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 דקות אורך כל שיעור.  90מערכי שיעור,  2לפניכם, 
 ניתן לפצל, לחבר בין חלקים שונים או אפילו "לשלוף" את מה שנראה לכם/ן מתאים לדיון בכיתה. 

 

 

  דיון -בחלק 
.. 

 במידה וחילקנו את דף השאלות המנחות, וגם במידה ולא, מומלץ לנסות לנהל את הדיון 
 )בסוף הצפייה( בהתאם לשאלות המנחות, ולנתב את השיחה אל השפעות הטכנולוגיה על חיינו היום: 

 והטלוויזיה מתווכים לנו את  האם לדעתכם/ן שלל המסכים הסמארטפונים, המחשבים, הטאבלטים
 המציאות ואינם מאפשרים לנו לחוות אותה באופן ישיר? 

  האם נתקלתם/ן במצבים שבהם ראיתם/ן אנשים יושבים בבית קפה עם חברים, ובכל זאת  עסוקים
 בסמארטפון? מה דעתכם/ן על זה? 

 השפעתה של הטכנולוגיה על חיינו –מציאות דרך מסכים 

המערכים הבאים נוגעים באחד הנושאים שהכי מעסיקים 
 הסמארטפונים שלנו.    -גם את בני הנוער  גם אותנו,

השפעות  מטרתם לפתוח קצת את הדיון ולבחון את
הטכנולוגיה על ההתנהלות שלנו. לשים, מצד אחד, את 
הזרקור על מאפיינים של התמכרות שפוגעים בצדדים 

על אפשרויות של רווחים בשימוש    -מצד שני  ,שונים בחיינו
 נכון בהם. 

לסיכום מוצע דיון על המקום שכדאי או לא כדאי לתת 
 לסמארטפונים בתהליכי הלמידה בכיתה.

 

 דקות 90שיעור ראשון: סה"כ       

 צפיה בפרק מתוך "מראה שחורה" -חלק א
.   

 נצפה בפרק מהסדרה "מראה שחורה",  
 מיליון נקודות זכות". 15" – 2, פרק 1עונה 

  (1לפני שנתחיל לצפות בפרק כדאי לחלק לתלמידים ולתלמידות את דף השאלות המנחות )נספח 
 ולתת כמה דקות לקריאת השאלות לפני הצפיה. 

 (יש לבחור בעונה ובפרק הרצויים) בקישור הבאניתן למצוא את הפרק עם כתוביות בעברית 
 .(נוי, יש אפשרות של חודש חינם לצפיהגם למי שלא מ) Netflixלצפות בפרק דרך אפשרות נוספת היא 
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  יש שטוענים כי התקשורת הכי משמעותית שיש לנו עם הקרובים לנו היא באמצעות הווטסאפ.  מה
 דעתכם/ן על זה? מה היתרונות ומה החסרונות?

  האם לדעתכם/ן להתפתחות הטכנולוגית הזו יש השפעה עלינו כאינדיבידואלים? כחברה? האם יש
 לזה השפעה על החיים החברתיים שלנו? 

 פרק שראינו? עד כמה הוא מוגזם ובדיוני? עד כמה הוא קרוב למציאות?מה דעתכם/ן על ה 

 
 

 
 ניסוי "מנותקים"  -חלק א

. 
בתיכון הריאלי בחיפה ערכו ניסוי רשות שבו בני ובנות נוער בכיתה י' הסכימו להשתתף בניסוי ונפרדו 

שעות תמימות. מטרת הניסוי היתה לבחון האם יצליחו  48 -ומכל אמצעי המדיה שלהם/ן ל מהסמארטפונים
 לעמוד בזה ואילו תובנות יהיו להם/ן בסוף הניסוי. 

 נצפה בכמה דקות מתוך תחילת הניסוי. 
 

 בניסוי כזה? למה כן? למה לא?תתף האם הייתם/ן מסכימים/ות להש 
   מה לדעתכם/ן יהיה לכם/ן הכי קשה בהשתתפות בניסוי שכזה? מה אתם/ן  חושבים/ות היה הכי

 קשה לתלמידים/ות שהשתתפו בניסוי?      
   ?מה יכולים להיות הרווחים של המשתתפים/ות בניסוי 
 ללא   מה קורה איתנויין או חשוב לבחון למה לדעתכם/ן ערכו את הניסוי? למה בכלל מענ

 המכשירים החכמים? 
  

