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שלום הרב. הבת הבכורה שלנו, טליה, בת 13, התחילה אולפנה חדשה, 
ומאז משגעת אותנו לגמרי שאנחנו חייבים לקנות לה סמארטפון. אין יום 
שהיא לא מנדנדת, לוחצת ומתבכיינת שהיא זקוקה נואשות למכשיר הזה 

 . ובלעדיו חייה אינם חיים

זה רעיון טוב, אני מסופק אם המציאות היא כמו שהיא מציירת. ובכל 
זאת, הרב, נגיד שלחלק גדול מהבנות בכיתה יש והיא לא רוצה להיות 

שונה, האם זו סיבה לקנות לה?

לא יודע, אבל היא טוענת שלכל הבנות בכיתה שלה כבר יש ורק היא 
שההורים ה'בעייתיים' שלה עוד לא קנו לה. המסכנה האחרונה 

מהבית.  הליכה  דקות  חמש  שלנו,  ביישוב  האולפנה  לא.  ממש 
כשאני יכול אני אפילו מקפיץ אותה ברכב.

אתה צודק, הרב, אבל קשה לעמוד בלחץ של הילדה. אשתי ממש משתגעת 
מהחפירות שלה וגם לי כבר נמאס מזה.

לגמרי לא. מתאים לה להישאב לזה לגמרי, וזה ממש חבל כי גם ככה קשה 
לה בלימודים... ובכל זאת, הרב, גם אם נחליט שעכשיו לא הזמן לתת 
לה סמארטפון, מה יקרה בעוד שנתיים או ארבע? יכול להיות שהיא כבר 
תצא לפנימייה או תהיה מדריכה. היא הרי תהיה חייבת אז מכשיר משוכלל.

לא ידעתי. חשבתי שאם כבר הולכים על טלפון  מה אתה אומר... 
חכם הוא חייב לכלול את הכול.

כדאי לגלות לילד שמתקינים אצלו דבר כזה?

. נראה לי שגם מבוגרים יכולים להיעזר בזה למכשיר שלהם. נשמע מצוין

יודע עד כמה הבת שלי תהיה מבסוטית  יוני, תודה רבה! אני לא  הרב 
. מההתכתבות שלנו אבל נראה לי שבסופו של דבר היא רק תרוויח מזה

מה זאת אומרת?

תראה, שיטת ה'לכולם-כבר-יש-ורק-אני-היחידה...' היא תרגיל קלסי אופייני 
של ילדים שמפיל בפח לא מעט הורים. בדקתם פעם את הנתונים בשטח? 
לכמה מהבנות מהכיתה שלה באמת יש מכשיר חכם, לכמה מכשיר פשוט 
ולכמה אין בכלל? שווה להתעניין אצל ההורים האחרים )אולי דרך קבוצת 

הווצאפ של הורי הכיתה?( או להרים טלפון למחנכת.

ראשית חשוב להבין במה אנחנו עוסקים. הדיון כאן הוא לא על טלפון. 
ותקשורת רבת עוצמה, החושפת למבול  בידור  קולנוע,  מדובר במערכת 

מסרים ותכנים שחלקם רחוק מאוד מכל מה שאתם רוצים לחנך אותה.
מעבר לזה, אין-ספור מחקרים מדברים על אפקט ההתמכרות האדיר שיש 
למכשירים האלה ועל שהם 'גונבים' למיליוני צעירים את החיים האמיתיים. 
להשקיע  למגרש,  לצאת  בעיניים,  להם  ולהסתכל  לפגוש חברים  במקום 
בלימודים, לטייל ולחוות חוויות אמיתיות, הם נשאבים לבהייה של שעות 

ארוכות במכשיר שבכיס וגורמים לעצמם נזק לטווח הקרוב והרחוק.

האם את מפתחות הרכב שלך גם היית נותן לה אם היא הייתה לוחצת? 
ידידי, זה בדיוק המקום שלכם כהורים! חשוב מאוד להאזין לילדה בקשב 
רב, להבין את הצורך שלה, ובמידת הצורך לחשוב על דרכים יצירתיות לספק 
לו מענה. אך האחריות שלכם כהורים היא לעשות את הדבר הנכון בשבילה 
גם אם הוא פחות מוצא חן בעיניה כרגע. תראה, כולם יודעים ש'ילד עד גיל 
תשע לא חוצה כביש לבד'. למה? כי לא משנה כמה הוא חכם, אין לו את 
כישורי תפיסת המרחב הנכונים כדי לבצע את המשימה בביטחון. ומה לגבי 
לתת מכשיר רב עוצמה עם יכולות מטורפות ואפשרויות ללא גבול לילד בן 
13? ומה לגבי נערה בת 16? האם אנחנו משוכנעים שיש להם את היכולת 
המנטלית וכוח הרצון להשתמש בהם בצורה בריאה, מאוזנת ונכונה? הרי 
אפילו מבוגרים מתברברים עם המכשיר הזה, ומה נגיד על בני נוער וילדים?
אני שואל אותך: כמו שאתם מכירים את טליה, אם יהיה לה ביד סמארטפון 
עם ווצאפ ואינסטגרם וגישה זמינה לסרטים, סדרות ומשחקי מחשב וכו', 

היא תדע להשתמש בהם בחוכמה ולשמור על גבולות?

