הי יקרה,
כבוד לך שאת אומרת!

הרבה נתקעות עם ההרגשה הזאת בבטן ולא מעיזות להגיד או לחשוב או להרגיש. אז 
מתחברת לאומץ שלך ולרצון לדעת ולהבין באמת.

ולפני שמתחילה בכלל לכתוב רוצה להגיד שאני ממש ממש מתרגשת שאת יודעת 
ורוצה לשמור על עצמך.
זה ממש לא מובן מאליו!!

אז ברשותך, מחלקת את השאלה שלך ל2;
החלק הראשון של: מי צריך את החסימה הזאת, גם מבחינת השמירה העצמית וגם 

מבחינת שזה לא יעיל
החלק השני: העצבים על ההתנהלות הטכנית לאחר שיש כבר חסימה

 
אין ביטוח לאף אחת

המפגש עם השאלה: מי צריך את החסימה הזאת מזכירה לי שאלות של נהגים 
ונוסעים במכוניות: "מי צריך את החגורה הזאת?" אפשר לחשוב מה יקרה אם אדבר 

בטלפון?" "לי זה לא יקרה!"
אז אחרי התאונה המחרידה אתמול של שניה אחת לא מרוכזת האמת מתפוצצת 

בפנים וכולנו מתנערים לחשוב מחדש על בטיחות חיינו בכבישים.

לכולם זה יכול לקרות תמיד.
כתרפיסטית הנמצאת במפגשים אינטימיים עם נערות ונשים, כמנחת קבוצות 
הפוגשת נשים ובנות בנקודות מאד אמיתיות עם עצמן, כחברה בקהילת חבד 
וכשליחה, פגשתי בלי סוף מקרים של כאלה שאמרו: חשבנו שלנו זה לא יקרה.

וגילינו שהסקרנות שלנו היתה חזקה יותר. שאין אפוטרופוס לעריות. שהתמכרות זה 
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משהו שאפשר ליפול אליו גם אם מאד חזקים.
הן אומרות שאם היה אפשר להחזיר גלגל אחורה, הן היו מוחקות את כל הזבל 

שנמצא כעת מאופסן בזכרון שלהן מבלי שיש להן יכולת למחוק או להשליך.
חברה פעם אמרה לי: "טעמתי מהפרי האסור. זה היה כיף. לא נפלתי להתמכרות או 

הרגשתי שזה משפיע עלי רע ואמרתי: אפשר לחשוב על מה המהומה.
אבל. מאז. כל פעם כשאני אומרת "שמע ישראל", התמונה שראיתי עולה בלי שיכולה 

לעצור אותה, ושם בנקודת האמת של המפגש ביני לבין הקב"ה, הבושה העצמית 
קשה מנשוא."

אז בוא לא נישאר באמירה: לי זה לא יקרה.
זה יכול. זה קרה.

לגדולים וטובים מאיתנו.
זה מסוכן.

יודעת מה? אפילו אם באמת את ויש בטח עוד, באמת לא מתנסות וזה לא מושך אתכן 
בכלל, יש בלי סוף של החשפות בטעות גמורה לחומר שאת לא רוצה להיחשף אליו.

זאת אומרת שאפילו אם את לא התכוונת ועבורך זה לא מסוכן, אם בלי כוונה יקרה ו.., 
החרטה לא תעזור.

לשמור על הסביבה
בקשר ליעילות החסימה הזכרת לי שכשהייתי ילדה היה לנו מכשיר וידיאו בבית 

ומליוני קלטות של הרבי ושל הציבור הדתי.
חברה שלי ירדה עלי שכל מכשיר וידיאו הוא בפוטנציאל טלויזיה ואין כזה דבר בית עם 

וידיאו בלי טלויזיה.
אני הגנתי על הוריי בלהט שאין לנו.

ויום אחד כשהיינו לבד בבית היא ביקשה קולב ובשיא הביטחון ניגשה להראות לי איך 
קולטים את הערוצים.

היא ניסתה וניסתה ולא הצליחה.
היא השתגעה כי אמרה שכבר בכמה בתים הצליחה ואצלי לא.

אני חגגתי כמובן ניצחון,
אבל היום ממרחק של זמן ברור לי שאם היא היתה מומחית עוד קצת בטכנולוגיה 
או שהיה לה מכשירי עזר מוצלחים יותר מקולב, היא היתה מצליחה להפעיל את 

הטלויזיה.
אבל היא לא.

כל חסימה אפשר לפרוץ. כל חסימה ניתן לעקוף. אבל ככל שיש לנו יותר חסימה וככל 
שהיא בדרגת הגנה יותר גבוהה אנחנו בטוחות יותר והתכנים הפרוצים פחות נגישים 

לנו.
וצריך גם לחשוב על האחים הקטנים וחברות וכל מיני דמויות שבסביבה שלנו והם 
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יכולים באיזה רגע לגעת במכשיר שלנו וליפול.
לחלק השני של השאלה אין לי מה לענות.

גם אותי זה מרגיז ומעצבן ותוקע.
וכשאני צריכה את הנייד שלי והוא לא זמין או לא מהיר מספיק זה מוציא אותי 

מהדעת.
כאן נתלית בחלק שמעל השכל. במקום שבו אני מקבלת עול של הרבנים "ככל אשר 

יורוך". ככה.
כי הם אמרו אז צריך אפילו אם זה מוציא קרניים.

ומתפללת שיגיע היום שהחסימה תהיה חלק מהפלפון ולא בהתנגשות אליו.
שולחת לך ולי ולכל המתמודדות בנושא הזה המון כח.

המון
איתך בדרך, חני

6. הסוד שאף אחד לא יודע עלי
מבחוץ אני נראית ממש חסידית, אבל כשאני לבד במחשב,

אני גולשת באתרים שהם לא טובים, בלשון המעטה. אף אחד לא יודע מזה
כולל ההורים שלי שסומכים עלי שאני בסדר. אני רוצה לדבר על זה,

אבל אסור לי. כי אז כולם יגלו את זה ויכעסו. וזה יהיה נוראי. מה עושים?

לפני שנתחיל אני רוצה להגיד לך שאני מעריצה אותך על הכנות ועל האומץ לומר 
מה שאת חוששת מאוד לומר.

 
דבר ראשון – לכולן יש התמודדויות

חשוב מאוד שתקבלי את עצמך כפי שאת, עם כל הקושי. את נורמאלית לחלוטין.
אף אחד לא מושלם, כך נבראנו. כולנו באנו לתקן ותודי לה' שאת יודעת על מה יש 

לך לעבוד.
דבר שני – תביני מה עומד מאחורי

חשוב מאוד שתמצאי דמות שתוכלי לדבר איתה בצורה פתוחה, שתבין אותך. דמות 
שלא תשפוט אותך, שתקשיב לך ותוכלי לפתוח מולה את העומד על ליבך ואת 

הרהורייך ומחשבותייך. וכמובן שיודעת לשמור סוד.
צריך להבין מה המניע שלך להגיע למקומות האלו?

אם הגעת למקומות אלו כנראה שבתוכך ישנו מקום פגוע, או שיש לך חוסר או קושי 
פנימי לא פתור, לכן כדאי שתתייעצי עם דמות שאת סומכת עליה ]לא דמות שיפוטית, 

גם אם יש לה הבנה וידע בנושאים האלו[ , ולאחר שתלבנו את הנושא לפרטיו , היא 
תדע לעזור לך איך לפתור את הבעיה.

דבר שלישי – הכנות חשובה לניצחון
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מבחינה חסידית  אין לך מה לדאוג, את תתגברי ותייצגי גם מבפנים את חזותך החיצונית 
בעז"ה. עצם העובדה שאת חיה בקונפליקט, זה לא אומר שאת לא חסידית. לכולנו יש 

קונפליקטים כאלו ואחרים, כולם מתמודדים ברמה זו או אחרת, היצר אינו שוקט על שמריו.
לא כולם מזהים את הקונפליקט אצלם, לא כולם מודים בקיומו.

אבל את כבר ברמה שאת מודעת שאת לכך חיה בפער מסוים, וזה מפריע לך.
זה כבר הישג גדול – ידיעת המחלה חצי תרופה! עובדה שחשוב לך מצבך  ומעמדך  החסידי. 

וברגע שתפתרי את הקושי, זה יקל עליך, ויותר מזה אחרי הירידה מגיעה העליה– דווקא 
בזכות זה את תגיעי למקום שלם ועמוק  וממילא ותצליחי לבטא את הפן החסידי שלך ממקום 

אמיתי יותר ומתוך שלווה.

מאחלת לך המון הצלחה!
 איתך בדרך, מושקי
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תמרורים של זה"ב – דף לתלמידה

1. השלימי את המשפטים הבאים:
פעם הסתדרו ללא טכנולוגיה. הייתי רוצה לאמץ מפעם את___________________
כיום אנו נהנים מטכנולוגיה מתקדמת. לא הייתי מוותרת על___________________

2. רווח מול הפסד
אילו רווחים יש בשימוש בטכנולוגיה?

________________________ •
________________________ •
________________________ •

אילו מחירים אנו משלמים על השימוש בטכנולוגיה?
________________________  •
________________________  •
________________________  •

3. התמרורים שלי
השלימי / צרי את שלושת התמרורים הנבחרים שלך, לשימוש נכון בטכנולוגיה
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הרמזור שלי

יחידה
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רגע לפני..

ביחידה הראשונה עסקנו בתועלת שאפשר להפיק מהטכנולוגיה לצד הסכנות 
הכרוכות בשימוש כאשר הדגש הוא בעיקר על תוכן בעייתי, בזבוז זמן והתמכרות, 

והפתרונות המוצעים מתמקדים בעיקר סינון והגבלת זמן שימוש. 
אמנם זהו ההיבט הגלוי יותר של הסיכון, אך למעשה השימוש באינטרנט – גם 

במסגרת של סינון וזמן מוגבל, טומנת בחובה השלכות נוספות, וגורמת לטשטוש 
גבולות ואיבוד רגישות.

בשיעור זה נכיר 3 תחומים באינטרנט, בהתאם לצבעי הרמזור:
אדום – אסור. תוכן ושימוש שהוא מחוץ לתחום. בחלק זה נרחיב אודות כוח הראייה 

ועד כמה חשיפה לתכנים שליליים משפיעה וקשה להתנתק ממנה. 
כתום – תוכן ואופן שימוש גבולי, שאמנם אינו אסור, אך גם אינו מקדם ומועיל. בחלק 

זה נעסוק בשמירה על רגישות והצורך במודעות ודריכות כדי למנוע איבוד רגישות, 
ושמירה על עולם הערכים המקורי.

ירוק – שימוש חיובי ומועיל. בחלק זה התלמידים יתוודעו לכך שהאינטרנט – גם 
בחלק הטוב שבו – הוא עולם 'מבלבל' שמכיל בו זמנית תחומים שונים ועולמות 

הפוכים לגמרי. מציאות זו עלולה ליצור טשטוש בין גבולות ובין תחומים. כדי להפיק 
את מירב התועלת מהאינטרנט יש להשתמש מתוך מיקוד ומודעות.
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מטרות:

1. התלמידים יכירו במושג 'גבולות חיצוניים' לעומת 'גבולות פנימיים', ויבינו את החשיבות 
לפתח גבולות פנימיים.

2. התלמידים יגדירו 'רמזור' הכוונה לשימוש באינטרנט )כל תלמיד יפתח לעצמו רמזור אישי, 
ולפיו יגדיר את היחס שלו לתכנים שונים: אדום - תוכן שמנוגד להלכה ולעולם הערכי של 

התלמיד. כתום – תוכן ניטרלי. ירוק – תוכן חיובי ומקדם(. 

3. התלמידים יתוודעו לכך שכל חשיפה משפיעה עלינו )גם אם באופן לא מודע(, ושימוש 
באינטנרט )גם אם הוא מסונן( גורם לאיבוד רגישות וטשטוש גבולות 

4. בהמשך לחלק הניטרלי )צבע כתום ברמזור( – התלמידים יכירו בכך שגם תוכן שאינו 
אסור, לעיתים אינו מתאים עבורינו )"מה שאסור אסור ומה שמותר – מיותר"(, ויגדירו סף 

רגישות חסידי לשימוש באינטרנט )"לחסיד מתאים/לא מתאים..."(.

5. התלמידים יקבלו כלים לביקורת עצמית ולשמירה על הגבולות הן לגבי תכנים שעולים 
ברשת, והן לגבי ההתנהגות והתגובות שלהם ברשת:  דמות שהיא מודל עבורי, אדם שיהיה 

שותף בהגדרות שימוש שלי וכדומה.

