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 1המעבדה לחקר הגיל הרך

 בית הספר לחינוך 

 הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב

 
של משפחות בארץ ובעולם.  שינוי מהותי בסדר היום ובשגרת החייםהביא עמו  משבר הקורונה

לספק  , הורי המשפחה נדרשיםוד וסגר מהמשפחה המורחבת, החברים והקהילהביד ם של בתנאי

השהות הארוכה יחד ללא מסגרת מארגנת של חוסר הודאות ו .מענים לחברי המשפחה הצעירים

 באמצעים הדיגיטליים המצויים בבתים. גוברשימוש ים ומזמנים מאתגר םמוסדות חינוך, הינ

, בישראל אוריינית דיגיטלית בה חיים ילדי גןהסביבה הביקשנו לבחון את  במחקר זה

כמו גם תדירותה של הפעילות הדיגיטלית העצמאית של הילד בביתו, מידת בימי קורונה 

 באמצעיםעידוד לשימוש וההמעורבות של ההורה בבחירת התכנים הדיגיטליים עבור ילדו, 

ת דיגיטלית בבתים ישמש בחן מאפיינים של פעילואשר  חקר דומה,מ . המצויים בבית דיגיטליים

 . (2019של ילדי גן )מעודד קראבאנוב, אל ימי שגרה והשוואה עבורנו מקור להתייחסות 

הנתונים למחקר הנוכחי נאספו כשבועיים לאחר פרוץ משבר הקורונה והשבתת הלימודים 

 משפחות 221 במחקר השתתפו .6/4/2020-ועד ל 31/3/2020והמשק בישראל, בין התאריכים 

, דיווחו על אבות 15-אימהות ו 206 .(9.0%( ומהדרום )25.3%מהצפון ) ,(65.6%) הארץ זממרכ

שנים ושמונה  4הילדים גיל ממוצע  (.בנים 122-בנות ו 99הפעילות בבית עם ילדיהם הצעירים )

 86.8%-ל שנים. 40והאבות בני  38האימהות בנות בערך (. M = 58.14, SD = 18.51חודשים )

 הורים נשואיםההמשפחות זוג מרבית . בלפחות תואר ראשוןמהאבות  70.0%-מהאימהות ו

 (.  מבחינת סדר הלידה, כמחצית מילדיM = 2.57, SD = 1.08)  ילדים 2המשפחות  רובב. (95.5%)

( והילדים מתחנכים במסגרת 81.4%(. מרבית המשפחות חילוניות )45.7%) בכורים סקרה

 (.15.4%ת )( ואחר9.0%( דתית )75.6%ממלכתית )

 ליים מכשירים דיגיטשכיחות 

גבוהה של מכשירים דיגיטליים נמצאה בביתם של ילדי הגן. במרבית הבתים לפחות שני שכיחות 

ו נמצא לא(. 88.2%( וטלוויזיה )54.8%(, לוח חכם )95.0%(, מחשב )96.8%מכשירי טלפון חכם )

דיגיטלי מסוג אחד, נמצא  בהם לא נמצא מכשיר בבתיםש מכאן, ללא מכשיר דיגיטלי בתים

                                                 
דביר , ברידנר  דנה, שחר  ובאבן טאבירם סיגלית,  חברי המעבדה לחקר הגיל הרך  )על פי הא'ב'( בשיתוף  1

 קרויטורו , מעודד קראבאנוב  גליה, מור ללי, ישר רוני, יוסף  אלעד, זבאנה טנאס  חולוד, וילקר  אורית, מאיה
 .שרון מור, ושחר  קורל אילת, מוררובין מארי , תום
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מצאי מחקר ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם מ במכשיר דיגיטלי מסוג אחר.רווח  שימוש

 (.2019, )מעודד קראבאנובקודמים, שנערך בימי שגרה 

  זמן מסך של ילדי גן

השונים  םנתבקשו להעריך את  תדירות השימוש של ילדיהם במכשירים הדיגיטלייהורים 

. תדירות השימוש במכשירים דיגיטליים מהווה 'זמן מסך' וביטוי למשך הזמן הקיימים בביתם

 DVDביום המציין חשיפה למסכים, צפייה או שימוש במכשירים מבוססי מסך, כולל טלוויזיה, 

 ,Plowman) משחקים ומחשבים, באופן וירטואלי, באופן סטטי או בתיווכו של מבוגרווידאו, 

ein, 2019Przybylski, & Weinst ;2016.)  

