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תקציר:
 לאחר שרכשנו משקפיים שעוזרים לנו להתבונן במציאות שלנו, נבדוק מהי העסקה הנסתרת בתחום בריאות הנפש? 

 בשיעור זה ננסה להבין מה המחיר הרגשי שבני נוער משלמים על השימוש המוגבר בטכנולוגיה דיגיטאלית. 
 נתבסס על מחקר של ג'יין טווינג' שפורסם בשנת 2017: המחקר וכן סרטון Ted בו מציגה טווינג' את מחקרה.

מסקנות המחקר: בשנים האחרונות ישנה עליה חדה במגוון תחומים )אומללות, בדידות, דיכאון, תלות ועוד כפי שיפורט במערך השיעור( 
המעידים בהכללה על מצוקה רגשית משמעותית בקרב בני הנוער המשתמשים באופן קבוע ובמשך זמן ממושך בטכנולוגיה הדיגיטלית. 

אזהרת מסע: במחקר מופיעים נתונים אודות אובדנות ורצח – מפאת הרגישות, בחרנו לנקוט בזהירות ולא להכליל את הנתונים 
במצגת, אך אלו מוצגים כאן בעבור הידע הכללי שלנו, אנשי החינוך. אנו סבורים כי כל מורה ומנחה תוכל לעשות במידע זה שימוש 

מותאם ונכון עבור התלמידים והחניכים שלה. 

מהלך השיעור

שקופית 1:
בשיעור זה נבקש לעשות שימוש במשקפי העסקה הנסתרת. נמקד את המבט 

פנימה, אל תוך נפש האדם והמחירים שאוכלוסיית העולם בכלל משלמת, 
ובפרט בני הנוער – קהל היעד שלנו.

שקופית 2:
אומרים שוב שלום למשקפיים החדשים שלנו:

משקפי התבוננות על העסקה הנסתרת! בשיעור הקרוב נרצה להתמקד במחיר 
שאנחנו משלמים בתחום הרגשי שלנו. 

לפני שנתחיל את השיעור נשאל את שאלת המחיר: מה המחיר הרגשי שאנחנו 
משלמים? מה המחיר הרגשי שמשלמים החברים, הורים, בני זוג, אחים ועוד. 

המלצה: שיתוף של המורה – על מחיר שהיא משלמת או שהקרובים לה 
משלמים, עבור מתן לגיטימציה ותחושת נינוחות.

אין חובה לשתף, רק במידה ויש רצון ואווירה מתאימה.

המטרה: לעורר חשיבה והזדהות בקרב התלמידים, בטרם נחשוף אותם  	
לממצאים של המחקר.

 אורך: 
שיעור כפול

 קהל יעד: 
תלמידים בחטיבה-תיכון

  עזרים: 
מצגת, מקרן

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/09/has-the-smartphone-destroyed-a-generation/534198/
https://www.youtube.com/watch?v=UA8kZZS_bzc
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שקופית 3:
רקע: נלמד מתוך מסקנות המחקר שערכה דר' ג'יין טויינג', דר' לפסיכולוגיה, 
שחקרה את תחום השפעות הטכנולוגיה הדיגיטלית על בני נוער וכתבה גם 

ספרים בנושא. 
היא עשתה זאת בעזרת שאלונים רבים שנעשו בכמה מדינות לאורך השנים, 

החל משנות ה70 ועד שנות העשרה )+2010(. המטרה של המחקר שלה הייתה 
– לזהות שינויים בין הדורות, במהלך השנים. במהלך 25 שנות מחקרה, לא 

ראתה שוני גדול כפי שזיהתה מהחל משנת 2011. 

שקופית 4:
לפני שנחקור את הממצאים עצמם, ננסה להבין אם אנחנו רואים מגמה ברורה:

2011 היא נקודה שבה הגרף משתולל, מאבד כיוון )עליה/ירידה בהתאמה(.

יש קו אנכי מסומן, בשנת 2007, מדוע?

שקופית 5: 
שנת 2007, השנה שבה הושק האייפון הראשון, הסמארטפון הראשון בעולם:

סטיב ג'ובס מציג את האייפון: )קישור על 2007(

https://www.youtube.com/watch?v=TFkJe3tIBFs

ומה קרה בשנת 2011...?

שקופית 6: 
בשנת 2011 ליותר ממחצית מאוכלוסיית ארה"ב היו מכשירים חכמים אישיים.