פתיחה: למי יש גבולות?
דיון במליאה  //  10 דקות

כל זוג/קבוצת בנות יקבלו כרטיס עם מקרה שונה, ויתבקשו לשער עד כמה הדמות 
מסוגלת להתמודד עם שמירת גבולות בסיטואציה המתוארת בכרטיס. כל זוג/קבוצה 

תציג את המקרה שלה ואת השערתה לגבי התנהגות הדמות בסיטואציה. הבנות 
ינסו למצוא את המשותף: מה מאפיין את המקרים בהם הבנות שערו שתהיה שמירת 

גבולות ומה משותף לגבי מקרים בהם הבנות שערו שתהיה הפרת גבולות.
חלק מהכרטיסים מציגים דמויות שמחויבות לגבולות חיצוניים )פיקוח של הורים, כללי 

בית הספר וכד'(, וחלק מהכרטיסים מציגים דמויות שבנו לעצמות גבולות פנימיים. 

  שאלות לדיון: 
• האם יש מאפיין משותף לכל הבנות שלדעתכן יצליחו לשמור על הגבול?

• במילים אחרות: על מה נוכל אנו לעבוד ולהתמקד, כדי לבנות גבולות 
משמעותיים שיסייעו לנו בזמן אמת?
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המשותף: בנות שהגבול בא אצלן ממקום פנימי של החלטה בנפש, בחירה עצמאית 
והבנה שזה מה שנכון וצריך, הצליחו לעמוד בכך גם בזמן אמת. אולם, כאשר הגבול 

הוא 'חיצוני' ונובע מכוח סמכות כמו הורים/מורים, אזי בזמן אמת כאשר ההורה/
המורה לא בשטח אין סיבה אמיתי לשמור על הגבול. הדיון אמור להוביל לכך שמי 

שבונה לעצמו גבול פנימי – יש לו יותר סיכוי לשמור על גבול בחיים האמיתיים.

  מדוע חשוב לשמור על הגבולות?
)הגבולות שומרים עלינו, ומעניקים לנו בטיחות ויציבות. אדם שפורץ גבול אחד, עלול 

לפרוץ גבולות נוספים ולהידרדר תוך איבוד שליטה(.

כרטיסי מקרים, )נספח 1(

חלק ראשון: אדום – עצור!
דיון בקבוצות  //  15 דקות

דברנו על זה"ב, והצורך בזהירות בטכנולוגיה בדומה לזהירות בדרכים. בדרך – אחד 
הכלים שמסייעים לנו לשמור על גבולות הוא רמזור. בשיעור זה נבנה רמזור אישי 

שיכוון אותנו לשימוש נכון באינטרנט.
החלק הראשון הוא הצבע האדום – שימוש אסור באינטרנט המתייחס הן לגבי תוכן 

שמגיע אלינו מהאינטרנט )אתרים לא צנועים, אלימות, תוכן כפרני וכד' – כל דבר 
שנוגע להלכה(, והן לגבי אופן השימוש ותכנים שאנו מביאים לאינטרנט )קשרים 

בעייתיים, שליחת מידע אישי שעלול לפגוע בנו, שיימינג וכד'(.

  פעילות: כל תלמידה מקבלת 5 פתקים ריקים, והיא כותבת בכל פתק אתר/
תוכן/אופן שימוש באינטרנט שלדעתה הוא בגדר 'אדום' ואסור. לאחר מכן, הבנות 

מתחלקות לקבוצות של 5 בנות, כל קבוצה מתיישבת במעגל. בכל תור, כל בת 
מעבירה לבת שיושבת לימינה את הפתק שהוא הכי קריטי בעיניה. הפתקים שמגיעים 

חזרה לבת שכתבה אותם – סימן שיש הסכמה בין כל הבנות על תוכן הפתק, המורה 
תאסוף מכל קבוצה את תוכן הפתקים הנבחרים שהשלימו סיבוב.

לכאורה עלולים לטעון: הרי איני עושה כאן שום דבר אסור, אני רק מסתכלת בתוכן 
שכבר קיים? לכן, חשוב להסביר אודות כוח הראייה. העיניים הן חלונות לנפש האדם, 

ומה שאדם רואה משפיע על הנפש. קשה עד בלתי אפשרי למחוק מראה שנחרט 
בנפש, ולעיתים אדם שנחשף לתמונה או לסרטון של כמה שניות, נדרש אחר כך 

לעבור טיפול במשך ימים או חודשים כדי להשתחרר ממה שראה.
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יתירה מכך, לעיתים בת נהנית לרגע קטן, אך לא באמת רוצה להיות שקועה בתכנים 
אלו. הבעייה בראיה שהיא אינה חד פעמית, אלא התמונות נחרטות בזיכרון ואין לנו 
שליטה מתי התמונות יעלו. לעיתים, הזכרונות עלולים לתפוס אותם דווקא בזמנים 
נעלים כמו תפילה, השתטחות ב'אוהל' וכדומה, בהם חשוב לנו לשמור על קדושת 

המחשבה.

מומלץ גם לקרוא יחד או לכוון את הבנות לקרוא את המקורות.

חלק שני: כתום – שומרים על רגישות
מליאה // 15 דקות 

בחלק הראשון-אדום התייחסנו לאסור, והמדד שלנו היה גבול ההלכה )ולעיתים גם 
החוק(.

מהו הכתום? מתי יש כתום ברמזור רגיל?
רמזור כתום מגיע אחרי הירוק, והוא מסמל לנהג שעליו להיזהר כיון שעוד מעט מגיע 

האור האדום. בדרך כלל עדיף לעצור בכתום, אך לעיתים מתוקף הנסיבות אפשר 
לנסוע )למשל, אם המכונית מגיעה במהירות וקרובה לצומת( אך יש לגלות יתר זהירות 

בנסיעה באור כתום, וגם לא לקחת זאת כ'לכתחילה' כאילו אור כתום הוא אישור 
לנסיעה כמו במצב רגיל.

ומה היחס שלנו ל'כתום' בדרך הוירטואלית?
כתום מתייחס לגבול ביניים, דברים שאינם ממש אסורים, אך גם לא ממש מומלצים. 
שימושים שממש לא כדאי 'לנסוע' בהם במהירות ולהתרגל לשוטט בהם דרך קבע, 
אך יתכן שמידי פעם או בהקשרים מסוימים זה אפשרי. אפשר גם להחליט שכתום 

איננו עושים לכתחילה מתוך יוזמה, אך כאשר יוצא להיחשף לכך )בדיעבד( אנו 
מרשים לעצמינו. 

על הפסוק "קדושים תהיו" מסביר הרמב"ן כי גם כאשר אדם עושה משהו שמותר 
על פי תורה עליו לשמור על קדושה, ולא להיות "נבל ברשות התורה". כלומר, אדם 

שמקיים את מצוות התורה, אך התנהגותו אינה תואמת לרוח ההלכה. למשל, אכילת 
בשר מתוך תאווה וזלילה – אין בכך עבירה כי הבשר כשר והאדם מברך, אך אופי 

האכילה אינו יהודי. 

כאן המדד שיכול לעזור לנו זה רגישות חסידית. חסידות מלמדת: "מה שאסור – אסור, 
ומה שמותר – מיותר". כלומר, אותם דברים שאמנם אינם אסורים לפי ההלכה, אך 

גם אינם מוסיפים יראת שמים בלשון המעטה, בדרך כלל פוגעים בעדינות החושים. 
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למשל:
• ככל שמסתכלים בפרסומות, בקטלוגים ובתוכן של אופנה, מאבדים את הרגישות 

לצניעות, כי מטרתם של כל אלו הוא להדגיש ולהבליט, ואילו צניעות מהותה להיפך 
לגמרי. תוכן ותמונות רחוב יוצרות מודל שגוי, ובתת מודע אנו משווים את עצמינו 
למודלים שאנו רואים. כך, עלולים לאבד את גאווה היחידה, ואף אם נמשיך לנהוג 
בצניעות כמו לפני כן, נרגיש פחות נוח ופחות 'מעודכנות' ביחס למודלים שנחרטו 

בנו. 
• ככל שנחשפים לסרטונים שבהם עובדים על אנשים, וצוחקים מ'פאשלות' של 

אנשים, מאבדים את הרגישות לכבוד הזולת ולכאב של האחר.
• ככל ששקועים יותר בתוכן של הנאה גשמית, מאבדים את החשק בהנאות רוחניות.

בנוסף, ככל שמתרגלים, עלולים גם לאבד את הרגישות ולשנות את ההתייחסות 
שלנו, ולמשל – מה שהיה אדום, אם התרגלנו אליו אנו עלולים להתייחס אליו ככתום, 

וגם מה שהתרגלנו להגדיר כ'כתום' נוח לנו להפוך אותו לירוק ומותר.

  מה יכול לעזור לנו כדי שלא נתבלבל ולא נתרגל לנסוע בכתום?
המורה תציג כרטיסים שונים. כל בת/קבוצה תבחר כרטיס ותציע כלי שיעזור לשמור 

על הרגישות ועל הגבולות הנכונים )אפשר כמובן להציע כלים נוספים(.

תמונות, )נספח 2(

1. תמונה של בת מדברת בטלפון. להתייעץ עם אנשים: עם מי אפשר להתייעץ? 
)אמא, חברה בוגרת, מדריכה, משפיעה, מורה, רבנית(. מדוע להתייעץ? כדי לבנות 
עולם ערכים נכון, וכדי להתייעץ לפני שאנחנו 'מזיזים' משהו בעולם הערכים שלנו.

2. תמונה משקפיים גדולים. להסתכל במשקפיים של דמות שהיא מודל עבורי. 
להחליט על דמות שהיא מודל עבורי ולשאול את עצמי: מה X הייתה אומרת על 

שימוש כזה באינטרנט? או: איך הייתי נוהגת לו X הייתה לידי? האם הייתי מרגישה 
נוח בשימוש כזה או שהייתי מעדיפה להימנע ממנו?

3. תמונה של בת, עם ענן מחשבה. בענן מצויר אותה כאמא לילדים. לחשוב 
מה הייתי רוצה לילדיי. 

4. תמונה של מחשב עם חץ העבר ללוח פרסמות רחוב. לשאול את עצמי האם 
הייתי עושה זאת בעולם האמיתי.

נקודות להרחבה בנושא: מצד אחד, האינטרנט הוא עולם וירטואלי, שיש בו הרבה 
אשליה )חוויות מדומיינות של הצלחה ופופולריות, קשרי חברות מסועפים שלא 
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בהכרח יוכיחו את עצמם במציאות אמיתית(. כשאנו מול המסך, אנו נמצאים לכאורה 
לבד, אף אחד לא רואה אותנו ויש תחושה קלה על ההדק, כאילו אפשר לעשות 

מה שרוצים. אך מצד שני הפעולות שאנו עושים הן אמיתיות ונדרש מאיתנו לקחת 
אחריות מלאה על מה שאנו עושים ברשת. לכן, חשוב לשמור על עולם הערכים שלי 

ולהתנהג ברשת כפי שהייתי מתנהגת גם במציאות.

דוגמאות: 
1. האם מתאים לקרוא עיתון לא דתי / לצפות בטלוויזיה? גם מי שחושב שלא, עלול 

למצוא את עצמו מעיין באתר חדשות לא דתי..
2. האם מתאים לפרסם מכתב אישי שכתבו לך? גם מי שחושב שלא, עלול בהינף 

מקלדת להעביר פוסט/הודעה אישית שקיבל ואולי אפילו לתפוצה רחבה...
3.האם מתאים לשלוח תמונה אישית לפרסומת רחוב? גם מי שחושב שלנו, לעיתים 
מפרסם תמונה אישית בסטטוס או בפייסבוק, מבלי להבין את המשמעות של פעולה 
זו, ואת העובדה שכעת התמונה יצאה מרשותו והיא עלולה להגיע לתפוצה רחבה...

4. האם כשאנו פונים למישהו בשאלה/בקשה אנו דורשים תשובה מיידית? גם מי 
שחושב שלא ונוהג להמתין, עלול לשלוח הודעת SMS ואחרי דקה הודעה נוספת עם 

סימן שאלה...
5. האם מתאים להשתמש בכינויים וקללות )אפילו בצחוק...(? גם מי שחושב שלא 

עלול להשתמש בכינויים כאלו בהודעה...
6. האם מתאים להיכנס לבית של חברה בלי רשות )כי הוא פתוח/יש לי מפתח(? גם 

מי שחושב שלא, עלול לפרוץ למייל/חשבון וירטואלי של הזולת... )כי יש לו סיסמא/
מסוגל לפרוץ(

התלמידות ישלימו את הכללים לשמירה על רגישות, בהתאם לתמונות. לסיכום, כל 
בת תנסח שאלה שהייתה מפנה להתייעצות או שאלה שהיתה שואלת את עצמה 

לגבי התחום ה'כתום' )למשל: שאלה לאחות גדולה – האם מתאים לראות סרטונים 
מצוירים לא יהודיים?; או שאלה אישית: אם המורה הייתה רואה אותי כעת, האם 

הייתי שולחת הודעה כזו? או: האם הייתי רוצה שהילדים שלי ישחקו במשחק כזה?(.

