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 הכשרת נאמנים בנושא: הורות בעידן ה"סלפי"

 צוות :היעד קהל

  שעות )בהתאם לבחירה( 2-3 משך הפעילות:

  x - ה דור –" האינטרנט של הפסיכולוגיה" תחום עם היכרות .1 מטרות:
 .דיגיטליים ומהגרים ילידים, y - ה ודור

 הורים -דילמות עם להתמודדות כלים ורכישת התנסות .2
 וילדים

 חוברת - נספחים, סרטונים, מצגת, נייד מחשב, רמקולים, ומסך מקרן :דרשנ ציוד

 נספח, כתיבה כלי, לדיון כרטיסיות, משחק כרטיסיות, חוזה, להורים

 .לידה ושנת טלפונים הכוללת משתתפים רשימת, ילדות זכרונות

 

בתחום  בהקניית ידע לנאמנים כחלק מהאוריינטציה המשפחתית בתכנית, עולה צורך רציונל:

להורים המציגים זאת כסוגיה מעוררת עניין הזירה הווירטואלית, על מנת שיוכלו לתת מענה בנושא 

 . בחייהם

העולם הווירטואלי בכלל והרשתות החברתיות בפרט, הפכו לחלק בלתי נפרד ממרבית האוכלוסייה, 

אנו  ילדים ומבוגרים כאחד. דילמות חברתיות ובינאישיות מעסיקות את רובנו במגוון המרחבים בהם

פועלים: בבית הספר, בשדה החברתי אחר הצהריים ובבית. הרשת החברתית הינה פלטפורמה 

מביאה עמה אתגרים לא פשוטים )השתלחות והתלהמות( אך גם יתרונות ונוספת לדילמות אלו 

 .ומיומנויות )שינוי דרכי חשיבה, קיצורי דרך ומולטי טאסקינג(

ונה כתוצאה מהטמעתן של הרשתות החברתיות אחד מהאתגרים הבולטים ביותר שנחשפו לאחר

 בחיי היומיום הינו הפער שנוצר בין הילדים למבוגרים בחייהם.

מערך זה, בין היתר, יעסוק בסקירה ספרותית היסטורית של הדורות האחרונים, מאמר ילידים 

ת עם ודרכי התמודדו 2001דיגיטליים ומהגרים דיגיטליים של מרק פרנסקי, )עתידן ואיש חינוך( 

 התופעה התרבותית.

חשוב לציין, כי מערך זה אינו בא לעודד הצטרפות לעולם הווירטואלי, אלא ניסיון לתת את הידע 

 התאורטי והכלים להתמודדות עם נוכחות קיימת בעולם זה.
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  :הפעילות אופן

 פתיחת קבוצת ווטסאפ לטובת הסדנה ופרסום ההודעה הבאה: –הכנה ערב לפני 

 "ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לסדנת "הורות בעידן הסלפי"

 .000בחדר : 0000נפגש מחר בשעה :

 שימו לב שקבוצה זו נפתחה לצרכי הסדנה והינה חלק מתהליכי הדיון והלמידה.

 יונים שאינם רלוונטיים לסדנה.אין להעלות שאלות, שיחות וד

 רעננים... מוזמנים להגיעאז שיהיה ערב נעים, עד 

 1יחידה 

 אחרי שכולם מתיישבים  דק' 10  -פתיחה

מי  להוציא טלפונים, לוודא שאתם בקבוצה.נא  .מנחה : בדקות הקרובות אנחנו ננהל שיח בוואטס אפ

 ו.חבר שלידל שאין לו וואטסאפ מוזמן להצטרף

 :ת הפתיחהטריגרים בשיח

 נשמח שכל אחד מכם יאמר את  ...ייתכן ואתם מכירים אחד את השני, אנחנו אולי קצת פחות

 שמו, שם היישוב ופרט מזהה, כך שאם נסתכל עכשיו נוכל לדעת במי מדובר?

  2אז ככה, היום ניגע בסדנה שכולה אינטרנט, הורות ומה שביניהם, תהיה לכם הפסקה בין 

 ( ייד אפשרי כשנאשר זאת. )כרגע מאושר היחידות, שימוש בנ

  נשמח שתשתפו איך הרגשתם אתמול כשנפתחה קבוצה  -כעת, התייחסו לשתי שאלות

 ואולצתם להיות חברים בה? ואיך הרגשתם עם החוקים שנקבעו לקבוצה זו?

  ?תגידו אם רגע נעזוב את הוואטס אפ מה אתם אומרים? מה שלומכם 

 ולא יכול להשתתף? איזה באסה למי שאין וואטסאפ 

 ?בעצם למה אנחנו דנים בזה.. בואו נשאל אותם 

 

  -דיון בקבוצה

בהנחה ויש כאלו שלא השתתפו בשיחת הוואטס אפ, נשוחח איתם על החוויה של להישאר מחוץ 

למגרש? למה אין להם וואטס אפ? מי בחר בזה? האם יש רגעים בהם יש הרהורי "כפירה" במידה 

 ? וההחלטה נעשתה על ידם

 דק'( 2 - )אורך הסרטון כ דק' 20 - ודיון בעקבותיו סרטון פסטיגלוש

http://www.haaretz.co.il/gallery/kids/1.2458088 קישור לסרטון 

והסערה? מה שמעתם? איפה שמעתם? למה לדעתכם זה  2014מפסטיגל שמעתם על הסרטון 

 כ"כ התנגדות?עורר 

 

http://www.haaretz.co.il/gallery/kids/1.2458088
http://www.haaretz.co.il/gallery/kids/1.2458088
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 דק' 25 -משימת זיכרונות ילדות