הפלאפונים החכמים הוכרו כמוצר צריכה בסיסי, כזה שיש גם לשכבות 
החלשות ביותר במדינות מתפתחות. 

שקופית 7:
שאלת דריכה/שאלה למחשבה לאורך השיעור: 

 המחקר נערך בשנת 2015, תכף נלמד את מסקנותיו. 
כעת השנה היא 2022 – שערו מה התוצאות נכון להיום..?

https://www.youtube.com/watch?v=TFkJe3tIBFs
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שקופית 8: 
חוזרים למחקר: המחקר בדק מספר משתנים המעידים על הרגלי חיי היום יום 
של אותם בני נוער ותוצאותיו הושוו לאלו של בני נוער משנות ה90 – בשביל 

לקבל תמונה מייצגת של תקופת שינוי משמעותית.

שקופית 9:  
תוצאות: במילה אחת – פחות.

נשאל את התלמידים: האם אתם מזהים מכנה משותף בין הנתונים? 

ניתן לתלמידים לנסות להבין את המשמעויות של המחקר על חיי המתבגרים 
כפי שהן מוצגות כאן.

שקופית 10:
פחות עצמאות, הארכת תקופת הילדות שנים קדימה.

שקופית 11:
פחות דייטים/שיעורים/בילויים וכו' יוצרים

פחות עצמאות

ויותר...?

שקופית 12: 
זמן. נחסך שפע של זמן שבעבר היה מוקדש לפעילויות מסוימות.

השאלה הבאה היא, מה קורה עם אותו הזמן שנחסך, והיכן הוא מושקע?

 ניתן לתלמידים שלנו להבין לבד את התשובה המתבקשת
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שקופית 13: 
אותם בני נוער העידו על עצמם שבמקום כל הנ"ל, הם בחדר. עם הפלאפון. 

היינו מצפים לזמן איכות עם המשפחה? לתקשורת מעולה? כמובן שההפך 
הוא הנכון. 

פיזית אולי נמצאים באותו המקום, באותו הבית. אבל מנטלית ומנטלית, יש 
הרבה מאוד זמן של לבד.

ומה קורה מאחורי הדלת...?

נקודה למחשבה: העולמות החברתיים של העידן הדיגיטלי מתקיימים  	
במרחב אישי – בתוך מכשיר הסלולר. זוהי סביבה שאינה מפוקחת. לכן, בהשוואה לעבר, למבוגרים קשה עד בלתי 

אפשרי לדעת או להבין מה קורה מאחורי הדלת )וגם כשהיא פתוחה(. 

שקופית 14:
יותר מסכים = פחות זמן איכות עם חברים

ירידה של 40% במפגש עם חברים וזה רק משנת 2000.

שקופית 15:
יותר מסכים = פחות זמן איכות עם חברים  = יותר בדידות 

עליה של 56% במדד אומללות, נבדק לפי כמה שעות בשבוע?

התשובה: 10! )כמה גילינו שאנחנו משתמשים ביום?(

*** יותר מסכים = יותר אומללות = יותר דיכאון

ילדים בכיתה ח, עליה במדד הדיכאון של 27% בקרב ילדים שהיו הרבה זמן 
במסך אל מול אלו שעשו פעילות ספורטיביות, שהלכו לחוגים ואפילו שעשו 

שיעורי בית.

*** יותר מסכים = יותר אומללות = יותר דיכאון= יותר אובדנות

נתון מעניין: בהשוואה לשנות ה-90, יש ירידה משמעותית במקרי רצח בין בני נוער, אבל עליה משמעותית בהתאבדות. 
)מעיד על טיב האינטראקציה(.

שקופית 16: 
נבקש להתעכב על הפרדוקס שעולה מתוך תוצאות המחקר:

הרשתות החברתיות מייצרות לנו עוד ועוד חברים, וככל שהשימוש באותן 
רשתות עולה, כך גם תחושת הבדידות. ולהפך – תחושת הבדידות שעוטפת 

אותנו מפנה אותנו לידי הרשתות החברתיות וחוזר חלילה. איך זה ייתכן? 
ולמה? 
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בשקופית 19 נקרא שוב לחשיבה על הגורמים ונציג 
 שתי תשובות אפשריות.

שקופית 17:
יותר מסכים = יותר אומללות = יותר דיכאון = יותר אובדנות = יותר תלות 

ופחות צורך בריא בעצמאות

שקופית 18:
 עליה של 57% מהנוער המעיד שלא ישן מספיק בלילה. 

