אחר שהטלפון שלו מצלצל פתאום .שמשתמש בו .אם תלמיד נתפס
משתמש בטלפון ,המורה מחרים לו
התלמידים גם שולחים מסרונים

החידושים הטכנולוגיים האחרונים

נראה שהקרב על הטלפונים הניידים
בכיתות לא ייגמר גם בעתיד הקרוב.

שנשתעמם ונפריע לכיתה ,נכון?",

"אנחנו לא מדברים בטלפונים ,אלא
רק משחקים בהם .זה עדיף על מצב

משתמשים בטלפונים הניידים.

חלק מהתלמידים מודים שאם
השיעורים משעממים ,הם

ההורים שלנו" ,הם אומרים.

צילום אילוסטרציה

"אנחנו חייבים להיות עם הטלפונים בוודאי יגרמו עוד בעיות בכיתות.
כל הזמן כדי להיות בקשר עם

ההחלטה של הכנסת.

בשיעור" ,אומרים המורים.
התלמידים ,כמובן ,שמחים על

באמצע השיעור ,ולא מתרכזים

את הטלפון עד סוף היום.

המורים כועסים על החלטת הכנסת .הם שואלים.
"אנחנו מענישים את התלמידים
בינתיים ,בבתי ספר רבים מאפשרים
שמדברים בטלפון בזמן השיעור
לתלמידים להכניס טלפונים ניידים

שר החינוך ,גדעון סער" .אם יהיה
צורך ,נקבע עוד תקנות".

משרד החינוך מספיקות" ,אומר

אולם ,החודש הכנסת דחתה את
הצעת החוק החדשה" .התקנות של

להעתיק".

ביבי" .חלק מהם גם משתמש
בטלפונים בזמן מבחנים כדי

למורה ולכיתה" ,אמר חבר הכנסת

"התלמידים משתמשים בטלפונים
שלהם בזמן השיעור ומפריעים

להכניס טלפונים ניידים לכיתות.

חדש שיאסור על תלמידים

לפני כמה חודשים ,חבר הכנסת
אריה ביבי ביקש לחוקק חוק

מאת שירה לוי

לשיעורים ,אבל מענישים את מי
אבל זה לא עוזר .תמיד יש תלמיד

הכנסת :מותר להכניס טלפונים ניידים לכיתות
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...ְה ְכנִיס
ַ מּותר ל
ָ :ֶסת
ֶ ַה ְּכנ
devoir) - ָיבים
ִ ַחי

il est permis – מּותר
ָ

tout le temps – ְמן
ַ ּכֹל ַהז

introduire, apporter – ְה ְכנִיס
ַל

remercier) - מֹודִים

portables - ֵטלֶפֹונִים ַניָידִים

s’ennuyer – ְמ ִמים
ְ ׁשע
ַ ְמ

demander - יקׁש
ֵ ִּב

préférer - ָעדִיף

légiférer - ְחֹוקק
ֵ ל

entretemps - ְתיִים
ַ ֵּבינ

loi - חֹוק

permettre - ׁשרִים
ְ *פ
ְ ְמ

interdire - ֶאסֹור
ֱי

punir) - ִיׁשים
ִ ַמ ֲענ

utilisateurs - ׁשים
ִ ׁש ַת ְמ
ְ ִמ

être attrapé – ִת ַּפס
ְנ

déranger - ַמ ְפרִיעִים

confisquer - ַמ ֲחרִים

part - ֵחלֶק

bataille - ְקרַב

pendant - ְמן
ַ ִּבז

se terminer – ָמר
ֵ יִג

contrôles - ִמ ְב ָחנִים

innovations - ידּוׁשים
ִ ִח

copier - ְתיק
ִ ְהע
ַל

surement - ְּבוַודַאי

repousser, reporter – ָח ָתה
ֲד
proposition - ַה ָצעַת
règlement - ַת ָקנֹות
suffisantes - ַמ ְס ִּפיקֹות
avoir besoin – צֹו ֶר ְך
être fixé – ְּבע
ַ נִק
être en colère – ֲסים
ִ ּכֹוע
décision – ָטת
ַ ַה ְחל
punir - ִיׁשים
ִ ַמ ֲענ
rings - ְמ ַצ ְלצֵל
soudain - ִּפ ְתאֹום
SMS - ִמ ְסרֹונִים
milieu - ֶא ְמצַע
concentrer - ִמ ְת ַר ְּכזִים
évidement – ַמּובן
ָ ּכ