למעלה ממחצית מהילדים נע בין שעתיים  שלבימי קורונה, זמן מסך על פי דיווח ההורים, 

פחות רק (, בעוד ש17.6%(, ואצל אחרים בין ארבע לחמש שעות ביום )64.7%שלוש שעות ביום )ל

אינם מאוד של ילדים מספר נמוך  .(16.3%כשעה ביום )למסך רק מחמישית מהילדים חשופים 

זמן מסך זה גבוה במובהק מזמני  ( למסכים ולמכשירים הדיגיטליים ביתם.1.4%ופים כלל )חש

, בהם  מרבית ההורים דיווחו כי ילדי גן (2019, המסך שהוערכו בימי שגרה )מעודד קראבאנוב

( 54.5%( בלוח חכם )50.0%(, במחשב )54.6%חשופים למסכים עד שעה ביום בטלפון נייד )

 (. 36.3%ובטלוויזיה )

בחשיפה למסכים ומשך דרמטית עלייה של מדגיש מגמת המחקר הנוכחי  ממצא זה של

הצורך למלא . סביר להניח שהסיבות לכך נובעות מן הפעילות באמצעים דיגיטליים בימי קורונה

; פעילויות ממסגרות החינוך שנעשות באמצעות זמן ערות של ילדים בפעילויות עצמאיות ומהנות

החינוכית, מט"ח, התיאטראות ועוד( למלא  הת כל רשתות התמיכה )הטלוויזיהמסכים והתגייסו

עוד ניתן לומר כי בימי חירום, ישנה בתכנים משמעותיים את זמנם של הילדים דרך מסכים. 

 ה, הורים רבים נדרשים לעבודבימי קורונהכללים בבית. ההתרופפות של שגרות משפחתיות ושל 

וכה אל ילדיהם. בשל תנאי הבידוד והסגר, אינם יכולים להיעזר ולהם זמינות ופניות נמ, מהבית

עשויים לתפוס , בקרובי משפחה מבוגרים )סבתות וסבים( ו/או אף בשירותי מטפלות. הורים אלה

 ,.Kabali et al) הילדים של ולהסחה להרגעה המשמש, כ'מוצץ דיגיטלי' הניידותאת הטכנולוגיות 

2015.) 

גן באמצעים  ו לגבי זמן השימוש המיטבי עבור ילדינשאלהנוכחי הורים  מחקרב

ימוש המיטבי דיגיטליים בימי קורונה. מתשובותיהם עולה כי,  למעלה ממחציתם בדעה כי הש

( בעוד שאחרים, ציינו אפילו עד שלוש שעות ביום 64.3%גן הוא שעה עד שעתיים ביום )לילדי 

ית ההורים דיווחו כי לדעתם זמן שימוש (. ממצאים שונים התקבלו בימי שגרה, בהם מרב22.2%)

מיטבי עבור ילדיהם במחשב הוא בין חצי שעה לשעה במחשב ובלוח חכם. בנוסף, מרבית ההורים 

(. הבדלים אלו מעידים על השתנות 51.5%ציינו שהשימוש בטלפון חכם מיותר עבור ילדיהם )

אמתם למצאי המכשירים בתפיסות ההורים לגבי זמן שימוש מיטבי באמצעים הטכנולוגים והת
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הדיגיטליים בבית בזמן חירום. מעניין היה למצוא כי הורים בימי קורונה, לא הסתייגו משימוש 

בטלפון נייד, והילדים מתחברים מהמכשירים הניידים והנייחים המצויים בבית ונמצאו פעילים 

 בכל המכשירים.

  המועדף על  ילדי הגןהדיגיטלי המכשיר 

ילדים מעדיפים טלפון על פי סדר הבחירה כי גיטלי המועדף על הילד, נמצא בבחינת המכשיר הדי

הקצב המהיר של צמיחת (. 14.5%( ומחשב )16.7%( לוח חכם )30.3%(, טלוויזיה )38.5%חכם )

אם בעבר נהגו . ילדים בגיל הרך שליום -על חיי היוםגם באופן דרמטי  משפיעהעולם הדיגיטלי 

יה בשעות הפנאי, עתה נראה כי השימוש בטלפון החכם דומיננטי ילדים לצפות במסך הטלוויז

הטלפון החכם מאפשר כאמור, יותר ומציע שלל פעילויות דומות לצפייה בטלוויזיה ומעבר לכך. 

הניידות והנגישות של האמצעים  .רשתות החברתיותאל הומשחקים, סרטונים גישה אל 

 הילד מול משפחתו וחבריו, ובכך משנה של תהווירטואלי התקשורתאת  הדיגיטליים מעצימים

מרבית ההורים גם דיווחו כי  .הבחירה בטלפון הנייד כאמצעי דיגיטלי מועדףבמידה רבה את 

 התקבלה בימי שגרה.תמונה שונה, (. 66.1%ילדיהם נהנים במידה רבה מאוד מפעילות דיגיטלית )

(, במחשב 18.2%לוויזיה )(,  בט31.8%נמצא כי שליש מהילדים מעדיפים שימוש בלוח חכם )

כלומר, בימי שגרה ילדי גן פחות פעילים עם הטלפון החכם של (. 13.6%ובטלפון חכם ), (16.7%)

 הוריהם. 

