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  בסיועה של צביה אלגלי זה נכתב לקח

  

  

להיות מהל� שקול צדדיות בנושא השימוש במחשב ובאינטרנט חייבת � נקיטה בפעולות חד

.  אלא ג� להתפתחות הילד, זאת כי מחשב ואינטרנט ה� כלי� מרכזיי� לא רק לבילוי. ומתוכנ�

, להתעדכ� על הנעשה סביב�, לבצע משימות לימודיות, ילדי� משתמשי� במחשב כדי להשיג מידע

ת  גבולושאלתבכרוכה התערבות הורית בשימוש במחשב , בנוס�. ולשמור על קשר ע� חברי�

 כיצד להתמודד ע� ההתנגדות ?מתי מוצדק להורי� להתערב ובאלו דרכי�.  הפרטיות

   ?וררשההתערבות בהכרח תע

  

ברצוננו להדגיש שפתרונות .  חסימהו בילוש המאפשרותוכנות נתונה לתשל הורי� רבי� כמיהת� 

 א�. הוריעמיק את חוסר האוני� ה מ,כאמור, הבילוש. כלל ועיקרמסוג זה אינ� מהווי� השגחה 

 : מעבירה את המסר ההורית האמיתיתההשגחה . מאכזב לרוב אסורי�הנסיו� לחסו� אתרי�

אנחנו לא מסוגלי� לבצע את ": ניסיו� החסימה מעביר את המסר, לעומת זאת !"אנחנו כא�"

 את  לנסות ולפרו#,כהזמנה לילד כמוהו מסר זה !"אז קנינו טכנולוגיה שתשמור עלי�, התפקיד

. נגד� של תחבולות ותחבולותמסכת הופכת את היחסי� לבי� ההורה והילדהתחרות  .הצנזורה

הוכיח שהוא עולה בכ� שבכ� שהשיג את החומר האסור ו, הוא חוגג ניצחו� כפול ,"זוכה"כשהילד 

הפותר אותו מכל ,  הוא משיג רק הישג מדומה ומזיק,"זוכה"כשההורה .  ברמת התחכו�על הוריו 

   .מכאנימחלי� אותה בשמרט� עמדה הורית ממשית ו

  

שימוש יתר וחשיפה  : של שימוש במחשב ובאינטרנטבעיתיי�התחומי� ההשגחה מתייחסת לשני 

יוגדר שימוש יתר ) א: (הורי� יכולי� להיעזר בשני עקרונות מנחי�. לאתרי� ולמגעי� מסוכני�

בהליכה לבית , ינהלמשל בשעות הש, אלא על ידי פגיעה בתפקוד,  על ידי מספר שעותדווקאלאו 

אתרי� , משחקי מזל, גלישה לאתרי פורנוכ תתבטאחשיפה מסוכנת ) ב (.הספר או בעשיית שעורי�

יצירת מגע ע� אנשי� ו, )הימנעות מאכילה, התאבדות, סמי�(המקדמי� פעולות הרסניות 

אלה פועלי� על פי עקרונות אשר   הורי� .המציעי� מפגשי� אלמוניי� או פעולות אסורות אחרות

  .  ק ערכי מלאודי מתו� תחושה של צ רחבה ולפעולתמיכה לוכלו לזכותי

  

 חשוב לנו להדגיש כי השיח הפתוח איננו בהכרח .אצבע על הדופק מטרת השיח הפתוח היא לשמור

תחושת .  מובהקת הוריתעמדהאלא סוג תקשורת שההורי� יוזמי� מתו� , שיח ספונטאני

ולו , ב של חוסר השגחה למצב בו מתקיימת השגחההמלאכותיות נובעת מעצ� המעבר ממצ

 להבהיר  עליה�.באינטרנטיצד הוא נזהר מסכנות  כלשאול את הילד  ההורי� על. הפתוחה ביותר

אחד האמצעי� הטובי� לקד� את השיח הוא .  מבחינת�מה ה� התכני� או השימושי� הפסולי�

הורי� יכולי� ג� .  נוהג לבקרברשת ובאתרי� בה� הוא" סיור"לבקש מ� הילד שיעשה להורה 

את  מלמדתההיכרות ע� משחקי� ברשת .  לבקש מילד� שיראה לה� באלו משחקי� הוא משחק

לעתי� קרובות ילדי� מופתעי� מ� .   ועל הדברי� המעסיקי� אותוההורה רבות על ילדו



 את  שלא יקרא,בטיח לילדמההורה מצדו . ההתעניינות ההורית ונותני� את ההסבר בהתלהבות

אלא יעמוד עמו בקשר גלוי לגבי ,  יתקי� תוכנות בילוש או חסימה ולאתכתובת האישית שלוה

