
 וירטואליבעידן  תהליכים קבוצתיים: החיים שמתחת לפני הרשת
 

 הלר-שרון קייזר
 

הנוגעים בחיינו כהורים, אנשי חינוך  יםהיבטים שונים של החיים הווירטואליים הקבוצתיחושף מאמר זה 

 קבוצתייםהוותיקים על תהליכים מונחים ה משתרשיםודוגמאות מחיי היומיום דרך תיאורי מקרה  .ומטפלים

מקרים המשקפים אינם מקרי קיצון אלא המוצגים המקרים וירטואלי. והבעידן תרחשות החדשה התוך הל

והתנהלות חברתית פוגענית תכנים תוקפניים, דחפים מוחצנים גם  מכילההאינטנסיבית יומית מהתנהלות יו

מוטלת החובה ללמוד  ,טיפולהחינוך והאנשי מתבקשת היא שעלינו, המסקנה ה. שמקבלת תיקוף וירטואלי

 עבורם.ביותר  ולסייע לילדים ולנוער להתנהל בו בצורה המיטיבה ,את העולם החדש, להיות נוכחים בו

 

לא  ,בשנות השישים של המאה הקודמת על תהליכים מודעים ולא מודעים בחייהן של קבוצות כתבביון  כשווילפרד

  חוקים חדשיםו. העידן הטכנולוגי מכתיב שפה 21-של המאה ה הסצנה הקבוצתית ניתן היה לדמיין לאן תגיע

נדבקנו כבר רובנו  על המקלדת.אחת לחיצה של שנפתחות ונסגרות בהינף חברתיות הרבה קבוצות בעיקר ו

שמאפשר לנו חיבור מיידי לכל מי ומה שאנו רוצים. שגרת החיים שלנו ומנהלים אורח חיים מקביל בעולם  בתופעה

ועל הדרך  ,השתנתה. אנחנו קמים בבוקר לקול השעון המעורר הסלולרי, מושיטים אצבע עייפה לכבות את המטרד

ומי חשבה ששלוש לפנות בוקר זה זמן טוב להעלות בודקים מה קרה בלילה, מי חיפש אותנו, למי היה קשה לישון 

על הילדים שעוד לפני צחצוח  וכועסיםכרונות מהטיול לבניאס בשבת. רק אז אנחנו מתחילים בשגרת היום יז

 השיניים מצייצים ברשת על הלילה שנגמר. 

בחברים  24/7מנו מעצמה של התמכרות למסך. אנחנו מקיפים את עצ היאוכך זה נמשך לאורך היום כולו. ישראל 

קשה להגיד אולם , ובקבוצות שייכות שמתפקדים פעמים רבות כגורמים משמעותיים של תמיכה ושיתוף בחיינו

לצד הקשרים הרבים שאנחנו הרי  .אורך זמןביטויי תוקפנות למפגיעות ונקייה מ מצליחה להישארשהזירה החדשה 

התנהלות קבוצתית שיכולה לו תכנים לא מווסתיםל, תאמירות פוגעניומתחזקים ברשת אנו חשופים באופן רציף ל

קיימת כבר לפחות  החדשהאף שזירת ההתרחשות על  ,עם זאתיחד . נטולת שליטהולהרגיש כחסרת עכבות גם 

זו  הולרוב גם לא לחדר הטיפולים. עובדבית הספר בית ובבטרם הצליחה לחדור לשיח החינוכי היא עשר שנים, 

להצקות, פגיעות, אותם חשופים והופכת ילדים ובני נוער של מרחב פעולה להתנהלות חסרת מעצורים  הותירמ

 ברווחה הנפשית שלהם. פגיעה ממשיתמה שלעתים מתפתח לחיסולי חשבונות ול

החברים אשר כלקבוצה  כיםהופ . הםקבוצות כמקבץ של אנשים הפועלים יחד למען מטרה משותפתהגדיר ביון 

