קופסת הפקדותוסינון ברשת :כך מנסים
מוסדותהחינוךלהתמודד עם דור הסמארטפונים
מרכז ישיבות ואולפנות 'בני־עקיבא' יקיים בשבוע הבא כנס לדיון בסוגיה ,שמטרידה רבים
"אנחנו לא רואים בטכנולוגיה שטן ,אך רוצים שהתלמידים יהיו חלק
ממנהלי בתי הספר
מהנעשה בכיתה"
שירית

אביטן כהן

בעידן שבו כל תלמיד בית
ספר תיכון מסתובב עם טלפון
חכם בכיס ,גולש ללא הפסקה
באינטרנט ומשתיק ללא מנוח
את צפצופי הודעות הווטסאפ,
מנהלי מוסדות החינוך מנסים
לגבש פתרונות יצירתיים כדי
להחזיר את הנערים מהמסכים
אל חלל הכיתה.
מרכז ישיבות ואולפנות 'בני־
עקיבא' יקיים ביום חמישי את כנס
'החיים בווטסאפ' .נציגי מוסדות
החינוך של התנועה הוזמנו אליו
כדי לגבש כללים לשימוש נכון
של התלמידים בטלפונים שלהם.
"כציבור דתי־לאומי אנחנו
לא רואים בטכנולוגיה שטן ,ומצד
שני אנחנו רוצים לספק לנו־
ער חינוך תורני מעמיק ,ולהביא

פתיחת

שנת לימודים

באולפנה.

למצולמות אין קשר לכתבה

צילום :דודו

גרינשפן

לכך שבתוך בית הספר ישתתפו
חינוך",

במוסדות שהלכו בכיוון הזה חזרו

עם זו" .עד לפני שלוש שנים כל

פחות שהתהליך יהיה מהיר,

הסביר ל'מקור ראשון' הרב ד"ר
יונה גודמן ,המנהל החינוכי של

אלינו הנערים כדי להגיד תודה.
הם גילו כדור ,גילו חברים ,גילו

השקעים באולפנה היו תפוסים
במטעני הטלפון של הבנות ,וזה

ויותר שייעשה בשיתוף פעו ־
לה ולא בכפייה" .אנו מנסים

התלמידים

בתהליכי

רשת ישיבות 'בני־עקיבא'" .אבל

את העולם" ,אמר הרב גודמן.

היה העיסוק העיקרי שלהן .כיום

לתכנים

למנוע מהם להגיע

אם הראש שלך עסוק כל פעם

המהלך לא נועד למנוע מבני

סוף־סוף אנו רואים מחזה נורמ־

בבדיקת וואטסאפ של קבוצה כזו

הנוער לגלוש באתרים בעייתיים

לי של בנות שיושבות על הדשא

הספר.

או אחרת ,אתה לא שותף בנעשה
בכיתה .אנחנו מנסים לפעול קודם

או לצרוך תוכן שלא מותאם לרוח
המוסדות ,אלא בעיקר לסייע להם

בהפסקות כמו פעם ,משוחחות או
משחקות במשחקי קופסה שקנינו

התלמידים עולה שהם מבי ־
נים את הבעייתיות בחשיפה

כול ברמת ההסברה לתלמידים

להשתתף באופן משמעותי בתה־

להן במקום בטלפונים".

ולהוריהם ,ובמקביל לגבות את

ליך הלימודי .אתגר האינטרנט

ראש ישיבת

רצויים גם מחוץ

לא

בשיחות

לבית

שלנו עם

לתכנים הללו .אנחנו מניעים

'בני־עקיבא'

את המהלך יחד איתם ,ואם

שמואל ,הרב שרגא

חודש אייר  60אחוזים

זה בעזרים טכנולוגיים".

הזמין משותף לבתיהספר הדתיים

בגבעת

האמצעים שהרב גודמן מדבר
עליהם כוללים גם טכנולוגיה טי־

והחילוניים כאחד ,שמעוניינים
להחזיר את התלמידים להיות

פרוכטר ,הביא לישיבה חברת
אינטרנט המסננת את תוכני

מהתלמידים ישלימו את המ ־
עבר – אשמח מאוד".

פשה בסגנון קופסת עץ המונחת

חלק מהמתרחש בכיתות ,ולא רק

הגלישה ,וביקש

מהתלמידים

הרב

ואמר

בכל כיתה ,שבה יפקידו התלמי־

ברשתות החברתיות.

להתחבר לרשת דרכה בלבד.

ש"כיום

דים את הטלפונים הניידים בתחי־

באולפנת 'בני־עקיבא' בפסגת

"התחלנו בתהליך הזה בשנה

שעות ביממה

לת כל יום לימודים .אמצעים אח־
רים הם שעות מוגדרות לשימוש

זאב בירושלים מפקידות הבנות
את הטלפונים הסלולריים שלהן

שעברה באמצעות מסע הס ־
לתלמידים ולהוריהם,
ברה

ברתיות .כל הזמן הם צריכים
להגיב בשנינות ,להצטלם עם

בטלפונים ,ויישומון (אפליקציה)

בקופסה בתחילת כל יום לימודים,

ששיתפו

הפיצה שהם אוכלים ולנסות

שיותקן בטלפונים וימנע מהתל־

ומדי ערב מקבלות את המכשיר

עמנו פעולה .בשנה שעברה

גדול

מידים לגלוש בזמן הלימודים .על

בחזרה .הרב רפי קופרשטוך ,ראש

עברו

לאינטרנט המסונן 150

ה"שאלטר" שולטת מזכירת בית
הספר" .אף שהתלמידים התנגדו

האולפנה ,סיפר שהישגיהן של
הבנות בלימודים השתפרו בעק־

תלמידים מתוך  ,"800אמר
הרב פרוכטר.

בתחילה באופן נחרץ ,לשמחתנו

בות המהלך ,והן אף חזרו לדבר זו

שחשוב לו

ותגמלנו

הוא

תלמידים

הדגיש

עד

לקבל
יותר

גודמן סיכם
ילדים

מספר

נמצאים 24
ברשתות הח ־

לייקים

מחבריהם.

אנחנו מנ ־

סים להראות להם את החיים
עצמם ,כדי שלא ישתעבדו
למכשיר הסלולרי".