חשוב! אין צורך להגיע לתשובה, כי המטרה היא לעורר את היכולת להתבונן 
ולשאול שאלות. בכל מקרה, בשונה מתחום אדום שאלו גבולות הלכה אחידים, כאן 

בתחום הכתום התשובה משתנה בהתאם לבת ולהשקפת עולמה.
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חלק שלישי: גם בירוק נוסעים בזהירות
קבוצות ומליאה, 20 דקות

  שאלה לדיון: האם כאשר הרמזור ירוק אפשר לנסוע איך שרוצים?

תשובה: כמובן שלא! יש הגבלת מהירות, יש לנסוע בנתיב ימני, לעקוף רק לפי 
הכללים, בכל מקרה יש להתבונן אם אין מפגע בטיחות/אדם שרוצה לחצות וכד'.

כלומר, גם כאשר מותר לנסוע, יש לשמור על ערנות ודריכות. ובעולם האינטרנט: גם 
כאשר משתמשים בתוכן חיובי, מועיל ואף בקדושה, יש לשמור על ערנות. מדוע?

תמונות, )נספח 3(

  הבנות יתבקשו להביט בתמונות הבאות ולציין מה משותף לכל 
התמונות: 

1. ילד יושב בבית הכנסת ומתפלל, וביד השנייה מקפיץ כדור.
2. ילדה בטיול בית ספר עם חברות, ומובילה עגלה עם תינוק.

3. ילדה יושבת עם ספרי לימוד/מכינה שיעורי בית, ובמקביל שקועה במשחק )גמבוי/
וכד'(

4. ילדה מכינה עוגה, כל המוצרים פזורים על השולחן, המיקסר עובד, והיא עומדת 
בתווך ומציירת ציור עם מכחול ביד.

5. ילד רץ לאוטובוס עם פיג'מה.

תשובה: טשטוש בין עולמות / בין תחומים
)יתכן שהבנות יציינו שבכל התמונות יש פרט מוזר ולא מתאים, אך כדאי לדייק ולציין 
שיש עירוב בין שני תחומים(. נבקש מהבנות להגדיר את שני העולמות שהתערבבו:

1. ילד יושב בבית הכנסת ומתפלל, וביד השנייה מקפיץ כדור – רוחניות וגשמיות.
2. ילדה בטיול בית ספר עם חברות, ומובילה עגלה עם תינוק – חברות ומשפחה.

3. ילדה יושבת עם ספרי לימוד/מכינה שיעורי בית, ובמקביל שקועה במשחק.
4. ילדה מכינה עוגה, כל המוצרים פזורים על השולחן, המיקסר עובד, והיא עומדת 

בתווך ומציירת ציור עם מכחול ביד – אחריות והנאה.
5. ילד רץ לאוטובוס עם פיג'מה – רשות היחיד ורשות הרבים.

במציאות הסיטואציות הללו כמעט לא מתרחשות, מדוע? כיון שבעולם האמיתי לכל 
תחום יש מקום/מאפיינים/סביבה שממקדת אותנו לעסוק בתחום המתאים.

אולם, האינטרנט הוא מקום מבלבל, ובו כל העולמות חוברים יחד. כך נוצר טשטוש בין 
העולמות.
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  נבקש מהתלמידות למצוא לכל תמונה/סוג בלבול מקבילה בעולם 
האינטרנט:

1. רוחניות וגשמיות – נכנסים לאתר כדי ללמוד/פותחים סמרטפון כדי להתפלל 
)בדרך( ותוך כדי מוצפים בהודעות/משחקים/סרטונים.

2. חברות ומשפחה – גם כשנמצאים בבית/באירוע עם המשפחה, מוצפים 
בהודעות והתכתבויות עם החברות )הרבה יותר משמעותי כשיש וואטסאפ ופעילות 

ברשת חברתית(. וגם להיפך – כאשר נמצאים באירוע חברתי )טיול/מסיבה וכד'(, 
לעיתים שקועים בתקשורת לא הכרחית עם המשפחה.

3. לימודים ופנאי/כיף – מתיישבים כדי ללמוד ואפילו שואלים ב'קבוצה' על החומר 
למבחן, אך תוך כדי מוסחים מהודעות אחרות. יושבים על המחשב לחפש חומר לימוד 

וללמוד, אך נסחפים לפעילות אחרת ברשת.

4. אחריות והנאה – כאשר מתיישבים על המחשב לצורך מטלה )אם זה מטלה 
לימודית או זה מילוי טופס וכד'(, לעיתים קרובות מוסחים על ידי סרטונים, משחקים 

וכד'.

5. רשות היחיד ורשות הרבים – התרגלנו לנורמת שיתוף גבוהה, ולעיתים קרובות 
שולחים תמונות ומידע אישי מבלי מחשבה. כך אנו פותחים את רשות היחיד לתפוצה 

רחבה שאין לנו שליטה עליה. בנוסף, גם כאשר אנו ברשות היחיד )עם המשפחה 
למשל(, הסמרטפון יוצר הסחות דעת, ולעיתים מכניס אותנו לעיסוקים של רשות 

הרבים, ופוגע במרקם ובקשר המיוחד של רשות היחיד.

  מה עושים כדי להפיק תועלת בשימוש ברשת, מבלי להתבלבל?
1. עצם המודעות עוזרת לנו.

 X 2. חשוב להיות ממוקדים ולהגדיר את השימוש: אני מתכננת עכשיו להיות באתר
כדי לעשות X למשך X זמן.

3. להיות כל הזמן בתנועה של ביקורת עצמית ושאלות: האם אני מרוצה מהזמן/אופן 
השימוש שלי.
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סיכום: הרמזור האישי שלי
אישי  //  5 דקות

כל בת תנסה להגדיר את הגבולות הפנימיים שלה, ולנסח 'רמזור' אישי. אדום – מחוץ 
לתחום; כתום – ניטרלי ; ירוק – מומלץ, חיובי. מתוך התבססות על השיח שנעשה, 

ובשילוב המקום האישי של כל בת.

הערה חשובה למורה: ההכרעות ושיקול הדעת במשימה זו תלוי במשתנים שונים: 
עולם הערכים של הבת, המשפחה והתרבות ממנה היא מגיעה. המטרה אינה 

להכתיב לבת מה מתאים ומה לא, אלא להביא אותה לחשיבה וביקורת אישית, מה 
לדעתה מתאים לה, ומה לא. גם אם המורה חולקת על דעה שתלמידה מעלה, כל 

עוד אין זה בניגוד להלכה, חשוב לתת מקום ולהדגיש את השוני בין הבנות. כך נרוויח 
תלמידה עם עולם פנימי של גבולות.

המורה יכול לרשום על הלוח את הרשימה הבאה )פרטים המתאימים לאופי הכיתה 
לפי שק"ד המורה( ולשבץ כל פריט ברשימה בחלק המתאים ברמזור:

• אינסטגרם
• אתרים של תוכן יהודי/חסידי

• אתרי קניות
• זום

• חדשות חבד: col, , שטורעם
• יוטיוב

• משחקים 
• סרטונים מצחיקים

• סרטים מועתקים )ללא רשות היוצרים(
• סרטים לא יהודיים, שאין בהם איסורי הלכה

• פייסבוק
• פרסום תמונה שלי בסטטוס

• 'שותפות בדרך'
• שיתוף תמונות בקבוצות

הבנות מוזמנות לשתף ברמזור שלהן.
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נספח 1: כרטיסים לפעילות פתיחה

1. מירי לומדת בבית ספר יסודי בכתה ו'. אצלם בבית הספר הבנות נדרשות להגיע 
בגרביים בצבע לבן או שחור בלבד. המחנכת של מירי מאוד מקפידה על הכללים, 

ואף שולחת הביתה בת שחורגת המכללים. מירי דווקא מאוד אוהבת ללבוש גרביים 
צבעוניות, ובמגירה שלה יש מגוון של גרביים כאלו. למרות זאת, מירי מגיעה לבית 

הספר רק עם גרביים בצבע לבן כי היא חוששת מהמורה ולכן מקפידה על הכללים. 
היום המחנכת הודיעה לבנות שביומיים הקרובים היא תעדר מבית הספר ומורה 

אחרת תחליף את מקומה.
האם לדעתך מירי תשמור על הכללים גם בימים אלו או שהיא תגיע בגרביים 

צבעוניות?

2. נעמי לומדת בכתה ח'. אצלם בבית הספר הבנות נדרשות להגיע בגרביים ארוכים 
עד הברך. גם בביתה של נעמי מקפידים על כך. כשחגגה בת מצווה, אמא של נעמי 

הסבירה לה את החשיבות לגרוב גרביים ארוכים ונעמי קיבלה החלטה טובה להקפיד 
על גרביים ארוכים. אמנם יש לה במגירה עוד קצת זוגות של גרביים קצרות אותם 

נהגה ללבוש לפני היותה בת מצווה. 
היום הודיעו שבימים הקרובים צפויה התחממות, והחום יהיה כבד.

האם לדעתך מירי תמשיך ללכת עם גרביים ארוכים גם בימים אלו, או שהיא תלך עם 
גרביים קצרות בגלל החום?

3. אמא של שירה לא סובלת לעיסת מסטיקים. היא לא מרשה להכניס הביתה 
מסטיקים ובכל פעם שהיא נתקלת במישהו שלועס מסטיק היא מדברת נחרצות נגד 
הענין. שירה דווקא אוהבת לאכול מסטיקים, אך היא מקבלת את הדרישות של אימה, 

ולא קונה מסטיקים.
בטיול, חברה הציעה לשירה לאכול מסטיק.

האם לדעתך שירה תיקח את המסטיק, או תסרב?

4. אמא של גילה לא סובלת לעיסת מסטיקים ולא מרשה להכניס מסטיקים הביתה. 
בכל פעם שהיא נתקלת במישהו שלועס מסטיק היא מסבירה מדוע זה לא מכובד 

וכו'. גילה חשבה על העניין, הגיעה למסקנה שאכן לעיסת מסטיק לא מכבדת אותה, 
והחליטה להימנע מכך.

בטיול חברה הציעה לגילה לאכול מסטיק.
האם לדעתך גילה תיקח את המסטיק או תסרב?
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5. לאסתי יש שער ארוך, והיא אוהבת ללכת בשיער פזור ולעשות תסרוקות שונות. 
לפני כחדשיים סבתא של אסתי נפטרה והיא החליטה להקפיד על שיער אסוף לעילוי 

נשמתה של סבתא. מאז היא אכן מקפידה לאסוף את השיער. 
היום אחר הצהריים תכננו כמה חברות של אסתי להיפגש יחד. 

כמה מהן אמרו שיבואו עם שיער פזור. האם לדעתך אסתי תגיע עם שיער פזור או 
אסוף? 

6. לריקי יש שער ארוך, והיא אוהבת ללכת בשיער פזור ולעשות תסרוקות שונות. 
אמא של ריקי לא אוהבת שהיא הולכת עם שיער פזור. ריקי בדרך כלל מקשיבה 

ומקפידה לאסוף את השיער.
היום אחר הצהריים תכננו כמה חברות של אסתי להיפגש יחד. 

כמה מהן אמרו שיבואו עם שיער פזור. האם לדעתך ריקי תגיע עם שיער פזור או 
אסוף? 
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הרמזור שלי – דף לתלמידה

 

ם:
אצלי מחוץ לתחו

ון:
נכ

הדרך שלי לשימוש 

ם:
ה

לי
 ע

תר
לוו

תרים / שימושים שהייתי רוצה 
א

מה הבעיה? בסך 
הכל ראיתי..

גם בירוק צריך
לשים לב... לְמה?

מה יעזור לך לשמור 
על גבולות נכונים 
מבלי לאבד את 
הרגישות לכתום?
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ההגה בידיים שלי

יחידה

41יחידה 3 | ניהול זמן באינטרנט
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מטרות:

1. התלמידים יבינו כי התמודדות והניסיונות שעומדים בפנינו בשימוש באינטרנט )כמו כל 
שאר הניסיונות בחיינו( מטרתם להביא אותם להתגברות ולניצחון, וכאשר אנו עומדים בניסיון 

נגרמת נחת רוח גדולה בכל העולמות.

2. התלמידים יבינו כי גם כאשר יהודי נכשל חלילה, אין מקום לייאוש, אלא עליו להיות עם 
הפנים קדימה כדי לנצח בקרב הבא. 

3. התלמידים יזהו כי העצבות שמגיעה בעקבות נפילה מקורה מהיצר הרע, ששואף להפיל 
את האדם על ידי עצבות וייאוש שירחיקו אותו מעבודת ה' לגמרי.

4. התלמידים יכירו כי אין דבר אבוד ותמיד אפשר לתקן, ויקבלו כלים להתמודדות אחרי נפילה 
)למי לפנות לעזרה, חשיבות השיתוף, זיהוי הגורמים לנפילה ומענה להם(.

5. התלמידים יתוודעו למאפיינים באינטרנט שמקשים על שמירה על גבולות )זמינות, 
נגישות, שימוש נסתר וכדומה(, ובהתאם לכך ייצרו 'כרטיסי הטענה' שיציגו כלים שנותנים 

כוח לעמוד בניסיונות.
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פתיחה: נפילה
משימה אישית  //  5 דקות

המורה תראה לבנות איור של ילדה נופלת לבור.