  1990, 1980, 1970קבוצות עפ"י עשור לידה. כלומר, שנת  3עד  2 -בתום הדיון תיתפצל הקבוצה ל 

כל קבוצה צריכה לאפיין את הילדות שלה בסממנים עיקריים של : משחקי ילדות, תכניות בטלוויזיה, 

קדם? ממתקים/ מאכלים אופייניים לתקופה. דפי הכוונה מה היה המכשיר המת -בית ספר, טכנולוגיה

  .1למשימה בנספח מס' 

 הקבוצה.ה את המאפיינים הדוריים שלה בפני יתר חברי בתום אלו, כל קבוצה מציג

 דק' 20  -מצגת פערים דוריים

 דק' )להקרין את הפרסומות( 30 –הפסקה 

  https://www.youtube.com/watch?v=SmhJvgYEFVIפרסומת שוקה 

  https://www.youtube.com/watch?v=I2KNUdRh_zEפרסומת ענתי אינטרנט 

 

  2יחידה 

 דק' 35 –משימת "מה אתם הייתם עושים"? 

ות דיון, לכל קבוצה יינתן מקרה לדיון ועליהם לסכם מחשבות, קבוצ 3-4 -חלוקת המשתתפים ל 

 .2רעיונות ומסקנות שגיבשו לתפקידם כנאמנים באותו אירוע. כרטיסיות לדיון בנספח מס' 

 דק' 10ילד  -הורה -ערכה לפעילות משותפת נאמן

בעיקר הורים פחות מודעים. רעיונות למשחק קלפים. הסבר על פנייה של הנאמן להורים בנושא זה, 

 הסבר על חוברת ההדרכה והחוזה לדוגמה.

 דק'  5 -סגירה

 סבב מה לקחתי? איך אני יוצא מהסדנה? –חוזרים לשיחת וואטסאפ 

 תמונת סלפי משותפת 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SmhJvgYEFVI
https://www.youtube.com/watch?v=I2KNUdRh_zE
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  1נספח 

 משתתפים יקרים,

ילדותכם את זוהי הזמנה לצלול במעמקי הנוסטלגיה ולנסות לאתר מזיכרונות 

 המאפיינים אשר עשו את הילדות שלכם לכזו ...

אנא התייחסו למאפיינים אשר הרכיבו את עולם התוכן שלכם בהיבטי החינוך, 

 התרבות והפנאי...

o ?אילו משחקי ילדות שיחקתם 

o ?מה היו התכניות האהובות בטלוויזיה? אילו ערוצים 

o תחומם?איזה מכשירים טכנולוגיים היו נחשבים "למתקדמים" ב 

o  ?אילו מאכלים/ ממתקים היו נפוצים וטרנדיים באותה התקופה 

o ...תחומים נוספים 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 תכף נזכר כולנו יחד...

 כרטיסיות לדיון  – 2נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, היא פאטסנחשפה להתכתבויות של בנה בוו ,11אמא לילד בן  מיכל, מורה ללשון

שיש לילד חברה והם ן זוגה וסיפרה לב "חשוד"הבחינה במשהו שלטענתה היה 

הילדה עשתה לילד שלה לייק לתמונה היא הבינה את זה כי . מתכתבים המון

 O.M.Gכמו מיני אותיות באנגלית לא ברורות , כל    שהעלה, הגיבה בלבבות

הלחיץ אותה שהבן שלה כותב גם נורא  "חיים שלי.."לבן שלה  הראוהילדה הזו ק

 .משו( / צומת לב/עעע /מ'כפת ליחחח)בצ'פר/שגיאות כתיב המון עם 

כיצד תגיבו במקרה בו ההורים משתפים אתכם בחששותיהם כי בנם מסתיר מהם דברים כגון זה שיש לו 

 רה ושהם מוטרדים מהעובדה שבנם כותב עם שגיאות כתיב?חב
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ההורים  .תלמיד כיתה ה', לכל בני כיתתו יש סמארטפון ורק לו אין.. 11ליאם, בן 

באופן עקרוני לא מוכנים לרכוש עבורו את הסמארטפון המבוקש ובוודאי שלא 

 וק.מוכנים שהילד יתחבר לרשתות חברתיות כגון אינסטגרם, וואטסאפ או פייסב

ליאם לא מפסיק להתלונן בפני הוריו שזה קשה לו, כולם נמצאים ברשתות 

וכתוצאה מכך הוא מרגיש  לא! החברתיות ובמיוחד בקבוצה של הכיתה ורק הוא

 מחוץ לעניינים ולא מחובר.

 מתקשרת אליכם להתייעצות, מה תעשו? איך תגיבו? האם

גם בפייסבוק ו נועה חברתיות, הוא חבר שלהאבא של נועה פעיל מאוד ברשתות 

מתיוגים, סטטוסים ותמונות שאבא מאוד עוקב אחריה באינסטגרם. נועה נבוכה 

  לבטל את "החברות" ביניהם ברשתות הללו.שלה מעלה והיא מתעקשת 

 הייתם בבית ושמעתם את השיחה, פנו אליכם לעצה, מה תייעצו לאב? מה תייעצו לנועה?