: מטרה, מרכזיות קבוצות מתארגנות סביב שלוש תמות לפי ביון. (1962)ביון,  על עצמם משימה מסוימת מקבלים

יצופו בקבוצה תכנים שלהניח סביר  ,ברורות יותר לחברי הקבוצה ללו. ככל ששלוש התמות העשייה ומנהיגות



החלקים  יצופו על פני השטח ,נותרים עמומיםבהן המטרה, העשייה והמנהיגות שרציונליים. לעומת זאת בקבוצות 

 .אופני התנהלותם של חברי הקבוצהישפיעו על ורגשיים והרגרסיביים ה

המרחבים הווירטואליים הקבוצתיים קוראים תיגר על המונחים המוכרים לנו בהקשר של התנהלות אנושית 

ההורים את ות את הילדים שפעמים רבות מותירו ,בקבוצות. הם שואבים אותנו לזירות חברתיות סוערות ולא מוגנות

במסגרת עבודתי עם בני נוער בשירות , שניםמספר חשופים ופגיעים. העיסוק שלי בקבוצות וירטואליות החל לפני 

עם בפייסבוק היא חשה מצוקה נפשית בעקבות התכתבות לצוות כשפנתה תלמידה : חינוכי בירושלים-הפסיכולוגי

"חברויות" בין  קיימות בכללהצוות החינוכי לא העלה על דעתו שאביה של חברתה. עד לאותו הרגע איש מאנשי 

צות שכלל עדיאלוג מתמשך  ניהל עימןו. אותו האב רצה להתחבב על חברותיה של בתו בפייסבוק הורים לתלמידים

 . התנהלות החברתית עם בתווהנחיות מפורשות בנוגע ל

 :קתי את הבירור מול הקליינטים שליהעמככל שאותו המקרה פתח עבורי צוהר למתרחש מתחת לפני הרשת. 

המתקיימים מתחת לפני וחיים שלמים נחשפו בפניי מערכות יחסים מסועפות  , כךצוותואנשי הורים, תלמידים 

בעקבות העניין שהתחלתי לגלות בנושא החלו לזרום לחדרי סיפורים נוספים על ילדים . בבית הספרו השטח בבית

שאר , בדומה לתומבולבל פתמוצהרגשתי ד והתמודדויות שונות ברשת. מהר מאלובני נוער החשופים לפגיעות ו

ההורים עם ו הצוותעם , את הדרך לדיאלוג אמיתי עם התלמידים תי. לקח זמן עד שמצאאנשי הצוות בבית הספר

התרחשויות בנוגע להתפיסה שלנו כאנשי טיפול  :לי רשת. אבל לאורך הדרך דבר אחד היה ברורהמתרחש בעל 

עד כמה לי  הממה שקורה שם נחשף ומגיע אלינו הבהירמעט  רקההבנה שוצתיות ברשת צריכה להשתנות. קב

כמי אז  זירות הווירטואליות החדשות.מכניסה ל , ועד כמה אנו נמנעיםלנונעים להישאר באזורי הנוחות המוכרים 

היה לי ברור שלא אוכל להמשיך להתעלם מהתופעה. באותה  ,שנושאת את דגל העבודה המערכתית והקבוצתית

 קבוצתית השנה צללתי עמוק לתוך ההתרחשות הגועשת של עולם הקבוצות החברתיות ברשת ובאמצעות עבודה

. מודל תוירטואליובזירה הה של אנשי טיפול מודל לעבודפיתחתי וצוותים חינוכיים  , הוריםמרתקת עם תלמידים

יסוד המאפשרים להורים ולאנשי חינוך לסייע עקרונות ארבעה ס על ( מתבס2016ז "הורשת", )מרכ "ברשת "מוג"ן

 רשת. לחיים לילדים להתנהל באופן מווסת ומוגן יותר דרך העלאת המודעות והנוכחות ההורית והצוותית 