לשינה יש השפעות ברורות על תפקוד אנושי בכלל ועל התפתחות תקינה 
של ילדים ונוער בפרט.

הפלאפון הולך לישון איתנו וקם איתנו בבוקר- תעשיית תשומת הלב.

מחסור בשינה, משמע- חוסר תפקוד, ריכוז מוגבל, עצבים רופפים, טווח תגובה 
קצר ועוד...

שקופית 19: 
המחירים: אומללות, בדידות, דיכאון, אובדנות, מחסור בשעות שינה, תלות, 

הסתגרות.

שקופית 20: 
אחרי שלמדנו את המחירים, השאלה שנשאל את התלמידים היא מה הקשר?

מה הקשר בין השימוש במסכים )שם גנרי(, ואפילו השימוש האינטנסיבי  	
בהם לבין השלכות או מחירים כאלו יקרים?

מהם אותם התהליכים שמייצרים כזאת מציאות עגומה בכל מה  	
שקשור במצבם המנטלי של בני הנוער כפי שנראה במחקר הנ"ל?

המטרה תהיה עידוד חשיבה ביקורתית על מה המחירים הרגשיים של 
המסכים, מבלי לומר להם את זה בעצמנו.

נקודה חשובה למחשבה:

הקורונה הציפה בפני כלל האוכלוסייה קושי במפגש בין אישי, הסתגרות ובידוד. 

מחקר שפורסם בחודש ינואר 22 מעיד כי רוב בני הנוער בישראל סובלים מתסמינים של דיכאון.

הטכנולוגיה עזרה באופן שלא ניתן לעמוד ולמדוד. בזכותה, בתי ספר ואוניברסיטאות הצליחו )פחות או יותר( לנהל מערכת מרחוק. 
עולם התעסוקה המשיך לפעול כשהוא מתבסס על תקשורת מקוונת. שיחות משפחתיות עברו לווידאו צ'אט ועוד. 

על פניו, הטכנולוגיה עשתה עבורנו שירות שמחליף מציאות "רגילה".  אבל עדיין – אחוז גדול, סבל סבל רב מאותה התקופה. מדוע?

https://news.walla.co.il/item/3483306
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זוכרים את שאלת הבדידות? הנה שתי תשובות אפשריות:

1. אנחנו פחות ביחד. התקשורת והמפגשים עברו מיסוך- מתרחשים יותר ויותר באמצעות הדיגיטל. זה גם יותר פשוט, קל ונוח.  בנוסף, 
התקשורת דרך המסך מאפשרת יותר שליטה. היא פחות מביכה. מאפשרת לנו להיות פחות פגיעים. אבל, בני אדם זקוקים מסתבר 

למפגשים פנים אל פנים בכדי לענות על הצורך בקשר אנושי. אנחנו זקוקים למבוכה, לפגיעות. שם יש גם קרבה ואינטימיות. 

2. לא רק שאנחנו פחות ביחד, אלא שגם כשאנחנו ביחד, אנחנו לא באמת ביחד. לא עד הסוף. תעשיית תשומת הלב מתפרנסת כאמור 
ממשיכת הקשב שלנו למסכים. ועל כן במפגשים עסקיים, משפחתיים, חברתיים, רומנטיים, לימודים וכו', הקשב שלנו נמשך כל הזמן 

לא ממי שאנחנו איתו/ה למסך. מומלץ להמחיש את הדברים באמצעות המחקר על אנשים זרים שהפגישו עם או בלי הטלפון, והפערים 
בתחשות האינטימיות, קרבה, חשדנות וכו'. 

שקופית 21:
 :Exis Ticket – כרטיס יציאה

אפשרויות לתרגול בשבוע הקרוב:

היזכרו באנשים שחשבתם עליהם בתחילת השיעור- שמשלמים מחיר  	
רגשי. נסו לברר מה תוכלו לעשות בעבורם על מנת לצמצם את המחיר 

הנפשי.
בחרו שני אנשים איתם אתם מנהלים תקשורת קבועה דרך המסכים.  	

ערכו עם כל אחד מהם שיחה פנים אל פנים.
נסו לתרגל במהלך השבוע הקרוב 7 דקות של עצמכם לבד. אל תעשו  	

שימוש בפלאפון ו/או אנשים חולפים. נסו לבדוק את האפשרות הזאת, 
ומה היא מעוררת.