"תפסה מים רוני באחד הי, קידדה את הסמארטפון שלה בסיסמת כניסה.  12רוני בת 

 על חם" את הוריה "מחטטים" לה בנייד וכעסה מאוד על החדירה לפרטיות. כעת

הם כועסים עליה שהיא כועסת עליהם והיא כועסת  שורר מתח בין רוני להוריה,

 עליהם שהם "מרשים לעצמם"..

 הגעתם הביתה וההורים סיפרו לכם מה קרה... איך תגיבו?
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 חוזה  – 3ספח נ

 חוזה לקבלת סמארטפון

 הטלפון החדש שלך! –ילדה שלנו אהובה, חיכית כ"כ הרבה והנה הוא הגיע 

תקיני את האפליקציות של המשחקים, את ולפני שת גם אחריותאז עם קבלת הטלפון מגיעה 

 הוואטסאפ ותעדכני את אנשי הקשר שלך כמה דברים חשובים:

זכרי תמיד שהוואטסאפ דומה מאוד לשיחה רגילה בין אנשים. כמו שלא תשוחחי עם אדם זר  .1

שאינך מכירה ושתשתפי אותו בחייך אותו דבר בוואטסאפ. תצרפי לקבוצות רק אנשים שאת 

 ומשפחה.חברים  –מכירה 

שימי לב לכללי התנהגות בשיחות קבוצתיות או פרטיות, תמיד תכבדי, אל תדברי בשפה לא  .2

יפה ותעלי רק תמונות ראויות )אם את מתלבטת האם כדאי? אנחנו כאן(. שימי לב שכל 

תמונה שתעלי בוואטסאפ זוהי תמונה שתשאר לעד ברשת.. )ככה זה אינטרנט הכל הוא 

 כמה שנים.. (שומר, שלא תתחרטי בעוד 

בנוסף, הקפידי על כללים חברתיים בדיוק כשם את נוהגת עם חברייך בשיחות רגילות, לא  .3

להעליב, לא להוציא חברות מהקבוצה או להחרים ולהחליט שהן לא חלק. ובמידה ומישהו 

 נוהג כך בקבוצה, תעדכני אותנו ונחליט יחד מה כדאי לעשות. 

מבינים שהטלפון הוא שלך ופרטי, אך אבא ואני נצטרך דבר נוסף לגבי עניין הפרטיות, אנו  .4

להסתכל מדי פעם בטלפון ונציץ גם בשיחות שקיימות אצלך בקבוצות. זאת רק כדי לשמור 

עלייך ולהגן עלייך, בכל מקרה תמיד אבל תמיד את מוזמנת להתייעץ אתנו במידה ואת 

 מרגישה משהו בבטן..

את המשחקים האהובים עלייך במידה לגבי התקנת המשחקים, את מוזמנת להתקין  .5

וההתקנה דורשת מייל אני אתן לך את שלי.. רק שתדעי לא למסור את המייל הזה לאף אחד 

לפני שהתייעצת איתנו וגם אל תעמיסי על הטלפון אפליקציות ייגמר לו הזיכרון מהר והוא 

 יהפוך לאטי..

 

בינתיים אנחנו לא בעד אבל   -לגבי הפייסבוק, אבא ואני עוד חושבים על זה.. נראה כבר

 נדבר על זה..

 

 תיהני יקירה, אנחנו סומכים עלייך!

 בימים הקרובים יגיע המגן שהזמנו מאי ביי..

 חתימות:

 אבא ואמא                                                                       בת

               __________      ___________ 
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 ילד -הורים -חוברת לפגישה נאמן  - 4נספח 

 נאמנים והורים יקרים שלום רב,

 לפניכם מסמך ובו מעט על הורים, ילדים, אינטרנט ומה שביניהם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למה הילדים שלנו באינטרנט?

 לשתף -

 להיראות -

 ורצוי להרגיש שייך -

 באינטרנט? על אילו צרכים של הילד שלנו עונה הגלישה

 לזכות בהערכה חברתית? -

 לחוש שייכות לקבוצת החברים? -

 להיות בעניינים? -

 לבלוט? -

 להיראות? -

 ללמוד? -

 להעביר את הזמן? -

 ליהנות? -

 אחר? -

 מדוע לנהל עם הילד דיאלוג משמעותי בנושא הגלישה באינטרנט?

פשר לשמוע מה הילד אוהב לעשות באינטרנט, מהי החוויה שלו בגלישה ברשתות יא -

 חברתיות, אילו משחקים אוהב לשחק ברשת.

יאפשר גם לנסח כללים ברורים באשר להתנהלות ברשת )לא לתת מידע מזהה, לא  -

 להסכים להיפגש עם אנשים לא מוכרים וכד'(.