אנו לוקחים . חווים כולנושהבנה של תהליכי השינוי על לדיון מתבססת על קבלה ונקודת המוצא חשוב להדגיש כי 

לא יכירו את הם באופני התקשורת האנושית. הילדים שלנו גדלים לתוך העולם הזה ו היסטורי-חלק בשינוי תרבותי

אותנו מהמטרה המרכזית: ללמוד את כללי שעמדה ביקורתית כלפי עולמם רק תרחיק  ,מכאן .קודם לכןמה שהיה 

 לשמור על התנהלות בריאה, מווסתת ומוגנת ברשת.נו ולהם לולהנכיח את עצמנו באופן שיסייע החדשים המשחק 

 



 

 

 ים קבוצתיים בעולם וירטואליתהליכ

מערכות היחסים למטרות ולמשימות, לקבוצת העבודה של ביון מתייחסת לחלקים הגלויים והמודעים בחיי הקבוצה: 

ליות המתנהלות בתוכה. לעומתה קבוצת ההנחה הבסיסית מתייחסת לזרמים ולהתרחשויות הלא מודעות הפורמ

חלקים ותכנים רגרסיביים והגנתיים הנמצאים בבסיס ההתנהגות של  גםכוללת היא בחיי הקבוצה. בהיותה כזאת 

הלא והתכנים  בזמן,בו חברי הקבוצה ומערכות היחסים ביניהם. ביון טען שההתרחשות בשתי הקבוצות מתנהלת 

 .(1961)ביון,  על ההתנהלות הגלויה בקבוצת העבודה תניכרמידה ב יםבקבוצת ההנחה הבסיסית משפיעמודעים 

קבוצת העבודה מקבילה לחיים המתרחשים  :בראי התיאוריה של ביון להמשיגשר חיי הקבוצות ברשת אפ אתגם 

של . המטרה הלימודית מתנהלת דרך הקבוצות הפעילות ברשתקבוצת ההנחה הבסיסית אילו ו באופן גלוי בכיתה

כך גם הדינמיקה החברתית והתפקידים השונים של ו ברורה ומוגדרת על ידי הצוות החינוכי קבוצת העבודה בכיתה

 ברוב המקרים גם קבוצת הווטסאפ הכיתתית נפתחת במטרה מסוימתומה קורה ברשת? . מהתלמידים בהכל אחד 

מטרות ה עד מהרה, אולם (דומהדים, לארגן אירועים כיתתיים, להעביר מטלות לימודיות, וכ)לחבר בין התלמי

להביא מאפשרת לחבריה ה, וההתנהלות בקבוצה מקבלת תפנית בלתי צפויה מסוג זה או אחר ,והמשימות נזנחות

 ים. ירגרסיביים, מוחצנים ואימפולסיב לידי ביטוי גם תכנים

ובדומה לקבוצת ההנחה הבסיסית של באופן לא מודע מאפשרות למשתתפים בהן לפעול  הווירטואליותהקבוצות 

ביון הן משפיעות בתורן גם על החיים בקבוצת העבודה שמחוץ לרשת )בכיתה ובבית הספר(. מה שבטוח הוא 

על  כמו גם ,ובבית הספר כיתהב הדינמיקה החברתיתעל  יומי-םבאופן יו עהמשפיהתנהלות בקבוצות השונות הש

השיח על המתרחש באותן קבוצות וירטואליות והשפעתן על  על אף כל אלה. צוות החינוכיהעם  והדיאלוג מפגשה

 איור:  גיל הלר



נראה שגם במודע בוחר הצוות עתים לעד כדי כך ש ,כותלי בית הספר לפרוץ אתהדינמיקה בכיתה טרם הצליח 

מעמיקה את הפערים הקיימים בין הדור עובדה זו רק . שמתחת לפני הרשתעולם הגועש התייחס ללהחינוכי שלא 

אינה מאפשרת דיאלוג והנכחה  ברשתחברתיות התרחשויות הההתעלמות מה. עולם המבוגריםבין הווירטואלי ל

 חיי הילדים.  באמיתית של הערכים, הגבולות והמעורבות שלנו 

 ה"אני" והתפקיד שלי ברשת

מתבססים על סדרה של התנהגויות כתפקידים ההתפקידים שאנו לוקחים בקבוצות תיאר את ( 1997מקנזי )

בהתאם לסגנונו ולדפוסי אישיותו  ,אדם לאדםמהתפקידים באים לידי ביטוי באופן שונה אופייניות בתוך הקבוצה. 

