
 לחן, א׳ כיתה שביזות
 והיעדר מצטבר תסכול

 כך - חברתית פעילות
 מתישה מרחוק הלמידה
שלנו הילדים את ומדכאת

10 דטל ליאור

 "הלמידה א׳: מכיתה כבר דיכאון תסמיני
אונים" לחוסר הילדים את מביאה בזום

 המחיר את חושף הבינתחומי, במרכז לתקשורת הספר בבית האינטרנט של הפסיכולוגיה לחקר המרכז ראש עמיחי־המבורגר, יאיר פרופ׳ ראיון
 הפסקות, ללא לימודים עליהם שמעמיסים מילדים שמצופה כמו - ופסיביים מותשים להיות הופכים ״התלמידים • מרחוק הלימודים של האמיתי

החומר" כל את להספיק לחץ ופחות החברתיות, ברשתות תקשורת "פחות ממליץ? הוא מה אז • לטבע״ יציאה ללא חברתיות, פעילויות ללא

דטל ליאור

 כיתה תלמיד דניאל, של בנה
 ישתתף לא המרכז, מאזור ב׳

 "ביום־ מרחוק. בלמידה יותר
מר ללמידה הראשונים יומיים

 מביר, ודי נחמד היה זה חוק
 הוא ובסוף! התלונן, הוא כך אחר

 בבוח ולהתנגד לצעוק התחיל
 אני בהתעללות. מדובר כאילו

 גם בשבילו. עונש שזה מרגישה
 עבודה היא מרחוק הלמידה כד

 ההורים. עבור מלאה במשרה
 מתחיל הראשון הזום שיעור

 אוסרות המורות בבוקר. 8ב-
 לא המצלמות, את לכבות עליהם

המח את לרגע לעזוב לו נעים
 עם מתחילים כך ואחר — שב

שבמ תחושה יש בית. שיעורי
 הזמן את מנצלים להם, לעזור קום
 שיותר כמה להם לדחוף כדי הזה

 למורה כתבתי נשברתי. חומר.
הסגר". אחרי שנתראה שלו

מר הלמידה תהילת מאז
 הנוכחית ההשכתה בתקופת חוק
 רבים הורים החינוך, מערכת של

 האפקטיביות חוסר על מתלוננים
 מהם. שנדרש הרב המאמץ ועל

מתמק מרחוק הלמידה בישראל,
 בניגוד בזום, בשיעורים בעיקר דת

 ומהעולם מהארץ מומחים לעצות
האחרונים. בחודשים

 עמיחי־ יאיר פרופ׳ לדברי
 להקר המרכז ראש המבורגר,

 האינטרנט של הפסיכולוגיה
במר לתקשורת הספר בבית

 הורים הרצליה, הבינתהומי כז
 האמון את לאבד מתחילים רבים

 "אני הזאת. הלמידה בשיטת
 שהם הורים ועוד מעוד שומע

 וחוסר ייאוש של למצב מגיעים
 אם שלהם. הילדים מול אונים

 הורים היו הראשונים בחודשים
 החינוך, למשרד קרדיט שנתנו

מבי הורים מאוד הרבה כיום
 את ניצלה לא שהמערכת נים

 לטובת שחלפו הרבים החודשים
 ללימודים מוצלחת שיטה ביסוס

הנוכחית". בתקופה
 הראשוני, הסגר מתווה לפי

 היו הספר בתי הקרוב שני ביום
 ישראל ותלמידי להיפתח אמורים

 זאת, במקום ללימודים. חוזרים היו
 הסגר, את להאריך צפויה הממשלה
מע השבתת את גם מכך וכתוצאה

שו ההינוך במשרד החינוך. רכת
 הלימודים את בקרוב לחדש קלים
 בינתיים אך א׳-ב׳, ובכיתות בגנים