מצעות למידה ממנו על יישומים את הילד בא)ראה בהמשך(  להעציםיהווה הזדמנות  -

 אותם הוא מכיר, ואילו אנחנו ההורים לא מכירים.
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 )מצ"ב כרטיסיות משחק(נושאים חשובים לשיחה עם הילד 

 באילו אתרים הילד גולש? באילו אתרים לא יגלוש? -

 איך הוא מרגיש כאשר הוא גולש בכל אחד מהאתרים האלה? -

וש בהם? )למה אתה גולש דווקא באתרים אלה? מה אתה מה מניע את הילד לגל -

 אוהב בהם?(

 איך הילד תופס מושגים כמו "חברות בפייסבוק"? -

 איך הילד שומר על הפרטיות שלו? )הגדרות פרטיות, מודעות להשלכות( -

 

 קצת על הצלחה והעצמה

 כל אחד מאתנו זקוק להערכה, לפידבק חיובי, לעידוד. -

על אחת כמה וכמה המתגבר, שעדיין מגבש את זהותו, זקוק לפידבקים חיוביים  -

 על מנת לפתח תחושת מסוגלות.

אני מסוגל" הוא זקוק לכך שההורה יחשוב ויאמר לו "אתה כדי לחשוב על עצמו " -

 מסוגל, אתה טוב בזה".

כאשר ילדך עוזר לך להתמצא בתוכנת מחשב , בגלישה באינטרנט וכד', זו יכולה  -

להיות הזדמנות לבטא את התפעלותך מהידע שלו להסביר לך וע"י כך לתת לו 

 תחושה של מסוגלות והצלחה.

הוא זה שיכול למלא את ילדך בתחושת המבט המתפעל שלך ההורה, 

 ביטחון וערך עצמי, באומץ להצמיח כנפיים ולהגשים את חלומותיו.

נושאים חשובים לשיחה עם הילד על ערכים בהקשר של 

 )מצ"ב כרטיסיות משחק( התנהלות ברשת

 ך כאלימות ברשת?מה יחשב בעינ -

 איך הילד האחר ירגיש כשיקרא את זה? -

 מה הם הזכויות של גולשים ברשת? -

 איך אתה שומר על זכויותיך? -

 איך אתה שומר על זכויות האחר? -

 איך אתה שומר על צניעותך? -
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 איך אזהה מצבי סיכון באינטרנט?

כאשר ילדך נתון לפגיעה חברתית מתמשכת )כגון: חרם,  – פגיעה חברתית -

 רה(, או פוגע באחרים.הד

כאשר ילד מעורב )כנפגע, כעד או כפוגע( במצבים של בריונות  – בריונות רשת -

רשת, תופעה המוגדרת כפעילות תוקפנית, מכוונת וגלויה שמטרתה לפגוע 

באדם אחר )למשל הטרדות, השמצות, איומים( באמצעות האינטרנט או באמצעי 

 תקשורת נוספים.

גדר לא ע"י מספר השעות אלא ע"י פגיעה בתפקוד מו – כשאר יש שימוש יתר -

 )שעות שינה, הליכה לבי"ס, שיעורים(.

גלישה לאתרים עם תכנים שאינם תואמי גיל )פורנו, משחקי  – חשיפה מסוכנת -

מזל, אתרים המקדמים פעולות הרסניות כגון סמים, הימנעות מאכילה ועוד(, 

 ו פעולות אסורות.יצירת מגע עם אנשים המציעים מפגשים אלמוניים א

כאשר מזהים אחד ממצבי הסיכון מומלץ להגביר את ההשגחה 

 באינטרנט.

 דוגמאות לחשיפה לתכנים שאינם תואמים לצרכים התפתחותיים

תכנים מיניים בגיל צעיר מדי יכולים לסקרן מחד גיסא אך לגרום לרתיעה וגועל, בושה  -

 ואשמה, מאידך גיסא.

לתכנים עשויה לחשוף את הילד לתמונות קשות, חשיפה לא מבוקרת לאתרי חדשות  -

 קשים לעיכול ומעוררי חרדה )פדופיליה, רצח ילדים ע"י הורה וכד'(.
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לסיכום, כך אוכל כהורה להשפיע על האופן בו מתנהג ילדי 

 ברשת

 ארכוש ידע תואם גיל וצרכים התפתחותיים. -

  .ארכוש ידע רלוונטי שיאפשר לי לדבר ב"אותה שפה" בה מדבר הילד -

 חברים בפייסבוק, למה בדיוק אתה   800*כשאתה אומר שיש לך 

 מתכוון? 

 אקבע מהם הגבולות ואבסס את סמכותי ההורית. -

 *אגדיר כללי עשה ואל תעשה

 *אגביר את נוכחותי ההורית ברשת

 *אשגיח

 ארכוש ידע שיאפשר לי לזהות מצבי סיכון. -

 *זיהוי סימני מצוקה

 *זיהוי מצבי התמכרות

 ההשגחה אם אני מזהה מצב סיכון.אגביר את  -

 אסייע לילד לשמור על הפרטיות שלו )הגדרות פרטיות, מודעות להשלכות(. -
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 כרטיסיות משחק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אתרים אינך גולש/ת? באילו באילו אתרים את/ה גולש/ת?

איך את/ה מרגיש/ה כשאת/ה 

תרים גולש/ת בכל אחד מהא

 הללו?

למה את/ה גולש/ת  דווקא 

באתרים אלה? מה את/ה 

 אוהב/ת בהם?

האם את/ה שומר/ת על  מה זה "חברות בפייסבוק"?

הפרטיות שלך בפייסבוק? 

את/ה יודע/ת למה חשוב 

 לשמור על הפרטיות?

מה יחשב בעיניך כאלימות 

 ברשת??

איך לדעתך מרגיש הילד 

פיו מופעלת האחר שכל

 האלימות?

מה הם הזכויות של גולשים 

 ברשת?