קידום ם מהווים פתרון לבעיות ותורמים לחלק: הייחודית. לתפקידים בקבוצה יש פונקציה רגשית ומשימתית

מקנזי ראה חשיבות רבה בתפקידו של המנחה בעים דפוסים המזיקים לחיי הקבוצה. וחלקם מעכבים ומק ,הקבוצה

התפתחות לליצור תנועה בין התפקידים ולא להישאר מקובעים באופן שיכול להזיק בקבוצה בסיוע לחבריה 

 הקבוצה. 

התנהלות בתפקידים ברורים בהגדרה של ברשת מתאפיינות החברתיות הקבוצות גם  ,בדומה לתיאוריה של מקנזי

 זה שכותב)הליצן את , )מנהל הקבוצה בהגדרות( וירטואליות קל למצוא את המנהיגובקבוצות ה .קבוצהב ומיתמיהיו

חשוב לכל אחד מהם יש חלק  .)זה שכולם אוהבים "לרדת עליו"( השעיר לעזאזלואת  ,הכי הרבה הלצות ביום(

 דינמיקה המורכבת בין חבריה. האת ומאפשר את ההתנהלות ה ,בחיי הקבוצה

כך למשל קבוצות המסורתיות המוכרות לנו. מהושונים  ייחודייםלקבוצות ברשת יש מרכיבים עם זאת נראה כי יחד 

גם  מהקבוצות שמחוץ לרשת ובאופן דומהבהרבה גבוהה  תוירטואליהובקבוצה  מידת הפלואידיות של התפקידים

ניתן להחליף וירטואליות הוקבוצות נראה שבלפעמים . ומקובעים פחות ה גמישים יותרוצבשל חברי הקהתפקידים 

באחת מקבוצות  .באותה השעהאפילו או  של המשתתף באותו היום תפקיד בהתאם לסיטואציה או למצב הרוח

ניתן היה להבחין במעברים חדים בין תי במסגרת תפקידי כפסיכולוגית בבית ספר יסודי ישהנחהתלמידים 

דיבור מקטין  ותשהרבתה ליצור תככים וביססה את מעמדה באמצעשל הכיתה המנהיגה השלילית  :תפקידיםה

כמה ציון נמוך. לאחר בו קיבלה שמבחן לנוכח לעג ללקורבן  ברשתהפכה  ,ילדים החלשים יותרכלפי הומעליב 

 החלה . היאהקבוצתיתפקיד הליצן לועברה הצליחה הילדה לחלץ את עצמה מתפקיד הקורבן דקות של התכתבות 

בסיטואציה אחרת תפסה את תפקיד המפשרת במריבה . לעגה לעצמה לא מעט ואףים להתבדח על חשבון אחר

  .קבוצההפשר לה ליהנות מיחס חיובי יותר מצד חברי וכך זכתה למעמד חברתי אחר שא  

שלא  ותפקידים שונים. נראה שהמרחב הווירטואלי מאפשר לחברי הקבוצה לנוע בחופשיות ובמהירות בין עמדות

 ביום בין חברי הקבוצה משתנה בהתאם לנושא, לשעההדינמיקה  ,כמו בהתרחשות קבוצתית פנים מול פנים

מאפשר הוירטואלי נזיל מרחב  יםריבוי התגובות וקצב ההתנהלות המהיר יוצרולהתבטאויות השונות של חבריה. 