 
 סמארטפון בכיתה  -חלק ב'

מה קורה למוח כשמשתמשים בסמארטפון? מחקר ישראלי חדש מנסה לבחון את השפעות הסמארטפון על 
 פעילות המוח שלנו. 

 (2ונקרא קטעים מתוך הכתבה המודפסת )נספח  נצפה בכתבה מתוך אתר מאקו
 

 ?מה דעתכם/ן על הנתונים מתוך הכתבה בה צפינו בנוגע לשימוש הנרחב בסמארטפון 
 איפה הייתם/ן ממקמים/ות את עצמכם/ן?  

   המוחית וביכולות הלמידה והריכוז?מה דעתכם/ן על הטענה בנוגע לפגיעה בפעילות 
  אם בכלל?  אילו השפעות אתם/ן חושבים/ות יש לכך על תהליכי הלמידה והריכוז שלכם/ן 
  להיות לשימוש בסמארטפון בלמידה? אילו רווחים יכולים 
  אנחנו אמורים/ות ללמוד בשיטות לימוד חדשות שמערבות טכנולוגיה  עד כמה לדעתכם/ן

 וסמארטפונים במהלך השיעור?
   ?אילו דילמות יכולות להיות למורה ששוקלת האם להשתמש בסמארטפונים בשיעורים 
   ?האם לדעתכם/ן אנחנו אמורים/ות לכבות את המכשירים בזמן למידה 
  שנעשה בכיתה שלנו? מה הייתם/ן מציעים/ות 

 דקות 90: סה"כ שנישיעור       
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 : 1נספח  

 

 

 (2)הסדרה "מראה שחורה", עונה ראשונה, פרק 

 במהלך הצפייה בפרק עליכם לשים לב לשאלות הבאות:

 למה רוב האנשים לובשים אפור?  .1

 היכן באה לידי ביטוי האינדיבידואליות שלהם? מי מרוויח מזה?  .2

 האנשים הצהובים? מה מאפיין אותם? ולאיזה יחס הם זוכים? מי הם .3

 כיצד חווים האנשים את העולם והמציאות?  .4

 אישית וליחסים בין אנשים?-מה עושה הטכנולוגיה לאינטראקציה הבין .5

 למה לדעתכם משמשת הפורנוגרפיה לפי יוצרי הסדרה?  .6

רוצים להשתתף בה? מה היא  מדוע אנשים כל כך אוהבים את תכנית הכישרונות ולמה רבים מהם .7

 מבטיחה?

 מי מרוויח מתכנית הכישרונות? .8

 (, מחליטה בסוף להפוך להיות כוכבת פורנו? Abiמדוע הגיבורה, אבי ) .9

 מה רצה להשיג הגיבור, בינג, בנאום החתרני שלו בתכנית הכישרונות?   .10

 כיצד נטרלו השופטים את השפעתו של הנאום של בינג?   .11

 נכנע בסופו של דבר והצטרף לאחד הערוצים?  למה גם בינג  .12

 האם המציאות המתוארת בפרק רחוקה כל כך מהמציאות של היום?   .13

 אילו קווים מקבילים אפשר למצוא בין שני העולמות, זה המדומיין בפרק וזה שבו אנו חיים?  

 
 
 
 
 
 
 

 מיליון נקודות זכות"  15"דף שאלות מנחות: 
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  -2נספח 

את הפער הזה ניסו לסגור ד"ר אביעד הדר ופרופ' אברהם צנגן מאוניברסיטת בן גוריון בעזרת מערך 
, בדק את PLoS Oneלאחרונה בכתב העת  מורכב של ניסויים ושיטות מחקר מתקדמות. מחקרם, שפורסם

ואת ההשפעות ההתנהגותיות של  –כלומר, ההשפעות על פעילות המוח  –פיזיולוגיות -האלקטרוההשלכות 
 .שימוש בסמארטפונים

משתתפים, נערכה השוואה של התנהגויות ופעילות מוחית של קבוצת צעירים  51במסגרת המחקר, שכלל 
ם עברו מבחני שמעולם לא השתמשו בסמארטפון, לעומת קבוצת משתמשי סמארטפון כבדים. הנבדקי

התנהגות שכללו משימות זיכרון, משימות עיבוד נתונים ומשימות נוספות שמודדות אימפולסיביות, לצד 
שאלונים שבדקו דאגה חברתית, יכולת דחיית סיפוקים והפרעות קשב וריכוז. לצד כל אלה, המחקר הייחודי 