איך את/ה שומר/ת על הזכויות 

 שלך?

איך את/ה שומר/ת על זכויות 

 האחר?

איך את/ה שומר/ת על 

 צניעותך?
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מה ייחשב בעינייך לקו אדום 

 בתוך שיחה שתנהל?

 

 

 

 

אילו תכנים את/ה מעלה 

ברתיות? לרשתות הח

 )אינסטגרם/ וואטסאפ/ פייסבוק(

 

 

 

 

מה לעולם לא תעלה לרשתות 

 החברתיות?

 

 

 

 

על איזה מקרה או אירוע יהיה 

 נכון לדווח הלאה? 

 (/ למחנכת)להורים/ למשטרה

 

 

 

 

האם הוריך הם חלק 

מהקבוצות שלך בוואטסאפ? 

האם אחד מהם או שניהם 

עוקבים אחריך באינסטגרם 

 או חברים שלך בפייסבוק?
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 רקע למנחה  – 6נספח 

 , השנה בה1980הנו מונח המתייחס למי שנולד לאחר שנת ( Digital native: אנגלית)ב יליד דיגיטלי

"(. אנשים יוזנטזכה לראשונה לתפוצה גבוהה הראשון ובה עלה הגלגול הראשון של הפורום )" המחשב האישי

אלו מאופיינים במיומנות גבוהה בכל הקשור לתפעול, שימוש וניצול האמצעים הטכנולוגיים למילוי צרכיהם. עצם 

האינטראקציה של הילידים בתקופה זו עם האמצעים הטכנולוגיים מיום היוולדם ולאורך כל חייהם מאפשרת 

 בה.להם להיות בקיאים באופן השימוש 

. פרסקי כיוון את קו 2001בסביבות  מרק פרנסקיהמושגים "יליד דיגיטלי" ו"מהגר דיגיטלי" טבע  :מקור המונח

 תקשורת מחשבים, עת החלו להופיע מערכות 1980הגבול בין המהגר הדיגיטלי ליליד הדיגיטלי לסביבות שנת 

 שאפשרו דיון בין שני סטודנטים.

ואמצו את הטכנולוגיה בשלב מאוחר יותר בחייהם מכונים  1980כל אלו שנולדו לפני  :ילידים מול מהגרים

הבדלים בולטים בין הילידים  ".פער דיגיטלי". לאור פערי המיומנויות נוצרת תופעה המכונה "מהגרים דיגיטליים"

והמהגרים באים לידי ביטוי בקצב הלמידה ובנפח העיסוק הדיגיטאלי במהלך חייהם. בעוד הילידים לומדים את 

פח השימוש באמצעים הטכנולוגיים כשם שלומדים שפת אם, למידת המהגרים משוות ללמידת שפה חדשה. נ

העיסוק הדיגיטאלי בקרב ילידים דיגיטאליים גדול מנפח השימוש בקרב מהגרים דיגיטאליים. לטענת פרנסקי, 

הילידים הדיגיטליים גדלו לסביבה רוויה בטכנולוגיות, הם חשופים יותר לטכנולוגיה ועל כן הם שולטים בה 

ם לשינויים טכנולוגיים מהירים, ועל כן בקלות יחסית למהגרים הדיגטליים. בנוסף, הילידים הדיגיטליים רגילי

מסתגלים אליהם בקלות. המהגרים הדיגיטליים חוששים יותר מהטכנולוגיה החדשה ושופטים את הטכנולוגיה 

 בהתאם להרגלים הישנים והמוכרים שלהם.

רואים  המהגרים הדיגיטליים מתייחסים באופן שיפוטי שלילי אל הטכנולוגיה החדשה. בעוד הילידים הדיגיטליים

, חיי חברה ראויים ומספקים, המהגרים הדיגיטליים נוטים לראות את פייסבוקבתקשורת דיגיטלית, למשל ב

רקע הבדלים שיפוטיים אלו נוצרים לעתים  הקשרים הדיגיטליים כנחותים לקשרים אישיים פנים אל פנים. על

 קונפליקטים בין דוריים.

על פי מארק פרנסקי, חינוך הוא סוגיה מרכזית בהתמודדות של המהגרים הדיגיטליים  :התמודדות עם הבדלים

מרבית הספרות בנושא הפער  הם דוברים שפה לא מעודכנת ובעקבותיה נוצרים חיכוכים לעתים קרובות. -

, נבדקו תוצאות אסתר הרגיטאיוסקת בחלוקה שבין מהגרים וילידים דיגיטליים. בניסוי שערכה הדיגיטלי ע

מאפשרת לאנשים  אינטרנטם שונים. היכולת למצוא מידע בהחיפוש של נושאים שונים על ידי אנשים בגילאי

למצות את הפוטנציאל של האינטרנט. לפי תוצאות המחקר ישנו הבדל דורי מובהק בקשר ליכולת של אנשים 

ט. ככל שהנבדקים יותר מבוגרים, כך הם השיגו פחות תוצאות בחיפוש, מתוך חמש להשתמש באינטרנ

קטגוריות, וכן החיפוש נמשך יותר זמן. המחקר הראה שצעירים שהסתגלו לאינטרנט בגיל צעיר יותר, השיגו 

תוצאות יותר טובות. למהגרים הדיגיטליים יכולה להיות גישה טכנית, אך הגישה האפקטיבית שלהם לוקה 

בחסר, כיוון שהם אינם יודעים למצות את המידע לפי צרכיהם מבין המידע הקיים ברשת. כלומר, ישנו פער 

 דיגיטלי מדרגה שנייה שמשפיע על השימוש היעיל במדיום זה.