  לדברים שאמרנו קודם. יםבלי להיות מחויבמ יםלתפוס עמדות שונות ולעתים אף מנוגדות בפרקי זמן קצר



שהנחיתי המפגשים הראשונים בקבוצות  .שבחוץהאני בעולם וירטואלי נתפס פעמים רבות כשונה מוגם ה"אני" ה

תלמידים רבים אני שבא לידי ביטוי בחוץ. בין הולהבדל בינו לוירטואלי של התלמידים והוקדשו לחקירת האני ה

ילדים עם אופי מסוגר וביישני תפסו פעמים רבות  :וירטואליואני הלבין האני האמיתי  משמעותייםפערים על ווחו די

לא תמיד מצאו העניינים" במרכז "ילדים שהיו רגילים להיות  ולעומתם ,מקום של מנהיגים מוחצנים ומציקנים ברשת

שני מעניין לחשוב מה קורה לאותם ילדים במעברים שבין . ברשת מרכז ההתרחשות החברתיתל את דרכם

האם הם מצליחים לעמוד בציפיות ההנהגה שפיתחו ברשת ולתפוס מקום דומה גם בכיתה? כיצד המרחבים; 

ומה קורה  וירטואלי כשהם חוזרים להיות נבוכים או ביישנים פנים מול פנים?ומרחב הבמתייחסים אליהם חבריהם 

האם הם מצליחים לשמר את מעמדם  ?י שהם לא מצליחים למצוא מקום מוביל ודומה ברשתלמנהיגים בכיתה אחר

 ?התפקידים המקובעים בכיתהעל ומשפיע גם על היחסים ו או שמשהו משתנה שם בדרך ,כמובילים בכיתה

 גלגולו של סטטוס

. הצקות, אמירות פוגעניות והעלבות הן מנת חלקם היומית של רוב הילדים ובני הרבה בריונות ברשת מדברים על

 בסגנון לקבל רגילים כבר שהילדים שכיחות פוגעניות תגובות כוללת בווטסאפ החיים שגרתכך למשל הנוער ברשת. 

כל אלה  – עתךעלבונות, חרמות, הדחה מקבוצות ושימוש במידע אישי לר. יא הומו" " או "מי סופר אותך"לך תמות

המורים? ההורים? מה עם מנת חלקם של רוב הילדים ובני הנוער עם כניסתם לעולם הרשתות החברתיות. ו הם

לא לאחר הצהרה פורמלית ו לידי הילדיםוהמשוכלל לרוב מסתיימת עם העברת כלי הנשק העדכני  םמעורבות

 יסתדרו לבד.הם ומכאן? "אל תעשה משהו שאני לא הייתי עושה".  :או ,ילד" ,"תשמור על עצמך :מחייבת בסגנון

פחות או , מה ש"מוגנות ברשת"דבר על הצגתי את עצמי כמי שבאה לת הספר יבבתי ישהנחאשונות בקבוצות הר

או ותר על תפקיד המורה בנתי שכדי להיכנס לעולמם אני צריכה לוד הומהר מא. בינינו יותר סגר את הדיאלוג

מתברכים רבים  בני נוערשלמדתי כך . מי שבאה להקשיב ולהשתתףהמטיף ולתפוס עמדה ניטרלית יותר כההורה 

עולם ל. מתוך ההצצה שונותקבוצות  28-פעילים מדי שעה בכוהם ביום  ווטסאפהודעות  2,400-בממוצע של כ

עבדנו . באחד המפגשים בקבוצות ברשת המתרחשתרגילים שאפשרו חשיפה הדרגתית ומוגנת של שלהם בניתי 

מבית הספר ו"בא לו למות" כי מצב רוח רע בסטטוס של תלמיד דמיוני בפייסבוק. התלמיד סיפר שחזר יחד על 

 ניתןבדיון ו ,אופי מציקני ומעליב ותחלקן אמפתיות וחלקן בעל ,תגובות כמהמציקים לו. בהמשך הסטטוס הוצגו 

 מקום לתגובות התלמידים. 

 מהרשיצא ודיאלוג אומלל תלמיד דמיוני ושכללו השתלחויות קשות באותו  תגובות סוערותבכיתה הפעילות עוררה 

 ,תלמידות נמנעו מלהגיב שתירק לעצור את הדיון.  נאלצתיש, עד קיצוניותהתגובות הלכו ונעשו . משליטה מאד

 כי בפומבי לא אולם ,תמיכה להביע שרצתה אמרה, היא בפרטי מדועואחת כתבה "בוא לפרטי". כששאלתי אותה 

קשה להכיל את ההתלהמות לי  היהמנחה מנוסה בתור גם אני חייבת להודות ש. לעברה מוסטת יתהיה האש אז

של סחפות, אובדן י: הצפה, המדי יוםכמעט  את מה שהם חוויםחוויתי הליך מקביל בת. בתרגילהתגובות את ו



לשקף את הקולות, לעצור ולחשוב מה קורה אפשר היה התרגיל סיום עם  .לים וביטויים קשיםישליטה וחשיפה למ

  . ברשת שלנווההתנהלות ועד כמה החוויה יכולה להציף ולאיים על ההרגשה  ,בהתגלגלות התגובות לסטטוסים

. פתחנו קבוצה ובמשך שבוע התנהלה תכתובת בשכבת כיתות ה' כיתתיתרגיל ווטסאפ  קיימתיבפעילות אחרת 

אחד התלמידים חלקם אני יזמתי וחלקם התפתחו מתוך ההתנהלות הטבעית בקבוצה. את סביב נושאים שונים ש

הודעות בהן  ,עשר דקות עלו יותר ממאה הודעותתוך בכיתה.  תלמידה אחרתחשף בקבוצה שהוא גילה "סוד" על 

שבוע של לאחר לחשש שלהן. בצורות שונות תלמידים שהגיבו הודעות של ו בנות שחששו שמדובר בהןשל 

, איך דברים כיתהמה שקורה בברשת לעומת ומר מה מותר ומה אסור לעל מרתק  דיוןבמפגש התפתח  תכתובות

התבקשו . בסוף התרגיל תה המשמעות של נוכחות "הפסיכולוגית" בקבוצהיומה הי יוצאים משליטה במהירות

פער בין באופן מוחשי את הלהם לחוות  האפשר . פעילות זוזה לזה יהםאת תגובותא בקול רם וקרלהתלמידים 

 שקורה לנועל מה ו ,על הפנים שמאחורי המקלדתין ערוך אחשוב לדיון  העוררו ,הווירטואלי למציאות המרחב

 . לקיומם יםלהיות מודע יםמפסיקאנחנו כש

  תלפיתוח נוכחות ומעורבות הורי "מוג"ן ברשת"כנית ות

כזה יכול  דיאלוגך אהמסך, גובה בבגובה העיניים, שלא לומר יאלוג דלנו העבודה עם קבוצות תלמידים מאפשרת 

 הבנתיבגילאים שונים המפגשים שלי עם תלמידים  אחרי. תושיפוטי ונטולתניטרלית תפיסה מתוך רק להתקיים 

של הנסתר על עולמם  שצברתי הרבאת הידע חלוק עימם רציתי ל .לתמונה ההורים אתגם  להכניס שהגיע הזמן

הם . לא כל כך רצו לשמועבמסגרת קבוצות הורים על התנהלות ברשת, פגשתי ורי התלמידים שהאולם ילדיהם. 

לנתק  היו מודעים ,על "המצב"על הקשיים בהתנהלות מול הילדים ברשת, הביעו תסכול וכעס בעיקר באו לספר 

הילדים  הם סברו כיברוב המקרים  .על הפעריםלגשר לא הביעו נכונות  , אךוירטואלייםוהבינם לבין ילדיהם הקיים 

 צריכים לזרוק את הסמארטפון לפח ולצאת לשחק בחצר. 

 , היכרות עם הרשתיכוךרל תהליך הכולי בעבודה עם הורים צריכה להיות המטרה המרכזית שלשהבנתי בשלב זה 

 פיתחתי כך .המקבילהווירטואלי "דבר הזה" שמתרחש שם בעולם והימנעות מהוהפחתה של מנגנוני התנגדות 

חשיפה והגברת  תהיהי שמטרתו ,(2016)מודל "הורשת",  הוריםלסדנאות ו , הדרכותהרצאותהכולל מודל 

. מעורבות של ההורים בחיי הילדים ברשתלהנכחה והמודעות למתרחש ברשתות החברתיות ויצירת הזדמנויות ל

והם הביעו ביקורת  להם מופרכיםהמספרים והתכנים נראו  .תחילה ההורים הגיבו בתדהמה לנתונים שהצגתי

שהמכנה המשותף היה ילדיהם ברשת ונראה חוו הם רצו לשתף בחוויות אישיות ש .מהמצב חוסר שביעות רצוןו

  .מצוקותאותן השותפים לורים ההגם ש גילינו יחדעד מהרה  עם זאת. תסכול ודאגה גדולה לילדים ואלכולם ה

 ,15-הורית שהתמודדה עם קשיי התנהגות של בנה בן ה-אם חדכרוני הוא של יאחד הסיפורים החקוקים בז

מא אחרת: יוכששאלה בקבוצת ההורים של הכיתה אם יש עוד ילדים ששותים אלכוהול בסופי שבוע, תקפה אותה א

פוגעניות לא פחות כלפי  ,". בעקבות התגובה עלו תגובות נוספות. מגיע לך"זה מה שקורה כשאין אבא בתמונה



ובסופו של דבר חמישה הורים עזבו את קבוצת הווטסאפ הכיתתית ופתחו קבוצה קטנה משל  ,"האם "המעליבה

גם בקבוצות כיתתיות של הורים, גם  קיימיםדפוסים של בריונות, הצקות ואמירות פוגעניות ש נראה אם כן עצמם.

 . ח על מישהו מאיתנוזה לא באמת פוסה. משפחבני בתכתובות בין הורים לאנשי צוות וגם בקבוצות של חברים ו

 מוג"ן ברשת:התנהלות ליצירה של מרחב ארבעה עקרונות בסיסיים  מפגשים עם ההורים גיבשתיעקבות הב

חיבור  הוא( 2016, הורשת. הרעיון המרכזי במודל העבודה החדש )וכחות הוריתנבולות וגיסות רגשי, וודעות, מ

  :בין עולמות במטרה לגשר על הפערים הדיגיטליים ולאפשר להורים להיות נוכחים ברשת באופן מיטבי

 של יטוייםבב השימושהפחתה של , בהם משוטטים הבית בניש ירטואלייםווה המרחבים: למידה של מודעות( 1)

 .המקביל המחיה מרחבללמוד ולהכיר את  אמיתית כוונה מתוך הילדים עם דיאלוג וקיום ,וביקורת התנגדות

 כדי תוך יחדמטרה ללמוד ב המקלדת מול אינהיביציותו תגובה השהיית של מנגנונים פיתוח :רגשי ויסות( 2)

 .להגיב חייבים ולא ,סטטוס או הודעה לכלמיד  לענות חייבים שלא ,אישית הדגמה

 יש. ברשת ופרוץ מותר לוהכ לאש ולהבין לשמוע צריכים למרות האשליה של החופש ילדים :ברורים גבולות( 3)

 האנושי היצור על וחשיבה עצמית בקרהל מנגנוניםשל  פיתוחלו המקלדת גבולות על משמעותית לעבודה מקום

 . השני בצדנמצא ש

 שואלים שאנו כמו בדיוק. הווירטואלי למרחב ההורים ואת הביתה וירטואליוה השיח את מכניסים .הורית נוכחות( 4)

. הילדים של הרשת בחיי שנתעניין ונהיה מעורבים מצופה כך ,הספר בביתבגן או  היום עליהם עבר מהאת הילדים 

 . חובתנו כהוריםמימוש בחדירה לפרטיות אלא מדובר בלא 

 לאן הולכים מכאן? :ף דברסו

מתקדמים מצוידים במסכים ו מקבלים את השינוימבחינה טכנולוגית רובנו נקודה. דוט קום. העולם השתנה. 