להת הקרובים בשבועות ימשיכו
השכבות. בכל זום לימודי על בסס

מהמסך הראש את להרים
 ותסמיני קושי שחווים לתלמידים לסייע ניתן כך

מרחוק* מהלמידה כתוצאה דיכאון

לזהות איך

נמוכה אנרגיה רמת •
בכי והתפרצויות עצב •
כעם והתפרצויות עצבנות •
להתרכז יכולת חוסר •
האכילה בהרגלי פגיעה •
בעייתיים שינה הרגלי •
מחשב ומשחקי טלוויזיה במסכים, שקיעה •
 בעבר אהובים בתחומים עניין אובדן •
כאבים על ונשנות חוזרות תלונות י
נמוך עצמי דימוי של ביטויים •

לסייע איך

ולמשפחה לילדים ברור יום סדר ליצור •
תכופות משפחתיות שיחות לקיים •
חיובי באופן המצב את לילדים לתווך •
ממנה והחוויות הלמידה על לדבר •
במסכים השימוש משך את להגביל •
משפחה וקרובי חברים עם קשר לעודד •
בספורט עיסוק לעודד •
משותפות משפחתיות חוויות ליצור •
בתחביבים עיסוק לעודד •
ולקהילה לאחר נתינה של פעולות ליצור •

אזהרה נורת להדליק כדי במקביל להתקיים תסמינים כמה *על

* - j

1D’^/Jeff Roberson צילום:

 ורבים במצוקה, נמצאים ילדים מעט "לא
 יותר, בסיסי באופן אבל מהלימודים. ינשרו

 אינה היא כי אפקטיבית לא הזאת הלמידה
הרגשית" ברמה לתלמידים מתחברת

 אחד הוא עמיהי־המבורגר
 ללמידה מחקר מכון ממקימי
 הבי־ במרכז אפקטיבית מקוונת
 TheMarker^ בראיון נתחומי.

 הלימודים ששיטת מסביר הוא
 לא רק אינה זום על המבוססת

 לעורר עלולה גם אלא יעילה,
די תסמיני מהתלמידים בחלק
והרדה. מתח קלים, כאון

 ילדים מעט שלא ספק "אין
 שחלקם סימפטומים כיום חווים
 הדיכאון לתופעת משפחה קרובי

ושי אכילה הרגלי עייפות, כמו
לפעי רצון חוסר בעייתיים, נה

 במתרחש נמוך ועניין פיזית, לות
 ההשבתה שתקופת ככל בבית.
 הפגיעה כך יותר, ארוכה תהיה

 אבל יותר. קשה להיות עלולה
נפגעו כמה שנגלה עד זמן ייקח

ההשלכות. היו ומה
 בכל שהילדים להבין "צריך

 וחווים במתח נמצאים מקרה
 שבה תקופה זו גדולים. קשיים
 רגשית תנודת״ת עובר הבית
 הם הילדים. על שמשפיעה חזקה

והמ החרדה המתה, את קולטים
 ההורים". של הטורדניות חשבות

 מתווספים הזאת המעמסה כל ועל
בית. ושיעורי בזוב שיעורים

 לא שעדיין מורים הרבה "יש
 של אחר במדיום שמדובר קלטו

 מדי, תכופים והשיעורים למידה
 לא מדי. ותובעניים מדי ארוכים

 הילדים של לקשיים מתייחסים
 ההורים ועל עליהם שנוסף והלחץ
 שמישהו לי נראה אדיר. פשוט

 מרחוק, למידה על ׳וי' לסמן רצה
הספר מבתי בחלק מכך וכתוצאה

 של הנושא בכסת״ח. פשוט מדובר
 מצב יוצר הוא מאוד. משפיע זום
 ילדים אונים. חוסר למידת של

בתקו חזקה בצורה זה את חווים
 הקורונה". פת

אונים? חוסר למידת
 הוא המקובל המונח "כן.

 שבו מצב נרכש', אונים ׳חוסר
הופ התלמידים דבר של בסופו

 כבר הם ופסיביים. מותשים כים
 שלהם ביכולת מאמינים לא

 ולשנות המצב על להשפיע
מחק על מבוסם המונח אותו.