איור, )נספח 1(

המורה תסביר בקצרה: בשיעורים האחרונים עסקנו בנושא האינטרנט ובהתמודדות 
עם הטכנולוגיה. לעיתים, יש נפילות... כל בת מתבקשת לכתוב לעצמה מה 

המחשבות, הרגשות וההתנהגות של הבת בעקבות הנפילה.
מחשבות  - מתייחסות למה שעובר לילדה בראש, מה היא אומרת לעצמה.

רגשות - אילו תחושות ממלאות אותה: שמחה, עצב, כעס, כאב, חרטה, אשמה, 
אכזבה  וכד'.

התנהגות - מה היא כעת עושה בעקבות הנפילה: הולכת לישון, מתנהגת כרגיל כאילו 
כלום לא קרה וכדומה.

חלק ראשון: למה זה קורה? או: מי שווה יותר? 
פעילות במליאה ודיון  //  15 דקות

המורה בוחרת שתי בנות. כדאי לבחור בנות דרמטיות שיקראו את המקרים באופן 
מרתק ומוחשי, ויחד עם זאת, חשוב גם בנות שיש להן בטחון ומקום חברתי טוב שלא 

ייפגעו כאשר המקרה שהן מייצגות לא מקבל את מירב הנקודות.
 

כרטיסי מקרים, )נספח 2(

בכל פעם הבת הראשונה קוראת מקרה מהדף שלה, והבת השנייה קוראת את 
המקרה המקביל מהדף שלה. בנות הכיתה צריכות לתת לכל אחת מהבנות ניקוד 

1-10 על ההתנהלות שלה ועל יכולת ההתמודדות שלה. 

לדוגמה:
• זכיתי היום בתחרות. איזה כיף לי! אני שמחה ומאושרת. כל כך הרבה בנות השתתפו 

בתחרות וקיוו לזכות, והנה – דווקא אני זו שזכיתי.

• כל כך קיויתי לזכות בתחרות אבל בסופו של דבר לא זכיתי. אני משתדלת למרות זאת 
להיות שמחה ומאושרת. יש לי כל כך הרבה דברים אחרים לשמוח מהם.
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הפעילות בנויה כך שדף אחד מתייחס למקרים של הצלחה שבאה בקלות, ואילו 
המקרים בדף השני מתייחסים למקרים בהם נדרש מאמץ והשקעה כדי להגיע 

להצלחה. המורה תרשום על הלוח את שמות שתי הבנות ואת הנקודות שהכיתה 
נותנת להן. סביר להניח שהבנות יתנו ציון גבוה יותר לבת שהתמודדה ולא הלך לה 

בקלות )אם דווקא הבת הראשונה, זו ש'מצליחה בקלות' מקבלת את מירב הנקודות, 
יש לערוך דיון מקדים: לפי מה אנו נותנים את הניקוד? האם אנו מתייחסים לתוצאה 

הסופית, או למאמץ וההשקעה שבדרך? רק אחרי שהבנות מבינות את החשיבות של 
ההתמודדות והמאמץ אפשר להמשיך בשיעור.

בסיום הפעילות המורה תסכם את הנקודות ותערוך דיון: 

  מדוע הבת השנייה זכתה בהרבה נקודות לעומת חברתה?

המטרה להוביל למסקנה שיש חשיבות מיוחדת בהתמודדות ובמאמץ, והצלחה 
שמגיעה מתוך קושי יש לה משמעות מיוחדת.

בעקבות זאת נעלה את השאלה:

   מדוע יש כל כך הרבה התמודדויות הכרוכות בשימוש בטכנולוגיה? האם 
פשוט אנו חיים בעולם בלי גבולות ובלי שליטה? מדוע הקב"ה מביא אותנו 

שוב ושוב לאתגרים לא פשוטים?

והתשובה: הקב"ה הוא זה שיצר את המציאות בעולם, כמו גם את היצר שמושך 
אותנו לתאוות העולם וגורם לנו להתעניין, לבזבז זמן, ולהימשך לכל מיני דברים. 

הסיבה שהקב"ה יצר מציאות כזו, היא כיון שזו מטרת הבריאה: להביא אותנו 
להתגברות. 

בדיוק כמו משחק שיש בו מוקשים וכל החכמה היא להתגבר על המוקשים ולהגיע 
ליעד, ואילו היו עושים את אותו משחק בדיוק בלי כל אפשרות להיפסל ובלי הפרעות, 

לא היה ענין במשחק. המטרה היא לשחק ולהתקדם תוך התגברות על הקושי, וגם 
אם נפסלים-נופלים, להתגבר ולהמשיך במשחק. כך גם בחיים - הקב"ה שולח לנו 
התמודדויות ונסיונות כדי להביא אותנו להתגברות. גם אם חלילה נכשלנו, הקב"ה 

רוצה ש'נמשיך במשחק', נתרומם ונתחזק כדי להצליח באתגר הבא. 

בפרק ט' בתניא, בו מוסבר אודות המלחמה בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית, 
מסביר אדמו"ר הזקן כי הנפש האלוקית מטרתה לשלוט על כל אברי הגוף, ואילו 
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הנפש הבהמית, "רצונה להפך ממש – שיתגבר עליה וינצחנה כמשל הזונה בזוהר 
הקדוש". כלומר, הנפש הבהמית מנסה להפיל את האדם, במטרה שהוא לא יפול!!! 

אלא יתגבר. 
והמשל על כך: המלך שלח אישה שתפתה ותחטיא את בנו, במטרה לבדוק עד כמה 
הוא חזק. אותה אישה עושה את השליחות של המלך נתן לה ומנסה להחטיא את בן 
המלך, אך מטרתה הפנימית ותקוותה היא שבן המלך לא יתפתה, אלא יתגבר ויעמוד 

בניסיון! כיון שהיא יודעת שזה מה שהמלך באמת רוצה.

כך גם, כאשר עולה לנו תמונה לא מתאימה; כשיש פיתוי כלשהו במסך; כשמתקבל 
קישור מזמין אך לא ראוי: עלינו לזכור שכל אלו נשלחו אלינו על ידי הקב"ה, במטרה 

שנתגבר עליהם. ואם כן, ברור שיש לנו את הכוחות להתגבר, והתגברות זו תפעל 
ותשפיע לא רק על עצמינו, אלא על כל העולמות!

חלק שני: זהירות! בור של עצבות לפנייך
דיון במליאה  //  10 דקות

על המסך יעלו בועות של מחשבות אופייניות לאחר נפילה:
• אוף! עוד פעם זה קרה לי... אין לי סיכוי יותר

• אני מרגישה  רע עם עצמי. לא מסוגלת להתפלל... מה שווה התפילה אחרי מה 
שעשיתי...

• ממילא כבר התחלתי עם 'זה'.. אז כבר לא משנה מה יקרה עכשיו. לפחות קצת 
אוכל להנות...

• איזו צבועה אני.. עדיף שלא אלך ל'מבצעים'.. אם היו יודעים מי אני באמת

    שאלה לדיון: אילו רגשות משקפים ההיגדים? מאיזה צד בנפש שלנו 
הם מגיעים )יצר טוב או יצר רע(?

תשובה: במבט ראשון נראה שרגשות אלו של ייסורי מצפון ורגשות אשמה על 
התנהגות שלילית הם חיוביים ומגיעים מהיצר הרע, כחרטה על העבר. אולם, חסידות 
מלמדת אותנו שעצבות היא רגש שלילי שמפיל אותנו, וזו חלק מהתחבולה של היצר 

הרע, להפיל אותנו בעצבות וכך להביא את האדם לידי ייאוש וניתוק. למעשה, יצר 
הרע אינו חותר להגיע לכישלון, אלא לעצבות שמגיע בעקבות הנפילה. לכן, חשוב 

לזכור את המטרה )שלנו ושל היצר הרע( ולדעת לקום אחרי הנפילה – כדי שיהיה לנו 
כוח לנצח בניסיון הבא!
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  משימה: נסו לנסח מחשבות המתאימות לרגשות חיוביים, שיכולים 
ללוות אותנו גם אחרי נפילה.

לדוגמה: 
• תקווה – אמנם נפלתי, אבל הקב"ה נותן לי הזדמנות לתקן; שבע יפול צדיק וקם; 

כל עוד הנר דולק אפשר לתקן.
• אמון – הקב"ה שם אותי במקום הזה, אם כך, בטוח יש לי את הכוח לצאת ממנו.
• אהבה – גם כאשר אני במקום נמוך, הקב"ה אוהב אותי, מחכה לי, ונותן לי דרך 

תשובה.
• סליחה – עשיתי טעות, אך אתקן והקב"ה יסלח לי. גם לי מותר לסלוח לעצמי 

בתנאי שאני מתקנת.

חלק שלישי: מה עושים עכשיו?

סיפר אחד מזקני החסידים:
פעם, בתקופה בה ברחתי מסוכיני הממשלה הרוסית, הייתי בביתה של משפחה 

אחת ברוסיה, וקרה אז אסון מחריד. בעלת הבית, שישנה יחד עם תינוקה, קמה 
באמצע הלילה ולחרדתה נוכחה לדעת שלתינוק אין רוח חיים. התברר שהיא 

חנקה אותו ללא כוונה בשנתה.
שמעתי כיצד בעלת הבית הולכת אנה ואנה בבית, כשהיא ממלמלת לעצמה ללא 

הרף: מה עשיתי? מה עשיתי?
כך נמשך הדבר משך כמה שעות, ולאחר מכן התחילה למלמל שוב ושוב: מה 

עושים עכשיו? מה עושים עכשיו?
באותו לילה קשה הומחוש לי שני השלבים בתשובה: חרטה על העבר – "מה 

עשיתי", וקבלה טובה להבא, "מה עושים עכשיו?". 
)אוצר פתגמי חב"ד חלק א', עמ' 89(

  הבנות יכינו כרטיסי הטענה

כל קבוצה תתבקש להכין כרטיס-הטענה ובו הצעה כיצד לפעול אחרי נפילה. על 
הקבוצה לחשוב על רעיון כיצד להתמודד ולפעול אחרי נפילה,  למצוא שם קצר 

ושיווקי שמתבטא את הרעיון שלה, ולהוסיף איור/עיצוב מתאים לכרטיס שלה.
אם הבנות נהנות ליצור והזמן מאפשר - כדאי שכל קבוצה תכין מהכרטיס שלה הרבה 
עותקים כדי לחלק לבנות הכיתה, אך אפשר גם להסתפק בכרטיס אחד גדול לקבוצה.

לאחר מכן, כל קבוצה תציג את הכרטיס שלה ותסביר את החשיבה שמאחורי 
הכרטיס.

בסיום פעילות זו, כל בת תוכל לבחור כרטיס אחד או שניים )אפשר בחירות חשאיות 
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ואפשר בפומבי(. הקבוצה שהכרטיס שלה נבחר הכי הרבה – הקבוצה המנצחת!
המורה יכולה לתת לקבוצות רעיונות והצעות לכרטיסי הטענה:

• שיתוף: לשתף דמות שסומכים עליה אחרי הנפילה. 

• הגנה: לזהות מוקדי הנפילה ולנטרל אותם. אם זה מחשב שאין בו סינון – להתקין 
סינון מתאים, או להחליט שמשתמשים במחשב זה רק בנוכחות אנשים נוספים. 

אם זה בעקבות תסכולים )כמו כישלון לימודי( וכד' – למצוא חלופה להתמודדות עם 
אכזבות ותסכולים.

• התקשרות: כתיבה לרבי על החלטה טובה שלנו בנושא/תמונה של הרבי שתעמוד 
מול עינינו או על מסך המחשב. בדומה ליוסף שעמד לחטוא עם אשת פוטיפר, ודמות 

דיוקנו של אביו נראתה אליו ונתנה לו את הכוח להתגבר.

• פעילות חילופית: 'נפילה' בדרך כלל מבטאת צורך שקיים בנפש. חשוב למצוא 
פעילות אחרת שתתן ביטוי לצורך ולאנרגיה שקיימת בנו, כמו פעילות ספורטיבית 

שאהובה עלינו. אפשר גם בכיוון של פעילות חסד ונתינה, שמעניקה תחושת 
משמעות וסיפוק. 

נספח 3, )מאמרים קצרים/בלוגים בנושא התמודדות עם נפילות(

מאמרים אלו יכולים להוות חומר העשרה למורה, או חומר השראה לקבוצות, לפי 
שיקול דעת המורה.

סיכום: גלגל חוזר
משימה אישית  //  5 דקות 

המורה תקרין או תפנה את הבנות שוב לאיור שהופיע בתחילת השיעור. כל בת 
תתבקש לכתוב לעצמה מחשבות, רגשות והתנהגות מומלצת אחרי נפילה, בהתאם 

לתובנות שעלו במהלך השיעור.
מעניין להשוות בין התוצרים של הבנות מתחילת השיעור לתוצרים שעלו בסוף 

השיעור ולראות אילו תובנות משמעותיות התחדדו.
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נספח 1: תמונה לפעילות פתיחה

 

נספח 2: מקרים לפעילות פתיחה

 

1. זכיתי היום בתחרות. איזה כיף לי! אני שמחה ומאושרת. כל כך הרבה בנות 
השתתפו בתחרות וקיוו לזכות, והנה – דווקא אני זו שזכיתי.