זמניות, מיידיות וגישה בלתי מוגבלת למידע -בוכיום, שפת האם של תלמידים היא שפת העולם הדיגיטלי: 

לפי פרנסקי, ייתכן שאופני החשיבה החדשים אפילו שינו את  החשיבה הטבעי שלהם.מאפיינים את אופן 

מבנה המוח של הילידים, שנבדל כעת מזה של המבוגרים. עבור מבוגרים, כמו כל מהגר, שפת הרשת היא 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%98
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A8%D7%A7_%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/2001
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1980
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%92%D7%A8_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A2%D7%A8_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8_%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%98%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
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שפה שנייה, שאפשר לחוש בה את שרידי המבטא הישן. דוגמאות למבטא כזה לא חסרות: 

ולשמור עותק שלו, בדיקה טלפונית שדואר אלקטרוני הגיע ליעדו, וגם  דואר אלקטרונילמשל הרצון להדפיס 

 ורתיות.חיפוש מידע באינטרנט רק אחרי סריקת הספריות המס

" בייבי בוםהוא מושג סוציולוגי וכלכלי המציין את ילידי תקופת ה" :(Baby boomer: אנגלית) דור הבייבי בום

. גבולותיו של דור זה נתחמו בארצות הברית לגל המערבמדינות , בעיקר במלחמת העולם השנייהשלאחר 

דור הבייבי  .[1]שנים  19, דהיינו תקופה של 1964 בדצמבר 31-ו 1946 בינואר 1של מי שנולדו בין  פיהדמוגר

 .תרבות הפופולריתעיקר באך ב משווקיםוהן בקרב  מדעני החברההן בקרב דמוגרפים ו בום הפך למונח מקובל,

המצאות בני דור הבייבי בום היו הראשונים שגדלו עם טלוויזיות בביתם, והיו עדים לכניסת  :זהות תרבותית

, בני הדור מסך הברזל. בכל רחבי העולם, ומשני צדי מחשברבות בתחומי הטכנולוגיה לבית הממוצע, כגון ה

יכלו לראשונה אנשים  20-שנות החמישים של המאה החלקו את אותם התחביבים והכירו את אותה התרבות: ב

במיקומים גאוגרפיים שונים לראות את אותן ההצגות להקשיב לאותן החדשות ולצחוק מאותן הבדיחות. בארצות 

" הציגו משפחות אידאליות. בהמשך, צפו אבא יודע הכי טוב" ו"השאר זאת לביוורהברית סדרות טלוויזיה כמו "

מרוץ , ברוברט קנדיבו מרטין לותר קינג, בג'ון פיצג'רלד קנדיב התנקשויות, במלחמת וייטנאםבשידורי חדשות מ

הגוש , וכשרובם היו הורים לילדים בעצמם, בהתפרקות מלחמה הקרהובפרשות אחרות הקשורות ב לחלל

, הייתה רוק אנד רולילידי דור הבייבי בום מצאו שהמוזיקה שלהם, לרוב מוזיקת  .נפילת חומת ברליןו המזרחי

היו מכשירים ניידים אישיים שאפשרו למתבגרים להקשיב  טרנזיסטורים-רדיוביטוי לזהות של הדור שלהם. ה

 הדור שקדם למלחמת העולם השנייה. , אשר היו פופולריים פחות בקרב הוריהם, בנימוטאוןולמוזיקת ה ביטלסל

לאחר דור  עולם המערביאשר נולד ב דורהוא כינוי ל :( Generation X: אנגלית)ב דור האיקסאו  X-דור ה

של מי שנולדו החל מהשנים  דמוגרפילתיחום, אך לרוב הכוונה לגל  . גבולותיו של דור זה קשיםבייבי בומרסה

דור האיקס הפך למונח מקובל, הן בקרב  .20-של המאה ה 70-ות השנועד לסוף  60-שנות ההראשונות של 

. למרות שהמונח מתייחס כבר תרבות הפופולריתאך בעיקר ב משווקיםוהן בקרב  מדעני החברהדמוגרפים ו

, דאגלס קופלנדשים, המונח דור האיקס הפך לשגור בזכות ספר בשם "דור האיקס" שכתב לילידי שנות השי

 .Generation X: Tales for an Accelerated Culture, 1991צעיר אמריקני בשנת 

, קליפורניה, פאלם ספרינגסהספר מספר אודות שלושה צעירים שהחליטו לעזוב את החברה, ולעבור לשוליים ב

את שם עבדו בעבודות מזדמנות וחיו מהיד לפה. שלושת הצעירים בילו ביחד את זמנם בניסיון למקם מחדש 

הזהות האישית שלהם, כשהנסיגה והריחוק מהחיים הקודמים שלהם ומהחברה שממנה באו עזרו להם בכך. 

זה קופלנד תיאר את החרדה הקיימת בקרב דור האיקס וכי הדור לא מרגיש שייכות לאייקונים  ספרב

נועד לבטא את היותו של דור זה חסר שם, אך יחד עם זאת  Xיים שלו. השימוש של קופלנד במונח התרבות

המונח "דור האיקס" בא להגדיר קבוצת גיל,  בעל מודעות לגבי היותו קבוצה חברתית מובחנת, הולכת וגדלה.

