אמנת טלפונים משודרגת טלפון מיטיב כיתה ז

הורי שכבה ו' היקרים,
לפני שנתיים התכנסנו כדי לגבש מדיניות לרכישת טלפונים חכמים לילדים שלנו .את התוצאה רבת
העוצמה כולנו רואים ומרגישים :יצרנו ביחד מרחב שבו לא רק שלרוב הילדים שלנו אין טלפונים ,אלא
שהם גם לא משלמים על כך מחיר חברתי  -כי למרבית הכיתה גם אין פלאפונים .גילינו את הכוח של
הקהילה ,כאשר אנחנו מתארגנים ביחד ,הילדים שלנו לומדים ליהנות מהרגע בלי לתעד אותו,
להסתכל אחד לשני בעיניים בלי לברוח למסכים ,ולפתח איכויות של קשב ,אמפתיה ושמחת חיים,
מבלי שאלו יכבו על ידי המסכים הדלוקים.
ההצלחה שלנו מדבקת .השכבות שבאו אחרינו הצטרפו גם הם לאמנה הסלולרית  -ולא רק הם.
קבוצות הורים ובתי ספר מכל הארץ ,אימצו את האמנה ומיישמים אותה במרחבים שלהם .הפרויקט
שלנו נגע בצורך חשוף וכואב ,ומבלי שידענו זאת ומבלי שתכננו זאת ,הפכנו לחלוצים ולמופת של
התמודדות קהילתית עם האתגר הדיגיטלי.
בשנה הבאה ,עם המעבר לכיתה ז' ,האתגר גדל ,שכן כ 20תלמידים ותלמידות מהשכבה ממשיכים
לבתי ספר בירושלים והם זקוקים לטלפונים חכמים לטובת ההתנהלות היומיומית שלהם .עם זאת ,לא
מעט הורים מתוך הקבוצה הזאת לא רוצים שהטלפון החכם שהם נדרשים לתת לילדים ,יבלע את
תשומת הלב שלהם וישתלט על התודעה שלהם ,וכך נוצר הרעיון של הטלפון המיטיב.

כל ההקדמה הזו מבוססת על שכבה שכבר עשתה תהליך בעבר וממשיכה יחד לחטיבה.
נדרשת הקדמה אחרת עבור הורים לילדים שעולים לבית ספר חדש מבתי ספר שונים

טלפון מיטיב הוא טלפון חכם שעליו מותקנת האפליקציה  Family linkשאותו נכייל כולנו יחד
על אותם פרמטרים שעיקרם .1 :כיבוי אוטומטי של הטלפון בתשע בערב .2 .הגבלת שימוש
באינטרנט לשעתיים ביום בלבד .3 .חסימת הרשתות החברתיות אינסטגרם וטיקטוק .4 .הגנה
מפני תכנים פוגעניים.
בנוסף  -נחנך ונסביר לילדנו שלא מביאים טלפונים למרחבים חברתיים:
צופים ,בת /בר מצוות וכו'.
במילים אחרות :טלפון מיטיב הוא כלי שמהונדס כך שישרת את הילדים בלי להשתלט על
התודעה שלהם .כמו שכבר ראינו ,כשכזה מגיע להתמודדות עם טכנולוגיה דיגיטלית ממכרת,
בכוחה של נורמה קהילתית לא רק לשמור עלינו אלא גם לשחרר אותנו.
חברות וחברים ,האמנה לשנה הבאה היא אמנה משודרגת ובה שני מסלולים  -מסלול שקט
ומסלול מיטיב .המסלול השקט ,שעליו אנחנו ממליצים עבור אלו שלא עוברים לירושלים ,זהה
לאמנה של השנים הקודמות :דחיית רכישת טלפון חכם לילדים בשנה נוספת.
המסלול המיטיב ,לעומתו ,הוא מסלול שבו נתארגן ביחד להורדה משותפת של האפליקציה
המדוברת לטלפונים החדשים ,ונכייל את האפליקציה על הפרמטרים שפירטנו .אתם מוזמנים
לבחור את המסלול המתאים לכם ולחתום עליו ,ועם אלו שיחתמו על המסלול המיטיב ניצור
קשר בקרוב על מנת להסביר את המשך התהליך.
גם הורים לילדים בעלי טלפונים מוזמנים מאד לחתום על האמנה ולהצטרף למסלול המיטיב
ולכייל את הטלפונים של הילדים שלהם על פי הנורמה השכבתית החדשה.
חתמו בבקשה על אחד משני המסלולים בקישור המצורף.
* המסלול השקט (דחיית רכישת הטלפון החכם בשנה נוספת)
* המסלול המיטיב (התקנת  Family linkוכיול שלה על פי פרמטרים שכבתיים (הסבר וסיוע
טכני ,יימסר ישירות לחותמים) .לתשומת לבכם -אפליקציית פמלי לינק לא עובדת באמצעות
מכשירי אייפון ,אתם מוזמנים לקחת זאת בחשבון כאשר אתם רוכשים מכשיר נייד.

