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  : תכניה

ם של השינויים הטכנולוגיים השפעותיה ונן בתב , בן כשש שעות, מחולק לשניים עשר פרקים ומטרתו להקאסטהפוד

    .ילדים על התפתחות 

. אבל מה אם עצבת מאוד את התפתחותו, לטוב ולרעלד תינוק מאליה נואנחנו יודעים שהסביבה ההתפתחותית  

  היא משתנה מאוד היום? איך זה משנה את התפתחות הילדים? 

דש במהירות, עדכונים  שהמחקר בתחום הזה מתח. כיוון  2023נואר  זמינים עד יארו  ישבוע וי הפרקים יועלו אחת לש

  ה. דש שיועלוכשי הסדרה המלאה תהיה גישה גם לתוכן חררסמים יועלו מידי פעם. לשמתפעל מאמרים חדשים 

  רשימת הפרקים:

  חלק א':

  יך האבולוציה מסתדרת עם רבולוציה? א

  . הצרכים של מח של תינוק ומה שיש למסכים להציע

זה נדבר על משמעות המהפכה הטכנולוגית עבור תינוקות שנולדים היום, ועל בפרק    מה השתנה במציאות אליה נולדים תינוקות היום?

  ואיך בכלל אפשר להוכיח משהו באמצעות מחקר אמפירי?  למה בכלל אנחנו חושדים במסכים שהם עשויים לפגוע בהתפתחות. 

  

  קוביות על השטיח, הפגנה על המסך

  הקוגניציה והמשחק איך צפיה במסכים משפיעה על התפתחות השפה,  

  בפרק זה ובבאים אחריו ניקח תחומי התפתחות שונים ונתבונן כיצד הם עשוים להיות מושפעים מצפיה אינטנסיבית במסך.
  נחקור איך צפיה במסכים משפיעה על התפתחות השפה, על הישגים קוגניטיביים ועל התפתחות המשחק. -הפעם

  ומה קורה עם חברות שלא הגיעו אליהן מסכים?

  

  הצד האפל של התגמול המוגזם 

  חברתיים ה כישורים וה קשב, הרגשי, הויסות איך צפיה במסכים משפיעה על התפתחות ה

התוכן הוא המלך, במיוחד כשמדובר בהתפתחות רגשית. נבדוק איך צפיה במסכים משפיעה על התפתחות רגשית, על הופעתם של קשיים  

    –יכולות הויסות הרגשי ועל כישורים חברתים. נדבר גם על נושא שנוי במחלוקת רגשיים שונים, על  

  האם מסכים יוצרים הפרעת קשב? 

  ד"ר נגה אורן, חוקרת מח אורחת: 

  

  מה אלזה יודעת שאנה לא 

  ומסכים  תיאוריית המיינד

שלנו, בלי להרגיש בכלל. וגם כשאנחנו צופים באינטראקציות   TOM-בכל מפגש חברתי אנחנו משתמשים בלי הרף במיומנויות ה

  חברתיות המח החברתי שלנו עובד.

  ומה לגבי צפייה במסך? גם שם המח החברתי שלנו עובד? 

  , ועל המשתנים שמקשים מאוד.TOMנדבר על משתנים שונים המשפיעים על היכולת להרוויח ממסך כדי לפתח מיומנויות 

  יעל לוסקי, קלינאית תקשורת  - אורחת
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  מוצרט, רק הפוך. 

  תפקודים ניהוליים ומסכים 

  היכולת לפעילות מכוונת מטרה, זכרון עבודה ויכולות אינהיבציה חיוניים לכל פעולה שאנו עושים.  

  מסכים מעצבת את היכולות האלו?  איך צפייה ב 

  ולמה בוב ספוג מככב במחקרים? 