המצביעי� על הסתרה  סימני� ולא קיימי�מוכ� להידבר ע� ההורה כאשר הילד  .מחשבשימוש בה

 רצוי לסכ� את הכללי�  ג� אז, אול�.אי� צור� לעבור לרמות השגחה הדוקות יותר, מכוונת

  .1חוזה להל� נוסח אפשרי ל.על ידי חתימה על חוזה, למשל, נטרנטלשימוש באי

  

 : התחייבות ההורי�

מתו� אמו� והכרה , אנחנו מתחייבי� לקיי� דיאלוג להצבת גבולות האחריות והשיטוט ברשת

כל . נשגיח על הפעילויות ברשת מתו� מחויבותנו כהורי� להג� עליכ�. ביתרונות האינטרנט

  .  ה בגלויעשיפעילותנו בנושא ת

  

  : התחייבות הילד

, ס שלי"ש� ביה, מספר טלפו�, כתובת, ש�: לא אמסור שו� מידע על עצמי ומשפחתי כגו�. 1

  . יללא אישור הורי' מקו� מגורי וכד

  . מאוי� או שלא בנוח, א� היתה פניה שגרמה לי  להרגיש נפגע, מייד, יאודיע להורי. 2

רק . יאד� זר שהכרתי ברשת ללא בדיקת העניי� ע� הוריאקבע פגישה ע�  או לעול� לא אפגוש. 3

  . אסכי� שילוו אותי, א� ה� ירגישו שזה הכרחי יסכימו אקבע את הפגישה ויא� הורי

  . ילעול� לא אשלח את תמונתי לאד� זר בטר� סיכמתי זאת ע� הורי. 4

  . לא אגיב ולא אענה לשו� מסר שגור� לי להרגיש שלא בנוח. 5

אני לא אגלוש לאתרי� . השימוש ברשת כדי שנוכל לקבוע ביחד את כללי ייאדבר ע� הור. 6

 . שהתחייבתי לא לגלוש אליה�

  

זאת כי ההורי� מבהירי� את .   מפר אותו הילדכאשר ג�,  ההשגחה ההוריתשפר אתהחוזה מ

 יכולי� להתבסס על החוזה כשה� נוקטי� צעדי� ההורי� ,בנוס�. משמעית�חדעמדת� בצורה 

 בצורה  ההוריתסמכותהאת  חזקהחוזה מ, על א� ההדדיות שבו.  או מגייסי� תמיכהנוספי� 

  את כללימחדש ומגדיר עמד ההורי�מ משנה את קיומועצ� :  הילדת תלויה בתגובשאיננה

      .פעולת� בעתיד

  

 מפורט על הרמה השנייה של השגחה הורית מאופיינת בכ� שההורה דורש מ� הילד די� וחשבו�

 של שינוי מפורשת הצהרה י� אפשרות לעבור מרמת השיח החופשי לרמה זו ללאא.  מעשיו

  :להל� דוגמה להצהרה מסוג זה.  המדיניות

  

מעתה ואיל� נדרוש ממ� .  הגענו למסקנה שלאחרונה אתה משתמש במחשב בדרכי� מדאיגות"

נכבד , ללי�א� תמסור לנו את הנתוני� ותעמוד בכ.   של�די� וחשבו� לגבי השעות וסוג השימוש

אבל נשאל אות� באופ� מפורש לגבי האתרי� בה� אתה .  את המש� השימוש והפרטיות של�

  ."מבקר

  

                                                 
  .נוסח זה הוא עיבוד שלנו לאמנה שפרסם אגוד האנטרנט בישראל 1



 הכללי� לגבי של זמני השימוש ו עמדת� לגבי של מחודשתההורי� מגבי� הצהרה זו בהגדרה

ה� שואלי� .  ויפתח כאשר ה� דופקי� את הדלתדורשי� מ� הילד שלא ינעל ה� . וש אסורשימ

ה� מבקשי� ממנו להראות לה� . ערב ובודקי� שאכ� הדבר מתרחשב הוא מכבה את המחשב מתי

 יוכל לצאת מ� האתר ואה" : הורי� יכולי� להקשות. את האתרי� בה� הוא ביקר לאחרונה

תשובתנו  !" מתי שירצהולהערי� עלינו, למחוק את ההיסטוריה של המחשב, כשאנחנו דופקי�

כי הילד , זאת!   הילד מצליח להתחמק ממנהא� ג� , מתקיימת הורית השגחהלהורי� היא כי

 בקרבת מקו� בתחומי נמצאי�שהוריו להרגיש  מפסיק לחיות בוואקו� של נוכחות הורית ומתחיל