 חיים בעלי כי נמצא שבהם רים
 בין קשר לנבא מצליחים שאינם
לר מתחילים לתוצאה תגובה

 להשפיע לנסות ומפסיקים בוץ
הסביבה". על
קורה? זה למה נורא. נשמע זה

 הספר מבתי גדול "בחלק
 הכשלים בשל למידה היתה לא

 אינטנסיבית בלמידה המעורבים
 חלק בקרב נוצרה וכך הזום, דרך

שלי חוסר תחושת מהילדים
 אונים. חוסר מכך וכתוצאה טה,
ברור קשר בה שאין למידה זאת

מבי לא הם לתגובה. גירוי בין
המ ההתנהגות מה בכלל נים

 נרכש אונים חוסר מהם. צופה
 הוויות בעקבות שנוצר מצב הוא

 על שליטה היעדר של מרובות
 נעימים". לא מצבים
נעימה? אינה בזוב הלמידה מדוע

של המוח סיבות: "מכמה
 ולנתח אנשים לראות בנוי נו

 החושים שלהם. הגוף שפת את
 יקרה מה לנבא לנו מסייעים

 של ניתוח סמך על רגע בעוד
 של סוג לנו נותן וזה מצבים
 בזום שלנו. החיים על שליטה
 הפנים את רק רואים אנחנו
 שלא לנו משדר הזמן כל והמוח

 להבין כדי מידע מספיק קיבלנו
לה ביכולת פוגע זה קורה. מה
 החברתית. הסיטואציה את בין

 לבצע מסוגל אינו המוח בעצם
 שהוא הבסיסיות מהפעולות חלק

 לכך, מעבר לעשות. מתוכנן
 צופים הזמן כל שאנחנו העובדה
 את מעלה עצמנו של בתמונה

 רמות ואת העצמית המודעות
לסי לצלול קשה והלחץ. המתח

 רואה הזמן כל כשאני טואציה
עצמי". את

 עצמך, את רואה רק לא אתה
 עליך שמסתכלים יודע גם אתה

הזמן. כל
 מי יודע לא למעשה "ואתה

 נתון, רגע בכל עליך מסתכל
 את לזה תוסיף אם גובר. והלחץ
 העובדה ואת מהלימודים הלחץ

 תבין בסטרס, נמצא כולו שהבית
מס לא זה אם הבעיה. היקף את

 להם משדר המחשב גם אז פיק,
 מלמידה, חוץ אחרים גירויים

בו הילדים פעמים הרבה ולכן
מהזום. רחים

 שהילד ככל זום. תשישות "זאת
 יכולות פחות לו יש כך יותר צעיר

וד עצמית למידה זמן, ניהול של
 ארוכים השיעורים סיפוקים. חיית

 נוצרת וכך גבוהה עוררות ויוצרים
לצ בנוי אינו שלנו המוח תשישות.

 במיוחד במסך, ארוכה כך כל פייה
שנ הגבוהה ההשתתפות ברמת לא

 צעירים". מילדים דרשת
בט לצפות יבולים הם שני מצד

שעות. במשך בסרטים או לוויזיה

הערה




בזוםבשיעור"השתתפות

שונהסיפורהיאמרחוקמידה

שנדרשהקוגניטיביהמאמץמרי.

ככליותרהרבהגבוהמהם

יותר".קשהחומר

יותר"מקושרים
יותר"בודדים

אתמסבירעמיחיהמבורגר

בכיתההלמידהחווייתשביןהפער
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כלבליאבלהספרלביתהולכים

אתלעבורלהםשעוזריםהדברים

שלהםלהתפתחותותורמיםהיום

בליספורטבליחבריםבלי

שמרגיעיםהדבריםבחוץ.להיות

לאחבריםעםמפגשכמואותם

משמרחוקבלמידהנמצאים

תסמינימגליםהםואזהחינוך.רד

מילדיםשמצופהכמוקליםדיכאון

ללאלימודיםעליהםשמעמיסים
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לטבע.יציאהללא