הייתה השנה  1965. שנת 1976עד  1965ולכן אין לו הגדרה סגורה. בתחילה כלל רק ילדים שנולדו בין שנת 

, ושנת מלחמת העולם השנייההראשונה שבה שיעור הילודה החל לרדת אחרי הבייבי בום שהתחיל מיד אחרי 

הייתה השנה שבה שיעור הילודה חזר לעלות. פרמטר זה שונה במשך הזמן וכלל הרבה יותר אנשים.  1977

דרה , או בהג70-שנות הועד סוף  60-שנות האלו שנולדו מהשנים הראשוונות של כיום, דור זה מוגדר לרוב כ

 )עם חפיפה קלה לדורות שלפניו ואחריו(. 1980עד  1961-מדויקת יותר, מ

לפי חוקרים אמריקאים, דור זה מאופיין בחוסר שאיפה לחולל תמורות בעולם, בנטייה למרוד בסמכות ולבעוט 

 800-פרסומות ביום, כ 150-במוסכמות חברתיות, בגדילה ושהייה רבה יותר בבית, ובחשיפה ממוצעת ל
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 אמצעי התקשורתמעשי אלימות ב 100,000-ות וכרציח
[1]

, דור האיקס דוד פסיג עתידןלפי ה .

דור שבניגוד לקודמיו שוהה הרבה יותר בבית ולכן חשוף רבות לאמצעי התקשורת ולמסרים השיווקים  הוא

נאמן  X-תרבותי. דור ה-בהם. הוא טוען כי זהו דור שאינו מכיר בסמכות כבעבר, וגדל בעולם הרבה יותר רב

מאנשי הדור החליפו מקצוע פחות מהוריו למקום עבודה בודד, ואף נאמן פחות למקצוע בו הוא עוסק. חלק ניכר 

 במהלך הקריירה התעסוקתית שלהם.

 .90-וה 80-, ילידי שנות הY-דור ההוא  X-הדור הממשיך את דור ה

 עולם המערביאשר נולד ב דור, הוא כינוי לדור המילניוםהידוע אף בשם  :(Generation Y: אנגלית)ב Y-דור ה

של  דמוגרפי. אף שאין הסכמה מלאה לגבי שנת ההתחלה והסיום של הדור, לרוב הכוונה לגל X-דור הלאחר 

-שנות ה, ילידי בייבי בומרסהם בעיקר ילדיהם של דור ה Y-דור ה .90-שנות הו 80-שנות האלו שנולדו במהלך 

-דור הכלוסייה המבוגרת יותר מקרב , למרות שחלק מדור זה הוא גם צאצאיהם של האו60-הותחילת שנות  50

X. דור ה-X תרבות אך בעיקר ב משווקיםוהן בקרב  מדעני החברההפך למונח מקובל, הן בקרב דמוגרפים ו

 Generation X: Tales for an דאגלס קופלנד" הפך לשגור בזכות ספרו של X-. המונח "דור ההפופולרית

Accelerated Cultureדור ה, אשר עסק בעיקר ב-X. דור ה-Y במיוחד במערב, גדל לתוך ההאצה בפיתוחים ,

 והוא בעל נגישות לכלים ואמצעי תקשורת מתקדמים. לרסלווה אינטרנט, המחשביםהטכנולוגיים בתחום ה

הם יכולת ונכונות לעבודת צוות ועבודה בקבוצות, יכולת לפזר קשב ולטפל  Y-מאפיינים תעסוקתיים של דור ה

במקביל בשני נושאים לפחות. רובם בעלי מיומנות טכנולוגית ויכולת לימוד מהירה של מכשירים חדשים. שליטה 

. דור זה רשתות חברתיות מקוונותב בושימוש ר אינטרנטויישומיו המקובלים, כמו גם ברשת ה מחשבמלאה ב

להבדיל מהדורות  וד נושאים חדשים.מאופין כחסר יוזמה יחסית לדורות הקודמים, אך עם מוכנות גבוהה ללמ

   התעסוקתיים הקודמים, בני הדור הזה אינם מוכנים לוותר על חיי משפחה לטובת קידום בעבודה 
[1]

, הביטחון 

ואינם רוצים לקחת אחריות בעבודה אם הדבר ידרוש מהם להשקיע התעסוקתי לא מדורג אצלם במקום גבוה, 

  בכך מאמץ רב.

עוזבים בגיל מאוחר את בית הוריהם,  80-לדו בשנות ה, אמריקאים שנוניו יורק טיימסעל פי מחקר שפורסם ב

מהם חוזרים לבית ההורים לפחות פעם אחת. כמו כן הם עוברים  40%שליש מהם עוברים דירה בכל שנה ו־

, כשני שלישים חיים עם בן זוג בלי להתחתן, ואלו שבוחרים להתחתן עושים 30בממוצע שבע עבודות עד גיל 

מחקרים אחרים, אחד המאפינים העיקריים של הדור הוא עיסוק עצמי מוגבר,  זאת מאוחר מאי פעם. על פי

 .נרקיסיזםהגובל לעתים ב
[2]

 

לאנשים,  21-המאה ההוא כינוי שניתן בתחילת  :(Screen Agers: אנגלית)ב נוער המסכיםאו  פלזמהה דור