מודבקות לקרקפת. המחקר אלקטרודות ש 64כלל גם רישום של הפעילות החשמלית של המוח בעזרת 
מצא קשר בין שימוש כבד בסמארטפון לקשב פגום, ליכולת מופחתת של עיבוד מידע מספרי ולעלייה 

 .בחרדה חברתית. עם זאת, לא נרשמה פגיעה בזיכרון

משתמשים בטלפון החכם: הם -בשלב שני, נבחר מדגם אקראי מתוך קבוצת הלא –הניסוי לא נגמר כאן 
שך שלושה חודשים, בעוד ששאר חברי הקבוצה שימשו קבוצת ביקורת ולא קיבלו קיבלו סמארטפון למ

סמארטפון. כל הבדיקות נעשו שוב כעבור שלושה חודשים, ושוב אובחנה בקרב קבוצת המשתמשים 
בסמארטפון ירידה מובהקת של היכולת לעבד מידע וירידה ברמת הקשב, לצד עלייה בחרדה החברתית. 

 –ימנית -פיזיולוגיים, ביניהם ירידה בעוררות של האונה המצחית הקדמית -אקטרובנוסף נמדדו שינויים 
אזור במוח שמוכר לחוקרים כאזור שמעורב בין היתר בעיכוב דחפים )אימפולסיביות( ובקרה על קבלת 

 .החלטות

* 
ד"ר אביעד הדר מסביר כי "ייחודיות המחקר היא בכך שזהו המחקר הראשון שמראה קשר סיבתי, ולא 
מתאם בלבד, בין שימוש בסמארפון לבין שינויים קוגניטיביים. כמו כן הוא המחקר הראשון שמגבה זאת 

פיזיולוגיים". הדר מדגיש כי "תוצאות המחקר מצביעות -במשימות התנהגותיות ובאמצעות מדדים אלקטרו
עיבוד מידע מספרי ששימוש קצר טווח אינטנסיבי במכשיר עלול לגרום לירידה ביכולות מסוימות, הכוללות 

וקשב. בנוסף נצפתה פגיעה בתפיסה החברתית של המשתמשים בכיוון החרדתי. השינויים הקוגניטיביים 
האלו מלווים בחלקם בשינויים בפעילות המוחית, שדומים באופן מפתיע לשינויים שנצפו במחקרים על 

 ."הפעילות המוחית של מבוגרים עם הפרעות קשב וריכוז
 

 בסמארטפון?"קטעים לקריאה מתוך הכתבה "מה קורה למוח כשמשתמשים לראשונה 
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וצנגן מצטרף למחקרים נוספים שהתפרסמו לאחרונה וקושרים בין חשיפה למסכים לפני  מחקרם של הדר

 השינה לפגיעה באיכות השינה. מחקר שנערך לאחרונה בישראל בדק את השפעת החשיפה למסכים לפני 
השינה לאיכות השינה והתפקוד בבוקר שלאחר השינה. המחקר הראה שחשיפה לאור מלאכותי שנפלט 

 .השינה משפיעה לרעה על רציפות ואיכות השינה, כמו גם על הקשב והריכוז בבוקרממסכים לפני 

* 
עם זאת, אינני מחפש להיות המוכיח בשער שיוצא נגד הטכנולוגיה, אלא פשוט לפקוח את עינינו לשינויים "

 הבלתי נמנעים בפעילות המוח שאנו עוברים יחד עם התפתחות הטכנולוגיה", הוא מבהיר. "ייתכן מאוד
שבעקבות השימוש בסמארטפון יש שיפור ביכולות מוחיות אחרות, והן פשוט לא נמדדו בניסוי שלנו. ולכן, 

בדיוק כמו שלמדנו לנהוג ברכב בזהירות יחסית, כך צריך למצוא את הדרך הבטוחה להשתמש 
 ."בסמארטפונים

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 תוכל/י למצוא עוד עשרות מערכים, טקסטים , החדש של עמותת קדמה באתר
למקצועות לימוד שונים: חגים וימים  המתאימים במגוון נושאיםוחומרים נוספים  

מיוחדים בלוח השנה, זהויות בחברה הישראלית,  פתרון סכסוכים בכיתה, אסיפת 
 הורים, בריונות ברשת ועוד עוד. 

 לאתר עמותת קדמה
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