2. אני אוהבת להתעמל בחדר כושר. בכל אימון אני לוקחת משקולת של 1 ק"ג. אני 
מרימה אותה ממש בקלות. לא תאמינו!

3. יפה לי! המורה חילקה מבחנים, וקבלתי ציון מעולה. אני כל כך שמחה. עכשיו, יש 
לי ממש חשק להתכונן למבחן הבא. אז בבקשה, אל תפריעו לי, כי אני הולכת ללמוד 

בשיא הרצינות.

4. הכנתי היום עוגת שוקולד. שמתי את כל המצרכים בדיוק לפי המתכון ובאמת, 
העוגה יצאה משהו מיוחד. רוצות לטעום? אז תבואו מהר כי עוד שנייה העוגה 

נגמרת...
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1. כל כך קיויתי לזכות בתחרות אבל בסופו של דבר לא זכיתי. אני משתדלת למרות 
זאת להיות שמחה ומאושרת. יש לי כל כך הרבה דברים אחרים לשמוח מהם.

2. אני אוהבת להתעמל בחדר כושר. בכל אימון אני לוקחת משקולת כבדה יותר. 
בפעם האחרונה לקחתי משקולת של 5 ק"ג. היה קשה, בקושי הצלחתי להרים את 

המשקולת, אבל בסופו של דבר עמדתי במטרה. לא תאמינו!

3. איזה מתסכל! נכשלתי במבחן שהמורה חילקה היום, ואני ממש מאוכזבת מהציון... 
אבל אין לי זמן לשקוע בתסכול... אני כבר עובדת על המטלה הבאה ומתכוננת במרץ 

למבחן הבא...

4. הכנתי היום עוגת שוקולד. באמצע ההכנה גיליתי שחסר סוכר, וגם ביצים לא היה 
לי מספיק. הייתי צריכה לאלתר ולמצוא פתרונות ממה שיש במטבח. בסופו של דבר 

העוגה יצאה משהו מיוחד. רוצות לטעום? בבקשה...
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נספח 3: מאמרים/בלוגים בנושא 'נפילה' )מתוך אתר: 'שמור עיניך' לנשים(

קבלה עצמית משחררת
מזה זמן רב חיפשתי טריק להרחיק את הייאוש כאשר אני לא מצליחה לעמוד 

בתוכניות או בשאיפות להתקדם אל המטרה.
חפרתי מה אני עושה בזמן הייאוש, מלקה את עצמי, מבקרת את עצמי, שונאת את 

עצמי ועוד, ואז התוצאה הייאוש גדל עוד והנפילה מתקרבת…
יום אחד השבוע החלטתי זהו, בזכות חברה שכבר מזמן נואמת לי תפסיקי להלקות 

את רק מייאשת, קבלי את עצמך. אז השבוע החלטתי כשזה קורה, אני נשארת שלווה 
ואומרת אני אוהבת את עצמי ככה ואני פותחת פתח ואלוקים יעזור להגדיל אותו. 

והנה הרגשתי רוגע לא רגיל, אני ממשיכה להיות שווה, הנה אני גם מצליחה לחשוב 
בהגיון בלי לאכול ת'לב… ואני חייבת לומר לכן זה היה ענק. הרגשתי הרבה יותר כח 

בדקות שאח"כ כדי להתגבר.
ואז היתה שרשת, מעגל של הצלחות קטנות, כי אהבתי אותי יותר על שהצלחתי 

להשאר שפויה ולא מיואשת והנה גם מתגברת ואז בגל השני כבר הייתי חזקה יותר 
לאהוב את עצמי ולא להלקות וראנה איזה פלא הכח באותו רגע לא לעשות שגיאות 

גדל.
ואגב באותו יום לפתע הרגשתי שהרבה אנשים סביבי מקבלים אותי כמו שאני וכאילו 

היום האיר לי פנים. מענין לא?!
שווה לנסות ברגעי ייאוש, מענין אותי אם יהיו עוד אחיות שזה יעזור להן.

)מתוך אתר 'שמור עיניך' לנשים(
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איך ממלאים את החלל?
פעילות ספורטיבית: היצר הוא אנרגיה, וכמו כל אנרגיה ניתן לתעל ולכוון אותה 

לכיוונים שונים. מרגישות שהתאווה ותחושת החוסר מתעוררות? צאו להליכה, 
לשחייה, לרכיבה על אופניים. ארגנו לעצמכן חוג ריקוד בסטודיו הקרוב ושחררו 

אנרגיות בזומבה או בכל דרך כיפית אחרת. לא משנה איך – העיקר הקפידו לשחרר, 
מדי פעם, אנרגיה בצורה ספורטיבית. קודם כול – מרוויחים בריאות טובה יותר 

ומורידים סוף סוף את העודפים שהצטברו בתקופה האחרונה… ונוסף על כך, תתעלו 
את הרעב הרגשי והפיזי לאפיק חיובי אחר.

לספורט, באופן כללי, יש אפקט מרפא. הוא גורם לשחרור חומרים רעילים מהמוח 
ומזרים הורמונים 'טובים' למחזור הדם, מה שגורם למצב הרוח לעלות. מחקרים 

מלמדים שפעילות גופנית הנעשית על בסיס קבוע מסייעת לטיפול בדיכאון ובבעיות 
נפשיות אפילו יותר מתרופות פסיכיאטריות)!(. על אחת כמה וכמה אצלנו, כאשר 
ההתמודדות היא בדרך כלל עם מצב רוח שפוף בלבד, או צורך בריגוש או שינוי. 

במצבים אלה פעילות גופנית היא כלי נפלא לחזור לעצמנו, רגועות ושלוות.
חשוב לזכור: ההשתוקקות לסיפוק הצורך הרגשי והמיני היא רק ביטוי לצורך הכללי 

שקיים בנו להשלמה מעצם היותנו בני אדם. לכן, כל עוד אנחנו ממתינות עם המימוש 
המלא של כוחות החיים הטובים שבנו, ניתן להשלים את הצורך הזה גם בדרכים 

אחרות. זהו גם חלק מהעיקרון הרחב של מילוי הזמן: כשמנתבים את האנרגיה 
לעשייה חיובית, נשארת ממילא פחות אנרגיה לדברים אחרים.

תנועת נוער והתנדבויות: מילוי הזמן בתוכן חיובי הוא משימה לא קלה בכלל. לכן, 
קודם כול צריך לעשות מאמץ להכניס ללו"ז השבועי שלנו זמנים קבועים שבהם 

אנחנו מקיימים פעילות חיובית. כך אנחנו לא צריכות לארגן בכל פעם מחדש משהו 
אחר. אנחנו יודעות שהיום הזה בשבוע, בשעה הזאת, סגור מבחינתנו. ככל שיהיו לנו 

יותר זמנים כאלה, נהיה חשופות פחות ופחות לזמנים של שעמום ובטלה.

יש ערך מיוחד לפעילות הקשורה בחסד ונתינה. כפי שהזכרנו כמה פעמים, יצר 
הרע הוא הרצון האגואיסטי שקיים בנו. הרצון לספק ולענג את עצמנו בלבד. ככל 
שמתרגלים להעניק ולהשפיע לאחרים, כך מתקבע בנפש מנגנון פנימי שמעורר 

סלידה מכל חשק שמונע מנטיות אגואיסטיות-אנוכיות בלבד. למשל, מי שהתרגלה 
לחלוק את החטיפים שלה בטיולים עם החברות, עצם המחשבה לאכול את כל 

החטיפים לבד תדחה אותה.
העבודה העיקרית שלנו תתמקד בעיקר ביציאה שלנו מעצמנו. כשאנחנו מעניקות 

מעצמנו לאחרים אנחנו מתמלאות תחושת משמעות ומלאות; זוהי כמובן תחושת 
משמעות אמתית – לא דמיונית, לא 'כאילו'.
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כשממלאים את הצורך הזה, יש ממילא הרבה פחות צורך לספק את עצמנו בצורה 
אגואיסטית. זה גם ההבדל בין המיניות במובנה העמוק והמתוקן – יצירת קשר עם 

הזולת – לבין עיסוק המתמקד רק בהנאה לצורך עצמי, שמבטא מצב של התכנסות 
עצמית אנוכית.

מומלץ לארגן דף פעילויות, שאליו ניתן להוסיף בכל פעם רעיון אחר לפעילות. ברגעי 
קושי אפשר לעיין בדף ולבצע בכל פעם פעילות אחרת. למשל, אפשר להתקשר מדי 

פעם להורים או לסבתא ולשאול אותם מה שלומם, או לספר להם על איזה דבר נחמד 
שעשינו היום. כל מעשה טוב שכזה ממלא אותנו בתחושה חיובית. ככל שאנחנו 

מרגישות טוב יותר עם עצמנו, כך הולך ופוחת הצורך שלנו בסיפוק היצר והתאווה. 
היצר 'מתלבש' על חוויית החוסר שלנו. ככל שהחיים שלנו מלאים בתוכן חיובי, כך 

מרגישים יותר שלמים עם עצמנו וכך גם נשאר פחות זמן וצורך בתוכן שלילי.

)מתוך אתר 'שמור עיניך' לנשים(
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להשקיט את הרעב הפנימי

כל אחת מכירה את הזמנים שבהם היא מועדת לנפילה. באופן כללי, אפשר לומר 
שהזמנים הכי מסוכנים הם אלה שבהם אנחנו חסרות תעסוקה. מי מאתנו לא 

חוותה את הירידה שמגיעה עם תחילת החופש הגדול? לפעמים, לאחר תקופה 
שבה התקדמנו, עלינו והצלחנו להתגבר זמן לא קצר, מגיע החופש ואתו הזמן הפנוי 

שמוביל די מהר למחוזות שכבר הספקנו מזמן לשכוח מהם.
אך גם ביום–יום ישנם זמנים כאלה. הלילה, למשל, הוא ללא ספק זמן שבו גם החזקים 

ביותר מוצאים את עצמם לפעמים בהתמודדויות לא קלות. נגמר היום, ואתו גם 
המטלות שהיינו צריכים לבצע. מהר מאוד מתחילה להציק ולהטריד אותנו תחושת 
הרעב לריגוש ולמשהו שיפיג את השעמום. חוסר המנוחה הזה מניע אותנו לחפש 

איזה סיפוק מהיר. משהו חריף וחזק שישקיט את הרעב הזה. הסיפוק הרגעי שיוביל 
אותנו, כמו תמיד, אל הכאב והתסכול שאחרי.

אבל בינתיים – הרעב ממשיך להציק…

הצורך למלא את החלל הוא יסודי ועקרוני ביותר לכולנו – נשים וגברים כאחד. כולנו 
זקוקים, מעצם היותנו בני אדם, להשלמה. תחושת החיסרון מוטבעת בנו, והיא מניעה 

אותנו כל הזמן לחפש אחר מה שישלים וימלא אותה. את המצב הקיומי הזה הגדיר 
המהר"ל מפראג בלשונו התמציתית:

"האדם בעולם הזה אינו שלם, כי זה האדם תמיד יכול להוציא את עצמו יותר אל 
הפועל, כי הוא נברא בכוח ]כלומר באופן פוטנציאלי בלבד[".

ובאופן דומה כתב במקום אחר: 
"אין האדם בעל השלמה גמורה עד העולם הבא, ואז יושלם האדם".

כולנו מכירות את המצב שבו לפעמים מרוב שעמום אנחנו הולכות למקרר כדי לחפש 
משהו להכניס לבטן, על אף שממש לא מזמן הסתיימה הארוחה ואנחנו לא ממש 

רעבות. מהי הסיבה לתופעה הרווחת הזאת?
הסיבה העמוקה לכך היא שקיים בתוכנו באופן מובנה מעין 'רעב' פנימי תמידי, הרעב 
הזה מיועד בעיקרו כדי להניע אותנו, כדברי המהר"ל, להתקדמות תמידית; להתפתח 

– לקבל את ההשלמה שלנו. אך לא תמיד ברור לנו מאיפה הרעב הזה בוקע, לכן 
אנחנו מנסים 'לסתום' אותו במשהו אחר, מוכר יותר. אז אנחנו אוכלים. למרות שכלל 

לא מדובר ברעב לאוכל.

זאת גם הסיבה לכך שלפעמים מצבים של עצבות ובדידות מעוררים בנו חשק לאכול 
משהו מתוק. הצורך האמתי והעמוק שלנו הוא באהבה, חום, קרבה ושמחה. בהיעדר 

התחושות הטובות האלה, הרעב שבתוכנו מוביל אותנו מיד לדבר הכי דומה במובן 
החיצוני והכי זמין שקיים בסביבה: שוקולד, גלידה או כל דבר דומה אחר.
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אז כעת התמונה ברורה יותר: או שנתאמץ למלא את הזמן בתוכן חיובי, או שאנו 
עלולות להחליק במדרון אל הריקנות שמובילה למעשים שמרחיקים אותנו מהטוב 

שבנו. כמעט ואין מצבי ביניים. החיסרון מלווה אותנו תמיד, ולכן גם הצורך בהשלמה 
מהותי וחיוני לנו כל כך.