  

  יוצאים מהסבך

  הדרכת הורים 

אם המסך משפיע על חלקים נרחבים כל כך הקשורים להתפתחות, אז חלק מתפקידנו כמטפלים הוא לתווך את הידע הזה להורים  

  ורר כל כך הרבה התנגדות...  ולעזור להם לבנות אסטרטגיות להפחתת זמן מסך. אבל... איך? זה הרי מע 

  נדבר על אילו טיפים יכולים לעזור להתארגן אחרת עם פעילויות הפנאי, איך מזהים תוכן שהוא איכותי ואיך מתווכים בעת צפיה במסך. 

  

  חלק ב':

  חשודים במסדר זיהוי

  יותר מידי, מוקדם מידי ואוטיזם. 

  אני נוגעת בנושאים שהם טאבו.  - זהירות

ואיך צפיה במסכים משפיעה על התפתחות של מיומנויות תקשורת. נדבר גם על איך איפיוני המסך ואיפיוני   צעד צעד ננסה להבין אם

  לקות התקשורת קשורים זה בזה.

  אורחת: נעמה יהודה, קלינאית תקשורת 

  

  לצמצם את הפער הטכנולוגי

  אוכלוסיות מיוחדות וצפיה במסכים 

  מה עם אוכלוסיות שממילא נמצאות בסיכון? האם צפיה במסך משפרת אצלם את הפרוגנוזה או דווקא להפך?  

  אורחת: מעין גולדהירש, מנהלת פרויקט "חבר" שמטרתו צמצום הפער הטכנולוגי 

  

  מטא  באמתפייסבוק לא  

  מה הופך את הטכנולוגיה לממכרת כל כך עבורנו?

רים, כולנו. איך נוכל להגיש ככה אינטראקציה איכותית, רגישה ורבה כשאנחנו גולשים לנייד כל הזמן?  בואו נדבר עלינו: גם אנחנו מכו

  בפרק הזה נדבר על הלמה: מה ממכר כל כך בטכנולוגיה הזו? למה קשה גם לנו להניח אותה? 

  אדם.היעל מן שחר , מרצה בין לאומית בתחום השפעות הטכנולוגיה על :  אורחת 
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  אמא לא פה, היא בטלפון

  השותפים לאינטראקציה, מוסחים כל כך מהנייד? הצד השני של המטבע: מה קורה כשאנחנו, 

נוכחות נפקדת מאפיינת את ההורות של רבים מאיתנו היום. אנחנו פה, אבל לא ממש. אז איך זה להיות ילד היום? איך זה להתחרות עם 

  גירוי כל כך אטרקטיבי כל הזמן? ואיך זה משפיע על ההתפתחות השפתית, הרגשית, על ההתקשרות?... 

  ן היתר על המחקר שלי שנערך באוניברסיטת תל אביב בהנחיית ד"ר קטי בורודקין. נדבר בי

  ליד הילדים? ש לאן לברוח מהטלפון? איך משתמשים פחות י

  אדם.היעל מן שחר , מרצה בין לאומית בתחום השפעות הטכנולוגיה על :  אורחת 

  

  מה בכל זאת אפשר להרוויח?

  מה ילדים בהתפתחות התקינה יכולים להרוויח משימוש במסכים? 

  בואו נשלים את התמונה: יש לטכנולוגיה הרבה יתרונות. והיא פה כדי להשאר. אז מה טוב בה? מה ילדים מצליחים ללמוד מטכנולוגיה? 

  

  רק יתרונות:

איך הטכנולוגיה מסייעת לילדים עם מוגבלויות להשיג השתתפות, התפתחות ותפקוד טובים  

  יותר? 

ך מיוחד. היא נורמטיבית מאוד, נגישה מאוד, ויש לה את היכולת לאפשר השתתפות,  עבור אוכלוסיות מיוחדות לטכנולוגיה יש ער

  התפתחות ותפקוד טוב יותר. 

  . רק יתרונות. כל מה שטוב בטכנולוגיה בעיקר עבור אוכלוסיות עם קשיים שונים  -בפרק הזה

 מרפאה בעיסוק בית איזי שפירא  -, נעה ניצןנאית תקשורתקלי  -חן קלימיאןת: ו אורח

 