, טלוויזיה, המבלים את עיקר זמנם אל מול מסכי תצוגה למיניהם: מסך הZ-דור הו Y-דור הבעיקר צעירים מ

. למאמצים DVD-ו קונסולת משחקים(, אינטרנטועד גלישה ב משחק מחשב)בשלל פעילויות, מ מסך מחשב

 ".היקיקומוריהשם " יפןגרסה קיצונית של סגנון חיים זה ניתן ב

, התופעה המאה העשריםאף שהקדשת זמן רב לצפייה בטלוויזיה הייתה נפוצה כבר ברבע האחרון של 

, ושפע סוגי הפעילות שמציע האינטרנט. מאפיין טלוויזיה בכבליםוי הערוצים שהביאה אתה ההתעצמה עם ריב

מת זה שקדם לו הוא המעבר מצפייה פסיבית בטלוויזיה לפעילות אקטיבית, מובהק של דור הפלזמה לעו

ומאפיינים נוספים  דואר אלקטרוני, טוקבק, כתיבת בלוגבמשחקי מחשב, ובשלל פעילויות באינטרנט: כתיבת 

התנתקות מהאינטרנט, היא בעיה אופיינית לדור זה, וכוללת קושי בעת  התמכרות לאינטרנט .2.0וב של 
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%91_2.0
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98


  

 

16 
 

-פרופ' אליעזר בן ותגובה נרגזת להפרעה בזמן גלישה. אתרי אינטרנטחשיבה אובססיבית על 

  ות מול המסכים:רפאל עמד על בעיות נוספות של הפעיל

הישיבה מול  מחיר ה"חברתיות" האלקטרונית עלול להיות חוסר חברתיות בחיים הרגילים. ואמנם, עצם 

קריטית למי שמוקף חברים  המסך פירושה "ישיבה בבית" והחלשת הדחף "לחפש חברים". נטייה זו אינה

תקשה להתחבר לחבר'ה למי שמ בכל מקרה ונהנה מפופולריות בבית הספר או במסגרות אחרות. אבל

חברים וסביבה אוהדת. הדבר עלול ליצור  עלולה הפעילות האלקטרונית לעלות בוויתור על מאמצים למצוא

 .קשיים בהשתלבות חברתית בבוא הזמן

יש כמה  גם אין ספק שפעילות מול המסך מכווצת את הזמן המוקדש לקריאת ספרים. לתופעה הזאת

שבעבר היו נגישים  יום, הודות למחשב ולאינטרנט, גישה לחומריםהסברים, והראשון שבהם הוא שיש ה

וספרים שלמים, מאפשר להגיע  רק באמצעות ספרים. קיומם ברשת של אנציקלופדיות, אין ספור מאמרים

ועם זאת, קשה להתכחש לכך שספר  .למידע בלי לנטוש את עמדת המחשב. הדבר בוודאי חיובי ומקל

ספר, לקרוא בשעת פנאי, הוא חוויה שבני  ק ממדיום אחר. ההרגל לפתוחמקנה ערכים וחשיבה ביתר עומ

סמלים, וזכו להתרגשויות מחנכות. אין ספק שילדי  אדם מכל הגילים ספגו באמצעותה ערכים, הפנימו

 .פוחתת המסך יוצאים מופסדים מכך שזיקתם לספר

 

( הוא iGeneration-וכן כ ration MGeneאו  M-דור הידוע גם בשם ; Generation Z)באנגלית:  Z-דור ה

מקורות   המוקדמות. 2000-שנות ההמוקדמות לבין  90-שנות השם משותף לקבוצה של אנשים שנולדו בין 

  .1993מסוימים מייחסים לדור זה את אלו שנולדו לכל המוקדם בשנת 
[1]

 
[2]

 1995או  1994זאת ועוד, השנים  

היא  2001נחשבות כמועדי התחלה נפוצים יותר, ויש אף כאלו אשר מציינים מועד מאוחר יותר, כאשר השנה 

 המאוחרת ביותר.
[6]

 
[2]

 
[5]

 
[7]

-מספר דמוגרפים וחוקרים חברתיים מסכימים ביניהם כי הפרסומת הראשונה של ה 

World Wide Web  היא המסמנת את תחילתו של הדור החדש. 1994בשנת 

 2000-אשר התרחש בשנות הבערך בזמן המשבר הפיננסי העולמי,  בייבי בוםנולדו בתופעת  Z-דור הצעירי 

-ר הדושלא כמו בני  . הדור העוקב לדור זה הינו חסר שם, לעת עתה.2010המאוחרות, ואשר הסתיים בשנת 

Y נחשבים  2000-או תחילת שנות ה 90-ועד אמצע שנות ה 1983או  1982, אשר מי שנולדו בשנים שבין

כילדים קטנים, וחלקם כלל לא זוכר  בספטמבר 11פיגועי לבד של יש זיכרון עמום ב Z-כשייכים אליו, לבני דור ה

בני   , בניגוד לדור הקודם.ברית המועצותונפילת  המלחמה הקרהאירועים אלו. הם גדלו בשנים שלאחר עידן 

הצעיר, כמו  בייבי בומר. הוריהם עשויים לכלול גם את בני דור הX-דור ההם בדרך כלל בניהם של בני  Z-דור ה

 הוותיקים. Y-דור הגם בני 
[1]

 
[2]
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