)מתוך אתר 'שמור עיניך' לנשים(
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סינון מעצבן אך מציל חיים
בואו נהיה כנות עם עצמנו: אנחנו שונאות אינטרנט מסונן ומוגן, כי אנחנו שונאות 

שמישהו חיצוני בא ואומר לנו מה לעשות. אנחנו שונאות לפתוח את האינטרנט 
ולגלות שהעמוד שביקשנו נחסם בגלל הסינון. מעצבן אותנו שלא מתייסים אלינו כמו 

לילדות גדולות ולא נותנים לנו להחליט לבד. אנחנו מרגישות דפוקות לגלות שניסינו 
לעקוף את הפילטר שוב, או שמילות החיפוש שהקלדנו לא היו מי יודע מה תמימות…
אנחנו לא סובלות מודעות/הרצאות/דרשות/חיזוקים שהאינטרנט צריך להיות מסונן, 

גם במחשב וגם בפלאפון. די צאו לנו מהוורידים.

ואז אנחנו מגלות שנפלנו איכשהו, ככה ככה… לא התכוונו, באמת שלא, אבל…
בקיצור, אין כל כך ברירה. אם נסמוך רק על הרצון הפנימי שלנו והעמוד שדרה האישי 

שלנו, אולי נצדק ב70-80 אחוז מהפעמים. אבל מה יקרה ביום ההוא שהכל יהיה 
מבאס ומעצבן ודפוק ושם דבר לא יילך, ורק המחשב או הפלאפון יעמדו שם בצד, 

מחכים לנו לטייל קצת בפנים, לשכוח מהאני לזמן כל שהוא? 
אז זה יהיה קשה פתאום, ומתיש, ומייאש.

אז בואו ננסה כמו ילדות גדולות, לקחת אחריות, ולהודות שאנחנו אולי חזקות, אבל 
לא תמיד מצליחות לעמוד בזה לבד, והגדר הוירטואלית המעצבנת הזו, יכולה לעזור 

לנו מאד.

ואם קראת עד לכאן את מוזמנת להיכנס לאתר "ונשמרתם" ולחפש את הסינון 
שמתאים לך. חשוב לציין שההמלצה היא לעבור לאינטרנט כשר כמו נטספרק או 

רימון ולא להשתמש בסינון של חברה חיצונית כי אינטרנט כשר הוא הרבה יותר 
אפקטיבי )אבל כמובן אם זאת האפשרות היחידה אז עדיף מכלום(.

לפעמים מדובר במחשב משפחתי, ואת אומרת "אני לא יכולה לשים עליו פילטר, אני 
לא יכולה לספר להורים/לבעל מה אני עושה בשעות הקטנות של הלילה".

לכך יש פתרון נוסף: תוכנת שומר מסך או "ווב-חבר" שמתעדת היסטוריית הגלישה 
ושולחת באימייל למי שאת בוחרת. כך למעשה את אף פעם לא נמצאת על המחשב 

לבד.
כנסי בלינקים האלו לפרטים נוספים:

/shomer.shoresh.org.il
/www.webchaver.com

)מתוך אתר 'שמור עיניך' לנשים(
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גם מעט זה הרבה
אתן בטח מכירות את הקטע הזה: החלטתן ללכת על משהו ברצינות, נניח – להפסיק 

לאכול ג'אנקפוד; שבוע עוד מצליחים להחזיק איכשהו מעמד, ואז איזו עוגה שלוש 
שכבות, עם קצפת וסירופ שוקולד מהברית של הדודים מונחת לה על השולחן בסלון. 

את מביטה עליה והיא עלייך, ואת אומרת לעצמך: "אין מצב שלא", רק טעימה אחת 
וזהו…

אחרי פרוסה אחת באה השנייה, ומהר מאוד את מוצאת את עצמך מלקטת פירורים 
אחרונים מהצלחת…

אז איך מטעימה קטנטנה הגענו לפרוסה, ומפרוסה לעוגה שלמה?
המנגנון פשוט, והוא מצליח להפיל את רובנו פעם אחר פעם. אפשר לקרוא לזה 

תסמונת 'או הכול או לא כלום'; או שאני מחזיקה מעמד ולא נופלת בכלל או שאני 
משחררת כל רסן ומידרדרת לתהומות האופל. את הבעיה הזאת מכנים גם בשם 

פרפקציוניזם. הפרפקציוניסטית לא מוכנה להתפשר על פחות מהטוב ביותר. לכן 
היא אומרת לעצמה: "נו, בלאו הכי כבר נפלתי, נקייה לגמרי אני לא, אז מה זה משנה 

כבר?"

היצר מפתה אותנו להרגיש אחרי הנפילה הכי קטנה מלוכלכות וטמאות כל כך, עד 
שה'תרופה' היחידה שנשארת לנו היא להמשיך ולהתבוסס בתוך ביצת התאווה.

המחשבה הזאת היא ממש עצת היצר בתחפושת של צדיקות גדולה; צדיקות 
שכביכול לא מתפשרת ורוצה את הכול הכי טוב והכי שלם. אבל כשרואים לאן היא 

מובילה, מבינים שזה רחוק מצדיקות, זהו פרפקציוניזם הרסני!

המחשבה הנכונה היא שכשאנחנו לא יכולות לעשות הרבה, מכל סיבה שהיא: 
עייפות, חולשה, עצלות, לא משנה למה, כדאי לעשות מעט. כי גם מעט זה טוב.
במבט ראשון, זאת אולי לא נשמעת עצה מדהימה, אבל היא ממש יכולה לחולל 

מהפכה בחיינו. בואו ניקח דוגמה מתחום אחר לגמרי: את צריכה לסדר את החדר 
שלך, שנראה כאילו גל צונאמי שטף אותו… את רק רואה את המצב ופשוט לא בא 

לך לחשוב על להתחיל לסדר משהו. הפרפקציוניסטית שבך תגיד: "תחליטי, או שאת 
מסדרת בצורה יסודית או שאת לא נוגעת בכלום". אם נקשיב לקול הזה, באמת שאין 

סיכוי שמשהו יזוז שם. לעומת זאת, תחשבי לרגע מה את כן מוכנה לעשות עכשיו: 
לקפל בגדים? לסדר את המיטה? להרים חולצה אחת מהרצפה? כל דבר קטן כזה הוא 

התקדמות. והתקדמות, קטנה ככל שתהיה, שווה יותר מלהיתקע במצב הקודם…

מרגישות שהפיתוי גדול? מסוגלות להחזיק מעמד רק לעוד חמש דקות? גם זה טוב! 
הצלחנו לשמור על עצמנו מליפול עד הצהריים? מצוין!! אל תגידו לעצמכן: "אבל 
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אחר כך נפלנו, אז זה לא שווה". זה שווה המון! דמיינו שכל הצלחה, בעיקר בשעה בה 
הניסיון גדול, היא כמו יהלום יקר ונוצץ. כל הצלחה קטנה היא הצלחה גדולה, והיא 

מצטרפת גם ליתר ההצלחות שכבר נמצאות באמתחתנו ומחזקת את הנשמה בדרך 
אל היעד. זה לא ויתור. אנחנו לא מקבעות את עצמנו במצב הנפילה, לא הופכות את 
המצב העכשווי לתכלית. אנחנו בסך הכול מתקדמות לפי הקצב שלנו, ובע"ה בפעם 

הבאה נצליח יותר.
אז במקום לשבור את הכלים אחרי נפילה, נרים את הראש ונזכיר לעצמנו – גם מעט 

זה טוב! אמנם נפלתי, אך מעכשיו אשתדל בע"ה להחזיק מעמד. כל התקדמות קטנה 
שווה המון בעיני ה', וכך היא צריכה להיות גם בעינינו.

)מתוך אתר 'שמור עיניך' לנשים(
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מטרות:

1. התלמידים יתוודעו למוח שמאחורי האינטרנט, ולעובדה שחברות מסחריות משקיעות 
מחשבה וכסף כדי לגרור את המשתמש לשהות דקה נוספת ברשת.

2. התלמידים יתוודעו לכמות הזמן שלהם מול מסכים )שאלון אישי(.

3. התלמידים יבינו כי הבריחה ל'זמן מסך' מעבר למידה, היא סימפטום של שיעמום/חוסר 
משמעות, וכאשר ניתן מענה לצורך הפנימי של הנפש, יהיה קל יותר להתמודד עם הפיתוי.

4. התלמידים יקבלו כלים לניהול זמן מסך ובניית סדר יום משמעותי.
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פתיחה: מה קורה מאחורי המסך
פעילות בקבוצות  //  10 דקות

  הבנות מתחלקות לשתי קבוצות. כל קבוצה מקבלת משימה.

משימות לקבוצות, )נספח 1(

משימה 1: אתם בעלי חברה המייצרת משחקים באינטרנט/סמרטפון )למשל, קנדי 
קראש(. ככל שיותר ילדים משתמשים במשחקים שלכם, אתם מרוויחים יותר כסף. 
כעת אתם עומדים לפני ישיבת הנהלה עם העובדים. אילו נושאים תרצו להעלות 

בישיבה? אילו מטרות תקבעו? 

לאחר תשובות התלמידים, המורה תקרא )או תבקש מאחת הבנות( להקריא את 
הקטע הבא:

יצירניות הענק שעומדות מאחורי הטכנולוגיות כמו מיקרוסופט ואפל, כמו גם 
חברות משחקים בסמרטפון מעסיקים חוקרי מוח ומשקיעים משאבים רבים 
כדי ליצור כמה שיותר גירויים ופיתויים שיגרמו למשתמש להישאר עוד דקה 

מחובר, עד להתמכרות.
מפתחי המשחקים בודקים אותן על קבוצת נסיינים עם קסדות MRI ולפי 

הפעילות במוח והמצמוצים של השחקנים, הם יודעים עד כמה המשחק ממכר 
בכל שלב. 

חלקים במשחק שלא מעוררים תגובה אינטנסיבית מספיק – מוחלפים. יש אפילו 
משחקים היום שמעריכים את תגובת השחקן תוך כדי ועורכים שינויים כדי לעניין אותו 

יותר. העיקר שלא יפסיק לשחק )מתוך מאמר של תמיר ליאון, חוקר אנתרופולוגיה(.

   שאלות לדיון:
1. כיצד את מרגישה כאשר את מתוודעת למוח שמאחורי המשחקים והטכנולוגיה?

2. האם את מוכנה להיות מוכתבת על ידי חברות אלו? 
3. כיצד את יכולה לנהל את השימוש שלך ולא להתפתות לחברות המשחקים?

משימה 2: את בעלת חברה המייצרת סמרטפונים. ברשותך מספר מכשירים בלתי 
מוגבל, ומבחינתך, תוכלי להשיג כמה מכשירים שתרצי ללא עלות. כמה מכשירים 

תבקשי לקחת הביתה מהחברה? למי תתני אותם?
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לאחר תשובות התלמידים, המורה תקרא )או תבקש מאחת הבנות( להקריא את 
הקטע הבא:

בשנת 2010, לא הרבה אחרי השקתו של האייפד הראשון ודברי השבח שפיזר 
 New York-סטיב ג'ובס על האמצעי הטכנולוגי החדש והמופלא, עיתונאי מה

Times ראיין את מנכ"ל אפל דאז. בסוף השיחה, העיתונאי זרק שאלה: "הילדים 
שלך בטח אוהבים מאוד את האייפד". התשובה הייתה, "הם טרם השתמשו 

בזה, אנו מגבילים את כמות הטכנולוגיה שילדינו משתמשים בה בבית". כלומר, 
האייפד רץ בשוק כבר חודשיים, והילדים של ממציא הצעצוע עדיין לא שיחקו 

בו.

   שאלות לדיון:
1. מה לדעתך הסיבות לכך?

2. כיצד את מרגישה כאשר את מתוודעת לכך שמי שעומד מאחורי ייצור האייפונים 
לא רצה לתת מכשיר זה לילדיו?

3. מה המסקנה שלך מעובדה זו? 

חלק ראשון: מודעות לזמן מסך שלי
 שאלון אישי  //  10 דקות

כל תלמידה תענה על שאלון אישי בנושא 'זמן מסך'.

שאלון אישי, )נספח 2(

מטרת השאלון היא להעלות למודעות את זמן המסך של כל בת, וכן להדגיש את 
הנתח המשמעותי של זמן מסך מתוך סך הזמן הפנוי לאורך היום.