  .חייו השוני�

  

שא� , על ההורי� להבהירג� כא� ,  בילויי הילד מחו# לביתעלכמו במקרה של התשאול הממוקד 

.   שלו במחשב ובאינטרנטה� יתנגדו להמש� השימוש, דיווח הנדרש לה� את המסור יסרב לילדה

וא� אתה לא , נאסור את השימוש":   עליה� לומר בשקט"?אי� תעשו את זה": א� הילד יתריס

  על ההורי� להקפיד שלא להיגרר לוויכוח !"�שירותיאת הלא נספק ל� , תקיי� את האיסור

  .  לאחר הודעת�לאלתר להפסיק את השיחה ו

  

רותי האינטרנט יהרעיו� להגביל את הילד בשימוש במחשב ובמקרה הצור� א� לחסו� לו את ש

שהיא תביא להסלמה , הורי� חוששי� שלא יוכלו לעמוד בהחלטה.  מבוכהגור� להורי� רבי� ל

 שאסור לה� לנקוט בפעולות אשר יפגעו או,  להגביל שימוש במחשב צידוק מוסריה�שאי� ל, קשה

 אכ� פוגע וא ה�א א� ורק הגבלת השימוש מוצדקתכי , אנו חוזרי� ומדגישי�  . האחרי��ילדיב

: בתנאי� אלה נית� לשאול את ההורי� שאלה נוקבת.  בתפקוד הילד או חוש� אותו לסכנות

 רוב "? ואת התפתחותואת הילד כלי המסכ� ,ללא השגחה, הא� את� מוכני� להמשי� ולספק"

 תואמת את העדפה זו.   להגביל את השימוש במחשב מרצו�דההורי� היו מעדיפי� לשכנע את היל

� עד לפעולות חדו, ממוקדהתשאול ה דר�, בשיח פתוחשתחילת� ,  ההשגחהרמותתפיסתנו לגבי 

 נית� לחזור  במקרי� רבי�.הרמות הקודמות אינ� מספיקותהמתחייבות רק כאשר , צדדיות

יגיבו טוב ילדי� רבי� . צדדיות�ת חדג� לאחר נקיטה של פעולו, לרמות ההשגחה הנמוכות יותר

  . צדדיי��לנקוט בצעדי� חד בנחישות ההורית  בעיקר לאחר שה� התנסו,למעבר

  

יש ) א: ( נחישות בעת ובעונה אחתתשדרהסלמה ושתמנע  ה בצורלהפעיל את ההגבלותיש להיער� 

 להמתי� עליה�. כשהילד יושב מולו את המחשב כבות ל�ורי אל לה� בעקרו� ההשהיהלהשתמש 

שימוש עלול להביא הניתוק המחשב תו� כדי . 2 כדי לבצע את הניתוקלשעה מאוחרת יותר

עומדי� לנתק שה� , א� ההורי� מודיעי� לילד, מניעה�העימות החרי� הוא בר. אלימותלתגובות 

בתקופה . מתקבל על הדעתא� לא יימצא פתרו� ,  תו� שלושה ימי� או את המחשבאת האינטרנט

  � ויכוחי� דיוני� ומהימנע יש ל) ב(; על ידי הכנסת מתווכי�, למשל, חתור לפתרו� מוסכ�זו נית� ל

 למסור  ג�רצוי.   לאלתרבנושאעל ההורי� להודיע על החלטת� בצורה שקטה ולהפסיק כל דיו� 

ת כמכי ההורי� פועלי� עתה ג� ללא הס, צדדיות פירושו�המעבר לפעולות חד.  בכתבאת החלטת�

הדיבור ההורי נתפס על המש�  .א� ההורי� ממשיכי� במאמצי השכנוע, ה מיטשטש מסר ז.הילד

בי� א� על ידי החרפת , בי� על ידי וכחנות מתמשכת, ידי הילד כהזדמנות לשחוק את עמדת�

                                                 
  .כמו עכבר או מודם, הורים רבים מצאו שהדרך הפשוטה ביותר לנתק את המחשב היא להוציא פריט חיוני להפעלתו 2



 על ההורי� להודיע  –  מחדשוחיבורלתנאי� ה  להשגתעד, יש להודיע שהניתוק זמני) ג  (;העימות

 נה שאינ,אווירה שקטהזאת כי דיו� זה מצרי� .  ו� על תנאי ההחזרהעל כ� מבלי להיכנס לדי