להוביליכולזהלאן
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מתחשלילייםרגשותטיבציה

בעיותכעסעייפותמתמיד

ילדיםהרבההרגשות.בוויסות

והרבמצוקהכיוםנמצאים

שלאאומהלימודיםינשרובה

הפוטנציאלאתלמצותיצליחו
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נות.
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יותר".דדים

פוגעותהחברתיותהרשתות

בהם

יותרישהחברתיות"ברשתות
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כמהמציעעמיחיהמבורגר

את"לרכך"ניתןשבהןדרכים

הלמיהשליליותההשפעות

שלמילהביןצריךמרחוק.
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הזוםדרךספורטשיעורילעשות
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אבלמכלוםועדיףנחמדזה
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אתלעודדהתלמידיםאתפעילו

שלהםהענייןותחומיהתחביבים

לדברבחוץלטיילספריםלקרוא

כלבקהילה.להתנדבחבריםעם

בתקופהמהמסךאותםשינתקמה

חיובי.יהיההזאת

מערכתאתמפעילים"אנחנו

דברשוםקרהלאכאילוהחינוך

החינוךמשרדנכון.ולאעצובוזה

מחדשולחשובאווירלקחתצריך

טובהבצורהזהאתלעשותאיך

שלברצףלהמשיךבמקוםיותר

מזיקות.שרקטעויות

גרמההזושהתקופהילדיםיש

למסכים.להתמכרלהם

והסמארטפונים"המחשב

עבורזמיןלבייביסיטרנהפכו

שקטקצתשמחפשיםהורים

שלחמורבקוקטיילמדובראבל

פעמיםשהרבההתמכרויות

איןלילדיםשליטה.לאובדןביל

לצריכהשקשורמהבכלשובע

טלסוכר.כמוזהמסכים.

הרבהבנוייםומחשביםוויזיה

התמכשלמודליםפעמים

הילדיםאתחושפיםהםרויות.

אחת.בבתסכנותמאודלהרבה

הקושבתקופתהיא"הבעיה

ובהנפרצוהמחסומיםרונה

לאכברההוריםבתיםמאודרבה

יהיהיגמרכשהמשברקיימים.

לנורמותלחזורקשהיותרהרבה

החינוךכשמערכתהקודמות.

וללסמארטפוןהילדיםביקה

מאתגר".יותרהרבהזהמחשב

בתקוההוריםתפקיד

הזאתפה

ומורכבתקשהסיטואציה"זו

אתלנווטצריכיםההוריםאבל

יותרבטוחלמקוםהמשפחתיהתא

כאלהזאתלתקופהולהתייחס

צריכיםהםאותו.לחזקהזדמנות

במסכיםהצפייהזמניעללחשוב

לוחישכשלילדעליהם.ולשלוט

מהםויודעמכירשהואזמנים

אומשחקללמידההזמןמרחבי

קורהמהמביןהואטלוויזיה

צריההוריםואזהזה.בזמןאתו

משפחתיותפעילויותלשלבכים

בפעילותלהשקיעמשותפות

הילדיםאתלעודדספורטיבית

החברתייםהקשריםאתולחזק

הקהילה.ועםהחבריםעםשלהם

עללדאוגגםצריכיםההורים

לדאוגמשחיקהולהישמרעצמם

ההוריםשלמשותףאיכותלזמן

היאהמטרההזוגי.הקשרולחיזוק

המשפחתי".התאכלאתלהעצים

שמעידיםהוריםדווקאיש

יותרמאושריםשלהםשהילדים

מרחוק.והלמידההסגרבזמן

בתיהחינוךבמערכת"יש

וזהיפהעבודהשעושיםספר

ההורים.שלבגישהתלויגם

שהילדללחץקשובכשההורה

לולעזוריכולהואאזחווה

נוקשההעברהשנימצדיותר.