חלק שני: הבעייתיות בזמן מסך מוגבר
פעילות בקבוצות  //  15 דקות

  הבנות מתחלקות ל-4 קבוצות.
 כל קבוצה מקבלת דף מידע, ו'כובע' של דמות מקצועית )רופא, נוירולוג, פסיכולוג, 

מורה(. על הקבוצה לבנות טיעונים המסבירים מה הבעיה בשימוש רב מידי בזמן מסך, 
בהתאם למידע שמופיע בדף.

כל קבוצה בונה את הטיעונים, ובוחרת נציגה שתציג את המידע והטיעונים לכל 
הכיתה. 
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כל קבוצה נותנת ציון מ1-10 למידע שהוצג.
קבוצה מנצחת: זו שקיבלה את מירב הנקודות והיא המשכנעת ביותר.

 דף מידע לכל קבוצה, )נספח 3(

חלק שלישי: למה זה קורה לנו ואיך ננהל את זמן מסך? 
פעילות במליאה  //  15 דקות

הבנו מה הבעיה ב'זמן מסך' ללא הגבלה. משך 'זמן מסך' המומלץ על ידי אנשי 
המקצוע הוא בין שעה וחצי לשעתיים )מעל גיל 8(. אך עדיין, יש פער בין הרצוי 

למצוי.
מה עושים כדי להיות אלו שמנהלים את זמן המסך שלנו, ולא לתת למסך לנהל 

אותנו?
לשם כך, עלינו להבין מה גורם לנו להיגרר מול המסך. לעיתים קרובות הבעיה אינה 

המסך, אלא זהו רק סימפטום – בריחה מבעיה אחרת שמעיקה עלינו וקשה לנו 
להתמודד איתה. כך יוצא שאנו 'בורחים' למסך כדי לשכוח ולא להתמודד מול רגשות 
או מצבים שלא נעימים לנו. "דע את האויב" – ככל שנבין טוב יותר מה שואב אותנו 

לזמן מסך, נוכל להתמודד טוב יותר עם האתגר שבפנינו.
המורה תבחר )כדאי לבחור מראש( תלמידות להמחשת מערכונים. בכל מערכון יעלה 

גורם אחד המשפיע על צריכת זמן מסך. 
מערכונים, )נספח 4(

בסיום כל מערכון, התלמידות ינתחו אותו, יגדירו את הגורם וינסו למצוא כלים 
להתמודדות נכונה.

ניתוח המערכונים:
מערכון 1. הגורם: שיעמום, תחושת ריקנות וחוסר משמעות 

כלים להתמודדות: הגדרת פעולות ומשימות שימלאו אותנו בעשייה ומשמעות, 
פיתוח תחביבים. למשל: לצאת כל יום להליכה; התנדבות ועשייה של חסד; פיתוח 

תחביבים וכישורים )חשוב לפרט עם התלמידות אפשרויות שונות בהתאם לאופי 
התלמידות: אפייה, ציור, קריאה, ספורט וכדומה(

מערכון 2. הגורם: תחושת בדידות, צורך בשייכות 
גם תחושת בדידות באופן כללי, וגם באופן פרטי אחרי שאדם חווה עלבון או דחייה 

מדמות קרובה, חברות שמסתיימת, מריבה עם חברה וכדומה.
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כלים להתמודדות: בניית וחיזוק קשרים אמיתיים. מפגשים עם חברות פנים מול 
פנים, ואפילו שיחת טלפון; טיפוח קשרים במשפחה וזמני גיבוש משפחתיים; במידה 

ויש קושי ביצירת קשרים – לעבוד על הנושא ולפתח מיומנויות חברתיות שהן נכס 
לחיים.

מערכון 3. הגורם: פיזור, ריבוי אפשרויות )'חלונות'-windows( והיסחפות מדבר 
לדבר. 

כלים להתמודדות: מיקוד. להגדיר מראש מה המטרה לשמה התיישבתי על 
המחשב, ולהקפיד לעשות רק מה שמקדם מטרה זו. 

אפשרות נוספת: למצוא כלים מחוץ למסך לקדם את המטרה. למשל – אם רוצים 
לקרוא חומר למידה במחשב, עדיף להדפיס אותו וכך לקרוא וללמוד בנחת בלי פיתוי 
ברקע לפתוח אפשרויות נוספות. כך גם מומלץ לרכוש ולהשתמש בשעון מעורר )ולא 

באפשרות של שעון מעורר בפלאפון(. כך הפלאפון נשאר מחוץ לחדר שינה, ולא 
סוחף אותנו להודעות/משחקים/צפייה(

מערכון 4. הגורם: אין קו סיום/סימן עצירה. 
ברוב הפעולות שאנו עושים יש קו סיום, או תחושת עייפות שמסמנת לנו לעצור. 

לעומת זאת באינטרנט אין סימן עצירה, וכך עלולים להיגרר עוד ועוד בלי סוף.
כלים להתמודדות: הגדרת קו סיום. קביעת זמן מסך קצוב מראש, והפעלת שעון 

מעורר/תזכורת בסיום זמן מסך. יש גם אפליקציות שונות ותוכנות שמאפשרות להגדיר 
מראש זמן מסך שנסגר אוטומטית לאחר שעובר כמות הזמן המוקצבת.

סיכום תוכנית זה"ב: סבב שיתוף
פעילות במליאה  //  10 דקות

כל בת תשתף מה היא קיבלה מהתכנית: 

תובנה שהתחדשה לי...
החלטה טובה שקיבלתי לעצמי...

לא ידעתי ש...
מאוד אהבתי ש...

הפריע לי ש...
שאלה שעדיין מעסיקה אותי...
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נספח 1: דילמות לקבוצות

דילמה 1:
אתם בעלי חברה המייצרת משחקים באינטרנט/סמרטפון )למשל, קנדי קראש(. 

ככל שיותר ילדים משתמשים במשחקים שלכם, אתם מרוויחים יותר כסף. כעת אתם 
עומדים לפני ישיבת הנהלה עם העובדים. אילו נושאים תרצו להעלות בישיבה? אילו 

מטרות תקבעו? 

דילמה 2: 
את בעלת חברה המייצרת סמרטפונים. ברשותך מספר מכשירים בלתי מוגבל, 

ומבחינתך, תוכלי להשיג כמה מכשירים שתרצי ללא עלות. כמה מכשירים תבקשי 
לקחת הביתה מהחברה? למי תתני אותם?
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נספח 2: שאלון 'זמן מסך'

חלק א: זמן מסך אישי
1. כמה זמן ביום את נמצאת מול מחשב?

2. כמה זמן ביום את נמצאת מול מסך פלאפון?
3. כמה זמן ביום את נמצאת מול מסך טאבלט?

4. כמה זמן סה"כ את נמצאת מול מסך?
5. כמה זמן מתוכו את יוצרת וכמה זמן את פסיבית?

חלק ב: זמן פנוי
1. כמה שעות ביממה את ישנה?

2. כמה שעות ביממה את עסוקה בלימודים?
3. כמה שעות ביממה את עוסקת בצרכים אישיים )ארוחות וכד'(?

4. כמה זמן ביממה נשאר לך פנוי לתחביבים וכד?
5. כמה זמן מתוך הזמן הפנוי הולך על זמן מסך?

כמה זמן מתוך זמן המסך שלך את יוצרת: עובדת, מעצבת,, מפעילה חשיבה, עורכת 
וכדומה?

כמה זמן מתוך זמן המסך שלך את פאסיבית )רק צופה(?

נקודות למחשבה:
• האם תעדיפי לצאת להליכה בחוץ להרפייה או לשבת מול מסך להרפייה?

• האם תעדיפי התכתבות עם חברות בוואטצאפ או שיחת טלפון/מפגש פנים מול 
פנים?

• האם תעדיפי לצאת לטיול בטבע וליהנות מנוף מדהים או לצפות בסרטוני טבע 
מדהימים?
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נספח 3: דפי מידע לפעילות בקבוצות

התוכן לקוח מתוך המאמר: השפעות זמן מסך על בריאות תינוקות, ילדים ונוער, ד"ר 
גדי ליסק

קבוצה 1: רופאה
שימוש מוגבר בזמן מסך עלול לגרום לנזקים בריאותיים שונים: 

לחץ דם: מחקרים מהשנים האחרונות מראים על קשר בין זמן מסך לעלייה בלחץ 
הדם החל מגיל שלוש עד גיל ההתבגרות. 

ראייה: המבט הנדרש כדי לצפות בטלוויזיה הוא מבט לא ממוקד, וישיבה של שעות 
מול המסך גורמת להתעייפות העיניים ולפגיעה בחוש הראייה. התבוננות ארוכת 

שעות במסך משפיעה בטווח הארוך על  חדות הראייה, על המיקוד, על יכולת הריכוז, 
והיא יכולה לגרום לכאבי ראש, לכאבי צוואר וכתפיים.

בעיות אורטופדיות: ישיבה ארוכת שעות, במיוחד מול מכשירי ה- Touch, עשויה 
להשפיע לרעה על היציבה. ראש רכון קדימה למשך זמן רב, גורם לעומס על שרירי 

הצוואר, התארכות שרירי הצוואר האחוריים והתקצרות שרירי הצוואר הקדמיים. מצב 
זה עלול לגרום לכאבים בצוואר ובחגורת הכתפיים ולהקרנות כאב לידיים. שימוש רב 

במכשירי ה- Touch, או במקלדות ובעכברים שאינם מותאמים כראוי למשתמש, יכול 
לגרום לעומס ולהוביל לדלקות ולכאבים לאורך הזרועות והידיים, כמו גם בשורש כפות 

הידיים.
בעיות שינה: אצל תינוקות בני 4-35 חודשים נמצא שצפייה במסך קשורה לזמנים 
בלתי סדירים של שינה ביום ובלילה )Thompson &Christakis, 2005(. נמצא 

שמרבית התכנים הנצפים מגבירים את רמת הערנות, מעלים את רמת החרדה 
מהרדמות, מעכבים הרדמות וגורמים לקיצור זמן השינה. צריכת מדיה לקראת השינה 

)טלוויזיה, מחשב ומשחקי וידאו(, בייחוד זו הכוללת תכנים אלימים, נמצאה כגורמת 
הפרעות שינה אצל ילדים בני 3-5. 

מחקר נוסף, שבדק ילדים בני חמש ושש מצא שלהרגלי צפייה במסך יש קשר 
למשך השינה ולהפרעות שינה. המחקר מצא שצפייה במסך לקראת השינה קשורה 

להפרעות שינה הכוללות התכווצויות שרירי הרגליים בלילה, דיבור בזמן השינה 
ותנועות בלתי רצוניות.
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קבוצה 2: פסיכולוגית

הזמן הרב שאנו מקדישים לטלפון אינו עיקר השפעתו. הנקודה הקריטית ביותר 
נוגעת למשהו עמוק בהרבה – לזהות שלנו. כלומר, לא מדובר בבזבוז זמן, כפי 

שמדובר בבזבוז האישיות שלנו. כמובן ששני הדברים קשורים זה בזה.
החלק הפנוי ביום הוא המרחב שבו אנו עושים דברים שמייחדים אותנו. כאן נכנסים 
התחביבים, היחסים האישיים, כאן אנו חושבים על חיינו, כאן אנו יצירתיים, לוקחים 

זמן ומנסים להבין אם עד כה הייתה לחיינו משמעות. כאן, למעשה, נוצרת הזהות 
הייחודית שלנו. כאן העצמי שלנו בא לידי ביטוי בשיא אונו. מה שקורה כיום, 

שהפלאפון תופס את רוב הזמן הזה, וכך אנו פחות משקיעים בטיפוח הזהות שלנו. 
גם הקשרים החברתיים נפגעים כתוצאה מזמן מסך. הבסיס לאנושיות הוא אמפתיה, 
ובשנים האחרונות יש ירידה דרסטית באמפתיה של ילדים ונוער. אוניברסיטת מישיגן 
דיווחה שבשלושים השנים האחרונות חלה ירידה של 48% באמפתיה, כשרוב השינוי 

הוא בדור האחרון. גם חמלה היא תכונה שהולכת ונעלמת מהעולם. את התוצאות 
רואים במקרי אלימות קשה ובריונות, ובשיח של זלזול וציניות.

קשרים ברשתות חברתיות הם לא תחליף לקשרים אמיתיים. השיח הופך להיות שטחי 
ורדוד, בני הנוער מתקשרים עם חברים נטולי פנים ברחבי העולם במקום להתרגל 

לקיים שיח פנים אל פנים עם בני אדם. יש יכולות בסיסיות שאפשר ללמוד רק משיח 
כזה.
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קבוצה 3: נוירולוגית )רופא המטפל במערכת העצבים במוח(

מדיית המסכים הולכת ומתבססת על התחדשות מהירה של החומר המוצג במסך, 
תופעה זו בולטת כיום בתכנים של משחקי מחשב ותוכניות לילדים.