שיהיו מוכני� לדו� ע� הילד , למשל, ההורי� יכולי� להודיע.  הפעולה ההוריתלאחר מיד תקיימ

 , ע� ההורי� או ע� מתווכי� אחרי�שיחהאת הא� הילד איננו מוכ� לקיי� . כעבור שלושה ימי�

אי�  – כונ� לסיכול סובלני של פעולות הילד לעקיפת האיסוריש להת) ד(; יש להמשי� בהגבלה

, הוא ינסה להגיע למחשב בדרכי� שונות. לצפות שהילד ישב בחיבוק ידיי� מול הצעדי� ההוריי�

הילד יכול ג� .  למשל על ידי פלישה למחשבי� אחרי� בבית או על ידי פתרונות טכניי� יצירתיי�

על ההורי� לצפות לתגובות אלו ולהיער� לסיכול� . ית�לפנות לחבריו כדי להשתמש במחשב בב

כדי , יש לתעד בכתב את הבעיות בשימוש באינטרנט והדרישות ההוריות) ה(;  התמדהבבסבלנות ו

 , הפגיעה בתפקודהסיכוני� ושלשל פרוט הכולל , בכתבתיעוד  – לאפשר גיוס מרבי של תמיכה

 קשר ע� ההורי� של ביצירת להורי� סייעעוד מהתי.  חיצונית ביקורת עוזר להורי� לעמוד בפני

הרחבה זו של .  את השימושלו  ואפשריכדי לבקש שלא , אצל� הילד משתמש במחשב, חברי הילד

תומכי� ב שימוש – פעולותהיש להיעזר בתומכי� בכל ) ו(; רשת התמיכה מעצימה את ההשגחה

ילדיה� דבר בגלוי ע� יש ל) ז(;  ות פשרתהשגל עוזרו, מקטי� הסלמה, מעביר מסר של נחישות

 התמודדות הורית ע� ילד בסיכו� גובה – �או כדי לפצות פעול כדי לצמצ� את הפגיעה ולהאחרי�

הורי� . כאשר מדובר בהתמודדות ע� מחלה גופנית קשה, דבר ברור ומוב�ה.  מחיר מכל בני הבית

המצב .  כלפי אחיו" ירלא פיזה " כי, אינ� נמנעי� מלהשקיע את כל מרצ� בטיפול בילד חולה

על ההורי� להבהיר לאחי� .  עקב דפוסי� התנהגותיי� הרסניי� הילד נמצא בסכנהשדומה כ

 את צמצ�פתרונות כדי לע� האחי�  חפשל יה�על.   נגד הדפוסי� המזיקי�שה� נתוני� במאבק

 האחי� על פי ניסיוננו הורי� המוכני� לדבר גלויות ע�. � בצורה קבילהאו לפצותבה� הפגיעה 

  .מסוגלי� למצוא פתרונות מתקבלי� על הדעת

  

פי הקודי� החברתיי� על  הורי�ל" מחו# לתחו�"פעילות הילד במחשב עומדת : לסיכו�

 כשבירת טאבו לא רק על  לעתי�העזת ההורי� להכיל את השגחת� על תחו� זה נתפסת. השגורי�

תחו� המחשב סגור ומסוגר בפני . מ�א� על ידי ההורי� עצ אואלא ג� על ידי הסובבי� , ידי הילד

) ב(;  טכנולוגיתדיפותהקושי להתמודד ע� תחו� בו לילד ע) א: ( שונותהורי� על ידי מגבלות

הנטייה של הורי� ) ג(; האמונה כי השגחה על הפעילות במחשב מהווה חדירה אסורה לפרטיות

ד שהנער יג� על הפח) ד (�ו, השבטי של הנוער� להרפות מכל תחו� השיי� לעול� החברתי

פתרונות ל יוצרי� את הכמיההקשיי� אלה   .הטריטוריה שלו במחשב בצורות חריפות במיוחד

 ע�  ההורי�להשלמת  היא דוגמה זועמדה. כגו� תוכנות בילוש וחסימה, טכנולוגיי� טהורי�

אלא כיצד , השאלה המכרעת איננה כיצד פותרי� את הבעיות הטכניות. חולשת� וחוסר נוכחות�

עול� יצליח ג� כאשר באופ� אישי הורה הנחוש להשגיח .  נכונות ההורי� להשגיחחזקי� אתמ

ברזי המחשב לתפארת   ומצוידמעודכ�שהוא  הורה  ג�, לעומת זאת.זר וחתו� בפניוהמחשב 

  .  א� הוא לא יהיה מוכ� להיכנס למלאכת ההשגחה בכבודו ובעצמו, ייכשל

  

 


