בס"ד
"לפתוח את דלת הקסמים"
כתיבה :רננה אמסלם ,יערה מלכא
בשבוע האחרון של השנה התקיים במכללה יום עיון "לפתוח את דלת הקסמים" שפתח צוהר לעולם
הנרחב של כלי המדיה והטכנולוגיה המתקדמים והשפעותיהם על מעגלים שונים בחיינו .יום העיון
הופק על ידי הסטודנטיות בתוכנית רג"ב (ראש גדול בהוראה) .ביום העיון השתתפו תלמידות משכבת
כיתות ז' מאולפנת "חורב".
במהלך יום העיון התלמידות עסקו באפשרויות שנפתחו עקב השתכללות הטכנולוגיה והקידמה מחד
ובהשפעות הנלוות אליהם בתחום התקשורת הבינאישית ,חברה ,יחס לזמן ופרטיות מאידך..
התלמידות התחלקו לקבוצות .כל אחת מהקבוצות התעמקה בכלי תקשורת או בתופעה אחת:
וואצטאפ ,פייסבוק ,שיימינג וסמרטפון.
בקבוצות הוצגו שאלות ונערכו דיונים ,הנוגעים בנק' שונות כגון:









אלו יתרונות קיימים בכלי?
לאילו דברים אנחנו יכולים להגיע רק בעזרת שימוש בכלי?
העיסוק השוטף בכלי התקשורת והעובדה שהם נמצאים סביבנו בכל מקום וללא הפסקה
בתקשורת הנערכת שלא פנים אל פנים ,לא ניתן לשמוע את נימת השיחה.
בתקשורת וירטואלית ,נאמרים דברים שלא היינו מעיזים לומר פנים אל פנים.
האם קיימים גבולות ברורים לשימוש בכלי? מהם? מי מציב גבולות אלו?
מה יכול לסייע לנו לעמוד בגבולות אותם אנו מציבים לעצמינו?
העיסוק בכלי המדיה בסביבת החברים ,היחס שאנו נותנים לכלים על פני האנשים סביבנו.

האמירה "בשבילי נברא העולם" ,ליוותה את רוח הסדנא .האמירה מחייבת כל אדם באשר הוא
למימוש הטוב שלו .כאן הוצבה השאלה המהותית באמת :האם כלי התקשורת הללו משרתים את
הטוב הגדול הזה?
יום העיון התייחד בלמידה פעילה ועתירת חשיבה הן בחלקו הראשון בו ,בנוסף לדיונים והשיח
הפתוח ,התלמידות התבקשו לאסוף מידע לגבי כלים טכנולוגים והן בחלקו השני בו הן ניסחו את
התובנות והמסרים האישיים שלהן והציגו אותם ,בכלים טכנולוגים חדשים ,כגון :הצגת ברקודים,
מצגות שיתופיות והכנת סרטוני אנימציה .אשר נלמדו בעזרת הסטודנטיות.
יום העיון התבסס על קורסים שנלמדו במכללה על ידי הסטודנטיות מתוכנית רגב ,בהנחיית המרצים
הרב דוד אביחיל וגב' אסנת כהן .בקורסים אלו למדו הסטודנטיות על מבנה הנפש וחינוך בגישה
היהודית ועל שימוש בכלים טכנולוגים ואימון אישי ככלי חינוכי בכיתה .כל התכנית כולה לוותה ע"י
הגב' מרים מרצבך -ראש תכנית רג"ב במכללת בית וגן.
"הסדנא העבירה אותנו תהליך עמוק של התבוננות אישית וחשיבה על מה שאנחנו עושות" -אמרה
אחת השותפות .אחרת אמרה" -למדנו ליצור כלים טכנולוגים מגניבים" .גם המורות שהיו נוכחות
בסדנאות השונות הביעו את התפעלותן מין התנהלות הסדנא ,השיח העמוק ,החשיבה המשותפת
וההתבוננות הבוגרת על הנושא ,התכנים המוצגים בה ומין התוצרים.
העמל ,היגיעה והתובנות איתן יצאו הבנות מיום העיון ,ניכרים בתוצרים שלפניכם.

כולנו תקווה כי מסרים אלו יוטמעו בנו ונבנה כולנו יחד חברה ועולם טובים יותר.
תמונות מיום העיון ותוצרים שנוצרו על ידי תלמידות כיתות ז' מאולפנת חורב:

