
גיל  של ילדים בשימוש בטכנולוגיה עמדות הורים לגבי 
 :בפועל בתקופת הקורונה התנהגותורך ה

 יהודית לערבית ההשוואה בין משפחות בחברה  
 

 הותאף כבההו,  וולאא מחאמידחדיג'ה עאמר, , עפרה קורת

מרץ   בחודש  והגעתו  בעולם,  הקורונה  נגיף  התפרצות  בעקבות  נולד  זה  לישראל.     2020מחקר 

הנגיף  ל עם  להיות  התמודדות  הבריאותיות,  -פסיכולוגיותהשלכות  עשויות  חברתיות מעבר לאלה 

, בו  בגל הראשון  הורים לילדים בגיל הרך. סגירת מוסדות החינוך  -ה  כלל האוכלוסייה ובתוכ  על

ממושך,  בבית    ילדים ו   הורים   שהו חדש    היצר לזמן    משפחה, ב  יום-היוםהתנהלות    מבחינתמצב 

 .  שונים טכנולוגיה אמצעי שימוש בבין היתר  הכללש

להשתמש   שש(  עד  לידה  )גילאי  צעירים  לילדים  לאפשר  יש  מידה  ובאיזה  האם,  השאלה 

זמן  מעסיקה    ,בטכנולוגיה והוריםמזה  לקבוצות    מומחים  רלבנטית  והיא  העולם,  ובכל  בארץ 

שונות.   ומענייחברתיות  רלבנטית  נעשתה  זאת  הנת  שאלה  הקורונה.  בתקופת  מחקר  במיוחד 

הראשוןהנוכחי   הסגר  בתקופת  הישראליתנ התמקד.  בוצע  בחברה  קבוצות  בשתי  החברה ו   :  

לגבי   תיים עד שש שנגילאי בהורים לילדים  יהם שלאת תפיסות בדקנו הערבית. החברה היהודית ו

מידת שאלנו    בנוסף, ?  ה בטכנולוגי   ילדיהםשימוש   הייתה  הילדים  בטכנולוגיה  השימוש    מה  של 

כמו    ,בין פעילויות מסורתיות  ולפני פרוץ הקורונה ולאחר פרוץ הקורונה. בין היתר השווינבפועל  

קופסא ומשחקי  מודפס  ספר  יוצגו  ת.  ודיגיטאלי  לפעילויות  ,קריאת  המחקרבכנס  ונדון    ,ממצאי 

 החברתיות והחינוכיות.   םהשלכותיהב

 



 התפתחותיים ואקולוגיים של מערכות הגיל הרך בימי הקורונה ואחריה  - מאפיינים מערכתיים

 פסיכולוגית חינוכית בכירה והתפתחותית מדריכה  –דר רונית פלוטניק 

 

ימי הקורונה ואופן הטיפול במשבר על ידי גורמי המדינה )ממשלה, אנשי מקצוע מתחום הבריאות והחינוך 

בעלת מאפיינים מסוכנים  מציאות זאת היא  יצרו מציאות חברתית אקולוגית חדשה.  –ועוד( בארץ ובעולם 

 מנוגדים לצרכים ההתפתחותיים של ילדים צעירים והוריהם. ה

החלטה, וגל האיסורים והסגרים שבא בעקבותיה, יצר מציאות טראומטית, מנוגדת  סגירת המעונות בהינף 

הלך  הטיפול המתמשך במשבר רק  לאקלים השגשוג והביטחון לו נזקקות משפחות וילדים צעירים.

כניסת כלל החברה למשבר משולב: פוליטי, כלכלי, חברתי ובריאותי, עם חווית   .זמןהחמיר עם הו

   כלפי המנהיגות, ואובדן האמון איש ברעהו מגבירים לחץ עוד יותר.חשדנות גדלה והולכת 

דרכי הניהול שלו על מערכות החינוך בגיל הרך   למקד בהשלכות שיש למאפייני המשבר ואת תיהרצאב

על מנת לשמור  ,שנים( לצד בניית מנגנוני התמודדות ודרכי עזרה אפקטיביות 3עד של גילאי מעונות )

 החשובה הזו , הוריה ומחנכיה.  ולטפח את קבוצת הגיל

 

 



 

 

 

 בגיל הרך ילדיהםהוויסות הרגשי של  והאמפתיה ותחושת   הורים התנהגות רגשית של

 קורונה בימי ה 

 

 ואוניברסיטת תל אביב , מכללת לוינסקי לחינוך רותם שפירא

 

הרך   להתפתחות  הגיל  משמעותית  תקופה  האדם  רגשיתהמהווה  מרכזי הורים  ל.  של    תפקיד 

ה הרגשי ביצירת  תמיכה כולל    ,במשפחה  אקלים  ב  מתן  רגשות  בשיתוף  ב,  רגשות  זיהוי לילדים 

ויסות גםלהורים  .  ובמתן  חשוב    יש  חשופה  במיוחד  תפקיד  המשפחה  וחוויות  לשינויים  כאשר 

הוויסות הרגשי  של  האווירה בבית,  בדקנו את התרומה של    במחקר זה  מורכבות במהלך החיים.

האמפתית   ליכולת  ההורים  של  הרגשות  ילדי והבעת  של  הרגשי  ה"בידוד    הםוהוויסות  בתקופת 

השתתפו    הקורונה.  בתקופת החברתי"   וילדיהם  343במחקר   ,M=62.01))  3-8בני   הורים 

SD=18.44    ו  151מתוכם ו  49בנות,    192בנים  להתייחס    ההוריםאימהות.    294אבות  התבקשו 

ה בבית )נעימה  לאוויר  :שהתייחס  ןלמלא שאלוו מאי(    -מרץבחודשים  )  "בידוד החברתי "לתקופת ה 

להעריך את  (, ובנוסף  שלילייםהחיוביים ושלהם )הרגשות  ההבעת  ל,  וויסות הרגשותל או לחוצה(,  

בוצע ניתוח נתיבים כדי לבחון קשרים ישירים ועקיפים.  .  סות הרגשי של ילדיהםויוהאמפתיה וה 

כך יכולת הוויסות של הילדים    , לחוצה יותרדווחה כככל שהאווירה בבית  ממצאי המחקר הראו ש

כ  יותר.  דווחה  חיובי   הבעת נמוכה  כ ים  רגשות  בבי  מתווכת נמצאה  האווירה  בין  הקשר  ת,  את 

הורים שהביעו  בנוסף,  .  ילדיהםוהוויסות הרגשי של    לבין האמפתיהההורים    הוויסות הרגשי של 

נמוך.   רגשי  וויסות  כבעלי  ילדיהם  ועל  עצמם  על  דיווחו  שלילים  רגשות  המחקר  יותר  ממצאי 

התפתחות הרגשית של ילדיהם  והקשר שלה ל  ,התנהגותם הרגשית של הורים  על חשיבותמצביעים  

 תקופת הקורונה.    - מאתגרתתקופה  ב

 

 

 

 



 ד"ר יובל גוז'נסקי 

 המרכז לחקר מדיה לילדים ולנוער

 המחלקה לתקשורת  

 מכללה האקדמית ספירה

 

 ילדים ומדיה בעת הקורונה

ההרצאה תעסוק בנושא הידע והשימוש של ילדים במדיה בעת משבר הקורונה, בעקבות 

וכלל בישראל , 2020שהתקיים בתקופת הסגר הראשונה בחודש אפריל בינלאומי מחקר 

עם קושי בגלל הסגר ומגפת  התמודדוילדים מהמחקר עלה כי  ילדים יהודים וערבים.

חששו  ילדים ישראלים .בר על פחדים וחששות, עשו שימו ש נרחב במדיה כדי להתגהקורונה

   לעתיד. הביעו חששאבל בהחלט   ,פחות לבריאותם האישית

חשיפה לחדשות ולקבלת מידע אמין  מתוך כלל ממצאי המחקר, ההרצאה תתמקד בסוגיית ה

 עלה מדינות 42-ב הבינלאומי מהמחקראשר היה אחד ממרכיבי המחקר. ומותאם לילדים, 

  אלה בקרב  15% רק : פחות  פחדו הם,  הקורונה לגבי יותר מדויק מידע היה שלילדים שככל

 בכל שטעו  אלה בקרב 35% לעומת, מאוד  מודאגים היו הקורונה  על העובדות כל את שידעו

אמנם המחקר עסק בילדים בגיל ביה"ס, אבל בהחלט ניתן לזהות ממנו מגמה  .העובדות

. לטענתי, זוהי מגמה שנכונה גם כוח לדעת להתמודד עם המגפה מעניק לילדיםידע לפיה 

לכן   . , אשר שומעים וחשים את הלחצים והחששות בקרב בני המשפחה3-6לילדם בגילאי 

לא להתעלם או לנסות וידע המתואם לגילם,  מומלץ לתווך להם את החדשות, ולהעניק להם

 להסתיר מידע עובדתי אודות המשבר.  

  

  



 המרכזים לגיל הרך בדגם הבין משרדי בתקופת הקורונה  מרחוק אבל קרוב:

 ממונה על המרכזים לגיל הרך, האגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך , דבורה מינץ

 ברוקדייל -ג'וינט-ראש צוות פיקוח והבטחת איכות, מכון מאיירס, הילה דולב

 

 .תהקורונה כמגיפה עולמינגיף ל התפרצות ע 2020ארגון הבריאות העולמי הכריז במרץ 

, להוריהם ולצוותים במסגרות חינוכיות  עד שש   תוכניות ומענים המכוונים לילדים מגיל לידה

 . היעד ימציאות זו פגעה משמעותית בקהל וטיפוליות, הפסיקו לפעול במתכונתם הרגילה.

אוניברסלי, בהובלת האגף לחינוך קדם יסודי  משרדי  -המרכז לגיל הרך הוא דגם של שירות בין

.  360  הלאומית  כניתותהו  משרדי הרווחה, הבריאות, השיכון  ובשותפות עם  במשרד החינוך

שירותים ופעולות מקצועיות ובכך משמש כ"בית לגיל הרך" בישוב. כיום    מקיים ומתכלל  המרכז

מרכזים כאלה, שבתקופה הזו העבירו את מרבית פעילותם ל'למידה   60פועלים בישראל כ  

 מרחוק".

מרכזים לגיל הרך ברחבי הארץ תיעדו את פעילותם בתקופת "הגל הראשון" של הקורונה.  31

והמענים  יוצגו בהרצאה,   שפיתחו.    האתגרים  מקומם    יםמלמד  אלה,היצירתיים  על  רבות 

לה ומעבר  המקומית  הרשות  במרחב  הרך  לגיל  המרכזים  של  האפשרויות ו  וחשיבותם  על 

    .הייחודיות למתן מענים לילדים בגיל הרך ולהוריהם, הן בשגרה והן בחירום
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