"התחדשות מסך" משפיעה על המערכת הנוירולוגית, והרכיב הרלוונטי המושפע הוא 
המוליך העצבי )נוירוטרנסמיטור( דופמין. מוליך עצבי זה נחשב כבעל תפקיד חשוב 

עבור העוררות, עבור פעולת הקשב ועבור התגובה לגירויים חדשים. דופמין נחשב גם 
כמרכיב מפתח של מערכת החיזוק )reward system(, וחושבים שהוא מושפע מאוד 

.)Weinstein, 2010( בתפקודו בהיווצרות ובתחזוקה של ההתמכרות
לאור טענה זו, מתגבר החשש, ששימוש אינטנסיבי במשחקי מחשב עלול לגרום 

לשינויים ארוכי טווח במעגלי מערכת החיזוק עד למצב של התמכרות לפעולת 
 Weinstein, הדופמין, וזאת באופן שידמה למצב של תלות בחומרים ממכרים

.))2010
"התמכרות למסכים"' היא מושג שהשימוש בו הולך וגובר על יד רופאים כדי לתאר את 

העלייה במספר הילדים הצופים במסכים באופן תלותי )Lin, et al. 2012(. משחקי 
מחשב במיוחד, וצפייה במסכים בכלל, הינם גורמים היוצרים משיכה להארכה חוזרת 

ונשנית של זמן הצפייה. משום כך, רוב הקריטריונים של תלות בחומרים ממכרים 
ישימים לצפייה במסכים, שלא כמו בהתנהגויות אחרות, שבהן יש ישיבה ממושכת 

.)Kubey & Csikszentmihalyi, 2004(
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קבוצה 4: דיאטנית

מחקרים שונים מצאו שזמן מסך קשור באופן ברור עם הרגלי אכילה לא בריאים 
הגורמים להשמנה אצל ילדים ומתבגרים.

 American Journal of Preventive Medicine במחקר שפורסם בכתב העת
נבדקו 369 ילדים ובני נוער בגילאי 18-5. המחקר בחן מגוון משתנים, בהם היקף 

מותניים, לחץ דם במנוחה, שומנים בדם במנוחה, כולסטרול, רמת סוכר הדם, מסת 
השומן ושומן בטני. ניתוח הנתונים הראה, כי ילדים בעלי טלוויזיה בחדרם נטו לצפות 
יותר שעות בטלוויזיה. אצל הילדים האלה היה יותר שומן בגוף, והיקף מותניים שלהם 

 Staiano et al.( היה רחב יותר בהשוואה לילדים שלא הייתה להם טלוויזיה בחדר
.)2013

קשר אחר בין צפייה במסך לבין השמנה מתרחש כאשר הצפייה נעשית בזמן 
הארוחות. תופעה זו נמצאה כמשנה לרעה את הרגלי התזונה ויוצרת הפרעה ביצירת 

זיכרון לאוכל שנאכל. פגיעה בזיכרון לאוכל שנאכל לאחרונה יכולה להעלות את 
.)Higgs & Woodward, 2009( צריכת המזון בשעות שלאחר הפסקת הצפייה
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קבוצה 5: מורה

השימוש במדיה אצל ילדים מתאפיין בריבוי מסכים, היינו צפייה בשילוב כלשהו 
 Jago, Sebire, Gorley, Cillero, Biddle, של מסכי טלפון נייד, טאבלט ומחשב

2011((. התופעה של ריבוי מסכים נחקרה ונמצאה כמשפיעה לרעה על טווח הקשב, 
שהפחתה בו מאפיינת הפרעת קשב. בסקר כלל ארצי שנערך בארה"ב בשנת 2012, 

71% מהמורים ראו במדיה דיגיטלית בידורית כאחראית על פגיעה בטווח הקשב. 
מכלל התחומים שנבדקו, טווח הקשב היה התחום שמרבית המורים ראו אותו כנפגע 

.) Common Sense Media, 2012(
נתון זה מצטרף לנתונים שפורסמו על פי חברת מיקרוסופט בשנת 2015 שעל פיהם 

חלה ירידה בטווח הקשב של אזרחים קנדיים מעל גיל 18 כתוצאה משימוש במדיה 
דיגיטלית במיוחד בגלל השימוש ביותר ממסך אחד בו זמנית. המחקר ערך שאלון 

בקרב 2000 מבוגרים מעל גיל 18 ובדק פעילות מוחית של 112 נבדקים. הממצאים 
מראים שמצא שטווח הקשב אשר היה 12 שניות בשנת 2000 ירד לשמונה שניות 
עד שנת 2013. הסיבות לירידה הן מידת השימוש במדיה וגלישה באינטרנט, מידת 

השימוש במדיה חברתית, מידת השימוש במספר מסכים בו זמנית ומידת השימוש 
.)Lin, 2015; Microsoft, 2015( בטכנולוגיה בכלל
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נספח 4: טקסטים למערכונים

מערכון 1:

דמויות: אמא, ילדה-חני, אחות קטנה-מירי

חני נכנסת הביתה )אומרת 'שלום'( , זורקת את התיק ומתיישבת.
מדברת לעצמה: מה אני אעשה עכשיו?

אמא: אין לכם שיעורי בית?
חני: כן, יש שיעורי בית... יותר מידי. אוף, אין לי כוח. גם ככה אני לא יודעת. חבל 

שאתאמץ...
)חני מדברת לעצמה:( אז מה אני אעשה? אולי יש משהו טעים לאכול )מחפשת 

בארונות(. אין שום דבר...
חני: אמא, משעמם לי...

אמא: אולי תרדי למטה לשחק עם חברות? גם אחותך הקטנה תשמח לשחק איתך, 
כבר הרבה זמן לא שיחקת עם מירי...

מירי: כן, כן, בואי תשחקי איתי... בעצם, אני רוצה שתציירי לי ציור...
חני: אין לי כוח. חם בחוץ.. ומירי.. אין לי סבלנות אליה. היא מנדנדת לי...

אמא: אולי תלכי לשחק עם תהילה?
חני: רציתי ללכת אליה, אבל תהילה אמרה שהם נוסעים היום לסבתא שלה, אז אין 

לי מה לעשות... )מתיישבת, מסתכלת סביב, חושבת...(
חני מוציאה את הפלאפון או מתיישבת ליד המחשב ואומרת: "טוב, בעצם יש לי מה 

לעשות".
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מערכון 2
דמויות: ילדה-שרי, אחות גדולה-ריקי, חברה-אסתי

שרי נכנסת הביתה, אומרת 'שלום', ומסתכלת לצדדים. בצד יושבת אחותה-ריקי 
וקוראת ספר.

ילדה: הי, מישהו בבית? ריקי – את כאן? למה את לא עונה. את חייבת לשמוע מה 
היה לנו היום...

נועה: שקט, שרי, אל תפריעי לי לקרוא.
שרי: אוף, אף אחד לא בבית וגם ריקי עסוקה ולא יכולה להתייחס אליי. אני שונאת 

להרגיש ככה לבד. אולי אדבר עם אסתי. וואו, היא לא תאמין למה שאספר לה.
שרי לוקחת טלפון ומתקשרת: אסתי, מה נשמע? אני חייבת לספר לך...

אסתי: עזבי, לא רוצה לדבר איתך...
שרי )בעלבון(: למה?

אסתי: סתם, אני עייפה... וגם אין לי סבלנות לסיפורים שלך...
שרי )משפשפת את העיניים בעלבון(: לא רוצה להיות חברה של אסתי... ככה היא 

מדברת אליי... אמצא לי חברות אחרות.
שרי לוקחת שוב את הטלפון ומתקשרת. הולכת בחדר הלוך ושוב ובסוף אומרת: אוף, 

מירי לא עונה... למי עוד אפשר להתקשר...? הו, איך שכחתי? חיהל'ה.. תמיד כיף 
לדבר איתה.

מתקשרת שוב: הלו, חיהל'ה, מה שלומך?
חיהל'ה: ב"ה, אני עושה עכשיו שיעורי בית בחשבון.

ילדה: אה... אז את עסוקה עכשיו?
חיהל'ה: כן. יש לי עוד מלא תרגילים. מה רצית שרי?

שרי: סתם, לדבר איתך... אבל אם את עסוקה אז לא משנה.
חיהל'ה: כן, אני רוצה כבר לגמור את התרגילים, אז נדבר אחר כך...

שרי )מסתכלת בשעון(: אמא תחזור רק עוד שעתיים, ריקי יכולה לשבת שעות עם 
הספרים שלה, ואף חברה לא יכולה לדבר איתי...
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מערכון 3

דמויות: ילדה – דיני, חברה – מושקא, אמא

דיני: יש לנו עבודה בנושא שבת. אני צריכה לחפש חומר. בטח אפשר למצוא חומר 
באינטרנט.

דיני מתיישבת ליד המחשב ומתחילה לחפש.
דיני: הי, יצא סרט חדש, וואו, זה נראה ממש מעניין, בוא נראה.

דיני צופה בסרט, ומידי פעם מזיזה את הראש ומשמיעה קולות כעוקבת אחרי סרט: 
וואו, חחח... איזה מצחיק. אמאל'ה...

מסתכלת בשעון: וואו, איך עבר הזמן, אני חייבת לחפש חומר... רגע, מי מתקשר?
מושקא: הלו, דיני, מה נשמע? מה איתך?

דיני: בסדר, ב"ה. אני מחפשת חומר לעבודה על שבת.
מושקא: ראית את הסרטון ששלחתי לך?

דיני: לא, לא ראיתי...
מושקא: שלחתי לך את הקליפ שעשינו לבת מצווה של אחותי, את חייבת להסתכל.

דיני: טוב, אני בדיוק על המחשב, אני מסתכלת... וואו מדהים! איזה חמוד! אהבתי את 
השמלה שלך... מי ערך את הסרטון?

מושקא: אחותי הגדולה... אהבת?
דיני: כן, בטח.

מושקא: יופי, מה את מספרת?
דיני: אני... מחפשת חומר לעבודה בנושא שבת. להתראות.

דיני )מדברת לעצמה(: רגע, מה זה הקישור הזה? איך לא שמתי לב... יו, זה ממש 
מעניין. רגע, אני רואה גם תמונות ששלחו לי... טוב, התמונות לא משהו... נעבור 

למשהו אחר.
דיני: מה עוד יש כאן? הו, המון זמן לא שיחקתי במשחק הזה, אני אלופה בו! אני חייבת 

לעבור שלב... )עושה בראש ובידיים תנועות של משחק(
אמא: דיני, מה קורה?

דיני: אהממ.. מה?  אמא, קראת לי?
אמא: כן, שאלתי מה קורה איתך? את כבר המון זמן על המחשב...

דיני: הו, אני חייבת למצוא חומר לעבודה על שבת...
אמא: עוד לא מצאת? את כבר שעתיים על המחשב!

דיני: אהממ... התחלתי... זה לוקח זמן...
אמא: אז מה יהיה?

דיני: אהממ... דקה, אני חייבת לסיים את השלב הזה ואז אחפש מהר את החומר... 
טוב?
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מערכון 4

דמויות: ילדה-הודיה, אמא, בת שמשמיעה כל פעם צפצוף הודעה.

הודיה )יושבת עם הפלאפון ומתכתבת עם חברות(. מדברת לעצמה: הו, מצחיקה 
נועה הזאתי, אני חייבת להגיב לה משהו...

צפצוף הודעה.
הודיה: רגע, מושקי שלחה לי משהו, מה היא רוצה בוא נראה...

אמא: הודיה, אמרת שיש לך מבחן ואת רוצה ללמוד, לא? עכשיו כבר השעה 5, כבר 
עבר שעה מאז ועוד לא הוצאת את הספר.

הודיה: כן, אמא, אני מסיימת פה עם ההודעה וכבר מתחילה ללמוד, תודה.
צפצוף הודעה.

הודיה )לעצמה(: מה עכשיו? הו, גילי – שנים לא שמעתי ממנה... מעניין מה קורה 
איתה. נשלח לה הודעה.

עוד כמה צפצופים.
הודיה: מה העדכונים? מושקי כבר סיימה ללמוד למבחן, פניני מספרת שהיא יצאה 

לקניות...
אמא: הודיה, השעה 6, מתי תספיקי ללמוד? תניחי את הטלפון בצד...

הודיה: טוב, אמא, כבר מסיימת.
הודיה )מדברת לעצמה(: הסנייק הזה, אני חייבת לעבור לשלב הבא.

הודיה )לעצמה( : אולי הגיע הזמן לעשות סדר בתקיות עם התמונות. יש פה מלא 
שאפשר למחוק וזה סתם תופס מקום בזכרון.

צפצוף הודעה.
הודיה: טוב, בוא נראה לי מי זה עכשיו.

אמא: הודיה, השעה 7, את בטוחה שיש לך מבחן מחר? את לא רצינית...
הודיה: נכון, אמא, צודקת. כבר מתחילה ללמוד.

צפצוף הודעות.
הודיה: רגע, אני חייבת לראות מי שלח לי הודעות.

בעצם... זה צפצוף של הבטרייה. וואי אין לי בטריה. 0% אני לא מאמינה!
)מניחה את הפלאפון בצד ואומרת(: טוב, מזל שנגמר הבטרייה, אחרת לא הייתי 

מתחילה ללמוד...