על מפת העולם, להגיע למאגרים עצומים של ידע ללא מאמץ,  בכל נקודה מסייעים לנו לתקשר עם היקרים לנוה

לחשוב מה קורה לנו . לרוב איננו עוצרים כדי ים עלינו בכל מקוםלתעד את חיינו בצילומים ולהקשיב לשירים האהוב

טרם רכשו עוד בש ,לילדים שלנומה קורה על אחת כמה וכמה: ו ,ליוירטואובאינטראקציות החברתיות במרחב ה

נדרשים לתפקד בקבוצות כבר עצמאי בחברה, הם באופן לתפקד כדי את המיומנויות החברתיות הבסיסיות 

 ולרוב בלי אף אחד ששומר עליהם.   ,ללא פיקוח, ללא בקרה חברתיות שונות

ההורית ברשת הוא פשוט. המפגשים  מוג"נותשפתרון המעורבות והטעון פות את התמונה או ליליין בכוונתי א

לדיאלוג  הנכונה למצוא את הדרךובכל קבוצה לוקח זמן  ,מורכביםהם תמיד הראשונים עם קבוצות ילדים והורים 

שהם זקוקים למרחבים חושבים שהם לא רוצים אותנו שם, לרוב אנחנו פתוח ומאפשר על המתרחש ברשת. 

דרך עבודתי אך . בזירה הווירטואליתואנחנו רק מציקים להם כשאנחנו מתעניינים  ,כדי להתפתחהפרטיים שלהם 

כמה הם צמאים לשיח הזה איתנו ולמעורבות שלנו במה עם קבוצות תלמידים בגילאים שונים הופתעתי לגלות עד 



"סיקרט",  הנקראות ותת חדשומפלצ וובמקומו קמ ,שהפייסבוק עבר זמנולמשל כך למדתי שקורה להם "שם". 

" או "בליינדספוט" )את האחרונה היטיבו להגדיר באופן מדויק ילדי כיתות ו' במפגש מסכם: "זאת לא צ'ט"סנאפ

המשמעותי שמתפתח בכל קבוצת תלמידים  לדיאלוגבסופו של דבר אין תחליף זה סתם רשע"(.  ,רשת חברתית

סטטוסים, שלהם: בהאמיתיים חיים ם להתעניין בברגע שמפסיקים לדבר על "סכנות ומוגנות ברשת" ומתחילי

 יום. -םתגובות מחיי היובו , בריביםתמונותב

ואנחנו כהורים,  ,כאן כדי להישאר החדשותוהקבוצות דרכי התקשורת כי ככל שעובר הזמן נראה  :דבר אחד בטוח

בסופו . גם שםהנכיח את עצמנו לו את העיניים למסך להורידלהתעורר, חינוך נהיה חייבים אנשי כאנשי טיפול וכ

פתח נוכל ל שםאיתם  היהלמד את השפה שלהם ונאם נלאותה נוסחה ישנה ומנצחת:  צריך לחזורשל דבר 

ולא פחות  ,הילדיםעם  אחרמסוג דיאלוג קשר ו לנו. מעורבות כזאת תאפשר ברשתגם  מעורבות, הנכחה וסמכות

 .להם להתנהל במרחבים הווירטואליים בצורה נעימה, מאפשרת ובטוחה יותר עבורם תסייעהיא  –מכך חשוב 
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