ייתכן, אבל זו לא סיבה להקדים את המאוחר. צריך לצעוד בהדרגה:
אם הורים מגיעים למסקנה שיש צורך לצייד את הילד במכשיר טלפון )למשל 
לומד רחוק וצריך להיות איתו בקשר כדי לאסוף אותו(, לקנות מכשיר פשוט 
עם שיחות והודעות בלבד. אין הצדקה ללכת על אייפון חדיש עם חיבור 

לאינטרנט 24 שעות ביממה.

היא באמת זקוקה לסמארטפון?

היא לומדת בפנימייה? יש לה נסיעה ארוכה כל יום לאולפנה?

ארגז הכלים להורים “מחנכים באהבה" 
משמעותית – סדרת וידאו תובנות, כלים וטיפים להורות 

חדשה עם הרב יוני לביא
ב"מכללה הוירטואלית"

אם מדובר בילד גדול יותר החי בחברה כזו שהווצאפ הוא כלי תקשורת מרכזי, 
ועובר דרכו מידע חיוני על לימודים, מפגש בתנועת הנוער וכדומה, כך שהיעדרות 
ממנו תפגע במקומו של הילד בחברה, אפשר לעלות מדריגה ולקנות מכשיר עם 
וויז, moovit וכדומה( בלבד, אך ללא רשתות  כמו  נבחרים  )ויישומונים  ווצאפ 
חברתיות וגלישה חופשית באינטרנט. יש היום חברה שמספקת מכשירים כאלה.

בדיוק  ומפריע.  בזה משהו חוסם  רואה  ברור. אני התקנתי מזמן בשלי. אני לא 
להפך. רק מי שהמכשיר שלו מוגן יכול להשתמש בו באמת בחופשיות. כמובן 
שגם ההגנות האלה אינן הרמטיות וצריך תמיד לפקוח עיניים ולשים גבול כשצריך, 

אבל בלעדיהן פשוט אי אפשר.
אחרי כל זאת חשוב לקבוע מראש כללי התנהלות עם המכשיר בבית ובחברה. 
כגון שכשיושבים בארוחה או בנסיעה משפחתית ברכב, כשיוצאים לטיול, לתנועת 
נוער או למפגש חברתי – משתחררים מהאינפוזיה. שמים את המכשיר בכיס או 

בתיק, מסתכלים לאנשים בעיניים ומשתתפים בהתרחשות המופלאה שקורית.

ממש לא. בכל אופן גם אם הולכים על האפשרות הזאת כדאי להתקין במכשיר 
יישומון של הגבלת זמן על ידי ההורים כמו YLIMIT )ניתנת להורדה חינם. מאפשרת 

גם לדעת את מיקומו של הילד ועוד דברים(.
השלב השלישי הוא כשמדובר בנער או נערה גדולים יותר ויש צורך במכשיר חכם עם 
אפשרות גלישה ברשת – כאן חיוני להשתמש ביישומון של סינון תוכן. כדאי לדעת 
שכל ספקי הסלולר מחויבים על פי חוק לתת שירות סינון חינם אם רק מבקשים 
)פשוט להתקשר לחברת הסלולר, ללא צורך בהתקנה כלשהי במכשיר עצמו(, אך 
מומלץ יותר ללכת על יישומון הגנה בתשלום )קחו את המכשיר וחפשו בגוגל: 
נטספארק או רימון בסלולרי. לא דרך חנות האפליקציות, כי אז היא ניתנת להסרה 
בקלות(, שעושה עבודה טובה יותר בסינון התוכן וגם מאפשרת שליטה על הזמנים.

אחרי שהתקנתם אותה פעם אחת במכשיר של הבן או הבת אפשר באמצעות 
שם המשתמש והסיסמה לקבוע דרך מחשב אחר לו"ז גלישה יומי או שבועי 
הגיוני ומאוזן. למשל, להחליט שבזמן הלימודים או אחרי 11 בלילה המכשיר 
החכם הופך 'טיפש' ואין בו אפשרות גלישה, משחקים וכו'. אפשר להחליט 
שאפליקציות של רשתות חברתיות מסוימות לא יהיו זמינות בו לחלוטין וכדומה.

בוודאי. הכול צריך מלווה בחינוך והסברה שהם העיקר. לדבר איתו על העוצמה 
של המכשיר לטוב ולרע, על הצורך להתאזר בחוכמה ובגבורה כדי שלא ללכת 
שבי אחרי כל מה שהוא מציע, ולצד זה לנקוט אמצעים שיעזרו לנו להשתמש 
בו בצורה נבונה. לצד כל השיחות וההסברים חובה גם להשתמש באמצעי הגנה.

אני בטוח. ככלות הכול, יותר משמעניין אותך טלפון חכם אתה הרי רוצה ילדה 
חכמה, כזו שתצליח לממש בע"ה את הפוטנציאל הנפלא שיש בה, לא כך?
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