והרצאותבזוםשיעורמערכישל

וללאהילדיםשלהפעלהללא

לנותיתןלאיצירתיתחשיבה

חיובית".תוצאה

כאילוהחינוךמערכתאתמפעילים"אנו
משרדנכון.ולאעצובוזהדברקרהלא
מחדשולחשובאווירלקחתצריךהחינוך
יותר"טובבאופןזאתלעשותאיך

והמוחהפניםאתרקרואיםאנחנו"בזום
מספיקקיבלנושלאלנומשדרהזמןכל
פוגעזהקורה.מהלהביןכדימידע
החברתית"הסיטואציהאתלהביןביכולת

הראשויהיוהילדיםמתח"בתקופה

ילדיםרבותפעמיםהקשיים.אתשיחושונים

לאהםכולם.לפניוללחציםלמצוקותלבשמים

אתגםאלאההוריםשלהקשייםאתמשקפיםרק

ברגלעדאומרשלהם"הסביבהכלשלהקשיים

קליני.פסיכולוגלב

סביבשנוצרהובתסבוכתכאלהבמצבים

שלהםהזמניםולוחותהלמידההמסגרות

יכומבוגריםשנפגעים.הראשוניםהילדים

קיצונייםמשינוייםכתוצאהלהתערערלים

להיותיכולזהילדיםאצלאבלשלהםבמסגרת

"בעלבמסביר"כך"וכמה.כמהפי

אתרביםילדיםאצלמזהיםאנוהקורונהקבות

משרדמפתיעבאופןהנפשית.הפגיעהסימני

החינוהפסיכולוגיםלהוציאהחליטהחינוך

מספיקואיןהזאתבתקופהדווקאלחל"תכיים

לסייע".שיכוליםמקצועאנשי

לעצליצוריכוליםאינםילדיםלבלדברי

עבואותושיתווהמישהוחייביםוהםיוםסדר

הנפשיתלבריאותוגםללמידהקריטיגם"זהרם.

מידעלהעברתשיטהמצאהחינוךמשרדשלהם.

אבלחלקיבאופןרקשמצליחההזוםבאמצעות

בטיפוחמיומנויותברכישתלעזוריכוללאהזום

לימודיות.חוויותובהעברתחברתייםכישורים

אינההכירושהילדיםהלימודים"סביבת

הבסיסשהואהמורהעםהקשרבזום.מתקיימת

במרכזנמצאהחברתיהנושאקיים.לאללמידה

לאהואאבללילדיםמאודחשובוהואהספרבית

עלמשפיעוזההזוםדרךטובהבצורהמתקיים

בביתהלחציםבצדכךהילדים.שלהנפשיהמצב

נפגעים.הילדיםהמוריםשלהרגישוהמצב

נראהילדיםאצלשדיכאוןמדגישלבבר

מבוגריםמבוגריםמאשראחרת

אזשליליותלמחשבותושוקעיםמעייפותבלים

ניתוקעצבנותיותרנראהילדים

ששוקעילדשכלאומרלאזהמסכים.לתוךעה

שיהיוהילדיםרובאבלבדיכאוןהואמסךלתוך

המסך".לתוךישקעובדיכאון

המצבאתלשפרכדילעשותיכוליםההוריםמה

אצלללחץסימניםפעמיםשהרבהלב"לשים

לתווךצריךמשפחתית.בעיהעלמעידיםילדים

המשבראתלהםלהסבירהמצבלילדים

ואיךשלהםהיוםסדרייראהאיךלהםלהגיד

אתלהםלתווךשלהם.הלמידהסביבתתיראה

חיובימסרעללשמוראבלההוריםשלהקשיים

שתעבור'.תקופהזאתאבלעכשיו'קשה

מכרעת".חשיבותהחיוביסגור

דטלליאור

שתעבור"בתקופהמדובראבלקשהעכשיושאמנםלילדיםלהבהיר"חשוב

צויגנברגאוהדצילום אחר"במדיוםשמדוברהבינולאעדייןמורים"הרבהעמיחיהמבורגר.יאירפרופ

גוזנימגדצילום ביןאישית"בתקשורת"צורךהספר.ביתלידתלמידות

הערה