 ומעורבות בבחירת התכנים לייםעידוד ילדי הגן לעסוק במכשירים דיגיט

, עד במכשירים דיגיטליים הם מעודדים את ילדיהם לשימושהורים נתבקשו להשיב באיזו מידה 

כמה לדעתם מכשירים אלה תורמים להתפתחות ובאיזה מידה הם מעורבים בבחירת התכנים 

הדיגיטליים של ילדיהם. כלומר, עד כמה הם ערים לתכנים בהם ילדיהם הצעירים צופים ועד כמה 

 תשובות ההורים מצביע על מידה בינוניתעל סולם של שש דרגות, ממוצע  הם מכוונים אותם.

. מרבית ההורים חושבים כי לאמצעים דיגיטליים (M = 2.61, SD = 1.23)וד של עיד נמוכה

(. על רצף שבין 'מזיק מאוד' ל'תורם מאוד', הורים 50.2%תרומה להתפתחות ילדים בגיל הרך )

בתקופת קורונה זו חושבים שהמכשירים הדיגיטליים 'לא משנים'  ואף 'מעט תורמים' 

לגבי מידת המעורבות של ההורים בבחירת . (M = 3.38, SD = 1.00) התפתחותם של ילדי גןל

 = M = 4.06, SDיחסית )גבוהה מידת המעורבות התכנים, נמצא על סולם של חמש דרגות, כי 

ניתן להניח כי, בימי קורונה, לנוכח החשיפה הגוברת של הילדים למסכים, הורים רבים . (0.83

הורים בוחרים בקפידה את  ם הדיגיטליים.נדרשים יותר לפקח על השימוש של ילדיהם במכשירי

  התוכן והמדיה הדיגיטליים אליהם ילדיהם ייחשפו.

המבקשים להפחית את הסיכון  שהורים ממצא זה משמח שכן עדויות מחקריות מראות

גבוהה,  באיכות תוכנות של ילדיהם להשפעות השליליות של טכנולוגיות דיגיטליות, בוחרים

 ,.Chaudron et al., 2015; Hiniker, et alוש משותף עם ילדיהם )למטרות למידה, הנאה ושימ

2016; Strouse, et al., 2019 .) 
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 תכני הפעילויות בבית של ילדי גן בימי הקורונה

ילד משותפות שנעשות בבית בתחום השפתי )לדוג', -שאלנו הורים לגבי מידת פעילות הורה

ים(, פעילויות בתחום האלפבית )לדוג', משחקים במשחקי חריזה, חדים חידות וקוראים ספר

כותבים פתקים, משחקים משחקי אותיות וכותבים הודעות לחברים במשפחה( ופעילויות פיזיות 

)לדוג' מבשלים, עושים ספורט(. מצאנו שבימים אלה, על סולם של חמש דרגות, הורים פועלים עם 

(, הם עסוקים עם ילדיהם יותר M = 2.65, SD = 0.96ילדי גן בתחום האלפבית במידה בינונית )

 = M = 3.64, SD(, ובפעילות פיזית יחסית רבה )M = 3.08, SD = 0.72במשחקי שפה וספר )

(. יפה להיווכח שישנם קשרים חיוביים מובהקים בין שלושת תחומי הפעילות. כלומר, הורים 0.80

 שפעילים עם ילדיהם בתחום אחד פעילים אף בתחומים האחרים. 

גם קשרים חיוביים מובהקים בין המידה שבה הילד מביע עניין בפעילות מצאנו 

ילד -דיגיטלית, המידה שבה ההורה מעודד את ילדו לעסוק בפעילות זו  לבין פעילויות הורה

בתחום השפה, הספר והפעילות בתחום האלפבית. כנראה שפעילויות שפתיות רבות, פעילויות של 

נעשות בימים אלה בסיוע מסכים. ישנן עדויות רבות לחשיבות קריאת ספר ופעילויות אלפביתיות 

פעילות אוריינית אלפביתיות של הורים עם ילדי גן ולתרומתן להתפתחות הבנת מערכת הכתב של 

Foster,  ;Aram & Levin, 2011ילדי גן כמו גם להישגיהם המאוחרים יותר במעבר לבית הספר )

& LeFevre, 2014 Sénéchal, 2018; et al., Puranik ; Neumann, 2018;, 2016et al. קיימות .)

ילד עם מדיה דיגיטלית תורמות להתפתחותן והבשלתן -עדויות שאינטראקציות משותפות הורה

, מיומנויות סנסומוטוריות, ומיומנויות חברתיות מיומנויות שפתיותות, קוגניטיבי מיומנויותשל 

פיגום ללמידה  מהווהבסרטונים  מה, צפייה משותפתלדוג (.et al,, 2016Chassiakos ,) ורגשיות

 (. DeLoache et al., 2010; Richert, et al., 2010ובנייה של כישורי שפה )

לסיכונים שבחשיפה ממושכת של  לסיכום, גם בתקופה מיוחדת זו, יש לתת את הדעת

 ,Nathanson, 6, 201et al.Cheung ;ילדים למסכים  )לדוגמא השפעה שלילית על  איכות השינה 

et al., 2014 .)בשיתוף עם ההורים יכולה שהטכנולוגיה הדיגיטלית בבית  עם זאת, אנו סבורות
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